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OOST-VLAANDEREN
Voor het derde jaar op rij voert Bleckmann 
België uit Kruisem de ranking van de Trends 
Gazellen bij de grote bedrijven in Oost- 
Vlaanderen aan. De logistieke partner van 
heel wat internationale mode- en lifestyle-
merken is echter een onderdeel van de 
 Turkse Netlog Logistics Group en komt als 
dochter van een buitenlands bedrijf niet in 
aanmerking voor de Ambassadeurstitel.  
Die gaat naar Bio-Dynamics uit de buur-
gemeente Deinze. Het bedrijf bouwt ronde 
betonnen tanks voor onder meer water-
zuiverings- en biogasinstallaties.
Ook bij de middelgrote Gazellen staat  
een bedrijf met buitenlandse roots aan  
de leiding. Het van origine Nederlandse 
Goudwisselkantoor heeft in de lage landen 
een netwerk van meer dan honderd 
goudwisselkantoren uitgebouwd. In deze 
categorie gaat de titel naar Best Parts uit 
 Zele, dat wisselstukken en carrosserie- 
onderdelen verdeelt.
Bij de kleine bedrijven mag een nieuwkomer 
zich voortaan als Trends Gazellen Ambassa-
deur voorstellen. De horecagroep MTM reali-
seerde dat huzarenstukje zelfs in het corona-
jaar 2020. Wat begon als een hobbyproject, 
is nu een professioneel gerunde horeca-
groep met acht concepten.
De ranking van de grootste rekruteerders in 
Oost-Vlaanderen wordt traditiegetrouw aan-
gevoerd door twee vennootschappen uit de 
Volvo-stal. Daarna volgen Bleckmann België, 
het schoonmaakbedrijf Cleaning Professio-
nals en het baggerbedrijf Jan De Nul.

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. Volvo Car Belgium 565
2. Volvo Group Belgium 392
3. Bleckmann België 289
4. Cleaning Professionals 236
5. Jan De Nul 210
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n Deinze, op een steenworp van de 
Leie, staat het hoofdkwartier van 
Bio-Dynamics. Nog voor heel 
even, want tegen de zomer wil  
het bedrijf verhuizen naar een 
nieuwbouw in het West-Vlaamse 
Wielsbeke, zowat 20 kilometer 
verder. De site barst uit haar voe-
gen. “Het is nog even op de tanden 
bijten”, zegt managing director 
Thomas Van Damme. “Nog geen 
jaar geleden hebben we de grond 
gekocht. Het moet vooruit gaan, 
dat is de stijl van het huis.”

Ronde tanks
Bio-Dynamics is actief in een ni-
chemarkt van de bouwsector waar 
heel wat aannemers de neus voor 
ophalen. Het bedrijf bouwt ronde, 
betonnen tanks. Dat is minder 

 gemakkelijk dan het lijkt, want de 
traditionele bekistingssystemen 
zijn recht. Luc Van Hyfte legde de 
basis voor Bio-Dynamics. In 2009 
kwam zijn schoonzoon Thomas 
Van Damme aan boord. De bur-
gerlijk ingenieur verruimde de 
blik van het bedrijf. Niet alleen 
geografisch, maar ook naar andere 
sectoren. Tot dan lag de focus bij-
na uitsluitend op waterzuiverings-
installaties.
“Ik ben blij dat ik van mijn 
schoonvader de vrijheid heb 
 gekregen om nieuwe paden te ver-
kennen. Ik trok naar buitenlandse 
beurzen en zo kwam de export  
op gang. In het bedrijf hadden  
we bovendien heel wat kennis 
 opgebouwd in beluchting, 
mengsystemen enzovoort. Die 
wou ik valoriseren in andere seg-
menten”, vertelt Van Damme. 
“Groei was nooit de initiële doel-
stelling. Maar als je offertes maakt, 
dan wil je die ook winnen. Onze 
fenomenale groei van de voorbije 
jaren is te danken aan ons enthou-
siaste team dat keihard werkt  
en gelooft dat we de wereld een 
beetje beter maken. Bio-Dynamics 
is een dynamische bende.”

De groeicijfers ogen indrukwek-
kend. Bij de wissel van de wacht  
in 2009 telde Bio-Dynamics drie 
bouwploegen die samen een 
 omzet van zowat 4 miljoen euro 
realiseerden. In 2020 waren er al 
dertig bouwploegen aan de slag, 
goed voor een omzet van 
50  miljoen euro.

Overname
De wortels van het bedrijf liggen 
in de bouw van waterzuiverings-
installaties. Bio-Dynamics mikt 
vooral op de private markt. “Bij 
openbare aanbestedingen gaat het 
vaak enkel om de prijs. Wij zijn 
graag al van bij de start van het 
project betrokken, om te kunnen 
meedenken met de klant”, zegt 
Van Damme. Het gaat vooral om 
voedingsbedrijven, brouwerijen, 
papierfabrieken, spelers uit de 
chemische industrie, maar ook 
 bijvoorbeeld Plopsaland heeft een 
waterzuiveringsinstallatie met  
een stempel uit Deinze.
De belangrijkste motor achter de 
recente groei van Bio-Dynamics  
is de bouw van biogasinstallaties. 
Bij de anaerobe vergisting van or-
ganisch materiaal, zoals mest of af-
val, komt biogas vrij. Dat is een in-
teressante energiebron. Met grote 
projecten voor onder meer Coca- 

Cola en Danone heeft Bio-Dyna-
mics al enkele mooie referenties.
Een tweede verklaring voor de 
snelle groei is de overname van  
de Nederlandse sectorgenoot 
 Monostore in 2020. Het bedrijf, 
dat ook in het Verenigd Koninkrijk 
een vestiging heeft, bouwt niet 
 alleen tanks in beton, maar ook  
in inox, epoxy, staal en email. “Er 
waren meerdere redenen waarom 

dat een interessante deal was. In de 
eerste plaats konden we ons pro-
ductaanbod en onze geografische 
aanwezigheid uitbreiden. Daar-
naast had Monostore heel wat 
 kennis in huis. Het werkte onder 
meer aan een prototype van een 
 innovatief bekistingssysteem waar-
mee je veel sneller kunt bouwen.”

In de koelkast
Thomas Van Damme koestert nog 
heel wat toekomstplannen. Hij 
droomt ervan actief te worden in 
Canada en de Verenigde Staten. 
Hij is zelfs al enkele keren op pros-
pectie geweest. Die plannen zitten 
even in de koelkast om meerdere 
redenen: de nakende verhuis, de 
integratie van de vestiging in het 
Verenigd Koninkrijk en de moeilij-
ke zoektocht naar nieuwe mensen.
Daarnaast vormt ook de kwalijke 
evolutie van de grondstoffen-
prijzen een rem op de groei van 
Bio-Dynamics. “Jaarlijks verbrui-
ken wij 12.000 ton wapeningsstaal. 
In december bedroeg de prijs daar-
voor 550 euro per ton. Vandaag is 
dat al 1.450 euro. Dat is onwerkbaar 
geworden. Door zoveel onzeker-
heid dreigt de bouw stil te vallen. 
Dat zou een groot gevaar beteke-
nen voor onze welvaart”, besluit 
Thomas Van Damme. z

I

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: BIO-DYNAMICS 

‘Het moet  
vooruit gaan’
Bio-Dynamics is een vertrouwde waarde voor betonnen tanks  
voor waterzuiveringsinstallaties. Bij zijn aantreden in 2009 
 verruimde CEO Thomas Van Damme de blik van het bedrijf. 
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

 THOMAS  
VAN DAMME
“Door de hoge 
grondstoffenprijzen 
dreigt de bouw stil  
te vallen.”

Gazellen
O O S T - V L A A N D E R E N

‘Wij zijn graag al van bij  
de start van het project 
 betrokken, om mee te 
 denken met de klant’

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
O O S T - V L A A N D E R E N

 1 1  Bleckmann België - Kruisem 153
   Logistieke en transportdiensten voor de retailsector 
 2 6  Bio-Dynamics - Deinze 205
   Bouw van tanks voor industriële en landbouwtoepassingen 
 3 21  SpotIT - Merelbeke 210
   Onderhoud en beveiliging van netwerken 
 4 32  Tailormade Logistics - Gent 234
   Logistieke diensten 
 5  X Teamleader - Gent 236
   Softwarebedrijf voor administratie van kmo’s 
 6  X Showpad - Gent 248
   Digitaal platform voor verkopers 
 7 8  Digital Payroll Services - Drongen 268
   Payrolldiensten 
 8 43  Sofico - Zwijnaarde 289
   Softwareoplossingen voor mobiliteitsbeheer 
 9 2  Lansweeper - Grembergen 305
   Ontwikkelaar van software voor het in kaart brengen van netwerken 
 10  X Go-Solar - Waasmunster 307
   Installatie van zonnepanelen 
 11  X Cerba Research - Zwijnaarde 311
   Medisch laboratorium 
 12  X Jan De Nul - Hofstade-Aalst 316
   Baggerbedrijf 
 13  X Locks - Gent 326
   Versnijden, uitbenen en verwerken van varkensvlees 
 14  X Boulangerie de France - Erpe 328
   Industriële brood- en banketbakkerij 
 15 70  Denys - Wondelgem 334
   Bouw- en infrastructuurwerken 
 16 15  Abog - Wetteren 335
   Groenonderhoud langs wegen en spoorwegen 
 17 33  Dumaplast - Adegem 350
   Producent van wand-, vloer- en plafondbekledingen in pvc 
 18 14  Trade & Transport Corporation - Kruibeke 352
   Transportbedrijf 
 19 91  Steenbakkerij Vande Moortel - Oudenaarde 385
   Steenbakkerij 
 20  X Biogazelle - Zwijnaarde 386
   PCR-testenbedrijf 
 21 59  Inex - Bavegem 390
   Zuivelbedrijf 
 22   KMO27  Signpost België - Lokeren 419
   ICT-partner voor het onderwijs 
 23 11  Agristo Nazareth - Nazareth 428
   Producent van voorgebakken aardappelproducten 
 24 27  United Petfood Producers - Gent 429
   Productie van droge honden- en kattenvoeding (groep UP Holding) 
 25   KMO25  T & D Security - Gent 445
   Beveiligingsbedrijf 

 26  X Talent in Motion - Afsnee 447
   Hr-bedrijf gespecialiseerd in de zorgsector 
 27  X The Cookware Company Europe - Drongen 448
   Productie en distributie van keramische antikleefpotten en -pannen  
 28  X OIP Sensor Systems - Oudenaarde 450
   Ontwikkeling van elektro-optische systemen 
 29 24  ITC Rubis Terminal Antwerp - Doel 464
   Opslagbedrijf voor chemicaliën, petroleumproducten en gassen 
 30 5  Bluecrux - Nieuwerkerken 465
   Advies- en softwarebureau voor digitale transformatie 
 31  X Trafiroad - Lokeren 472
   Totaalleverancier van wegmarkeringen en -signalisatie 
 32 69  Suelga - Lokeren 473
   Metaalperserij gespecialiseerd in zwaar dieptrekwerk 
 33  X AppliTek - Nazareth 482
   Ontwikkeling van chemische en biologische online analyseapparatuur 
 34 97  OWS - Gent 498
   Constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties 
 35 40  Volvo Car Belgium - Gent 501
   Autoconstructeur (Geely) 
 36 28  Wagro - Zele 509
   Grondwerken 
 37  X Dilito - Sint-Niklaas 512
   Schoonmaakbedrijf 
 38 4  X-Care - Afsnee 513
   Staffing in de zorgsector 
 39 53  Helios Trading - Aalster 519
   Installatie van rolluiken (Winsol) 
 40   KMO23  Key-Tec - Moerbeke-Waas 527
   Verkoop en verhuur van handling- en bouwmachines 
 41  X De Lift - EKE 545
   Onderhoud, modernisatie en herstelling van liften 
 42  X Studiebureau voor Bouwkunde en Expertises - Sint-Niklaas 562
   Studiebureau voor bouwkunde 
 43  X Across Health - Gent 567
   Communicatiebedrijf 
 44  X Garage en Carrosserie Vanhoecke - Sint-Niklaas 568
   Concessiehouder Peugeot en Citroën 
 45 10  Mig Motors - Evergem 573
   Concessiehouder van Volkswagen, Audi en Skoda 
 46   KMO55  Teugels - Lebbeke 578
   Vleesgroothandel 
 47  X Confiserie Van Damme - Wetteren 597
   Marshmallowfabrikant 
 48  X Nuance Belgium - Merelbeke 598
   Ontwikkeling van conversationele kunstmatige intelligentie 
 48 52  E.S.C. - Eke 598
   Integratie van IT-toepassingen 
 50  X Van De Walle - Aalster 600
   Industriebouw 
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n 2014 nam het topmanage-
ment van de Franse autogroep 
PSA een strategische beslissing 
met verstrekkende gevolgen. 
Het bedrijf – onder meer 
 bekend van de merken Peugeot 
en Citroën – maakte bekend  
dat het zou stoppen met de 
rechtstreekse bevoorrading van 
wisselstukken aan de conces-

siehouders. Dat was de aanleiding 
voor de oprichting van Best Parts. 
Rond de doopvont stonden vijf 
Vlaamse concessiehouders die de 
krachten wilden bundelen voor 
die specifieke activiteit: CIAC, 
 Olliver Group, Traxxion Group, 
Group Tack (sinds 2018 over-
genomen door Automotive Group 
Duran) en Imacar.
De nieuwe vennootschap koos 
voor het Oost-Vlaamse Zele als 
uitvalsbasis en Jean-Paul De 
 Middelaer, op dat moment verant-
woordelijk voor wisselstukken bij 
Imacar in Sint-Niklaas, kreeg de 
taak om Best Parts te leiden. “Van 
meet af aan was het de bedoeling 
niet alleen de vijf oprichtende 
 leden te bevoorraden, maar ook  
te leveren aan andere concessie-

houders en onafhankelijke gara-
ges. Aanvankelijk ging het enkel 
om wisselstukken voor Peugeot en 
 Citroën, later kwamen daar nog 
andere merken, zoals Opel, bij. 
Specifiek voor de kleinere garage-
houders is er ook nog Eurorepar 
dat een aanbod heeft van multi-
merkenwisselstukken onder 
 private label.”

Fusie met sectorgenoot
De automobielmarkt bevindt zich 
in turbulente tijden. De jongste 
 jaren zien we een enorme schaal-
vergroting. Dat was de belangrijk-
ste reden waarom Best Parts in 
2021 fuseerde met zijn sector-
genoot First Parts uit Zwevegem. 
De toenadering tussen beide par-
tijen stond in de sterren geschre-
ven, want Best Parts en First Parts 
hadden enkele gemeenschappelij-
ke aandeelhouders. De fusiegroep 
kreeg de naam Belgian Car Parts.
“Als we willen blijven meespelen, 
moeten we ons aanbod verruimen 
en de servicegraad verhogen”, 
 verklaart Jean-Paul De Middelaer 
de samenwerking. “Dankzij First 
Parts kregen we er heel wat extra 

merken bij, zoals BMW, Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia, Chrysler, Jaguar, 
Land Rover en Hyundai. De conso-
lidatie in de sector is nog lang niet 
voorbij.”
Snelheid is van cruciaal belang in 
deze sector. Een logistiek apparaat 
met een automatische orderver-
werking en orderpicking garan-
deert een vlotte levering. Er zijn 
zo’n dertig leverrondes die twee-
maal per dag worden bediend. 
Daarnaast houdt het fusiebedrijf 
een enorme voorraad aan, ver-
spreid over de vestigingen in Zele 
(40.000 producten) en Zwevegem 
(30.000 producten). “Het is de 
 bedoeling beide vestigingen open 
te houden. Dat is noodzakelijk, 
want onze klanten bevinden zich 
tussen De Panne en de rand van 
Limburg”, benadrukt Jean-Paul  
De Middelaer. “Wel willen we  
nog extra stappen zetten om onze 
logistiek te optimaliseren.” z

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: BEST PARTS 

‘Consolidatie is 
nog niet voorbij’
Een hogere servicegraad en een ruimer aanbod, dat zijn 
 volgens Jean-Paul De Middelaer van Best Parts de sleutel-
factoren om succesvol te zijn in een snel veranderende 
 automobielsector. Consolidatie is daarbij onvermijdelijk. 
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

 JEAN-PAUL  
DE MIDDELAER
“Onze klanten 
 bevinden zich tussen 
De Panne en de rand 
van Limburg.”

‘We 
 willen 
nog extra 
stappen 
zetten 
om onze 
logistiek 
te 
optimali
seren’

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
O O S T - V L A A N D E R E N

 1  X Goudwisselkantoor - Gent 78
   Goudwisselkantoor 
 2  X Best Parts - Zele 134
   Distributie van automobiele wisselstukken 
 3 6  Linea Trovata Suntec - Lokeren 222
   Installatie van zonnepanelen en warmtepompen 
 4  X Breex Europe - Lokeren 231
   Digitalisatieoplossingen voor kmo’s 
 5  X Vavato - Sint-Niklaas 253
   Onlineveilingen 
 6  X Divar - Maldegem 265
   Supermarkt (AD Delhaize) 
 7  X Global Int. Products - Ronse 337
   Distributie van producten om paarden en honden te beschermen 
 8 71  GS Solutions - Hamme 355
   Bouwbedrijf 
 8 31  Bizbike - Kruisem 355
   Assemblage, verkoop van elektrische fietsen met extra dienstverlening 
 10 17  MNF-Tech - Lokeren 358
   Elektriciteits-, grond- en graafwerken 
 11  X Molecubes - Gent 423
   Productie van modulaire scanners voor proefdieren 
 12  X FEops - Zwijnaarde 454
   Software om hartoperaties voor te bereiden 
 13 3  Arkance Systems Benelux - Lokeren 484
   Digitalisatie van de bouw- en maakindustrie (Monnoyeur) 
 14  X Hemelaer - Temse 498
   Rundvleesspecialist 
 15  X Mert - Melle 509
   Transportbedrijf 
 16  X Fiers Jeroen - Sint-Amandsberg 535
   Elektricitetswerken 
 17  X Direct - Ronse 573
   Cloud en manage service provider 
 18  X Hertsens Beheer - Kruibeke 574
   Vastgoedontwikkelaar 
 19 13  Solani - Hamme 576
   Tomatenbedrijf 
 20 21  eNovates - Lokeren 579
   Adviesbureau voor steden en bedrijven die elektrische wagen willen introduceren 
 21  X PErpetum Energy - Sint-Denijs-Westrem 592
   Zonnepanelen installateur 
 21  X Aksis - Nazareth 592
   Interieur en schrijnwerk 
 23 32  DSP Food - Gent 605
   Herverpakken van groenten en fruit 
 24  X De Vreese Trucking - Ronse 607
   Transportbedrijf 
 25 1  Skyhaus - Gent 643
   Ontwikkeling van zelflerende systemen 

 1  X MTM - Gent 115
   Horeca-groep 
 2  X Boelens Peter Elektrotech - Kaprijke 129
   Plaatsing van elektrische - en ventilatie-instalaties 
 3  X Skov - Opdorp 132
   Restaurant 
 4  X CBA & Partners - Mariakerke 140
   Boekhouding en adviesbureau 
 5  X Car One Express - Lembeke 215
   Sneltransport 
 6  X Weemaes - Drongen 217
   Herstellen en vervangen van glas 
 7  X Matthijs Technics - Lochristi 220
   Installatie en onderhoud van HVAC-installaties 
 8  X De Korpus - Merelbeke 226
   Fabricatie van meubelen op maat 
 9  X MultiMinds - Aalster 232
   Waardecreatie door data-analyse 
 10  X MSC - Sint-Martens-Latem 238
   Restaurant 
 11 1  K & M Company - Lokeren 240
   Wegen- en rioleringswerken 
 12  X DMG Construction - Oostakker 263
   Dak- en renovatiewerken 
 13  X Multifisk - Haaltert 264
   Boekhouding, fiscaliteit en bedrijfsadvies 
 14 KMO8  Hospitality House - Gent 280
   Hotel 
 15  X Fine Gardens - Waasmunster 293
   Tuinbedrijf 
 16  X Bauwens Elektromontage - Lokeren 294
   Installatie en renovatie van industriële elektriciteit 
 17  X Mellis - De Pinte 303
   Kleding en producten voor de kinder- en babymarkt 
 18  X Accountancy Service - Mariakerke 329
   Accountantskantoor 
 19  X Maes-De Wilde - Kieldrecht 334
   Buurtwinkels 
 20 8  ECCA btx - Merelbeke 338
   Laboratorium gespecialiseerd in de voedingsindustrie 
 21  X Alerbo - Zele 347
   Bouwbedrijf 
 22 20  Monkeyproof - Lokeren 349
   Ontwerp en bouw van websites en applicaties 
 23  X Ensol-Tec - Aalster 353
   Bedrijfsondersteuning voor energiebehoefte 
 24 9  B&H Group - Oostakker 354
   Schoonmaakbedrijf 
 25   KMO64  Starring Jane - Gent 359
   Webspecialist 
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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.

S
inds begin dit jaar heeft Gent 
er een nieuwe, prestigieuze 
sporttempel bij. Langs de 
Gentse Watersportbaan  
liet Gantoise een multi-
sportaccomodatie bouwen 
met een hockeystadion voor 
2.500 supporters, 11 tennis- 
en 3 padelvelden. Bovenaan 
in de nieuwbouw opende  

de Gentse MTM Group met The 
Serve haar achtste horecazaak. 
Naast de bar en het restaurant telt 
het complex vijf vergaderzalen en 
een evenementenruimte.
Met uitzicht op het blauwe hoc-
keyveld ontvangt Jean-Michel 
Teerlinck ons. Hij is een beetje 
verbaasd dat MTM net nu de 
Trends Gazellen-trofee in de 
wacht sleept, want de groep slikte 
in het coronajaar 2020 een halve-
ring van de omzet. De jaren voor-
dien had het bedrijf wel indruk-
wekkende groeicijfers neergezet 
dankzij een combinatie van orga-
nische groei en de opening van 
minstens één nieuwe zaak per jaar.
“De coronapandemie heeft onze 
groeicurve abrupt afgebroken”, 
vertelt Jean-Michel Teerlinck.  
“Na twee jaar van ononderbroken 
crisismanagement zijn we blij dat 
we weer vooruit kunnen kijken. 
De opening van The Serve was  
een verademing. We prijzen ons 

gelukkig dat de mensen meteen de 
weg naar de horeca hebben terug-
gevonden. In 2021 zijn we slechts 
zeven maanden open geweest, 
maar we hebben toch het beste 
jaar ooit gerealiseerd. Dit jaar 
mikken we op een omzetver-
dubbeling tot 7 miljoen euro.”

Hobbyproject
Tijdens hun studentenjaren orga-
niseerden Julien Malingreau en 
Jean-Michel Teerlinck geregeld 
feestjes. Ze sloegen de handen in 
elkaar en openden onder meer een 
pop-upbar in de buurt van Sint-
Baafs. Later versterkte Bart 
Meyskens het duo. “We kregen  
de kans een handelsfonds over te 
nemen uit een gerechtelijke reor-
ganisatie van een horecazaak. We 
beschouwden het aanvankelijk als 
een hobbyproject, want we hadden 
op dat moment al andere professi-
onele activiteiten. De overname 
was in de eerste plaats het ideale 
excuus om zelf op café te kunnen 
gaan”, lacht Teerlinck.
Het hobbyproject kreeg vleugels. 
De Gentse ondernemers hadden 
ambitie en al snel volgden er heel 
wat nieuwe horecazaken. Met de 
opening van The Serve en het 
stopzetten van de uitbating van het 
Krookcafé staat de teller op acht. 
“We zijn volop bezig met twee 
nieuwe horecazaken. Tot nu zijn 
we altijd in Gent gebleven, maar 
dat is geen verplichting”, bena-
drukt Jean-Michel Teerlinck. 
 “Onze horecazaken vormen een 
heterogene groep van concepten. 
We kijken altijd naar de ligging van 
het pand en de kansen in de on-
middellijke omgeving.”

Beter imago
De wereldwijde coronapandemie 
heeft het belang en de meerwaarde 
van de horecasector aangetoond. 
“Horeca is het bindmiddel van 
 onze maatschappij. Het is een heel 
dankbaar product. We zijn verko-
pers van geluk”, reageert Jean- 
Michel Teerlinck. “Jammer dat de 
sector nog te vaak ondergewaar-
deerd wordt. Met MTM willen  
we ons steentje bijdragen aan een 
beter imago en meewerken aan 
een professionalisering van de 
 sector.” z

 JEAN-MICHEL 
TEERLINCK
“We zijn blij dat de 
mensen meteen  
de weg naar de 
horeca hebben 
teruggevonden.”

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: MTM

Verkopers van geluk
Horeca is een passie voor Jean-Michel Teerlinck, een van de drie oprichters 
van het Gentse MTM dat acht horecazaken telt. De ondernemers profileren 
zich als pioniers in de professionalisering van de sector. 
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