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LIMBURG
Net zoals vorig jaar staat Trixxo Jobs boven
aan in de ranking van de Trends  Gazellen bij 
de grote bedrijven in Limburg. Na een lange 
rij overnames mikt het uitzendbureau uit 
Hoeselt in eigen land voortaan op organi
sche groei. Op plaats drie zien we een opval
lende comeback van Callexcell, het callcen
ter dat twee jaar geleden nog onze Ambas
sadeur was. Als onderdeel van een consor
tium met drie sectorgenoten haalde het 
 bedrijf in 2020 een overheidscontract ter 
waarde van meer dan 100 miljoen euro bin
nen voor de contacttracing van coronapati
enten.
Bij de middelgrote bedrijven gaat een 
nieuwkomer met de trofee lopen. Cyclis Bike 
Lease is in ons land een van de pioniers in 
fietsleasing. Op plaats 75 treffen we Ham
ster Cleaning, dat de sprong maakt van de 
kleine naar de middelgrote ondernemingen. 
Het bedrijf in Genk, dat is gespecialiseerd in 
het onderhoud van ventilatiesystemen, spon 
goed garen bij de coronapandemie.
Ook bij de kleine bedrijven mag een nieuw
komer zich voortaan Trends Gazellen Am
bassadeur noemen. De ontmanteling van de 
Fordsite was een katalysator voor de snelle 
ontwikkeling van Haru Tools &  Services.
De ranking van de grootste rekruteerders  
in Limburg wordt aangevoerd door twee 
vennootschappen uit de Trixxostal. Op  
de derde plaats staat Weerts Supply Chain 
Automotive, een logistiekedienstenverlener  
die actief is in de Audifabriek in Vorst.

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. Trixxo VB 588
2. Trixxo Jobs 543
3. Weerts Supply Chain Automotive 377
4. H. Essers Logistics Company 330
5. Cegeka 325
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et meerjarenplan van Trixxo Jobs 
voorziet tegen 2025 in een omzet 
van 250 miljoen euro. “We zitten 
helemaal op schema”, klinkt het 
enthousiast bij CEO Frank Vlie-
gen. “Vorig jaar kwamen we uit op 
143 miljoen euro. Daarvan haalden 
we 88 miljoen euro in België, de 
rest in Nederland. Voor 2022 mik-
ken we voor beide landen samen 
op 210 miljoen euro. Dat is een 
groei van 50 procent.” Op 
groepsniveau – Trixxo Jobs heeft 
onder meer nog een zusterbedrijf, 
Trixxo Dienstencheques – wil 
Trixxo in 2025 de grens van 
800 miljoen euro omzet ronden.
De groeistrategie ziet er in de twee 
landen opvallend anders uit. “In 
eigen land staan er geen overna-

mes meer op de planning, maar 
mikken we op organische groei. 
Als er een interessant dossier op 
onze tafel belandt, zullen we 
 natuurlijk wel eens kijken”, zegt 
Vliegen. “In Nederland willen we 
onze omzet verdubbelen tot 
110 miljoen euro. Dat zal gebeuren 
via een evenwichtige combinatie 
van organische groei en overna-
mes.”
Trixxo Jobs heeft 36 kantoren in 
België. Het bedrijf heeft de ambi-
tie maandelijks een nieuw kantoor 
te openen, om eind dit jaar uit te 
komen op 46 vestigingen. In de 
provincies Antwerpen en Limburg 
zitten er volgens Frank Vliegen 
nog amper gaten in het netwerk. 
Hij ziet wel nog kansen in Oost- 
Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 
West- Vlaanderen. Ook in Wallonië 
is er nog heel wat potentieel.
Trixxo Jobs trekt steeds meer de 
kaart van de nichekantoren, met 
een aanbod gericht op specifieke 
sectoren zoals de bouw, de horeca 
en contactcenters. Een voorbeeld 
is Exxperts, dat twee jaar geleden 
werd opgestart en zich richt op 
uitzendwerk voor hogere bedien-

den en kaderleden. De eerste kan-
toren verschenen in Pelt, Beringen 
en Hoeselt. Op korte termijn zal 
Exxperts ook te vinden zijn in stu-
dentensteden als Antwerpen, Gent 
en Leuven.

Trixxo Arena
Om de groeiplannen kracht bij te 
zetten, investeert het moederbe-
drijf Trixxo in een grotere naam-
bekendheid. Er is net een nieuwe 
tv-campagne op VTM gestart en 
vorig jaar ging de groep in zee met 
Sportpaleis Group. Sindsdien is 
Trixxo de nieuwe naamsponsor 
voor de arena en het theater op 
het vrijetijdspark Park H in Has-
selt. Zeg dus niet langer Ethias 
Arena, maar Trixxo Arena.
Frank Vliegen ziet de sponsoring 
als een extra uithangbord voor de 
firma, maar ook als een rekrute-
ringscampagne. “Nooit was de war 
for talent zo moeilijk als vandaag. 
Gelukkig maken onze mensen het 
verschil door continu in hun eigen 
netwerk mee te zoeken”, vertelt 
hij. “De samenwerking met Sport-
paleis Group kunnen we ook ge-
bruiken als een interessante hef-
boom om de instroom van nieuwe 
medewerkers te ondersteunen. Ze 
geeft ons ook mogelijkheden om 

incentives te organiseren voor 
klanten, personeel en uitzend-
krachten.”

Internationale ambitie
Twee jaar geleden trok Trixxo 
Jobs de Nederlandse grens over. 
Intussen heeft het daar stilaan 
voet aan de grond gekregen. Vorig 
jaar deed Trixxo Jobs in Neder-
land vijf overnames. Er zijn nu 
kantoren te vinden tussen Gronin-
gen en Maastricht. “Er zijn nog 
heel wat blinde vlekken die we zo 
snel mogelijk willen opvullen via 
acquisities. Dat kunnen zeker gro-
tere spelers zijn”, aldus Frank 
Vliegen, die zich gesteund weet 
door de familiale eigenaar om zul-
ke operaties te financieren.
Trixxo Jobs wil niet gelijk welke 
partij overnemen. Het gebruikt 
twee belangrijke parameters: de 
overname moet iets toevoegen aan 
de organisatie en de bedrijfscul-
tuur van beide partijen moet nauw 
bij elkaar aansluiten.
Binnenkort zal Frank Vliegen veel 
minder betrokken zijn bij de Ne-
derlandse activiteiten. “We heb-
ben in Utrecht een hoofdkwartier 
geopend waar een nieuw manage-
mentteam zich warm loopt. Vanaf 
mei zal het team de operaties in 

Nederland autonoom leiden”, zegt 
hij. Daardoor krijgt Vliegen extra 
ruimte voor andere projecten. 
“Duitsland staat heel hoog op onze 
prioriteitenlijst. Het is een heel 
grote en een compleet andere 
markt dan België en Nederland. 
We zullen daar starten met een 
grote overname. Tegen 2025 moet 
die een feit zijn.” z

H

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: TRIXXO JOBS 

‘We zitten helemaal 
op schema’
Voor het tweede jaar op rij gaat Trixxo Jobs met de Ambassadeurs
titel bij de Limburgse grote bedrijven lopen. Het uitzendbureau uit 
Hoeselt zet zijn internationale ambitie kracht bij. In de eerste plaats 
in Nederland, maar ook steeds nadrukkelijker in Duitsland. 
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

 FRANK VLIEGEN
“Nooit was de war  
for talent zo moeilijk 
als vandaag.”

Gazellen
L I M B U R G

‘Als er een interessant 
 overnamedossier op onze 
tafel belandt, zullen we wel 
eens kijken’

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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64 Gazellen
L I M B U R G

 1 1  Trixxo Jobs - Hoeselt 75
   Uitzendbureau 
 2 3  Weerts Supply Chain - Teuven 100
   Logistiekedienstenverlener 
 3 27  Callexcell - Sint-Truiden 127
   Contactcenter 
 4 5  Trixxo VB - Hoeselt 132
   Dienstenchequebedrijf van Trixxo Groep 
 5 7  Borealis Kallo - Paal 157
   Innovatieve oplossingen in polyolefinen, basischemicaliën 
 6 17  Enestia Belgium - Hamont-Achel 164
   Verwerking en verpakking van geneesmiddelen (UDG Healthcare) 
 7 KMO3  Bechtle Brussels - Pelt 178
   IT-leverancier 
 8 6  Machiels Building Solutions - Hasselt 179
   Houtskeletbouw 
 9  X Weerts Supply Chain Automotive - Teuven 186
   Logistieke diensten voor de Audi-fabriek in Vorst 
 10 24  Containers Maes - Tessenderlo 187
   Containerdienstenbedrijf 
 11    KMO16  Meers Internationaal Transport - Lanaken 192
   Transportbedrijf 
 12  X Mobile Vikings - Hasselt 205
   Mobiele provider 
 13 22  Ariake Europe - Maasmechelen 215
   Producent van soepen en bouillons 
 14  X Qjobs Quality Jobs @ Work - Pelt 225
   Uitzend- en selectiekantoor 
 15 41  United Experts - Koersel 226
   Kennisnetwerk 
 16 35  Cegeka Groep - Hasselt 238
   ICT-bedrijf 
 17 26  APK Infra - Pelt 250
   Infrastructuurwerken, wegenbouw en telecom (Kerkhofs) 
 18  X Roam Technology - Genk 256
   Levering van hygiëneoplossingen voor diverse sectoren 
 19 49  Rajapack Benelux - Tongeren 262
   Verkoop van verpakkingsmateriaal 
 20 23  Avnet Logistics - Tongeren 276
   Logistieke speler 
 21 82  Itzu Home - Genk 280
   Dienstenchequebedrijf 
 21 13  BKCS - Hasselt 280
   Dienstenchequebedrijf   
 23 8  Passion Works! - Nieuwerkerken 282
   UItzendbureau 
 24  X Farm Frites Belgium - Lommel 298
   Levering van frieten en aardappelspecialiteiten 
 25 4  Alro - Dilsen 299
   Lakken van onderdelen voor de auto- en vrachtwagenindustrie 

 26 67  Cegeka - Hasselt 301
   ICT-bedrijf 
 27 92  H. Essers Logistics Company - Genk 303
   Logistiek bedrijf 
 28  X Aldi Heusden-Zolder - Heusden-Zolder 316
   Supermarkt 
 29  X C.P.E. - Genk 323
   Groothandel in dak- en gevelmaterialen 
 30  X Konings - Zonhoven 325
   Drankenproducent 
 31 94  Schildermans Pluimveeslachterij - Bree 328
   Pluimveeslachterij 
 32 45  Bechtle direct - Pelt 331
   IT-consultancy 
 33 30  Impermo - Stultjens - Sint-Truiden 338
   Verdeler van tegels, natuursteen en parket 
 34 9  Jabil Circuit Belgium - Hasselt 342
   Producent van elektronische apparatuur (het vroegere Philips Hasselt) 
 35  X Zappware - Hasselt 351
   Bouwer van digitale televisieplatforms 
 36  X APK Infra West - Pelt 352
   Huisaansluitingen en aanleg van leidingen 
 37  X Renewi Belgium - Lommel 355
   Afvalbeheer 
 38 36  Vandersanden Steenfabrieken - Bilzen 360
   Producent van bakstenen 
 39 68  Vector Packaging Europe - Hasselt 371
   Productie van krimpfolie voor de verpakking van vleeswaren 
 40 25  ATL Renting - Tessenderlo 373
   Verhuur van trucks, trailers en chassis 
 41 47  Algeco België - Paal 377
   Modulaire woningbouw, units en containers 
 42  X F.F.P. - Lommel 379
   Verwerking van harde en halfharde kazen 
 43  X F.A.L.-Achel - Achel 388
   Vervaardiging van metalen ramen en deuren 
 44 40  Van Havermaet - Hasselt 390
   Financieel, fiscaal, juridisch en hr-advies voor particulieren en bedrijven 
 45 43  Corda Campus - Hasselt 398
   Campus voor start-ups en scale-ups 
 46 45  Brabantia S&L Belgium - Pelt 403
   Ontwerp, productie en verkoop van huishoudelijke producten 
 47  X Metaalwerken Gijbels - Hechtel 418
   Industriebouw 
 48  X DW Reusables - Bilzen 423
   Productie van plasticbakken 
 49 80  Stobart Automotive Belgium - Genk 431
   Autotransport 
 50  X C.R.S. - Genk 441
   Softwarebedrijf
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GROTE GAZELLEN TOP 50

D
rie gekken en één idioot.  
Zo begon het verhaal van 
Cyclis in 2014. ” CEO Joep 
Kempen kan erom lachen. 
“Het idee om te starten  
met een fietsleasingconcept 
borrelde bij mijn broer op 
tijdens zijn MBA-opleiding 
aan de Vlerick Business 
School. Op dat moment was 

ik mijn baan kotsbeu. Ik werd de 
idioot die het piepjonge bedrijfje 
ging leiden.”
Cyclis Bike Lease biedt lease-
fietsen aan werknemers aan. Het 
bedrijf kan de kostprijs volledig 
recupereren dankzij een verreke-
ning met het brutoloon. Dat inno-
vatieve concept kon aanvankelijk 
op weinig succes rekenen. “Zelfs 
hr-medewerkers hadden wat 
koudwatervrees, omdat ze het niet 
helemaal begrepen. We hebben 
heel lang in de woestijn gepredikt. 
Pas toen SD Worx in ons verhaal 
stapte, ging de bal aan het rollen”, 
herinnert Kempen zich.
De cijfers zeggen alles. In het op-
startjaar ging het om welgeteld 45 
leasefietsen, dit jaar mikt Cyclis 
Bike Lease op 9.000 nieuwe 
 contracten. Daarmee zal de opera-
tionele vloot uitgroeien tot meer 
dan 25.000 fietsen. Dat is naar 
 eigen zeggen goed voor een 
marktaandeel van 35 procent.

Premiumdealers
Essentieel in het concept is de 
 lokale fietshandelaar. “Een mede-
werker zal pas een leasefiets over-
wegen als hij in zijn buurt terecht 
kan voor onderhoud en andere 
dienstverlening”, weet Kempen. 
“We werken met 1.100 dealers. We 

kopen alle fietsen via dat kanaal. 
Sinds eind vorig jaar hebben we 
een systeem van premiumdealers 
die moeten voldoen aan extra 
voorwaarden, zoals het aanhouden 
van een minimale voorraad.”
Deels door de coronapandemie is 
de fietsenmarkt helemaal ver-
stoord, waardoor er een tekort aan 
onderdelen en fietsen is. “Het pro-
bleem doet zich vooral in het seg-
ment van de sportfietsen voor. 
Voor klanten die een heel specifie-
ke configuratie wensen, kunnen de 
wachttijden oplopen tot anderhalf 
jaar”, aldus Kempen. Sportfietsen 
maken zowat 20 à 25 procent uit 
van de vloot bij Cyclis. Het gros 
zijn elektrische fietsen.

Naar Nederland
Kempen koestert internationale 
ambitie, in de eerste plaats in 
 Nederland. “Het is een ander land 
met een andere filosofie en een an-
dere fiscaliteit. Maar we hebben 
ons huiswerk gemaakt. In Haarlem 
hebben we ons hoofdkwartier geo-
pend. We zijn helemaal klaar voor 
de verovering van Nederland. We 
beginnen bij onze bestaande klan-
ten. Zo werken we al langer samen 
met de vrachtwagenbouwer DAF. 
In de vestiging in Westerlo hebben 
we al meer dan 1.000 leasefietsen. 
Nu zijn we bezig in de Eindhoven-
se poot.”
Kempen verwacht geen financiële 
groeipijnen meer. “We zijn kapi-
taalkrachtig genoeg om de groei te 
financieren. In het begin was dat 
wel anders”, lacht hij. “Na minder 
dan een jaar waren de middelen al 
op en moesten de oprichters op-
nieuw geld op tafel leggen. Daarna 
kwam er nog een ronde bij family, 
fools and friends. In 2017 stapte de 
investeringsmaatschappij LRM in. 
Ze bleef anderhalf jaar aan boord. 
Belfius nam de aandelen over en is 
nog altijd een belangrijke minder-
heidsaandeelhouder.” z

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: CYCLIS BIKE LEASE 

Pionier in fietsleasing
Na een aarzelende start gaat het heel hard bij Cyclis Bike Lease uit Hasselt. 
Vorig jaar haalden de 27 medewerkers een omzet van 25,5 miljoen euro. 
CEO Joep Kempen heeft een oogje laten vallen op Nederland. 
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

 JOEP KEMPEN
“We hebben heel 
lang in de woestijn 
gepredikt.”

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

vindt u op www.trends.be/gazellen.

“
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66 Gazellen
L I M B U R G

 1  X Cyclis Bike Lease - Lommel 100
   Leasing en aanverwante diensten voor de fiets 
 2 20  Floralux Ham - Ham 149
   Tuincentrum 
 3 43  Appwise - Diepenbeek 163
   App-bouwer 
 4 9  Allimex Green Power - Zolder 217
   Montageonderdelen voor zonnepanelen 
 5 25  Starline C.L.O. - Pelt 261
   Zwembaden 
 6  X Fitness Trading - Hasselt 267
   Distributie van fitnesstoestellen 
 7 41  Climatrix - Rotem 297
   Innovatieve verwarmings- en koelingsystemen 
 8 2  CGers - Heusden-Zolder 314
   Ontwerp, productie, installatie en testen van machines 
 9 GR11  Theissen Training Systems International - Oudsbergen 328
   Ontwikkeling, bouw en installatie van trainingssystemen voor wapens 
 10  X Youston - Genk 370
   Digitalisering van archieven 
 11  X SDM-Technics - Zolder 377
   Ontwerp en assemblage van laagspanningsborden 
 11  X Trixxo III - Hoeselt 377
   Dienstenchequebedrijf 
 13  X Nikkel Art - Maaseik 384
   Reclamebureau en grootformaatprinter 
 14 60  Nolmans Retail Support - Genk 390
   Ondersteunende diensten van de speelgoedketen ToyCHamp 
 15  X CKS Fashion - Houthalen 411
   Kledingwinkels 
 16  X Katoen Natie Term. Genk - Genk 418
   Intermodale terminal 
 17 10  Cynex Tax & Accounting - Hasselt 430
   Boekhouding en fiscaliteit 
 18 24  Insaver - Houthalen-Helchteren 434
   Partner voor energie-efficiënte oplossingen (Luminus) 
 19 22  Crème de la Crème Belgium - Hasselt 446
   Productie van ijsproducten 
 20  X W Group I - Diepenbeek 468
   Houthandel 
 21 93  Orthomed - Genk 486
   Leverancier van orthopedische hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen 
 22 KL3  DCL Services - Lummen 502
   Transportbedrijf 
 23  X Ocea International - Pelt 504
   Fabricatie van zwembadafdekkingen 
 24  X Abus Belgium - Hasselt 532
   Distributie van beveiligingsoplossingen 
 25  X Q Machinery - Pelt 559
   Verkoop en verhuur van bouwmachines

 1  X Haru Tools & Services - Oudsbergen 102
   Grondwerken, containerdiensten, transport, verhuur en onderhoud machines 
 2  X Emt - Tongeren 132
   Transportbedrijf 
 3 7  Totspot - Oudsbergen 139
   Verkoop van baby- en kinderartikelen 
 4 27  Solutel - Kuringen 161
   Telesecretariaat 
 5 50  Sunlogics - Rotem 163
   Installatie van zonnepanelen en warmtepompen 
 6  X Herpee - Sint-Truiden 200
   Fruitteelt 
 7  X Limgro - Zonhoven 201
   Seizoensartikelen en babyspullen 
 8  X I.B.-Projects - Bocholt 207
   Bouwonderneming 
 9  X Mattes - Alken 211
   Hoevewinkel en -slagerij 
 10  X Steto - Tessenderlo 213
   Studiebureau 
 11 29  Renovatiewerken VD & K - Lommel 226
   Renovatiebedrijf 
 12  X Al Windows - Zolder 232
   Plaatsen van ramen en deuren 
 13  X Limbotex - Peer 241
   Sorteren van tweedehandskleding 
 14  X Sentobel - Oudsbergen 248
   Organisatie van evenementen 
 15 24  The Water Purifier - Beverlo 250
   Specialist in waterbehandeling 
 16  X Top Fruit Biets - Heers 256
   Fruitteeltbedrijf 
 17 5  Hemo - Hasselt 259
   Snackbar 
 18  X Haven Immo - Alken 274
   Vastgoedkantoor 
 19  X Liatri - Maasmechelen 294
   Supermarkt (AD Delhaize) 
 20  X Aspec - Nieuwerkerken 310
   Verse friet- en aardappelspecialiteiten  
 21  X Jemar & Co - Maasmechelen 342
   Vastgoedmakelaar 
 22  X L & E Construct - Bree 355
   Inrichtingen voor retail, kantoren en woningen 
 22 12  RB Bouwservice - Rotem 355
   Bouwbedrijf 
 24  X Zweva Environment - Houthalen-Helchteren 359
   Installatie van semi-ondergrondse afvalcontainers 
 25   KMO95  Engels Renovatiebedrijf - Hasselt 363
   Bouwbedrijf
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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.

D
e sluiting van de Genkse 
vestiging van Ford Motor 
Company eind 2014 speelde 
een cruciale rol in de snelle 
ontwikkeling van Haru 
Tools & Services. “We had-
den een landbouwbedrijf en 
waren actief op de Ford-site. 
We kregen het voorstel te 
helpen bij de ontmanteling 

van de fabriek”, vertelt Davy Pels-
sers. “We investeerden in een eer-
ste vrachtwagen voor het trans-
port van de machines naar de an-
dere vestigingen in Duitsland, 
Roemenië, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk. Later hebben we mee-
gewerkt aan de sloop van de fa-
brieken en de afvoer van het puin 
en het schroot. Daarvoor kochten 
we nog eens vijf extra vrachtwa-
gens. Intussen telt onze vloot 
twaalf voertuigen.”
Het landbouwbedrijf is nog altijd 
operationeel, maar Pelssers ziet 
donkere wolken opduiken. “We 
baten een melkveebedrijf met 120 
melkkoeien uit. We bewerken ook 
120 hectare akkerland. Op basis 

van onze stikstof emissie kreeg ons 
bedrijf een code oranje. Aangezien 
de normen almaar strenger wor-
den, zien we weinig toekomst voor 
onze landbouwactiviteiten.”
Die onzekerheid staat in contrast 
met de florerende activiteiten van 
Haru Tools & Services. Ondanks 
de coronapandemie zette de ven-
nootschap in 2021 indrukwekken-
de cijfers neer. De omzet klom 
naar 4,3 miljoen euro. Het bedrijf  
is niet alleen gespecialiseerd in 
grond-, infrastructuur- en afbraak-
werken, het beschikt ook over een 
gevarieerde vrachtwagenvloot. 
Haru doet ook de verkoop, de ver-
huur en het onderhoud van ma-
chines voor de landbouw en de 
 industrie. Ten slotte is het de ser-
vicepartner voor de Marcolin-af-
dekzeilen en innoveert het met de 
lancering van de Haru-Liner, een 
nieuwe kunststoffen bescherm-
laag voor kippers en aanhang-
wagens om de lading beter te doen 
schuiven.
Davy Pelssers en Els Casters zien 
heel wat kansen op de markt en 

spelen daar gretig op in. “De stij-
gende brandstoffenprijzen zijn een 
steeds groter probleem. Sinds kort 
zijn we gestart met Ad-EcoTune. 
Met softwareoptimalisatie van 
 auto’s, vrachtwagens, bouw- en 
landbouwmachines kunnen we het 
brandstofverbruik met gemiddeld 
25 procent doen dalen.”

Familiebedrijf
Haru is een familiebedrijf. De 
naam verwijst naar de twee kin-
deren van het ondernemerskoppel, 
Hanne en Rube. Casters is de ad-
ministratieve duizendpoot die zich 
ontfermt over de boekhouding, de 
betalingen en alle andere paperas-
sen. Pelssers is de operationele 
man. Al lukt het steeds moeilijker 
op de werkvloer te staan, want het 
aansturen van een bedrijf met ze-
ventien werknemers vergt steeds 
meer tijd. 
De belangrijkste rem op de groei is 
de moeilijke zoektocht naar mede-
werkers. “We kunnen zeker nog 
vijf extra mensen gebruiken,” zegt 
Pelssers, “maar vinden ze niet.” z

‘Er is 
 weinig 
toekomst 
voor ons 
land
bouw
bedrijf ’

 DAVY PELSSERS 
EN ELS CASTERS
“We kunnen zeker 
nog vijf extra mensen 
gebruiken, maar we 
vinden ze niet.”

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN:  
HARU TOOLS & SERVICES 

Gespecialiseerd 
in alles
Davy Pelssers en Els Casters bieden met Haru Tools & 
 Services een ruime waaier aan activiteiten aan: van grond, 
infrastructuur en afbraakwerken over transport tot de ver
koop, de verhuur en het onderhoud van machines. Ondanks 
de pandemie werd 2021 een recordjaar. 
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


