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Het klassement van  
de snelst groeiende

bedrijven van de regio
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VLAAMS-BRABANT
Het technologiebedrijf Dell EMC en de ver-
deler van cosmetica NSE Products Europe 
prijken bovenaan de lijst van de Trends Ga-
zellen bij de grote bedrijven in Vlaams-Bra-
bant. Beide zijn in buitenlandse handen, 
waardoor ze niet in aanmerking komen voor 
de Ambassadeurstitel. Die gaat naar GKW in 
Ternat, het bedrijf van de familie Gocen  
dat gespecialiseerd is in de aanleg van 
 boven- en ondergrondse nutsleidingen.
Bij de middelgrote bedrijven gaat de trofee 
naar Xenomatix. Na onder meer Materialise 
en Octinion bevestigt Haasrode Research 
Park nogmaals zijn reputatie als hofleveran-
cier van de Trends Gazellen. Xenomatix  
is een pionier in de ontwikkeling van techno-
logie voor zelfrijdende auto’s.
Drivex is de snelste groeier bij de kleine 
 bedrijven. Het biedt een waaier van diensten 
voor de schadebeoordeling, het reparatie-
advies en de ongevallenaangifte van onder 
meer leasewagens. Het bedrijf is echter 
 onvoldoende operationeel onafhankelijk, 
waardoor de titel van Trends Gazellen 
 Ambassadeur gaat naar Traiteur Claessens 
André in Nossegem. De zorg en de keuken 
zijn de twee passies van oprichter André 
Claessens, die zich profileert als een ambi-
tieuze zorgcateraar met aandacht voor 
 inclusief ondernemen.
Traditiegetrouw voeren de retailers in 
Vlaams-Brabant de  ranking van de grootste 
rekruteerders aan. Dat is dit jaar niet anders. 
Tussen 2016 en 2020 groeide het perso-
neelsbestand van Etablissements Franz 
 Colruyt aan met maar liefst 1.796 mensen. 
Met daarnaast ook nog OKay Buurtwinkels 
en Colruyt Group Services heeft de Colruyt  
Groep drie vennootschappen in de top vijf.

C O Ö R D I N AT I E  J OZ E F  VA N G E L D E R  
E N  D I R K  VA N  T H U Y N E

GROOTSTE AANWERVERS  
TUSSEN 2016 EN 2020
1. Etablissements Franz Colruyt  1.796
2. Action Belgium  804
3. OKay Buurtwinkels  673
4. DHL Aviation  502
5. Colruyt Group Services  471
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p een boogscheut van het op- en 
afrittencomplex van de E40 in 
 Ternat bevindt zich het hoofd-
kwartier van GKW. Het bedrijf is 
gespecia liseerd in de aanleg van 
nutsleidingen, ondergrondse ka-
bels en water- en gasleidingen. In 
2020 draaide GKW een omzet van 
27 miljoen euro. “We bieden onze 
klanten een totaaloplossing aan: 
van het ontwerp, over de aankoop 
van materialen en de uitvoering 
van de werken tot de oplevering 
van de werf”, zegt Ahmed Gocen. 
“Flexibiliteit is ons handelsmerk. 
Onze magazijnen en onze werking 
zijn zo georganiseerd dat we heel 
snel kunnen interveniëren.”
Het klantenbestand bestaat uit 
slechts een handjevol namen, 
waaronder de netbeheerder van 

elektriciteit en aardgas, Fluvius, 
en heel wat intercommunale 
 watermaatschappijen zoals Pidpa, 
Farys, de Watergroep, La Société 
Wallonne des Eaux (SWDE) en 
Arewal.

Strategische ligging
In 2009 nam Ahmed Gocen de 
Gentse Kabelwerken in Destelber-
gen over. “Het bedrijf haalde toen 
een omzet van 1 à 2 miljoen euro”, 
herinnert hij zich. “We hebben de 
hoofdzetel naar Ternat verhuisd 
en de naam om die reden veran-
derd in ‘GKW’. Die afkorting heeft 
als extra voordeel dat Franstaligen 
de naam gemakkelijker kunnen 
uitspreken, want we zijn ook 
 actief in Brussel en Wallonië.”  
De band met Gent is niet helemaal 
doorgeknipt, want het bedrijf 
heeft er nog een klein filiaal dat 
zich toelegt op rioleringswerken.
De verhuizing naar Ternat ziet 
Ahmed Gocen als een van de 
 succesfactoren van zijn bedrijf. 
“Onze ligging is strategisch heel 
interessant. Er zitten nauwelijks 
concurrenten in de streek en we 
zijn hier  beter geplaatst om 
 Brussel en Wallonië te bedienen”, 

analyseert de Anderlecht-suppor-
ter, die ook heel wat sympathie 
heeft voor competitieleider Union 
Sint-Gillis. “Ons hart ligt nu 
 eenmaal in Brussel”, knipoogt hij.
Historisch bekeken is het gros  
van de kabelleggers gevestigd in 
Oost- Vlaanderen. In de regio Zele, 
Lokeren en Hamme heeft zich 
door de jaren heen een heuse 
 cluster van zulke bedrijven 
 gevormd. Het was ook daar dat de 
 vader van Ahmed de kneepjes van 
het vak leerde, bij De Schaep-
meester in Zele. “Het plaatsen van 
boven- en ondergrondse leidingen 
is een heel specifiek vak, dat sinds-
dien in de genen van onze familie 
zit. Het was dus zeker geen toeval 
dat ik GKW heb overgenomen”, 
vertelt Ahmed Gocen.

Overal familie
Een tweede verklaring voor de 
snelle groei ziet hij in het familiale 
karakter van het bedrijf. Al snel na 
de overname kwamen de twee 
broers van Ahmed, Nuri en Huse-
yin, aan boord als aandeelhouder 
van GKW. Op operationeel gebied 
zijn er nog meer verwanten actief. 
“Inmiddels heeft ook al de derde 
generatie haar opwachting ge-
maakt in het bedrijf. De snelle 

groei heeft dat toegelaten”, zegt 
Ahmed Gocen. “De voorbije jaren 
hebben we het bedrijf gereorgani-
seerd, waardoor we nu op alle 
 strategische posities een familielid 
hebben, in de boekhouding, de 
hr-afdeling, de calculatiedienst en 
de vergunningen.”
De arbeidsmarkt is momenteel 
oververhit, maar voor de sector 

was het ook in het verleden nooit 
gemakkelijk om de juiste profielen 
te vinden. “Het begint bij de reten-
tie. We staan heel dicht bij onze 
medewerkers en dat is goed voor 
de loyauteit. Onze familie woont 
verspreid over steden als Antwer-
pen, Brussel en Gent, waardoor we 
een breed netwerk hebben om te 
rekruteren”, vertelt Ahmed Gocen. 
“Daarnaast durven we te investe-
ren in mensen die een grote af-
stand tot de arbeidsmarkt hebben. 
We zijn actief in een nichesector 
van de bouw waarvoor nauwelijks 
opleidingen bestaan. De kennis van 
dit vak hebben we zelf en die leren 
we de nieuwkomers aan. Op die 
manier hebben we al heel wat 
 successen geboekt.”

Sanering van het 
drinkwater netwerk
Ahmed Gocen ziet de toekomst 
rooskleurig tegemoet. “In de 
 sanering van het drinkwater-
netwerk ligt nog heel wat werk op 
de plank. Daarnaast kijken we ook 
uit naar een verdere diversificatie 
van onze activiteiten. Zo bieden de 
uitrol van het glasvezelnetwerk  
en de installatie van elektrische 
laadpalen heel wat potentieel”, 
 besluit hij. z

O

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: GKW

‘Flexibiliteit is ons 
handelsmerk’
De strategische ligging in Ternat en het familiale karakter van zijn 
bedrijf zijn volgens Ahmed Gocen de belangrijkste verklaringen 
voor de snelle groei van de kabellegger GKW. 
D I R K  VA N  T H U Y N E ,  F OTO G R A F I E  E M Y  E L L E B O O G

 AHMED GOCEN
“De uitrol van het 
glasvezelnetwerk en 
de installatie van 
elektrische laadpalen 
bieden veel poten
tieel voor ons.”

Gazellen
V L A A M S - B R A B A N T

‘De derde generatie heeft 
haar opwachting gemaakt 
in het bedrijf. De snelle 
groei heeft dat toegelaten’

DE METHODOLOGIE VAN DE TRENDS GAZELLEN

De Trends Gazellen zijn de 
snelst groeiende bedrijven. 
We bekijken de groei over 
een periode van vijf jaar. 
Voor deze editie vergelij-
ken we 2020 met 2016. We 
berekenen de groei van 
drie variabelen: de toege-
voegde waarde, het perso-
neelsbestand en de cash-
flow in absolute en procen-
tuele termen. Dat geeft zes 
deelrangschikkingen. De 

plaatsen op die deelrang-
schikkingen tellen we op, 
wat de eindscore oplevert. 
Een bedrijf dat alle zes 
deelrangschikkingen aan-
voert, heeft de eindscore  
6 en staat bovenaan in de 
eindrangschikking van de 
Gazellen. Hoe  hoger de 
eindscore, hoe  lager een 
onderneming  noteert.
Er gelden minimumvoor-
waarden. Het bedrijf moet 

minstens vijf jaar bestaan. 
Op de loonlijst van 2020 
moeten minimaal tien 
werknemers staan. De toe-
gevoegde waarde in 2020 
bepaalt het onderscheid 
tussen een groot, een mid-
delgroot en een klein be-
drijf. De grote haalden een 
toegevoegde waarde van 
meer dan 5 miljoen euro, 
de middelgrote bleven tus-
sen 1 en 5 miljoen euro, en 

de kleine haalden minder 
dan 1 miljoen euro.
De snelste honderd groei-
ers bij de grote bedrijven 
mogen zich Grote Gazellen 
noemen. De snelste hon-
derd bij de middelgrote be-
drijven zijn de Middelgrote 
Gazellen. De snelste vijftig 
bij de kleine bedrijven zijn 
de Kleine Gazellen.
De Gazelle die in haar cate-
gorie de lijst aanvoert, is 

niet altijd de winnaar. Een 
winnaar moet operationeel 
onafhankelijk zijn. Een 
dochterbedrijf van een 
buitenlandse onderneming 
komt ook niet in aanmer-
king.
In elk nummer van Trends 
publiceren we de rang-
schikking van een Vlaamse 
provincie. We eindigen op 
5 mei, met de lijsten voor 
Vlaanderen.
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92 Gazellen
V L A A M S - B R A B A N T

 1 X Dell EMC - Wemmel 160
   Ontwikkeling en productie van IT-infrastructuur
 2 X NSE Products Europe - Zaventem 179
   Distributie van parfumerie en cosmetica
 3 11 GKW - Ternat 199
   Aanleg van boven- en ondergrondse nutsleidingen
 4 5 Tobania - Strombeek-Bever 223
   IT-integrator
 5 2 Agilent Technologies Belgium - Diegem 231
   Instrumenten, software en diensten voor labo’s
 5 8 DHL Aviation - Steenokkerzeel 231
   Sorteercentrum van DHL Express
 7 6 Mediagenix - Groot-Bijgaarden 241
   Software voor beheer van contentdistributie
 8 X Syneos Health Belgium - Diegem 258
   Geïntegreerde biofarmaceutische oplossingen
 9 X Sanofi Belgium - Diegem 267
   Farmaceutisch bedrijf
 10 9 Action Belgium - Asse 309
   Warenhuisketen
 11 X Dreambaby - Halle 320
   Babywinkels (Colruyt)
 12 6 TMC Science & Technology - Zaventem 336
   High-tech consultancybedrijf
 13 4 Siemens Industry Software - Heverlee 351
   Leverancier van industriële software
 14 X Securitas Transport Aviation Security - Kampenhout 360
   Luchthavenbewaking en -monitoring
 15 X Central Point België - Aarschot 367
   Merkonafhankelijke IT-leverancier
 16 28 Jette Clean - Wemmel 374
   Schoonmaakbedrijf
 17 10 Tata Consultancy Services Belgium - Sint-Stevens-Woluwe 378
   IT-consultancy
 18 62 ADESA Europe - Tienen 391
   Onlineverkoop van tweedehandsvoertuigen (Cars on the Web)
 19 X OKay Buurtwinkels - Halle 408
   Buurtsupermarkten (Colruyt)
 20 32 Deloitte Global Tax Center (Europe) - Zaventem 410
   Fiscale dienstverlening
 21 X Inetum Realdolmen Belgium - Huizingen 412
   Digitale diensten en oplossingen
 22 80 Adb Safegate - Zaventem 421
   Oplossingen voor efficiëntie en veiligheid van luchthavens
 23 100 Pauwels Consulting - Diegem 426
   Consultancybedrijf in engineering, lifesciences en IT
 24 X Theo Technologies - Heverlee 431
   Videotechnologie voor mediabedrijven
 25 38 DHL Global Forwarding - Machelen 442
   Wereldwijde expediteur

 26 52 Medpace Laboratories - Heverlee 449
   Klinisch onderzoek voor de farmaceutische sector
 27 X Toyota Boshoku Europe - Zaventem 454
   Distributie van auto-interieur- en motoronderdelen
 28 64 Media Markt-Saturn Belgium - Zellik 462
   Winkelketen gespecialiseerd in consumentenelektronica (Ceconomy AG)
 29 18 Triple A Solutions - Diegem 468
   Specialist in kredietmanagement
 30 X Indeed Belgium Operations - Diegem 477
   Zoekmachine voor vacatures
 31 39 Texet Benelux - Aarschot 478
   Leverancier van bedrijfs- en werkkleding (New Wave Group)
 32 X PwC Enterprise Advisory - Sint-Stevens-Woluwe 481
   Adviesbureau
 33 X Bio-Planet - Halle 499
   Bio- en ecosupermarkten (Colruyt)
 34 14 JSR Micro - Heverlee 505
   Productie van chemicaliën voor de halfgeleiderindustrie
 35 87 Laborelec - Linkebeek 517
   Onderzoeks- en competentiecenter voor elektriciteit (Engie)
 35 X in2com - Diegem 517
   Contactcenter
 37 47 Anyseals - Merchtem 519
   Distributie van industriële afdichtingen (United Seals Holding)
 38 27 Materialise - Heverlee 523
   Dienstverlening in additive manufacturing
 39 X Groupe Atlantic Belgium - Dworp 524
   Distributie van producten voor verwarming en sanitair
 40 29 IKEA Belgium - Zaventem 528
   Interieur- en meubelwinkel
 41 20 Amplifon Belgium - Groot-Bijgaarden 530
   Apparaten en andere oplossingen bij gehoorverlies
 42 59 Antargaz Belgium - Diegem 533
   Energieverdeler (UGI Corporation)
 43 X MI&S - Zaventem 545
   Gespecialiseerde consultancyafdeling van Trifinance
 44 X Barry Callebaut Manufacturing Halle - Halle 546
   Chocoladefabriek
 44   KMO83 Scott Sports Belux - Kortenberg 546
   Verdeler van ski-, fiets- en loopmateriaal
 46 X Gartner Belgium - Zaventem 550
   Consultancybedrijf
 47 X Gilead Sciences Belgium - Diegem 552
   Farmaceutisch bedrijf
 48 X KPMG Bedrijfsrevisoren - Brucargo 555
   Bedrijfsrevisoren
 49 67 Biogen Belgium - Diegem 556
   Distributie van geneesmiddelen tegen MS
 50 X VWR InTernational - Heverlee 560
   Distributie van laboproducten en -apparatuur
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GROTE GAZELLEN TOP 50

D
e opvallende Google-auto’s 
die met hun camera’s en 
draaiende LiDAR-sensoren 
het wegennet afrijden, in-
spireerden drie Leuvense 
ondernemers om die tech-
nologie verder te ontwik-
kelen. Met LiDAR (kort 
voor ‘Light Detection and 
Ranging’) is het mogelijk  

de  omgeving te scannen en diepte 
te berekenen. “Die technologie is 
 essentieel om zelfrijdende auto’s 
mogelijk te maken”, benadrukt 
 Filip Geuens, de CEO van Xeno-
matix. “Ze is performanter dan 
bijvoorbeeld camera’s en radars, 
omdat ze veel nauwkeuriger is en 
ook efficiënt blijft in het donker en 
slechte weersomstandigheden.”

25.000 laserstralen
Maar de technologie is nog niet 
rijp voor massaproductie in de au-
tosector. “Xenomatix ontwikkelt 
daarom een toestel dat goedkoop, 
compact en betrouwbaar is, en 
 bovendien geen bewegende delen 
meer heeft”, legt Filip Geuens uit. 
“Bij de Google-testauto speurt  
een beperkt aantal laserstralen  
de omgeving af. Onze Solid State 
LiDAR kan een bundel van maar 
liefst 25.000 laserstralen uitsturen. 

Op die manier kunnen we alle 
 obstakels tot 200 meter rond een 
voertuig detecteren, zelfs als het 
volledig donker is.”
De auto-industrie omarmt nieuwe 
technologie, maar enkel als die 

matuur is. Daarom ging Xenomatix 
op zoek naar een andere toepas-
sing. Het vond die bij de ophanging 
van de wagen. “Onze technologie 
meet realtime de oneffenheden 
van het wegdek en stuurt op basis 
van die data de ophanging van de 
wagen aan”, zegt Filip Geuens.

Samenwerken met 
 leveranciers
De autobranche bestaat uit 
 verschillende lagen, met aan de  
top de autoconstructeurs. Voor een 
nichespeler als Xenomatix is dat 
niveau te hooggegrepen vanwege 
de strenge leveringsgaranties en  
 financiële waarborgen die ze eisen. 
Een trapje lager staan de spelers 
die rechtstreeks leveren aan de 
 autoconstructeurs. Met die bedrij-
ven werkt Xenomatix – dat een 
omzet van 3 miljoen euro reali-
seert – wel samen. Zo sloot het 
twee jaar geleden een lang lopende 
technische en commer ciële ont-
wikkelingsovereenkomst af met 
het Italiaanse Marelli. Dat bedrijf, 
dat wereldwijd 60.000 werkne-
mers heeft, is vooral kind aan huis 
bij de Duitse autoconstructeurs.
De ontwikkeling van een nieuwe 
technologie kost tijd en vooral veel 
geld. Twee jaar na de oprichting 
van Xenomatix organiseerden de 
oprichters een eerste kapitaalron-
de. Het kon enkele businessangels 
overtuigen om in te stappen. “In 
2019 kwamen twee industriële 
spelers aan boord en begin vorig 
jaar konden we een kapitaalverho-
ging van 10 miljoen euro afronden, 
waarop Capricorn, de investe-
ringsdivisie van BNP Paribas Fortis 
en zo’n zeven kleine investeerders 
intekenden”, vertelt Filip Geuens. 
“Maar dat was een tussenstap. Op 
korte termijn willen we een grote-
re kapitaalronde doen. Dat geld  
zal dienen als voorfinanciering om 
de stap naar massaproductie te 
kunnen zetten.” z

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: XENOMATIX

Meebouwen aan de 
zelfrijdende auto
Het Leuvense Xenomatix ontwikkelt een van de cruciale technologieën om 
de zelfrijdende wagen mogelijk te maken. D I R K  VA N  T H U Y N E ,  F OTO G R A F I E  E M Y  E L L E B O O G

 FILIP GEUENS
“Op korte termijn 
 willen we een nieuwe 
kapitaalronde doen 
om de stap naar 
 massaproductie  
te zetten.”

De volledige rangschikking van de  
grote, de middelgrote en de kleine Gazellen  

vindt u op www.trends.be/gazellen.
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94 Gazellen
V L A A M S - B R A B A N T

  1 17 Xenomatix - Heverlee 114
   Ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto’s
 2 X Belmoca - Londerzeel 144
   Productie van Nespresso-compatibele koffiecapsules
 2 64 Step-Up Consulting - Leuven 144
   Consultancy in revenuemanagement en big data
 4 X Hydroko - Kapelle-op-den-Bos 185
   Distributie van kranen en andere accessoires voor watermaatschappijen
 5 7 Winwatt - Groot-Bijgaarden 208
   Installateur van fotovoltaïsche panelen (Lampiris)
 6 X Wellpet Belgium - Diegem 222
   Distributie van voeding voor huisdieren
 7 X Maxi DM - Zaventem 225
   Taxi- en limousinedienst
 7 X Addretail - Diegem 225
   Communicatiebureau omnichannel-retail
 9 X arhs technology - Heverlee 254
   IT-consultancy
 10 3 3 Fonteinen - Lot 270
   Lambikbrouwerij
 11 X Healthy Fruit - Geetbets 295
   Fruitteeltbedrijf
 12 45 Qplox Engineering - Heverlee 310
   Engineering- en consultancybedrijf
 13 X Duma Sales - Leuven 332
   Bekleding voor wanden, plafonds en vloeren
 14 X Kapernikov - Kessel-Lo 334
   IT-consultancy
 15 X Cranium Belgium - Zaventem 339
   Adviesorganisatie voor privacy, security en datamanagement
 16 X E.S.R.I. - Heverlee 356
   Distributie van medisch en zorgkundig materieel
 17 48 A.T.D.-Horta - Ternat 361
   Groepering van onafhankelijke tuincentra
 18 31 Merkator - Zellik 368
   Geo-ICT-bedrijf
 19 X Nallian - Keerbergen 381
   Datadeelplatform voor cargoluchthavens
 20 13 GHS - Wezemaal 386
   Supermarkt
 21 47 PwC Legal - Sint-Stevens-Woluwe 414
   Advocatenkantoor
 22 49 Leisure Pools Benelux - Aarschot 416
   Bouwen en plaatsen van zwembaden
 23 29 Comate - Leuven 417
   Engineering en design van nieuwe producten en machines
 24 X Quality@Speed - Groot-Bijgaarden 424
   IT-integrator
 25 83 Soret - Hoeilaart 432
   Afvalverwerking en verhuur van containers

  1  5 Drivex - Vilvoorde 95
   Onafhankelijke schadebeoordeling, onder meer van leasewagens
 2 X Traiteur Claessens Andre - Nossegem 99
   Zorgcateraar
 3 3 Van den Broeck Tuinarchitectuur - Opwijk 111
   Tuinontwerp en -aanleg
 4 X De Pamperkontjes - Wemmel 122
   Kinderdagverblijf
 5 X Baracca - Leuven 132
   Restaurant
 6 X Renostep - Liedekerke 182
   Bouwonderneming gespecialiseerd in badkamerrenovatie
 7 X IP Security Distribution - Wolvertem 188
   Distrubutie van bewakingsproducten- en oplossingen
 8 14 Piraux - Haacht 190
   Dierenvoeding (Tom&Co)
 9 X Group Empsen & zn. Tienen - Tienen 191
   Peugeot-dealer
 10  X Abco Verzekeringen - Tienen 192
   Verzekeringskantoor
 11  X De Keyser - Tervuren 194
   Kleinhandel in elektrische-, audio- en videoapparatuur
 12  X A&S T - Tielt-Winge 195
   Plaatsing van zonnewering, terrasoverkappingen en zonneschermen
 13  X Cumul.io - Leuven 196
   Datavisualisatieplatform
 14  X Smart Cleaning - Zaventem 212
   Schoonmaakbedrijf
 15  25 Maison Belge - Keerbergen 243
   Brasserie
 16  X Willemsens Tuinwerken - Kerkom 258
   Aanleg van tuinen en zwemvijvers
 17  X Assedi - Asse 259
   Supermarkt (Spar)
 18  X Tablebooker - St.-Stevens-Woluwe 261
   Reservatietool voor restaurants en hun klanten
 19  X Absoluut Zulu - Wijgmaal 265
   Digital agency
 20  26 Fineko Leuven - Kessel-Lo 269
   Juridisch en fiscaal adviesbureau
 21  17 JD Cleaning - Zellik 294
   Schoonmaakbedrijf
 22  X Marma Logistics - Tielt-Winge 297
   Transportbedrijf
 23  37 Jokri - Kampenhout 299
   Levering en plaatsing van airco, koel- en vriesinstallaties
 24  X Mobility By Olivier - Liedekerke 328
   Distributie van scooters, rolwagens en stoelen voor gehandicapten
 25  18 Maktrans - Dilbeek 338
   Transportbedrijf
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MIDDELGROTE GAZELLEN TOP 25 KLEINE GAZELLEN TOP 25

De volledige rangschikking van de  
grote, de middelgrote en de kleine Gazellen  

vindt u op www.trends.be/gazellen.

H
et is opvallend dat een hore-
cabedrijf in volle coro nacri-
sis tot Trends Gazellen Am-
bassadeur word gekroond. 
Maar Traiteur Claessens 
André is dan ook actief in 
een heel specifieke niche. 
Dagelijks bereidt het  bedrijf 
meer dan duizend maaltij-
den, waarvan het gros recht-

streeks  geleverd wordt bij senio-
ren thuis in de driehoek Brussel, 
Leuven en Mechelen. De rest gaat 
naar woon-  zorg centra en scholen.

Ondernemersdroom
André Claessens begon zijn car-
rière in de zorg. In 2007 volgde hij 
na zijn werkuren een bijscholing 
tot traiteur. Nadat hij lange tijd 
aan het bed had gestaan, werd hij 
verantwoordelijk voor de groot-
keuken in een woon-zorgcentrum 
met 85 senioren. In bijberoep ves-
tigde hij zich als klassieke traiteur.
Toen hij betrokken raakte bij het 
Center for Gastrology, een Euro-
pees project met aandacht voor de 
voedselkwaliteit in de zorgsector, 
sloeg hij een ander pad in. Hij ver-
liet het woon-zorgcentrum en 

werd head of hospitality bij Armo-
nea, een van de toonaangevende 
spelers in de Europese ouderen-
zorg. “Dat was een leerrijke erva-
ring”, blikt Claessens terug. “Maar 
ik kwam voor een moeilijke keuze 
te staan: doorgroeien in het be-
drijf, of voor mijn ondernemers-
droom gaan door van mijn bijbe-
roep mijn hoofdberoep te maken. 
Toen mijn oudste zoon Glenn in 
2016 afstudeerde als manager en 
kok, hebben we samen de sprong 
gewaagd.”

Inclusief ondernemen
Eerst combineerde Claessens klas-
sieke traiteurdiensten met zorgca-
tering, maar al snel ging de focus 
helemaal naar die laatste activiteit. 
“We leveren lekkere, verse en ge-
zonde maaltijden overgoten met 
een sociaal sausje. En we maken 
het verschil door extra diensten 
aan te bieden, zoals de thuisbezor-
ging van brood, beleg, snacks en 
fruit. Onze mensen hebben ook al-
lemaal een EHBO-cursus gevolgd. 
Dat komt bij ons publiek geregeld 
van pas”, zegt André Claessens.
Traiteur Claessens André is een 

familiebedrijf. De echtgenote van 
Claessens gaf haar baan als hoofd-
verpleegkundige op om mee in de 
zaak te stappen. Ook zijn zonen 
Brent en Stef draaien mee. “Ieder 
van ons heeft zijn achtergrond, 
maar we spreken allemaal dezelfde 
zorgtaal”, zegt André Claessens.
In heel korte tijd is het familie-
bedrijf sterk gegroeid. Claessens is 
begonnen in zijn eigen keuken, 
 later verhuisde de productie naar 
de garage. Nu beschikt het bedrijf 
over een professioneel uitgerust 
atelier van 1.000 vierkante meter. 
Het team is fors uitgebreid tot zo’n 
vijftig medewerkers. “Inclusief on-
dernemen is voor ons geen mode-
woord. We geven graag kansen aan 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Vaak hebben ze aan de 
andere kant gestaan. Ze weten als 
geen ander wat belangrijk is”, al-
dus André Claessens.
Claessens koestert nog heel wat 
andere plannen. Zo wil hij op ter-
mijn een platform uitbouwen om 
het vinden van de juiste zorg voor 
zorgbehoevenden te vereenvou-
digen. Op die manier kunnen veel 
 senioren langer thuis wonen. z

‘Ieder van 
ons heeft 
zijn ach-
tergrond, 
maar we 
spreken 
allemaal 
dezelfde 
zorgtaal’

 ANDRÉ 
CLAESSENS
“We geven graag 
kansen aan mensen 
met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.”

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN:  
TRAITEUR CLAESSENS ANDRÉ 

Gezond met een 
sociaal sausje
De keuken en de zorg. Die twee grote passies combineert 
André Claessens met zijn traiteurbedrijf. Het waarde
gedreven familiebedrijf heeft een hart voor zijn klanten en 
medewerkers. D I R K  VA N  T H U Y N E ,  F OTO G R A F I E  E M Y  E L L E B O O G


