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O
p ondernemen staat geen 
leeftijd. Dat bewees Ivan De 
Witte door twee jaar gele-
den op 70-jarige leeftijd de 
CEO en een belangrijke in-

vesteerder van Hudson Benelux te 
worden. Hij richtte het hr-consultan-
cybureau meer dan drie decennia ge-
leden op als De Witte & Morel. In 
2001 verkocht hij zijn geesteskind aan 
het Amerikaanse TMP, dat later werd 
opgesplitst in de jobsite Monster en de 
hr-consultant Hudson.

Eind 2017 gaf het beursgenoteerde 
Hudson aan te willen desinvesteren. 
“De consultancy-activiteiten, zoals de 
rekrutering en het talentmanagement 
van hogere profielen, waren te ver-
schillend van het hoofdzakelijk trans-
actionele model. Dankzij mijn aanwe-
zigheid in het dagelijkse bestuur was 
ik snel op de hoogte van de plannen. Ik 
kwam in actie om de Benelux-activi-
teiten weer in handen te krijgen”, ver-
telt Ivan De Witte. Het was een race 

tegen de klok om de management-
buy-out met een waarde van 24,7 mil-
joen dollar rond te krijgen. Het tien-
koppige managementteam stapte mee 
in het project en kreeg daarbij de 
steun van Vectis Private Equity, een 
durfkapitalist die een minderheids-
belang nam.

Op eigen benen
“De periode in Amerikaanse handen 

was heel leerrijk en belangrijk”, blikt 
Ivan De Witte terug. “We waren een 
onderdeel van een Angelsaksische 
beursgenoteerde groep en dat had in-
vloed op onze organisatie. Onze mede-
werkers moesten een cultuuromslag 
maken van lokaal naar globaal denken, 
maar dat is vlot verlopen. De overna-
me heeft ons geholpen het bedrijf 
voort te professionaliseren.”

Anno 2020 is Hudson Belgium hele-
maal klaar om op eigen benen door te 
gaan. De organisatie telt 285 mede-
werkers, die vorig jaar een omzet van 

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: HUDSON BELGIUM

‘HET POTENTIEEL IN HR  
IS ENORM’

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 2018 met 
2014. 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 

METHODOLOGIE VAN DE TRENDS GAZELLEN

1. Brussels Airlines 638
2. Decathlon Belgium 606
3. Alten Belgium 478
4. InBev Belgium 458
5. ZARA België 427

GROOTSTE AANWERVERS 
TUSSEN 2014 EN 2018

Toen hij in 2017 de kans kreeg zijn hr-consultancybureau 
terug te kopen, aarzelde Ivan De Witte niet. De naam 
Hudson Belgium bleef behouden, de focus verschoof naar 
innovatie en kwaliteit. DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER
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BRUSSEL
De snelste groeier bij de grote bedrijven 
in Brussel is Basic-Fit Belgium. In Europa 
telt de fitnessgroep meer dan 750 ves-
tigingen, waaronder 179 in België. Daar-
mee is het de grootste fitnessketen van 
ons land. Als dochteronderneming van 
een buitenlandse moeder komt Basic-Fit 
Belgium niet in aanmerking voor de titel 
van Trends Gazellen Ambassadeur.
InBev Belgium is een werkvennootschap 
van de internationale biergroep AB InBev 
die de Belgische operationele activiteiten 
omvat. Navraag leert dat de mooie 
groeicijfers niets te maken hebben met 
een groei van de activiteiten, maar het 
resultaat zijn van een herschikking van de 
organisatiestructuur.
Hudson Belgium voldoet wel aan alle 
extra voorwaarden en is daarom onze 
Trends Gazellen Ambassadeur bij de 
grote bedrijven. Na een management-
buy-out is het bedrijf in handen van het 
tienkoppige managementteam en van 
de durfkapitalist Vectis. Het boegbeeld 
is Ivan De Witte, die zijn baan al jaren 
combineert met die van voorzitter van de 
voetbalclub KAA Gent.
Het consultingbedrijf Nalys is de 
Trends Gazellen Ambassadeur bij de 
middelgrote bedrijven. Vorig jaar nam 
het Franse Sparring Capital een meer-
derheidsparticipatie in het geesteskindje 
van Patrice Serange. De medeoprichter 
bleef wel aan boord. Bij de kleine bedrij-
ven gaat de trofee naar Woningen Com-
pere.
Met 638 nieuwe werknemers was Brus-
sels Airlines de grootste rekruteerder in 
Brussel.
COÖRDINATIE: KURT DE CAT  
       DIRK VAN THUYNE
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36,8 miljoen euro realiseerden. “Onze 
werkwijze is niet fundamenteel veran-
derd, maar de focus ligt nu nog veel 
meer op innovatie, kwaliteit en klan-
tentevredenheid. De nieuwe situatie 
voelt wel aan als een bevrijding van de 
stringente Amerikaanse druk op de 
groei en de bedrijfskasstroom. Dat 
geeft het ondernemerschap in ons be-
drijf een extra boost”, aldus Ivan De 
Witte.

Na al die jaren in de sector heeft de 
Oost-Vlaming een eigen visie op de ar-
beidsmarkt ontwikkeld. “Elke organi-
satie heeft twee cruciale motoren: de 
 financiële middelen en het menselijke 
kapitaal. In financiering is wereldwijd 
al heel wat expertise opgebouwd en 
daar zie ik nog weinig innovatie moge-
lijk. Het menselijke kapitaal is daaren-
tegen nog gedeeltelijk een braakliggend 
terrein. Het potentieel is enorm. Hr be-

perkt zich niet alleen tot rekrutering, 
assessments organiseren of motiveren-
de salarissystemen opzetten. Een 
hr-dienstenleverancier kan vooral het 
verschil maken door een geïntegreerd 
advies te geven waardoor de waarde 
van het menselijke kapitaal fundamen-
teel verhoogt.”

Culturele match
Rekrutering en selectie blijft een be-

langrijke poot van Hudson Benelux. 
Met die activiteit begon ook alles voor 
Ivan De Witte. “Door de grote invloed 
van de digitalisering en de sociale me-
dia is de jongste decennia heel wat ver-
anderd. Het is belangrijk gebruik te 
maken van diverse kanalen om kandi-
daten te bereiken. We zijn trots dat 
Hudson beschikt over waarschijnlijk 
de grootste database van talent in Bel-
gië. We hebben door de jaren heen 

sterk geïnvesteerd in digitalisering en 
sociale media, maar we blijven ook 
 geloven in de kracht van de print-
media.”

Rekrutering valt of staat met de 
screening van de kandidaten. Hudson 
ontwikkelde daarvoor een eigen me-
thode. “We kijken niet meer alleen naar 
de competenties van de kandidaten, 
maar besteden steeds meer aandacht 
aan de culturele match met de organi-
satie. De impact van cultuur op de pres-
taties wordt fors onderschat”, zegt De 
Witte, tevens de voorzitter van de voet-
balploeg AA Gent. Hij trekt graag de 
parallel tussen het voetbal en de be-
drijfswereld. “De voetbalcarrière van 
Sven Kums is de perfecte illustratie van 
mijn stelling. Tijdens zijn eerste perio-
de bij AA Gent speelde hij de pannen 
van het dak en dat leverde hem de Gou-
den Schoen op. Daarna trok hij naar het 
buitenland en naar Anderlecht, clubs 
waar een andere cultuur heerst. Hij 
vond er zijn draai niet. Vorige zomer 
keerde hij terug naar de Ghelamco Are-
na en hij schittert weer als voorheen.”

De war for talent woedt met volle 
kracht en de krapte op de arbeidsmarkt 
laat zich voelen in de rekrutering. “We 
hebben gelukkig een sterk uitgebouw-
de interne hr-dienst die mooie resulta-
ten boekt”, aldus Ivan De Witte. “Daar-
naast doen we ons best om rechtstreeks 
contact te houden met kandidaten op 
allerlei evenementen. We onderhouden 
goede relaties met de universiteiten en 
de hogescholen. Ik was vijftien jaar 
lang gastdocent bij de Vlerick Business 
School, die nog altijd een sterke partner 
is. De jongeren kennen ons. Hudson 
heeft een goede reputatie opgebouwd 
als opleidingsinstituut.” z

lager in de eindrangschikking.
Er gelden minimumvoorwaar-
den. Het bedrijf moet minstens 
vijf jaar oud zijn. Op de loonlijst 
van 2018 moeten minimaal 
twintig werknemers gestaan 
hebben voor grote en middel-
grote bedrijven. Voor kleine 
bedrijven volstaan tien werk-
nemers. De omzet in 2014 be-
paalt het onderscheid tussen 

een groot, een middelgroot en 
een klein bedrijf. De grote haal-
den een omzet van meer dan 
10 miljoen euro, de middelgro-
te bleven tussen 10 en 1 mil-
joen 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 catego-
rie de lijst aanvoert, is niet al-
tijd de winnaar. Er gelden bijko-
mende criteria. Zo moet een 
winnaar operationeel onafhan-
kelijk zijn. Een dochter van een 

buitenlandse onderneming 
komt niet in aanmerking. En 
een winnaar moet drie jaar 
wachten eer hij nog eens kan 
winnen.
In deze en de volgende edities 
van Trends publiceren we de 
rangschikking voor Brussel en 
de vijf Vlaamse provincies. We 
eindigen op 2 april, met de lijs-
ten voor Vlaanderen.

IVAN DE WITTE
“Hudson heeft een goede 
reputatie opgebouwd als 

opleidingsinstituut.”
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 ’20 ’19 Bedrijf Totaal  ’20 ’19 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 X Basic-Fit Belgium - BRUSSEL 168
   Fitnessketen

 2 X Veepee Northern Europe - BRUSSEL 188
   Postorderbedrijf (Vente Privée)

 3 1 InBev Belgium - BRUSSEL 189
   Belgische activiteiten en holding van de brouwerijgroep

 4 X Pharma Belgium - Belmedis - BRUSSEL 195
   Distributie van geneesmiddelen (Mc Kesson)

 5 7 BNP Paribas Lease Group - BRUSSEL 196
   Leasingmaatschappij van de groep BNP Paribas

 6 12 Bureau Van Dijk Electronic Publishing - BRUSSEL 202
   Ontwikkeling tools voor financiële analyse

 7 4 Alten Belgium - SINT-GILLIS 210
   Business en IT-consultancy

 8 X Brussels Airlines - BRUSSEL 219
   Luchtvaartmaatschappij (Lufthansa)

 9 X ZARA België - BRUSSEL 226
   Kledingketen (Inditex)

 10 5 Valipat - BRUSSEL 242
   Administratieve diensten i.v.m. octrooien en merken

 11 2 Ansell Healthcare Europe - BRUSSEL 246
   Handbescherming voor medisch personeel

 12 13 Alpha Credit - BRUSSEL 274
   Consumentenkrediet (groep BNP Paribas)

 13 3 Securitas Direct - BRUSSEL 290
   Marktleider in alarmsystemen

 14 22 Catalent Belgium - NEDER-OVER-HEEMBEEK 370
   Farmaceutisch bedrijf (groep Catalent)

 14 11 Delvaux Créateur - BRUSSEL 370
   Verkoop van kleine lederwaren, handtassen en accessoires

 16 X Lineas Group - SCHAARBEEK 378
   Private spoorvrachtoperator (Argos Soditic)

 17 16 Hennes & Mauritz Logist. - BRUSSEL 394
   Logistieke diensten voor de H&M Group

 18 27 Hudson Belgium - BRUSSEL 405
   Consulting, talentmanagement en rekrutering

 19 8 SPIE Belgium - BRUSSEL 412
   Installatiebedrijf (groep SPIE)

 20 X Besix - BRUSSEL 423
   Gediversifieerde bouwonderneming

 21 14 Bershka België - BRUSSEL 429
   Modeketen (Inditex)

 22 38 VOLT - BRUSSEL 440
   Hr-dienstengroep

 22 X Wabco Europe - BRUSSEL 440
   Elektronische rem-, ophanging-, stabiliteits- en transmissiesystemen

 24 X Aurubis Belgium - BRUSSEL 441
   Productie van koperdraad en anodes

 25 X Mercedes-Benz Belg. Lux. - SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 449
   Invoer van wagens en vrachtwagens

 26 X Fiducré - BRUSSEL 457
   Incassobureau (ING)

 27 6 Derby - OUDERGEM 461
   Sportweddenschappen (Ladbrokes)

 28 73 Cinoco - Le Palais du Vin - BRUSSEL 464
   Verdeler van kwaliteitswijnen en geestrijke dranken

 29 X Experis Belgium - SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 466
   Arbeidsbemiddeling voor hoogopgeleide mensen (Manpower)

 30 X Spy Dry Cooling Belgium - BRUSSEL 479
   Fabricatie en plaatsing industriële koelinstallaties (Parhapur Cooling Towers)

 31 46 Securitas - BRUSSEL 486
   Beveiligingsdiensten (groep Securitas)

 32 36 Business and Strategies - BRUSSEL 487
   Consultingbedrijf (groep Gopa)

 33 X VSE - BRUSSEL 489
   Elektromechanica in infrastructuurwerken (Eiffage)

 34 X Roche - BRUSSEL 497
   Farmaceutisch bedrijf

 35 51 Jacques Delens Ondernem. - WATERMAAL-BOSVOORDE 499
   Bouwbedrijf (Besix Groep)

 36 66 StepStone - BRUSSEL 501
   Jobsite (Groep Axel Springer)

 37 26 Facq - BRUSSEL 507
   Distributie van sanitair, verwarming en waterbehandeling

 38 X Aquiris - BRUSSEL 519
   Waterzuiveringinstallatie (Veolia)

 39 X Cofely Services - BRUSSEL 531
   Technisch beheer en facilitymanagement (Engie)

 40 X Pull & Bear België - BRUSSEL 535
   Kledingwinkels (Inditex)

 41 77 SAP Belgium - EVERE 551
   Softwarebedrijf

 42 97 New Sobelwood - SINT-GILLIS 555
   Ontwerp en installatie van maatkasten

 43 KMO 1 Stanley & Stella - BRUSSEL 556
   Producent van duurzame mode

 44 10 Google Belgium - BRUSSEL 568
   Onlinediensten en -publiciteit

 45 83 Bristol-Myers Squibb Belgium - BRUSSEL 573
   Farmaceutisch bedrijf

 46 X Nestlé Belgilux - ANDERLECHT 592
   Distributie van voedingsproducten

 47 44 Pierre Fabre Benelux - ANDERLECHT 610
   Distributie van cosmetica

 48 52 Louis Vuitton Belgium - BRUSSEL 615
   Verkoop van lederwaren, tassen en schoenen

 49 28 Immoweb - VORST 618
   Onelinevastgoedadvertenties (Axel Springer Group)

 50 53 Business & Decision Benelux - BRUSSEL 632
   Consulting- en systeemintegratiebedrijf
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 ’20 ’19 Bedrijf Totaal

 ’20 ’19 Bedrijf Totaal

 ’20 ’19 Bedrijf Totaal

 ’20 ’19 Bedrijf Totaal

MIDDELGROTE GAZELLEN DE 25 HOOGST GERANGSCHIKTE*

KLEINE GAZELLEN DE 25 HOOGST GERANGSCHIKTE*

 1 X Nalys - SINT-PIETERS-WOLUWE 42
   Consultant voor hoogtechnologische projecten

 2 61 McCann Erickson - BRUSSEL 47
   Publiciteitsagentschap

 3 7 Initio Belgium - BRUSSEL 63
   Consultant voor de financiële sector

 4 3 Abylsen Belgium - BRUSSEL 75
   Consultant gespecialiseerd in engineering

 5 6 Proximus SpearIT - BRUSSEL 77
   Proximus-partner voor kmo’s

 6 21 Intys - SINT-PIETERS-WOLUWE 90
   Consultant

 7 63 SThree Services - BRUSSEL 136
   Informaticadiensten voor grote organisaties (groep Cronos)

 8 19 G4S Fire & Safety - BRUSSEL 139
   Veiligheidsoplossingen

 9 8 Efficy - EVERE 151
   Crm-ontwikkelaar

 10 4 Köse Cleaning - BRUSSEL 158
   Schoonmaakbedrijf

 11 41 Gopa Com. - BRUSSEL 161
   Communicatieoplossingen voor organisaties (groep Gopa)

 12 18 Red Hat - BRUSSEL 170
   Distributie en onderhoud van Linux-systemen

 13 10 Sync Solutions - SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 170
   Telefoondiensten

 1 X Woningen Compere - BRUSSEL 32
   Woningbouw

 2 7 Haemers Technologies - NEDER-OVER-HEEMBEEK 90
   Saneren van vervuilde gronden

 3 X De Cru & Co - BRUSSEL 152
   Restaurant

 4 15 Office des Propriétaires - BRUSSEL 161
   Vastgoedagentschap

 5 X Great Food - BRUSSEL 167
   Traiteur voor events

 6 X BC Interactive - BRUSSEL 179
   Digitaal marketingagentschap

 7 X Joye Ets. - BRUSSEL 187
   Sportvoeding en gewichtsbeheer (Sport & Nutrition)

 7 26 Fontana - OUDERGEM 187
   Audiovisueel productiehuis

 9 X Omnitec - BRUSSEL 192
   Distributie van producten voor loodgieters, verwarming en sanitair

 9 21 Wiki - BRUSSEL 192
   Horecazaak

 11 12 Smartflats - BRUSSEL 200
   Verhuur van gemeubelde appartementen

 12 X Edebex - BRUSSEL 204
   Marktplaats voor aan- en verkoop van openstaande facturen

 13 X Phrenos - BRUSSEL 216
   Events- en communicatieagentschap

 14 34 Ozgur Transport - EVERE 171
   Transportbedrijf

 14 22 d-side - EVERE 177
   Organisatie van evenementen

 16 29 Vervenne en Van Belle - ANDERLECHT 185
   Producent en installateur van tapsystemen

 17 17 Atalian Management Services - BRUSSEL 194
   Administratieve zetel van de groep Atalian

 18 31 Macq - BRUSSEL 209
   Intelligentiesystemen voor automatisering en verkeer

 19 X Michael Page Int. (Belg.) - BRUSSEL 212
   Wervings- en selectiebureau

 20 X Djoser - ANDERLECHT 218
   Verkoop van bouwmaterialen

 21 X A&S Partners - ELSENE 220
   Distributie van Orange-telecomproducten en -diensten

 22 20 Infor (Belgium) - BRUSSEL 223
   Software en strategische technologie voor bedrijven

 22 24 Vander Haeghen & Co - BRUSSEL 232
   Verzekeringsspecialist in bijzondere risico’s

 24 13 VMA be.Maintenance - BRUSSEL 232
   Onderhoud en beheer van technische installaties

 25 X International Montage Maintenance - BRUSSEL 233
   Ontwerp en constructie van elektrische centrales

* De volledige rangschikking van de grote, de middelgrote en de kleine Gazellen vindt u op  
www.trends.be/gazellen.

 14 X Blue Square - BRUSSEL 217
   Databedrijf

 15 X Netaxis Solutions - BRUSSEL 220
   Telecombedrijf

 15 3 Monizze - BRUSSEL 220
   Uitgever van maaltijd- en ecocheques

 17 X Green Mango - BRUSSEL 227
   Restaurant

 18 X MN Transport - BRUSSEL 266
   Transportbedrijf

 19 X 4 All Services Group - BRUSSEL 269
   Outdoor keukens

 20 X BVO Food - BRUSSEL 275
   Restaurant

 21 X 4Amadeus Restaurant - BRUSSEL 282
   Restaurant

 22 X ECL Executive - BRUSSEL 293
   Filmproductie

 23 X Nviso - BRUSSEL 296
   Consultant in cyberveiligheid

 24 X LE ROY - BRUSSEL 308
   Brasserie

 24 17 K.M. - BRUSSEL 308
   Taxibedrijf

* De volledige rangschikking van de grote, de middelgrote en de kleine Gazellen vindt u op  
www.trends.be/gazellen.
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N
adat hij eerder als managing 
director Alten Belgium op 
de kaart had gezet, besliste 
Patrice Serange in 2011 sa-
men met twee kompanen 

een consultancybureau te starten. 
“Mijn periode bij Alten was een fantas-
tische leerschool”, benadrukt Patrice 
Serange. “Maar ik wou een nieuw busi-
nessconcept ontwikkelen en in de 
schoot van een groot bedrijf is dat niet 
zo vanzelfsprekend. Met de oprichting 
van Nalys kreeg ik de volle vrijheid om 
mijn idee uit te werken.”

Het Nalys Institute of Technology
Bijstaan, adviseren, begeleiden en be-

heren. Die vier woorden vatten de be-
drijfsmissie van Nalys samen. “Onze 
meer dan 250 medewerkers gaan op 
zoek naar de beste technologische op-
lossingen voor onze klanten. We zijn 
actief in verschillende sectoren, waar-
van lifesciences een van de belangrijk-
ste is. We werken samen met zowel 
grote farmagroepen als met piepjonge 
biotechbedrijven. Zo blijft het voor ie-
dereen boeiend. Andere takken zijn ge-
integreerde software (embedded sys-
tems), webapplicaties en productie 
(mechanical & manufacturing)”, somt 
Serange op. Vorig jaar realiseerde Na-
lys een omzet van ongeveer 25 miljoen 
euro.

Typisch voor Nalys is het zelf ont-
wikkelde technology as a service-con-
cept (TaaS). “Om complexe projecten 
aan te pakken, richten we voor onze 
klanten een dienstencentrum op. 
Teamwork en coaching zijn de sleutel-
woorden van die multidisciplinaire 

teams”, legt Patrice Serange uit. Nalys 
heeft een eigen academie waar jonge 
ingenieurs hun interne opleiding krij-
gen, het Nalys Institute of Technology. 
“We investeren jaarlijks grote bedragen 

in ons paradepaardje. Vorig jaar volg-
den vijftig jonge ingenieurs een oplei-
dingstraject dat bestaat uit een inten-
sieve opleiding van zes weken, een af-
studeerproject van twee weken en 

daarna nog eens zes maanden coaching 
tijdens een eerste project bij een van 
onze klanten.”

Internationale expansie
In het najaar van 2019 kende Nalys 

een belangrijke verschuiving in het 
aandeelhouderschap. “We zijn klaar 
om aan onze internationale expansie te 
beginnen en daarvoor was een nieuwe 
kapitaalstructuur nodig. De Franse 
durfkapitalist Sparring Capital nam een 
meerderheidsparticipatie, terwijl mijn 
twee medeoprichters voor een exit ko-
zen”, vertelt Patrice Serange. “Frank-
rijk en Duitsland zijn onze grootste 
strategische doelen. Daarnaast willen 
we ook zo veel mogelijk onze klanten 
naar het buitenland volgen.” z

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: NALYS

CONSULTANT MET EEN MISSIE
Met de intrede van een Franse durfkapitalist is het Brusselse consultancybureau Nalys klaar 
voor de internationale expansie. Oprichter en drijvende kracht Patrice Serange mikt tegen 
2024 op een verviervoudiging van het personeel naar duizend medewerkers.
DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER

gazellen brussel

PATRICE SERANGE
“We zijn klaar om aan 

onze internationale ex-
pansie te beginnen.”

“We werken samen met 
zowel grote farmagroepen 
als met piepjonge bio-
techbedrijven”
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A
nthony Blavier is een prille 
dertiger die al op jonge leef-
tijd zijn eigen levenskeuzes 
maakte. Amper 17 was hij 
toen hij op eigen benen ging 

staan. Om de kost te verdienen trok hij 
de baan op als zelfstandig verkoper, on-
der meer in de zonnepanelensector. In 
avondonderwijs volgde hij een oplei-
ding tot vastgoedagent en -expert, maar 
die sector verliet hij al snel. In 2013 
richtte Blavier zijn eigen bedrijf Wo-

ningen Compere op. Daarmee kwam de 
jonge ondernemer op bekend terrein, 
want zijn vader had het woningbouw-
bedrijf Blavier opgericht, dat hij in 
2007 verkocht aan twee financiële 
groepen.

Flexibiliteit en transparantie
Woningen Compere groeide snel uit 

tot een toonaangevende speler. Vorig 
jaar bouwde het bedrijf 350 woningen. 
“We letten heel sterk op onze kosten-
structuur, waardoor we de laagste prijs 
in de markt kunnen aanbieden. Op die 
manier geven wij ook mensen met een 
beperkt budget de kans om te bouwen”, 
vertelt Anthony Blavier. “Een andere 
troef is onze flexibiliteit. We hebben 
een catalogus waarin we onze 251 mo-
dellen voorstellen, maar de keuze is  

eigenlijk onbeperkt. We werken bij-
voorbeeld ook samen met de architect 
van de klant om tot een op maat ge-
maakte woning te komen. Onze offertes 
zijn heel gedetailleerd, we nemen de 
eenheidsprijzen van alle materialen  
erin op. Als een klant een extra deur 
wil, dan kan hij meteen zelf de financi-
ele impact berekenen.”

Al vrij vroeg na de start stak Wonin-
gen Compere de taalgrens over. Dat 
mag geen wonder heten, want de 
hoofdzetel bevindt zich in Oerle, op 
een boogscheut van Hasselt en Tonge-
ren. “Vlaanderen vertegenwoordigt een 
derde van onze omzet en dat aandeel 
zal verder stijgen”, zegt Anthony Bla-
vier. Hij merkt enkele opvallende ver-
schillen tussen de regio’s in België. De 
wetgeving in Vlaanderen is anders dan 

in Wallonië, en dat verklaart de iets ho-
gere prijzen.

Product van het Jaar
Op middellange termijn koestert An-

thony Blavier nog heel wat ambities. 
“De verwachtingen van onze cliënten 
evolueren voortdurend en wij moeten 
daar altijd een passend antwoord op 
hebben. We willen onze activiteiten 
verruimen door binnenkort ook actief 
te worden in appartementsgebouwen”, 
licht hij toe. “We willen ook innovatief 
blijven. We hebben geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van een virtuelerealiteit-
app waarmee geïnteresseerden een vir-
tueel bezoek kunnen brengen aan en-
kele van onze modelwoningen. Daar-
mee hebben we de prijs voor het Pro-
duct van het Jaar 2020 gewonnen.” z

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: WONINGEN COMPERE

VERNIEUWENDE HUIZENBOUWER
Met de bouw van budgetvriendelijke woningen vond Anthony Blavier het gat in de markt. 
Al vrij snel zette hij de stap naar Vlaanderen. Die markt wordt almaar belangrijker voor 
Woningen Compere. DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER

ANTHONY BLAVIER
“Wij geven mensen met 
een beperkt budget de 
kans om te bouwen.”

“Vlaanderen vertegen- 
woordigt een derde van 
onze omzet en dat aandeel 
zal verder stijgen”


