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De familie Renson mag
opnieuw een mooie trofee
bijzetten in de rijkgevulde
prijzenkast. “De titel van

Trends Gazellen Ambassadeur bewijst
dat we de juiste strategie hebben geko-
zen. Het is dan ook een mooie belo-
ning voor de inzet van onze medewer-
kers”, zegt Dieter Heyman, business-
unitmanager outdoor bij Renson.

Al decennialang past Renson
dezelfde succesformule toe. Die
bestaat uit drie pijlers: differentiëren
door te innoveren, internationaliseren
en een sterk merk uitbouwen. Dat laat-
ste doet het bedrijf onder meer door
voor zichtbare locaties te kiezen langs
de autosnelwegen en met de sponso-
ring van de eersteklasser SV Zulte-
Waregem en de wielerploeg Team
Sunweb.

Internationale outdoor
Renson Sunprotection-Screens

heeft met zonwering en outdoor living
twee divisies met elk een eigen dyna-
miek. De snelle groei van de jongste
jaren heeft vooral te maken met het

succes van de outdoordivisie, die nog
maar in 2010 werd opgericht. “In de
jongste twee jaar kende die afdeling
een omzetgroei van meer dan 50 pro-
cent”, zegt Paul Renson, die de vierde
generatie van het familiebedrijf verte-
genwoordigt. “Outdoor is heel interna-
tionaal gericht. Meer dan 75 procent
van die omzet realiseren we in het bui-
tenland. We zijn de Europese markt-
leider in het bovensegment.”

Wat begon met terrasoverkappingen
is geëvolueerd naar een totaalconcept
waarin Renson ook tal van andere ele-
menten integreert, zoals carports,
gevelbekleding, tuinaccessoires en 
-verlichting. Ook brievenbussen voor
pakjes. Zoon Leon Renson heeft het
ondernemersbloed van zijn vader
geërfd. Met zijn bedrijf eSafe brengt
hij een slimme brievenbus op de markt
waardoor je niet langer thuis moet zijn
om je pakjes veilig te ontvangen.

Renson kiest bewust voor het
bovenste marktsegment. “Om het ver-
schil te maken, hebben we veel aan-
dacht voor design, duurzaamheid en
kwaliteit. Daarnaast bieden we de

klant veel mogelijkheden om zijn inves-
tering te personaliseren. Ten slotte zet-
ten we in op het gebruiksgemak van de
klant”, somt Dieter Heyman op.

Nieuwe fabriek
Renson investeert fors in een nieuwe

fabriek in de industriezone De Prijkels
op het grondgebied van Kruisem en
Nazareth. Op een terrein van 10 hectare
komt in een eerste fase een productie-
afdeling, een kantoorgebouw, een
onderzoeks- en trainingscentrum en
een belevingscentrum.

Renson staat ook open voor cocrea-
tie. “We zijn continu op zoek naar part-
nerships met binnen- en buitenlandse
leveranciers van tuinmeubilair, buiten-
keukens, jacuzzi’s, tuinverlichting

enzovoort. Op de site zullen we dus niet
alleen onze eigen producten aan het
publiek tonen”, aldus Dieter Heyman.

Op termijn zullen 250 mensen op de
nieuwe site werken. Een deel van hen
zal de overstap maken van het hoofd-
kwartier dat een 10 kilometer verderop
langs de E17 ligt. Daarnaast zal het
bedrijf een pak nieuwe medewerkers
aanwerven. Een gemakkelijke opdracht
wordt dat niet, want de werkloosheid
in de regio is extreem laag. “We zoeken
in de eerste plaats mensen met de juiste
mentaliteit, mensen die innovatie en
ondernemerschap hoog in het vaandel
dragen”, weet Dieter Heyman. “We
hebben heel wat troeven. Renson is een
familiebedrijf met een langetermijnvi-
sie, innovatie zit in ons DNA en er zijn

heel wat doorgroeimogelijkheden, ook
internationaal.”

Innovatie
Outdoor is hot, maar de wortels van

Renson Sunprotection-Screens liggen
in de zonwering. Ook dat segment
groeit. “Dat komt omdat we blijven
innoveren. Er geldt geen snelheidsbe-
perking op innovatie”, reageert Paul
Renson. “Op groepsniveau werkt zowat
10 procent van onze 1200 werknemers
aan onderzoek en ontwikkeling. En nog
altijd hebben we meer ideeën dan capa-
citeit om die allemaal uit te werken. Als
pionier in windvaste doekzonwering
hebben we altijd een streepje voor. We
zoeken mee met onze klanten naar
oplossingen om oververhitting bin-
nenshuis tegen te gaan, met oog voor
design en energiezuinigheid.”

Een voorbeeld van innovatie is het
pas geopende Concept Home, een
woning die uitgerust is met alle concep-
ten uit het assortiment van Renson. “Zo
kunnen we de bezoekers bewijzen dat
‘creating healthy spaces’ geen holle
 slogan is”, zegt Paul Renson. “Het is
ook een ideale testomgeving om data te
verzamelen. Die zijn van onschatbare
waarde voor verder onderzoek. Dit huis
is bijvoorbeeld uitgerust met drie ver-
schillende ventilatiesystemen die we
onder exact dezelfde omstandigheden
kunnen testen en vergelijken.”

Volgens de CEO is de kans groot dat
het bedrijf de komende jaren zal blijven
meedraaien aan de top van de Trends
Gazellen-rangschikking. “We kunnen
de mooie groei, zowel in zonwering als
in outdoor, nog een tijdje doortrekken.
Dat is alleen maar mogelijk dankzij
onze mensen”, besluit hij. z

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: RENSON

BLIJVEN INNOVEREN

Welke bedrijven komen in
onze lijst? Het antwoord is
simpel: bedrijven die snel
groeien. De Trends Gazel-
len zijn niets anders dan
de snelste groeiers. De
 allersnelste groeier staat
op nummer 1.
We bekijken de groei over

vijf jaar. Voor deze editie
vergelijken we 2017 met
2013. We berekenen de
groei van drie variabelen:
de omzet, het personeels-
bestand en de cashflow, in
absolute en procentuele
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 eindscore 6,
en staat bovenaan in de
eindrangschikking. Hoe
hoger de eindscore, hoe

lager in de eindrangschikking.
Er gelden minimumvoorwaar-
den. Het bedrijf moet minstens
vijf jaar oud zijn. Op de loonlijst
van 2017 moeten minimaal
twintig werknemers gestaan
hebben voor grote en middel-
grote bedrijven. Voor kleine
bedrijven volstaan tien werk-
nemers. De omzet in 2013 be-
paalt het onderscheid tussen

een groot, middelgroot en klein
bedrijf. De grote haalden een
omzet van meer dan 10 miljoen
euro, de middelgrote bleven
tussen 10 en 1 miljoen euro en
de kleine haalden een omzet of
brutomarge van minder dan
1 miljoen euro.
De snelste 100 groeiers bij de
grote bedrijven mogen zich
Grote Gazellen noemen. De

snelste 75 bij de middelgrote
bedrijven worden de Middel-
grote Gazellen. De snelste 50
bij de kleine bedrijven zijn de
Kleine Gazellen.
De Gazelle die in haar categorie
de lijst aanvoert, is niet altijd de
winnaar. Er gelden bijkomende
criteria. Zo moet een winnaar
operationeel onafhankelijk zijn.
Een dochter van een buiten-

landse onderneming komt niet
in aanmerking. En een winnaar
moet drie jaar wachten eer hij
nog eens kan winnen.
In deze en volgende edities van
Trends publiceren we de eind-
rangschikking voor Brussel en
de vijf Vlaamse provincies. We
eindigen op 28 maart, met de
eindrangschikking voor Vlaan-
deren.

METHODOLOGIE VAN DE TRENDS GAZELLEN
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WEST-VLAANDEREN
De snelste groeier bij de grote bedrijven
in West-Vlaanderen is net als vorig jaar
de producent van plantaardige voedings-
middelen Alpro. Op twee staat Thule, dat
luifels, fietsendragers en voortenten pro-
duceert. Aangezien beide in buitenlandse
handen zijn, gaat de titel van Trends
Gazellen Ambassadeur naar de derde:
Renson Sunprotection-Screens. Het
Waregemse bedrijf is een vaste waarde
bij de Trends Gazellen. Bij de middelgrote
bedrijven is Wever & Ducré de primus.
Dat is een opvallende prestatie, want in
2011 ging de verlichtingsproducent nog
failliet. Met de steun van het Oosten-
rijkse Xal maakte het bedrijf een succes-
volle doorstart. Door die buitenlandse
moeder komt het niet in aanmerking
voor de titel. Het nummer twee, Shapes
Metalworks, won de titel in 2016 en blijft
dus nog een jaar in de wachtkamer. Zo
komen we bij Motus Handling. Het
bedrijf uit Menen optimaliseert de goe-
derenstromen in industriële bedrijven.
De specialist in outsourcing van ingeni-
eurs, technische en financiële profielen
Smart Solutions blijft de ranking bij de
kleine bedrijven aanvoeren. De Trends
Gazellen Ambassadeur van vorig jaar
verhuisde naar Roeselare. De titel van
Ambassadeur gaat naar het Torhoutse
4D Trans, actief in de niche van gecondi-
tioneerd transport en expresvervoer. De
Kortrijkse specialist in rekrutering en
selectie Hays voert de lijst van de groot-
ste aanwervers aan. De IT-dienstverlener
delaware en Alpro volgen op afstand.
Clarebout Potatoes uit Heuvelland, een
producent van voorgebakken, diepgevro-
ren aardappelproducten, wierf tussen
2013 en 2017 180 mensen aan.
COÖRDINATIE: JOZEF VANGELDER 

KURT DE CAT

1. Hays 604
2. delaware 352
3. Alpro 334
4. TVH Parts 184
5. Clarebout Potatoes 180

GROOTSTE AANWERVERS 

Al voor de vijfde keer wordt een van de vennootschappen
van de Renson Group, de Waregemse specialist in
ventilatie, zonwering en outdoor living, tot Ambassadeur
uitgeroepen. Net als in 2015 is die eer weggelegd voor
Renson Sunprotection-Screens. DIRK VAN THUYNE
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PAUL RENSON
“Zowat 10 procent van onze 1200 werknemers werkt aan onderzoek en ontwikkeling.”
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PAUL RENSON
“Zowat 10 procent van onze 1200 werknemers werkt aan onderzoek en ontwikkeling.”
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AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: MOTUS HANDLING

Dankzij organische groei en een overname zette Motus Handling mooie groeicijfers neer.
“En dat is nog maar een begin”, zegt CEO Frank Vandeputte. “Voor slimme fabrieken zijn
heel wat logistieke systemen nodig.” DIRK VAN THUYNE

In alle stilte bouwen de broers
Frank en Peter Vandeputte aan
een groep van inmiddels dertien
onafhankelijke bedrijven die

gespecialiseerd zijn in projectmatige
machinebouw. In 2013 nam hun Val-
tech Group Motus Handling over. Dat
bedrijf uit Menen is gespecialiseerd in
het ontwerp, de constructie en de inte-
gratie van oplossingen die de goederen-
stroom in industriële bedrijven optima-
liseert. “We maken het verschil door
onze geïntegreerde aanpak”, zegt CEO
Frank Vandeputte. “We combineren
technologieën en machines om tot
complete assemblagelijnen en trans-
portsystemen te komen. Onze klanten
zitten vooral in de voedingsindustrie,
maar we zijn ook kind aan huis bij bij-
voorbeeld Volvo. Onlangs hebben we
daar een hoogbouwmagazijn met een
nieuwe assemblagelijn verbonden door
middel van kettingtransporten, liften,
palletcontroles enzovoort.”

Strategische overname
Motus Handling kent al jaren een

organische groei, maar het omzetcijfer
kreeg vooral in 2017 een boost na de
overname van het failliete Soenen. Het
Roeselaarse bedrijf produceert zware
machines om staalplaten te knippen, te
vervormen en te perforeren. Een
typisch voorbeeld is een machine om
langsliggers – de basis van het chassis –
van vrachtwagens op maat te perfore-
ren. Bij de grote vrachtwagenbouwers
doet de naam Soenen ongetwijfeld een
belletje rinkelen. “Toen het bedrijf fail-
liet ging, hadden we meteen interesse.
Maar we hadden een grote voorwaarde:
het volledige technische team moest
mee de overstap maken. Zonder hen

hadden we de overname nooit gedaan”,
vertelt Frank Vandeputte, die als CEO
het roer greep.

Met succes, want hij kreeg het bedrijf
weer op de rails. “Het verschil tussen 
5 procent verlies en 5 procent winst is
uiteindelijk niet zo groot. Wij hebben
onze eigen bedrijfscultuur bij Soenen
binnengebracht en die staat voor no-
nonsense, een vlakke structuur en kos-
tenbewustzijn”, somt Vandeputte op.

De rekrutering van nieuwe mensen
vergt heel wat inspanningen. “Grote
machinebouwers zoals Vandewiele,
LVD en Picanol vissen in dezelfde vij-
ver. Wij hebben als nadeel dat we min-
der bekend zijn, maar we hebben toch
heel wat te bieden aan jonge inge  ni-
eurs. In ons bedrijf kunnen ze zich uit-
leven in zowat alle domeinen: elektrici-

teit, hydrauliek, mechaniek, pneuma-
tiek, … We doen dat allemaal. Voor
mensen die gepassioneerd zijn door
techniek is het hier een echte speel-
tuin.”

Potentieel in India
Frank Vandeputte is ervan overtuigd

dat Motus Handling nog maar aan het
begin van de groei staat. “Industrie 4.0
staat voor slimme fabrieken die de pro-
ductie flexibeler maken en daar zijn
heel wat logistieke systemen voor
nodig”, zegt hij. “Daarnaast heeft ook
Soenen een mooie toekomst voor zich.
Zo zijn we actief op de Indiase vracht-
wagenmarkt en die groeit fors. Om
onze klanten daar beter te bedienen,
werken we aan de oprichting van een
lokale vestiging.” z

gazellen west-vlaanderen
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’19 ’18 Bedrijf Totaal ’19 ’18 Bedrijf Totaal

GROTE GAZELLEN DE 50 HOOGST GERANGSCHIKTE*

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, 
DE MIDDELGROTE EN DE KLEINE GAZELLEN VINDT U OP

WWW.TRENDS.BE/GAZELLEN.

1 1 Alpro - WEVELGEM 150
Producent van plantaardige voedingsmiddelen (Danone)

2 7 Thule - MENEN 200
Ontwikkeling en productie van accessoires voor kampeerwagens

3 3 Renson Sunprotection-Screens - WAREGEM 207
Oplossingen voor ventilatie en zonwering

4 2 delaware - KORTRIJK 218
IT-dienstverlener

5 5 Clarebout Potatoes - NIEUWKERKE 229
Voorgebakken diepgevroren aardappelproducten

6 Kmo 1 XL Roc - WAREGEM 238
Uitbating shops bij tankstations (G&V Energy)

7 20 Hays - KORTRIJK 241
Rekrutering- en selectiebedrijf

8 73 Callens - WAREGEM 273
Industriële verwarming en energieoplossingen

9 6 Stow International - SPIERE-HELKIJN 281
Productie van palletstellingen en -rekken (Financière Storage)

10 Kmo 3 Televic Rail - IZEGEM 306
Passagiersinformatiesystemen

11 14 Alheembouw - OOSTNIEUWKERKE 328
Bouwbedrijf

12 X Agristo - HULSTE 330
Productie van voorgebakken aardappelproducten

13 Kmo 2 Skyline Communications - IZEGEM 352
Software voor de telecom- en de satellietindustrie

14 11 Renson Ventilation - WAREGEM 373
Oplossingen voor ventilatie en zonwering

15 63 Actum Services - POPERINGE 380
Technische installaties en onderhoud van zonnepanelen

16 43 Duco - VEURNE 390
Ventilatie en zonweringsystemen

17 66 Joris Ide - ZWEVEZELE 396
Productie van isolerende panelen, wand- en dakbekleding

18 25 Jacops - DEERLIJK 414
Installatie van elektrische en telecominfrastructuur (Tanghe)

19 84 DV Fresh - PITTEM 419
Groentensnijbedrijf

19 12 Metagenics Belgium - OOSTENDE 419
Distributie van voedingssupplementen

21 38 ICO - ZEEBRUGGE 422
Behandeling van roll-on-roll-offcargo's (Nippon Yusen Kaisha)

22 X Veos - ZWEVEZELE 440
Productie van hoogwaardige dierlijke eiwitten

23 50 Begro - ARDOOIE 450
Productie van diepvriesgroenten (Dickstar)

24 10 Desotec - ROESELARE 511
Zuiveringstechnieken op basis van actieve kool (EQT)

25 29 Pullmaflex Benelux - WEVELGEM 513
Productie van veringen voor autozetels (Leggett & Platt)

26 30 Vervaeke Aardappelhandel - PITTEM 514
Groothandel in aardappelen

27 20 TVH Parts - WAREGEM 523
Distributie van heftruckonderdelen

28 58 Brustor - WEVELGEM 532
Zonweringsystemen

29 X INNI group - HEULE 540
Drukkerij

30 97 Norré-Behaegel Aanneming - LOMBARDSIJDE 546
Wegenbouw en grondwerken

31 44 2XL - ZEEBRUGGE 551
Transport en logistiek (ECS European Containers)

32 34 Mobility Solutions - OOSTENDE 553
Verkoop van motorhomes

33 31 Haerinck Pluimvee - ANZEGEM 590
Pluimveehandel

34 X Vertimac - WAREGEM 592
Distributie van schaarliften, hoogtewerkers en verreikers

35 13 CID LINES - IEPER 596
Productie van reinigings- en ontsmettingsmiddelen

36 X Popelier Biscuits - WERVIK 604
Koekjesbakker

37 55 Snack Food Poco Loco - ROESELARE 615
Productie van tortillachips en maïssnacks (Paulig Group)

37 X Vacansoleil België - BRUGGE 615
Aanbieding van campingvakanties (Vacansoleil)

39 82 Dekeyzer-Ossaer - KOEKELARE 616
Portionering en distributie van vleesbereidingen

40 59 Locinox - WAREGEM 630
Productie van poorten en hekkens

41 81 Mol Cy - STADEN 631
Productie van transportmaterieel (Molfinco)

42 X Dassy Europe - BRUGGE 636
Ontwikkeling van professionele werkkledij

42 33 La Lorraine Oostende - OOSTENDE 636
Bakkerij (La Lorraine)

44 39 D'Arta - ARDOOIE 663
Diepvriesgroentebedrijf (Kadaps)

45 X Persyn - ZWEVEGEM 665
Beton- en infrastructuurwerken

46 X SKT - IEPER 675
Koeltechnisch bedrijf (Fabaco)

47 X Daikin Europe - OOSTENDE 681
Productie van verwarming-, ventilatie- en airconditioningsystemen (Daikin)

48 Kmo 12De Trog Biobakkerij - IEPER 685
Industriële biobakkerij

49 60 Vancia Car Lease - KORTRIJK 693
Leasing van bedrijfswagens

50 X Hydro Extrusion Lichtervelde - LICHTERVELDE 696
Extruderen van aluminiumprofielen (Hydro Extrusion)

SPEELTUIN VOOR INGENIEURS

FRANK VANDEPUTTE
“Wij hebben onze eigen bedrijfscultuur bij Soenen binnengebracht.”
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AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: MOTUS HANDLING

Dankzij organische groei en een overname zette Motus Handling mooie groeicijfers neer.
“En dat is nog maar een begin”, zegt CEO Frank Vandeputte. “Voor slimme fabrieken zijn
heel wat logistieke systemen nodig.” DIRK VAN THUYNE

In alle stilte bouwen de broers
Frank en Peter Vandeputte aan
een groep van inmiddels dertien
onafhankelijke bedrijven die

gespecialiseerd zijn in projectmatige
machinebouw. In 2013 nam hun Val-
tech Group Motus Handling over. Dat
bedrijf uit Menen is gespecialiseerd in
het ontwerp, de constructie en de inte-
gratie van oplossingen die de goederen-
stroom in industriële bedrijven optima-
liseert. “We maken het verschil door
onze geïntegreerde aanpak”, zegt CEO
Frank Vandeputte. “We combineren
technologieën en machines om tot
complete assemblagelijnen en trans-
portsystemen te komen. Onze klanten
zitten vooral in de voedingsindustrie,
maar we zijn ook kind aan huis bij bij-
voorbeeld Volvo. Onlangs hebben we
daar een hoogbouwmagazijn met een
nieuwe assemblagelijn verbonden door
middel van kettingtransporten, liften,
palletcontroles enzovoort.”

Strategische overname
Motus Handling kent al jaren een

organische groei, maar het omzetcijfer
kreeg vooral in 2017 een boost na de
overname van het failliete Soenen. Het
Roeselaarse bedrijf produceert zware
machines om staalplaten te knippen, te
vervormen en te perforeren. Een
typisch voorbeeld is een machine om
langsliggers – de basis van het chassis –
van vrachtwagens op maat te perfore-
ren. Bij de grote vrachtwagenbouwers
doet de naam Soenen ongetwijfeld een
belletje rinkelen. “Toen het bedrijf fail-
liet ging, hadden we meteen interesse.
Maar we hadden een grote voorwaarde:
het volledige technische team moest
mee de overstap maken. Zonder hen

hadden we de overname nooit gedaan”,
vertelt Frank Vandeputte, die als CEO
het roer greep.

Met succes, want hij kreeg het bedrijf
weer op de rails. “Het verschil tussen 
5 procent verlies en 5 procent winst is
uiteindelijk niet zo groot. Wij hebben
onze eigen bedrijfscultuur bij Soenen
binnengebracht en die staat voor no-
nonsense, een vlakke structuur en kos-
tenbewustzijn”, somt Vandeputte op.

De rekrutering van nieuwe mensen
vergt heel wat inspanningen. “Grote
machinebouwers zoals Vandewiele,
LVD en Picanol vissen in dezelfde vij-
ver. Wij hebben als nadeel dat we min-
der bekend zijn, maar we hebben toch
heel wat te bieden aan jonge inge  ni-
eurs. In ons bedrijf kunnen ze zich uit-
leven in zowat alle domeinen: elektrici-

teit, hydrauliek, mechaniek, pneuma-
tiek, … We doen dat allemaal. Voor
mensen die gepassioneerd zijn door
techniek is het hier een echte speel-
tuin.”

Potentieel in India
Frank Vandeputte is ervan overtuigd

dat Motus Handling nog maar aan het
begin van de groei staat. “Industrie 4.0
staat voor slimme fabrieken die de pro-
ductie flexibeler maken en daar zijn
heel wat logistieke systemen voor
nodig”, zegt hij. “Daarnaast heeft ook
Soenen een mooie toekomst voor zich.
Zo zijn we actief op de Indiase vracht-
wagenmarkt en die groeit fors. Om
onze klanten daar beter te bedienen,
werken we aan de oprichting van een
lokale vestiging.” z

gazellen west-vlaanderen
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’19 ’18 Bedrijf Totaal ’19 ’18 Bedrijf Totaal

GROTE GAZELLEN DE 50 HOOGST GERANGSCHIKTE*

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, 
DE MIDDELGROTE EN DE KLEINE GAZELLEN VINDT U OP

WWW.TRENDS.BE/GAZELLEN.

1 1 Alpro - WEVELGEM 150
Producent van plantaardige voedingsmiddelen (Danone)

2 7 Thule - MENEN 200
Ontwikkeling en productie van accessoires voor kampeerwagens

3 3 Renson Sunprotection-Screens - WAREGEM 207
Oplossingen voor ventilatie en zonwering

4 2 delaware - KORTRIJK 218
IT-dienstverlener

5 5 Clarebout Potatoes - NIEUWKERKE 229
Voorgebakken diepgevroren aardappelproducten

6 Kmo 1 XL Roc - WAREGEM 238
Uitbating shops bij tankstations (G&V Energy)

7 20 Hays - KORTRIJK 241
Rekrutering- en selectiebedrijf

8 73 Callens - WAREGEM 273
Industriële verwarming en energieoplossingen

9 6 Stow International - SPIERE-HELKIJN 281
Productie van palletstellingen en -rekken (Financière Storage)

10 Kmo 3 Televic Rail - IZEGEM 306
Passagiersinformatiesystemen

11 14 Alheembouw - OOSTNIEUWKERKE 328
Bouwbedrijf

12 X Agristo - HULSTE 330
Productie van voorgebakken aardappelproducten

13 Kmo 2 Skyline Communications - IZEGEM 352
Software voor de telecom- en de satellietindustrie

14 11 Renson Ventilation - WAREGEM 373
Oplossingen voor ventilatie en zonwering

15 63 Actum Services - POPERINGE 380
Technische installaties en onderhoud van zonnepanelen

16 43 Duco - VEURNE 390
Ventilatie en zonweringsystemen

17 66 Joris Ide - ZWEVEZELE 396
Productie van isolerende panelen, wand- en dakbekleding

18 25 Jacops - DEERLIJK 414
Installatie van elektrische en telecominfrastructuur (Tanghe)

19 84 DV Fresh - PITTEM 419
Groentensnijbedrijf

19 12 Metagenics Belgium - OOSTENDE 419
Distributie van voedingssupplementen

21 38 ICO - ZEEBRUGGE 422
Behandeling van roll-on-roll-offcargo's (Nippon Yusen Kaisha)

22 X Veos - ZWEVEZELE 440
Productie van hoogwaardige dierlijke eiwitten

23 50 Begro - ARDOOIE 450
Productie van diepvriesgroenten (Dickstar)

24 10 Desotec - ROESELARE 511
Zuiveringstechnieken op basis van actieve kool (EQT)

25 29 Pullmaflex Benelux - WEVELGEM 513
Productie van veringen voor autozetels (Leggett & Platt)

26 30 Vervaeke Aardappelhandel - PITTEM 514
Groothandel in aardappelen

27 20 TVH Parts - WAREGEM 523
Distributie van heftruckonderdelen

28 58 Brustor - WEVELGEM 532
Zonweringsystemen

29 X INNI group - HEULE 540
Drukkerij

30 97 Norré-Behaegel Aanneming - LOMBARDSIJDE 546
Wegenbouw en grondwerken

31 44 2XL - ZEEBRUGGE 551
Transport en logistiek (ECS European Containers)

32 34 Mobility Solutions - OOSTENDE 553
Verkoop van motorhomes

33 31 Haerinck Pluimvee - ANZEGEM 590
Pluimveehandel

34 X Vertimac - WAREGEM 592
Distributie van schaarliften, hoogtewerkers en verreikers

35 13 CID LINES - IEPER 596
Productie van reinigings- en ontsmettingsmiddelen

36 X Popelier Biscuits - WERVIK 604
Koekjesbakker

37 55 Snack Food Poco Loco - ROESELARE 615
Productie van tortillachips en maïssnacks (Paulig Group)

37 X Vacansoleil België - BRUGGE 615
Aanbieding van campingvakanties (Vacansoleil)

39 82 Dekeyzer-Ossaer - KOEKELARE 616
Portionering en distributie van vleesbereidingen

40 59 Locinox - WAREGEM 630
Productie van poorten en hekkens

41 81 Mol Cy - STADEN 631
Productie van transportmaterieel (Molfinco)

42 X Dassy Europe - BRUGGE 636
Ontwikkeling van professionele werkkledij

42 33 La Lorraine Oostende - OOSTENDE 636
Bakkerij (La Lorraine)

44 39 D'Arta - ARDOOIE 663
Diepvriesgroentebedrijf (Kadaps)

45 X Persyn - ZWEVEGEM 665
Beton- en infrastructuurwerken

46 X SKT - IEPER 675
Koeltechnisch bedrijf (Fabaco)

47 X Daikin Europe - OOSTENDE 681
Productie van verwarming-, ventilatie- en airconditioningsystemen (Daikin)

48 Kmo 12De Trog Biobakkerij - IEPER 685
Industriële biobakkerij

49 60 Vancia Car Lease - KORTRIJK 693
Leasing van bedrijfswagens

50 X Hydro Extrusion Lichtervelde - LICHTERVELDE 696
Extruderen van aluminiumprofielen (Hydro Extrusion)

SPEELTUIN VOOR INGENIEURS

FRANK VANDEPUTTE
“Wij hebben onze eigen bedrijfscultuur bij Soenen binnengebracht.”
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’19 ’18 Bedrijf Totaal

1 1 Smart Solutions - IZEGEM 111
Outsourcing van ingenieurs, technische en financiële profielen

2 16 4D Trans - TORHOUT 123
Transportbedrijf

3 14 Aqualex - BEVEREN-LEIE 135
Waterkoelers

4 25 Liquidfloors - KORTRIJK 140
Gietvloeren voor designinterieur

5 X Fitco Grass - OOSTENDE 141
Technisch textiel voor telecom, automobiel en filtratiesector

6 X Marelec Food Technologies - NIEUWPOORT 145
Weeg- en sorteersystemen voor vis

7 X C & W Logistics - WIELSBEKE 185
Implementatie van managementsystemen in magazijnen

8 X Zeebrugge Food Logistics - ZEEBRUGGE 214
Overslag en transport van goederen

9 8 Maes & Coucke - DENTERGEM 230
Renovatie en restauratie van gebouwen

10 X Farmazorg - OUDENBURG 275
Apotheek

11 X A 3 Verhuur - STADEN 304
Verhuur en verkoop van vuilniswagens, zuig- en veegmachines

12 X Huma - LEDEGEM 322
Restaurants en feestcomplexen

13 36 Taxicolli - KORTRIJK 342
Personenvervoer, express- en distributiediensten

’19 ’18 Bedrijf Totaal

14 32 TVX - KORTEMARK 345
Transportbedrijf

15 X Bellegems Friethuisje - BELLEGEM 346
Frituur

16 X Woodproject - MENEN 361
Houten bijgebouwen en tuinconstructies op maat

17 X Depaepe - WEVELGEM 365
Tegelverkoop

18 29 Desmet Wim Bouwstoffen - LENDELEDE 380
Distributie van bouwmaterialen (Gedimat)

19 X Geeraerd PCK - KNOKKE-HEIST 383
Porsche-centrum Knokke

20 X Zaniboo - ZWEVEGEM 394
Zagen en boren van beton

21 21 D.V.M. Trans - DIKSMUIDE 401
Transportbedrijf

22 12 KCC - WIELSBEKE 423
Ontwerp van pretparken

23 X Timo-Tuin - POPERINGE 453
Aanleg van tuinen en opritten, weg- en rioleringswerken

24 47 Desimpel F. - ICHTEGEM 464
Transportbedrijf

25 X Verlinden - ARDOOIE 487
Distributie (Spar)

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, DE MIDDELGROTE 
EN DE KLEINE GAZELLEN VINDT U OP WWW.TRENDS.BE/GAZELLEN.

KLEINE GAZELLEN DE 25 HOOGST GERANGSCHIKTE*

’19 ’18 Bedrijf Totaal

1 4 Wever & Ducré - KORTRIJK 35
Designverlichting

2 5 Shapes Metalworks - WEVELGEM 62
Precisiemetaalbewerking

3 X Motus Handling - MENEN 66
Ontwerp en constructie van materiaalbehandelingssystemen (Valtech)

4 7 TheTruckCompany - GITS 89
Partner voor vrachtwagenonderdelen (Turbo's Hoet)

5 26 Van Der Valk Hotel Brugge - OOSTKAMP 105
Hotel-restaurant

5 X Globetrade Deluco - KORTRIJK 105
Ontwikkeling van gadgets voor de reclamesector

7 X Verhelst Machines - OOSTENDE 126
Verkoop en verhuur van torenkranen, bouwliften en stroomgroepen (Verhelst)

8 11 Televic Group - IZEGEM 129
Ontwikkeling en installatie van hightech communicatiesystemen

9 9 Infohos Services - OOSTKAMP 137
IT-oplossingen voor de ziekenhuissector

10 X Alumac Construct - HEULE 145
Maatwerk in vrachtwagenopbouw

11 X Ideal Floorcoverings - WIELSBEKE 156
Productie van kamerbreedtapijt (Beaulieu)

12 14 Logi-Technic Infra - JABBEKE 163
Outsourcing van technische profielen (The House of HR)

13 25 Versluys Bouwbedrijf - OOSTENDE 164
Bouwbedrijf

’19 ’18 Bedrijf Totaal

14 28 Groz-Beckert Carding - DEERLIJK 177
Productie van industriële machinenaalden en weefmachinetoebehoren

15 13 Artes Woudenberg - SINT-MICHIELS 187
Restauratie en renovatie van monumenten

16 X Hillewaert - KNOKKE-HEIST 201
Plaatsen van professionele keukens

17 X CCV Lab - KORTRIJK 204
Softwareontwikkelaar (CCV)

18 X ERA Benelux - WEVELGEM 216
Distributie van auto-onderdelen (BOAC Automotive)

19 X Dockx & Company - RUISELEDE 222
Toelevering aan professionele tuinaannemers en groothandels

20 19 ConXioN - DEERLIJK 223
ICT-dienstverlener

21 15 Mutec - WAREGEM 224
Afdichtingsbedrijf voor platte daken (Willy Naessens)

22 6 De Ster Vandenberghe & Zn - WERKEN 226
Drogen van vloeistoffen tot poeder voor de rundveekweek (All Technology)

23 X Standplus - ZWEVEZELE 227
Standenbouwer

24 20 Huis Maria Hulste - HULSTE 230
Supermarkt Alvo

25 X Syx Graphics - IEPER 232
Productie van plastic kaarten

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, DE MIDDELGROTE 
EN DE KLEINE GAZELLEN VINDT U OP WWW.TRENDS.BE/GAZELLEN.

MIDDELGROTE GAZELLEN DE 25 HOOGST GERANGSCHIKTE*
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Van in het begin specialiseerde
4D Trans zich in nationaal en
internationaal geconditio-
neerd transport en expresver-

voer (tussen -30 en +30 graden Cel-
sius). “Dat segment vraagt zware inves-
teringen en daarom is de concurrentie
er iets minder groot”, vertelt Wim Boy-
dens. “Onze klanten zijn meestal actief
in de voedingssector. Denk maar aan
verse vis, vlees, chocolade, kruiden en
sauzen. We doen vooral distributie in
België, maar rijden ook regelmatig naar
de buurlanden en naar Spanje.”

Slechts zelden komen de wagens van
4D Trans in Groot-Brittannië. Wim
Boydens vreest dan ook geen zware
impact van een harde brexit. “Die
markt heeft weliswaar potentieel voor
ons, maar voorlopig heeft het geen zin
daar veel geld en energie in te steken.

Zolang er nog zoveel onduidelijkheden
zijn, wachten we liever af.” Boydens
koos de bedrijfsnaam 4D niet zomaar.
Hij staat voor dromen, denken, durven,
doen.

Continu vacatures
Snel groeien impliceert meestal een

grote behoefte aan werkkapitaal, zeker
in de transportsector. “Als kleine kmo
hebben we twee jaar geleden 1 miljoen
en vorig jaar 1,2 miljoen euro geïnves-
teerd. Voor een deel met eigen midde-
len, maar ook met de hulp van de bank.
We zijn blij dat de bank ons blijft steu-
nen, maar dat is vooral een kwestie van
vertrouwen. We hebben altijd gereali-
seerd wat we hadden beloofd.”

Een ander knelpunt voor groeibedrij-
ven is het menselijk kapitaal. West-
Vlaanderen behoort in Europa tot de

regio’s met de laagste werkloosheids-
graad. “We hebben continu vacatures,
maar al bij al vinden we vrij vlot de
juiste mensen. In samenwerking met
een rijschool organiseren we interne
opleidingen. Heel vaak willen mensen
die bij ons zijn begonnen als chauffeur
van een bestelwagen, doorgroeien door
hun rijbewijs C en CE te halen.”

IT spaart overheadkosten uit
Van bij de start investeerde 4D Trans

fors in een performant IT-platform. Dat
is eerder zeldzaam in de sector. “Onze
klanten sturen hun afleverpunten auto-
matisch door, soms tot 200 per dag.
Een programma maakt daar aparte
opdrachten van en een ander pro-
gramma zet daarna alles om in een effi-
ciënte route. De eindklant krijgt ook
automatisch een melding van de ver-
wachte leveringstijd”, legt Boydens uit.
“Dat systeem heeft alleen maar voorde-
len. Zo spaar je heel wat overheadkos-
ten uit. We hebben 50 chauffeurs op de
weg, terwijl we op kantoor maar met
vier mensen zijn. De technologie maakt
het ook extra gemakkelijk voor onze
chauffeurs, die geen tijd meer verliezen
om hun gps in te stellen.”

Sinds april 2016 moeten transportbe-
drijven een kilometerheffing betalen
voor het gebruik van de autosnelwegen
en bepaalde gewest- en gemeentewe-
gen. “We hebben die meerprijs geluk-
kig kunnen doorrekenen aan onze klan-
ten. Jammer genoeg is van de belofte de
opbrengsten te herinvesteren in het
wegennet maar bitter weinig in huis
gekomen. Een extra rijstrook op de
E403 en een oplossing voor de verbin-
ding Ieper-Veurne zou onze regio een
grote boost geven.” z

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: 4D TRANS

TECHNOLOGISCH TRANSPORT
In september 2011 kocht Wim Boydens een koelwagen en ging hij op zoek naar zijn eerste
klanten. Nu telt het bedrijf met hoofdkwartier in Torhout 50 chauffeurs en 39 voertuigen.
DIRK VAN THUYNE

gazellen west-vlaanderen

WIM BOYDENS
“Een extra rijstrook op de E403 zou
onze regio een grote boost geven.”
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