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ACTIEF, AERTSSEN, KINEPOLIS EN TORFS GENOMINEERDEN VOOR 
‘ONDERNEMING VAN HET JAAR®’ 2019 

EY organiseert zilveren jubileumeditie van prestigieuze award 

in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning 
 
Dit jaar organiseert EY, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis, voor 
de 25e keer de ‘Onderneming van het Jaar®’. De genomineerde bedrijven om de 
prijs van deze zilveren jubileumeditie in de wacht te slepen, zijn: Actief (Lummen), 
Aertssen (Stabroek), Kinepolis (Gent) en Torfs (Sint-Niklaas). Ook de 24 vorige 
winnaars van de trofee zullen een prominente rol krijgen tijdens deze ceremonie.  
 
De genomineerde finalisten werden door EY geselecteerd op basis van vastgelegde 
selectiecriteria, zoals de groei en financiële resultaten van het bedrijf, 
ondernemerschap, internationalisering, innovatie en deugdelijk bestuur. De grootte en 
omzet van de onderneming spelen ook, maar slechts in mindere mate, een rol.  
 
EY startte in 1995 met de ‘Onderneming van het Jaar®’-award met de ambitie om de 
mooie prestaties van Belgische bedrijven in de kijker te zetten. De award en bijhorende 
prijsuitreiking zijn ondertussen een vaste jaarlijkse afspraak geworden, waarop de top 
van het Belgische bedrijfsleven present tekent. Nieuw dit jaar: tijdens deze zilveren 
jubileumeditie zullen de 24 vorige winnaars van de award een prominente rol krijgen 
tijdens de ceremonie. 
 
“Al een kwarteeuw bekroont onze ‘Onderneming van het Jaar®’-award unieke Belgische 
bedrijven, die blijk geven van een uitmuntende ondernemingszin en succesvol 
management. De genomineerde ondernemingen verdienen alle lof; ze vertrekken vanuit 
een sterke visie, die de rode draad vormt van hun operationele succes. Het lijdt ook 
geen twijfel dat ze fungeren als voorbeeld en ook andere bedrijven stuwen naar een 
hoger niveau”, aldus Patrick Rottiers, CEO EY België.  
 
Vanuit EY zijn wij dan ook erg trots dat wij onze succesvolle ondernemingen nog een 
extra duwtje in de rug kunnen geven door het uitreiken van deze prestigieuze prijs”, 
aldus Rudi Braes, Vice-Chair EY EMEIA. 
 
De professionele jury, met vertegenwoordigers uit de top van het Belgische bedrijfsleven 
en de academische wereld, wordt voorgezeten door Michèle Sioen. De opvolger van de 
West-Vlaamse producent van diepvriesgroenten Ardo (‘Onderneming van het 
Jaar®’ 2018) wordt bekendgemaakt op dinsdag 8 oktober 2019. 
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Meer info over de genomineerde bedrijven vindt u hier, onderaan dit persbericht. 
De leden van de jury vindt u hier.  
Meer info over ‘Onderneming van het Jaar®’ 2019 op de website.  
Twitter: #ovhj2019 
 
Nota voor de pers: 
Graag nodigen wij u hierbij uit op de prijsuitreiking van de ‘Onderneming van het 
Jaar®’ 2019 op dinsdag 8 oktober 2019 in het Auditorium 2000 op de Heizel in Brussel. 
Tijdens het event wordt ook de ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van 
het Jaar’ uitgereikt. Het evenement start om 17u stipt. Om veiligheidsredenen, is 
vooraf inschrijven verplicht, deuren sluiten om 16u45. 
 
Inschrijven kan per mail via arno.creve@citigatedewerogerson.com met vermelding 
‘inschrijving ‘Onderneming van het Jaar®’ 2019’. Gelieve het aantal personen, naam, 
medium en perskaart door te geven.  
 
 
Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij:  

- Christophe Ballegeer (EY), woordvoerder EY:  

Tel. 02/774.90.07 of 0475/98.33.10 

Mail: christophe.ballegeer@be.ey.com 

- Arno Creve (Citigate Dewe Rogerson):  

Tel. 0472/99.61.58 

Mail: arno.creve@citigatedewerogerson.com 

  

http://www.ondernemingvanhetjaar.be/
mailto:arno.creve@citigatedewerogerson.com
mailto:christophe.ballegeer@be.ey.com
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Over ‘Onderneming van het Jaar®’ 
 
EY organiseert de ‘Onderneming van het Jaar®’ sinds 1995 in het Nederlandstalige 
landsgedeelte, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis, en sinds 1996 in 
het Franstalige landsgedeelte, in samenwerking met L’Echo en BNP Paribas Fortis. Het 
evenement is een onderdeel van de ‘EY World Entrepreneur of the Year®’-award, waar 
laureaten uit meer dan 50 landen deelnemen aan de wereldwijde editie van de 
verkiezing. 
 
Selectie 
Om in aanmerking te komen voor de ‘Onderneming van het Jaar®’-award, moeten de 
kandidaat-ondernemingen voldoen aan vastgelegde selectiecriteria. Ze worden 
onderworpen aan een kwantitatief en kwalitatief onderzoek, alsook aan een door EY 
uitgevoerde screening. Een onafhankelijke jury kiest na een persoonlijke ontmoeting 
met de finalisten de uiteindelijke winnaar van de ‘Onderneming van het Jaar®’-award. 
 
Jury 
De jury wordt dit jaar opnieuw voorgezeten door Michèle Sioen (CEO Sioen Industries) 
en telt vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld en het academische leven.  
 
Andere leden van de jury zijn: baron Herman Daems (Voorzitter BNP Paribas Fortis), 
Michel Delbaere (Gedelegeerd Bestuurder CROP’s), Stephanie De Smedt 
(Hoofdredactrice De Tijd), Bernard  Haspeslagh (COO Ardo, winnaar ‘Onderneming 
van het Jaar®’ 2018), Jurgen Ingels (Founding Partner Smartfin Capital), Nadia Jansen 
(CEO Building Group Jansen), Hans Maertens (Gedelegeerd Bestuurder VOKA – 
Vlaams netwerk van ondernemingen) en Guido Vanherpe (CEO La Lorraine Bakery 
Group). 
 

 
Indrukwekkende lijst van winnaars 
De laureaat van dit jaar vervoegt de volgende lijst: 

Ardo (2018) – WDP (2017) – Vyncke (2016) – DEME (2015) – Katoen Natie (2014) – 
Willemen Groep (2013) – La Lorraine Bakery Group (2012) – Soudal (2011) – Taminco 
(2010) – Studio 100 (2009) – Cartamundi (2008) – Groep H. Essers (2007) – Metris 
(2006) – Option (2005) – Deceuninck (2004) – Miko (2003) – Omega Pharma (2002) – 
Resilux (2001) – Melexis (2000) – Sioen Industries (1999) – Compex (1998) – Icos 
Vision Systems (1997) – ECA (1996) – Real Software (1995). 
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Meer info over de genomineerde bedrijven voor de ‘Onderneming van 
het Jaar®’ 2019 
 
Actief 
Hoofdzetel: Lummen 
Omzet: € 610 miljoen 
Aantal medewerkers: 1.300 
 
Actief, opgericht in 1988 door de familie Maesen, groeide van een Limburgs 
uitzendkantoor uit tot een specialist in HR-oplossingen voor KMO’s in Noordwest-
Europa. Dagelijks bieden haar 1.300 medewerkers vanuit 210 kantoren een job en een 
toekomst aan 20.000 mensen in België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk. De 
groepsomzet van het bedrijf verdrievoudigde in de afgelopen 5 jaar. 58% van de omzet 
werd in het buitenland gerealiseerd. 
 
www.actief.be  
 
Contact: Mark Maesen (CEO) – mark.maesen@actief.be (0475/64 54 03), Koen 
Vlayen (CFO) – koen.vlayen@actief.be (0477/37 70 56) 
 
Aertssen 
Hoofdzetel: Stabroek 
Omzet: € 256 miljoen 
Aantal medewerkers: 1.500 
 
In 1964 staakt Marcel Aertssen zijn landbouwactiviteiten door de expansie van de 
Antwerpse Haven en richt hij een grondverzetbedrijf op. Anno 2019 is Aertssen 
uitgegroeid tot een internationaal gerespecteerde partner voor de bouw en industrie, 
waarvoor een waaier aan activiteiten wordt aangeboden zoals infrawerken, 
hijsprojecten en transport & logistiek. Zijn modern machinepark telt meer dan 1.500 
tuigen. Aertssen zet sterk in op zijn thuismarkt; daarnaast zijn de medewerkers van 
Aertssen ook over de hele wereld actief: van luchthavens in het Midden-Oosten tot 
containerterminals in Costa Rica. 
 
www.aertssen.be  
 
Contact: Greg Aertssen (CEO) – greg.aertssen@aertssen.be (03/ 561 09 50) 
 
  

http://www.actief.be/
mailto:mark.maesen@actief.be
mailto:koen.vlayen@actief.be
http://www.aertssen.be/
mailto:greg.aertssen@aertssen.be


5 
 

Contact: Christophe Ballegeer, Woordvoerder EY 
Tel: +32 (0)2 774 90 07  
GSM: +32 (0)475 98 33 10 
E-mail: christophe.ballegeer@be.ey.com 

 

Kinepolis 
Hoofdzetel: Gent 
Omzet:  €475,9 miljoen 
Aantal medewerkers: 3.800 
 
Kinepolis ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen en werd 
beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als 
baanbrekend geldt binnen de sector. Wereldwijd telt Kinepolis 97 bioscopen verspreid 
over Europa en Canada wat goed is voor 884 schermen en meer dan 175.000 
zitplaatsen. Naast haar bioscoopactiviteit is de groep ook actief in filmdistributie, 
eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. 
 
www.kinepolis.com/corporate 
 
Contact: Eddy Duquenne (CEO) – eduquenne@kinepolis.com (09/241 00 51) 
 
 
Torfs 
Hoofdzetel: Sint-Niklaas 
Omzet:  €145,6 miljoen 
Aantal medewerkers: 600 
 
Schoenen Torfs is een vierde generatie familiebedrijf, opgericht in 1947. Het bedrijf 
gelooft rotsvast in een doorgedreven omnichannel retailstrategie. Met zijn 81 winkels 
en webshop is Schoenen Torfs marktleider in Vlaanderen. Het bedrijf werd tien keer tot 
Beste Werkgever verkozen, wat de basis vormt voor een unieke klantgerichtheid. 
Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten. 
 
www.torfs.be  
 
Contact: Wouter Torfs (CEO) – wouter@torfs.be (0475/ 455 399) 
 

http://www.kinepolis.com/corporate
mailto:eduquenne@kinepolis.com
http://www.torfs.be/
mailto:wouter@torfs.be
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