AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: DELAWARE

WEST-VLAANDEREN
De snelste groeier van de grote bedrijven
in West-Vlaanderen is Alpro. De producent van plantaardige voedingsproducten is een vaste waarde bij de Trends
Gazellen. De voorbije zestien jaar zag het
bedrijf zowel de omzet als het personeelsbestand verzesvoudigen. Vorig jaar
kwam Alpro in handen van de Franse
voedingsreus Danone. Daardoor komt
het bedrijf niet in aanmerking voor de
Ambassadeurstitel, die naar de Kortrijkse
IT-dienstverlener delaware gaat.
Opvallend in de lijst van de grote Gazellen is de aanwezigheid van het beursgenoteerde Picanol. De producent van
hightech weefmachines telt liefst vier
vennootschappen in de rangschikking.
Ook de Waregemse specialist in ventilatie en zonwering Renson levert met drie
Gazellen een mooie prestatie.
Bij de middelgrote bedrijven is XL Roc de
primus. Het is een onderdeel van de
energiegroep Ghekiere & Verbeke uit
Kuurne. Op het podium krijgt de CEO
Xavier Dewulf het gezelschap van Frederick Verhelst. In 2012 richtte hij in Izegem
Smart Solutions op, een outsourcingbureau voor technische profielen. Inmiddels
diversifieerde hij zijn bedrijf met twee
nieuwe segmenten: financiële beroepen
en ingenieurs. Smart Solutions is de
Ambassadeur van de kleine Gazellen.
De twee toppers bij de grote bedrijven
voeren ook de lijst van de grootste rekruteerders aan. Op drie staat Vervaeke uit
Spiere-Helkijn. Het is de Belgische marktleider in tanktransport. Begin vorig jaar
nam Vervaeke zijn Nederlandse sectorgenoot Van der Lee over.
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Via een managementbuy-out kochten drie vennoten in
2003 Delaware Consulting vrij bij Deloitte. Op eigen
benen kende de IT-dienstenleverancier een onwaarschijnlijke vlucht. In vijftig jaar steeg het aantal Belgische
medewerkers bij het tot delaware omgedoopte bedrijf van
124 tot bijna 1000. DIRK VAN THUYNE

G

“

roei is voor ons bedrijf geen
keihard doel”, klinkt het een
beetje verrassend bij Patrick
Andersen, managing partner
van delaware in Belgie. “Groei is
gewoon het resultaat van de goede
uitvoering van onze strategie. Al zijn
we wel blij met deze erkenning.”

Organische groei

Vorig jaar rondde delaware voor het
eerst de kaap van 150 miljoen euro
omzet in Belgie. Die expansie heeft
volgens Andersen meerdere verklaringen. “In de eerste plaats merken
we dat de markt voor bedrijfsadvies
en implementatie van IT-diensten
groeit. Innovatieve technologie zoals
het internet der dingen en artificiële
intelligentie opent heel wat nieuwe
mogelijkheden. We merken dat
bedrijven die kansen gretig vastpak-

ken. Daarnaast hebben we ons dienstenpakket gediversifieerd. We zijn
veel meer dan een systeemintegrator
gespecialiseerd in oplossingen voor de
automatisering van alle departementen. We benaderen de implementatie
van software meer en meer vanuit het
perspectief van het bedrijf. Vrij nieuw
in ons dienstenaanbod is bijvoorbeeld
een opleiding voor de eindgebruiker.
Met Microsoft, SAP en OpenText
hebben we drie grote IT-platformen
onder één dak. Onze medewerkers
kennen die tot in de kleinste details
zodat zij onze klanten het beste advies
kunnen geven.”
Het gros van de omzetstijging is
organische groei, al deed delaware
ook enkele overnames: B&M (2012),
YOU Consulting (2015) en Across
Technology (2015). “We spreken liever niet van overnames. Het gaat meer
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Welke bedrijven komen in
onze lijst? Het antwoord is
simpel: bedrijven die snel
groeien. De Trends Gazellen 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 2016 met
2012. We berekenen de
groei van drie variabelen:
de omzet, het personeelsbestand en de cashflow, in
absolute en procentuele
termen. Dat geeft zes
deelrangschikkingen. De

plaatsen op die deelrangschikkingen tellen we op,
wat de eindscore oplevert.
Een bedrijf dat alle zes
deelrangschikkingen aanvoert, heeft eindscore 6,
en staat bovenaan in de
eindrangschikking. Hoe
hoger de eindscore, hoe

om de integratie van die teams in ons
bedrijf”, reageert Andersen.

Doorgroeien

Sinds 2011 heeft delaware ook een
internationale structuur en is het actief
in dertien landen in Europa, NoordAmerika, Zuid-Amerika en Azië. Internationalisering was van aan de start een
belangrijk doel. In de eerste plaats
volgde het bedrijf zijn klanten, maar
delaware bouwde ook aan een wereldwijde aanwezigheid. “Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg zijn ons
kerngebied. Onlangs zijn we van gestart
gegaan in het Verenigd Koninkrijk. Op
termijn zien we ook kansen in Italië,
Spanje en Duitsland”, zegt Patrick
Andersen. “Verder weg van huis zijn

“Delaware is volledig in
handen van de eigen mensen. We geven de aandelen
altijd door aan de volgende generatie partners”
we actief geworden in Brazilië. In Azië
hebben we voet aan de grond in Singapore, Maleisië en China. Daar hebben
we een winstgevende entiteit met een
200-tal medewerkers.”
Het is de bedoeling het pad van de
internationalisering voort te bewandelen. “Maar we moeten wel oppassen dat
we onszelf niet voorbijlopen, want dat
kan slecht aflopen”, waarschuwt
PATRICK ANDERSEN
“We hebben de banken
steeds minder nodig.”

lager in de eindrangschikking.
Er gelden minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet minstens
vijf jaar oud zijn. Op de loonlijst
van 2016 moeten minimaal
twintig werknemers gestaan
hebben voor grote en middelgrote bedrijven. Voor kleine
bedrijven volstaan tien werknemers. De omzet in 2012
bepaalt 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

Patrick Andersen. “We koesteren de
droom dat ons bedrijf eeuwig mag blijven bestaan. Daarom heeft delaware
een apart bedrijfsmodel. Het is volledig
in handen van de eigen mensen. We
geven de aandelen altijd door aan de
volgende generatie partners.”
Delaware geeft zijn medewerkers de
kans door te groeien tot partner en aandeelhouder. Intussen telt het in België
vijftien partners. “De vennoten komen
twee keer per jaar samen om te kijken
of er mensen in aanmerking komen om
die stap te nemen. We kijken in de eerste plaats naar hun ondernemerschap.
Hebben ze bijgedragen aan de uitbouw
van onze business? We kijken ook naar
het potentieel. Kunnen die mensen ons
bedrijf in de toekomst vorm geven,
maken ze de groep van vennoten sterker, hechter en beter?”

Ruim 200 vacatures

Snelle groei betekent meestal ook een
grote behoefte aan kapitaal. “Het kan
vreemd klinken, maar jaar na jaar daalt
onze kredietlast”, zegt Patrick Andersen. “Dat komt door ons eigenzinnige
model. Elk jaar keren we de winst volgens een puntensysteem uit aan onze
vennoten. Elke vennoot is verplicht 25
procent van dat bedrag opnieuw in het
bedrijf te investeren. Op die manier
hebben we door de jaren heen een
solide financiële basis opgebouwd.”
Niet toevallig is delaware ook de topper bij de West-Vlaamse Gazellen in
rekrutering. Het bedrijf heeft nog altijd
ruim 200 vacatures open staan. Het
bedrijf mikt zowel op schoolverlaters
als op ervaren mensen. z

snelste 75 bij de middelgrote
bedrijven worden de Middelgrote 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 eindrangschikking voor Brussel en
de vijf Vlaamse provincies. We
eindigen op 22 maart, met de
eindrangschikking voor Vlaanderen.
WWW.TRENDS.BE 1 MAART 2018 83

gazellen west-vlaanderen

GROTE GAZELLEN DE 50 HOOGST GERANGSCHIKTE*
‘18

‘17

Bedrijf

Totaal

‘18

‘17

Bedrijf

Totaal

Alpro - WEVELGEM

115

26

Jebo Food - BRUGGE
35 Productie
van brood- en toastsalades (groep Bieze Food)

509

delaware - KORTRIJK

137

27

- IEPER
20 I.P.S.
Productie van palletten en kisten (groep Cabka)

510

Renson Sunprotec.-Screens - WAREGEM

194

28

Lagrou Autobedrijf - DIKSMUIDE
64 Concessiehouder
Audi en Volkswagen

521

RFV Fruits - MENEN

219

29

Benelux - WEVELGEM
42 Pullmaflex
Fabricatie van veringen voor autozetels (Leggett & Platt)

522

257

30

Vervaeke Aardappelhandel - PITTEM
68 Groothandel
in aardappelen

533

Stow International - SPIERE-HELKIJN

287

31

Pluimvee - ANZEGEM
50 Haerinck
Pluimveehandel

549

Thule - MENEN

293

32

Trans-Beton - WINGENE
54 Betoncentrale

556

1

IVC - AVELGEM

309

33

X

8

4

De Tabakshoeve - ZONNEBEKE

309

34

X

10

14

Desotec - ROESELARE

318

35

15

11

16

Renson Ventilation - WAREGEM

330

36

X

12

Metagenics Belgium - OOSTENDE
30 Distributie
van voedingssupplementen

378

37

Ter Molst International - OOSTROZEBEKE
74 Productie
van meubel- en gordijnstoffen

13

CID LINES - IEPER
23 Productie
van reinigings- en ontsmettingsmiddelen

385

38

X

14

X

Alheembouw - OOSTNIEUWKERKE

387

39

X

15

X

Picanol - IEPER

406

40

PsiControl - IEPER
89 Producent
van elektronica voor aansturing machines (Picanol)

16

X

ECS European Containers - ZEEBRUGGE

415

41

X

17

X

Six - IZEGEM

438

42

X

18

7

Fides Petfood - OOSTENDE

457

43

X

19

6

Wallenius Wilhelmsen Log. - ZEEBRUGGE

460

44

- ZEEBRUGGE
38 2XL
Transport en logistiek (ECS European Containers)

680

20

19

Hays - KORTRIJK

462

45

Summa - GISTEL
98 Productie
van snijplotters en printers

683

20

Parts - WAREGEM
22 TVH
Distributie van heftruckonderdelen

462

45

Truck & Trailer Parts - IZEGEM
57 ICT
Distributie van truck-, trailer- en busonderdelen

683

22

51

479

47

Sporting Goods - BLANKENBERGE
83 S.S.A.
Verdeler van uitrustingen voor boogschutters

690

23

Crop's - OOIGEM
27 Verwerking
van diepgevroren groenten en fruit

492

48

Pattyn Packing Lines - BRUGGE
63 Ontwikkeling
en productie van verpakkingsmachines

704

24

11

Mulder Natural Foods - ROESELARE

505

49

- DE PANNE
55 Plopsaland
Uitbater van pretparken

727

25

9

Jacops - DEERLIJK

507

50

26 Begro - ARDOOIE

728

1

2

2

10

3

8

4

X

5

Clarebout Potatoes - NIEUWKERKE
37 Voorgebakken
diepgevroren aardappelproducten

6

13

7

X

8

Producent van plantaardige voedingsmiddelen (Danone)
IT-dienstverlener

Oplossingen voor ventilatie en zonwering

Groothandel in groenten en fruit (groep Rosenbaum)

Fabricatie van palletstellingen en -rekken (Financière Storage)
Ontwikkeling en productie accessoires voor kampeerwagens
Producent van vinyl vloerbekleding (groep Mohawk)
Distributie van rookwaren, confiserie en dranken
Zuiveringstechnieken op basis van actieve kool (EQT)
Ventilatietechnieken, zonwering, gevelbekleding

Bouwbedrijf

Ontwikkeling en productie van high-tech weefmachines
Logistieke groep

Renovatie- en dakwerken, HVAC en sanitair
Productie private label honden- en kattenvoeding (groep Depré)
Logistieke diensten

Rekrutering- en selectiebedrijf

Elster EnergyICT - KORTRIJK

Software voor energiemeting en -analyse (CVC)

Productie van ontbijtgranen

Installatie van elektrische en telecominfrastructuur (Tanghe)

La Lorraine Oostende - OOSTENDE

568

Mobility Solutions - OOSTENDE

575

Beeuwsaert Construct - LEDEGEM

581

Stas - WAREGEM

604

Bakkerij (groep La Lorraine)
Verkoop van motorhomes

Constructie van agrarische en industriegebouwen

Fabricatie van kippers en zelflossers (groep Juliann)

ICO - ZEEBRUGGE

619

D'Arta - ARDOOIE

626

Behandeling van roll on/roll off cargo's (groep NipponYusen Kaisha)
Diepvriesgroentebedrijf (groep Kadaps)

627

Ecuphar - OOSTKAMP

630

Proferro - IEPER

658

Duco - VEURNE

679

Distributie geneesmiddelen voor huisdieren (groep Animal Care)
Gieterij (groep Picanol)
Ventilatie- en zonweringssystemen

Productie van diepvriesgroenten (Dickstar)

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, DE MIDDELGROTE
EN DE KLEINE GAZELLEN VINDT U OP WWW.TRENDS.BE/GAZELLEN.
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AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: XL ROC

TANKEN EN SHOPPEN
In twee decennia tijd is G&V Energy Group uit Kuurne geëvolueerd van een klassiek
petroleumbedrijf tot een geïntegreerde retailgroep. De vennootschap XL ROC sleept de
Ambassadeurstitel in de wacht. DIRK VAN THUYNE

2

012 was een cruciaal jaar voor
G&V. Toen besliste de multinational ExxonMobil het beheer
van zijn Belgische Esso-stations over te laten aan derden. Eerst
kreeg G&V de uitbating van 44 tankstations in de regio Brussel-Henegouwen
in handen. Later volgden 36 stations in
West- en Oost-Vlaanderen en vijf
bemande stations in Antwerpen.
Inmiddels telt het bedrijf 188 eigen

steunt G&V Energy Group nog op drie
andere poten. In 2010 investeerde het
bedrijf in een gigantische opslagtank in
Roeselare met een capaciteit van
195 miljoen liter. Het gros van die hoeveelheid wordt aangehouden als strategische noodvoorraad voor de overheid.
Het project is een joint venture met het
Duitse Unitank.
Een andere pijler is de multimerkentankkaart CAPS die dankzij een samen-

“Ons jongste belangrijke project is de opening
van een eerste lng-tankstation op Rechteroever”
tankstations onder de merknamen
G&V, Esso en Shell. Daarmee is het de
grootste onafhankelijke speler in ons
land. “Omdat we ook een voortrekker
in duurzaamheid willen zijn, werken
we aan de uitbouw van een netwerk
van cng-tankstations”, zegt CEO Xavier
Dewulf. “Tegen eind dit jaar mikken we
op een vijftigtal aardgasstations.”

werking met partnernetwerken kan
worden gebruikt in meer dan duizend
tankstations in de Benelux. Zo kunnen
professionele klanten hun wagenpark
gemakkelijk beheren. Om dat concept
in de aandacht te brengen, sponsort het
bedrijf al enkele jaren de wielerploeg
Lotto-Soudal.

Eigentijds concept

De laatste businessunit is een strategisch netwerk van 27 tankstations voor
trucks. “Daarnaast hebben we drie volautomatische treintankstations voor
treinen op rode diesel in de havens van
Zeebrugge, Gent en Antwerpen Rechteroever. In het tweede kwartaal van
dit jaar openen we een vierde vestiging
op Antwerpen Linkeroever”, aldus
Dewulf. “Ons jongste belangrijke project situeert zich ook in de Antwerpse
haven: de opening van een eerste lngtankstation op Rechteroever.”
De roots van het bedrijf gaan terug
tot 1991 toen Lieven Ghekiere en zijn
vrouw Anja Verbeke G&V oprichtten.

Maar de trofee van de Trends Gazellen bij de middelgrote bedrijven gaat
naar de vennootschap XL ROC. Daaronder vallen de shops die bij de tankstations horen. “Het gaat om 24 uitbatingen die samen goed zijn voor een
omzet van een kleine 60 miljoen euro.
Op sommige locaties hebben we ook
een carwash”, zegt COO Rudy Vandenperre. “In 2016 hebben we met Breakpoint een eigentijds concept voor onze
shops gelanceerd. We hebben er nu
vier en het is de bedoeling dat aantal
voort uit te breiden.”
Naast de klassieke tankstations
90 1 MAART 2018 WWW.TRENDS.BE

Ferme klap

XAVIER DEWULF, NATHALIE VERVAEKE
EN CARMEN HORRÉ
“We werken aan een netwerk van
cng-tankstations.”

In 2011 trad Xavier Dewulf toe tot het
bedrijf. De master toegepaste economische wetenschappen had internationale
ervaring opgedaan bij onder meer
Beaulieu of America en Total.
In 2014 overleed Lieven Ghekiere in
een helikopterongeval. Dat was een
ferme klap voor het bedrijf. Samen met
Xavier Dewulf zette zijn echtgenote
zijn levenswerk voort, maar onlangs gaf
Anja Verbeke te kennen dat ze uit het
bedrijf wou stappen. Dewulf controleert nu 75 procent van de aandelen, de
rest zit bij een stille vennoot. z

MIDDELGROTE GAZELLEN DE 25 HOOGST GERANGSCHIKTE*
‘18

‘17

Bedrijf

Totaal

‘18

‘17

Bedrijf

1

X

XL Roc - WAREGEM

34

14

X

2

5

Skyline Communications - IZEGEM

62

15

X

3

9

Televic Rail - IZEGEM

84

15

10

4

X

Wever & Ducré - ROESELARE

91

17

5

1

Shapes Metalworks - WEVELGEM

96

18

13

6

3

De Ster Vandenberghe & Zn - WERKEN

100

19

7

7

X

TheTruckCompany - GITS

116

20

X

8

X

DECAT Energy Technics - DIKSMUIDE

127

Uitbating shops bij tankstations (groep G&V Energy)
Software voor de telecom- en de satellietindustrie
Passagiersinformatiesystemen
Designverlichting

Precisiemetaalbewerking

Drogen van vloeistoffen tot poeder (All Technology)
Vrachtwagenonderdelen (groep Turbo's Hoet)
HVAC-installatiebedrijf

Totaal

Logi-Technic Infra - JABBEKE

158

Mutec - WAREGEM

163

Senvion Benelux - OOSTENDE

163

Outsourcing technische medewerkers (groep The House of HR)
Afdichtingsbedrijf voor platte daken (groep Willy Naessens)
Constructie van offshore windturbines

Accent Europe - GULLEGEM
KL 22 Drukken
van zelfklevende etiketten

171

Ranson-Cannière Bakkerij - TIELT

175

ConXioN - DEERLIJK

193

Hulste Maria - HULSTE

195

21

Vetex - INGELMUNSTER
24 Coaten
en lamineren van textielproducten

225

Bakkerij

ICT-dienstverlener
Supermarkt Alvo

CID Lines Holding - IEPER

226

Maenhout Automative - BRUGGE

229

Ardovlam - ROESELARE

231

9

Infohos Services - OOSTKAMP
KL 1 IT-oplossingen
voor de ziekenhuissector

140

22

X

9

IBC Belgium - HEULE
23 Verkoop
van gepersonaliseerde chocolade (Barry Callebaut)

140

23

18

11

X

Televic Group - IZEGEM

147

24

16

12

6

De Trog Biobakkerij - IEPER

151

25

Bouwbedrijf - OOSTENDE
25 Versluys
Bouwbedrijf

17

Artes Woudenberg - SINT-MICHIELS

13

Hightech communicatiesystemen
Industriële biobakkerij

Restauratie en renovatie van monumenten

154

Productie van reinigings- en ontsmettingsmiddelen
Verdeler van Iveco

Technologische oplossingen voor brand- en inbraakdetectie

241

* 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*
‘18

‘17

Bedrijf

Totaal

‘18

‘17

Bedrijf
Aqualex - BEVEREN-LEIE

328

Hoste - PITTEM

334

4D Trans - TORHOUT

341

Cube - OOSTKAMP

360

Transvit Plus - OOSTENDE

402

Flanders Lodge - IEPER

409

X

Citymesh - BRUGGE

416

D.V.M. Trans - DIKSMUIDE

421

Monbaliu Tuinonderneming - OUDENBURG

430

Labo Phytophar - OOSTKAMP

434

1

X

Smart Solutions - IZEGEM

103

14

10

2

6

Boplan - WEVELGEM

131

15

X

3

X

SYQ - MIDDELKERKE

175

16

X

4

X

K9 Detection Belgium - JABBEKE

199

17

X

5

Ypcar CY - IEPER
37 Constructie
van stuurcabines

212

18

X

6

X

Absolute@work - GISTEL

217

19

X

7

X

Tiemac - ROESELARE

225

20

Outsourcing van ingenieurs, technische en financiële profielen
Val- en stootbeveiliging
Vakantieverblijf

Bewakingsfirma

Selectie- en rekruteringsbedrijf

Accountant en belastingconsulent

Totaal

Waterkoelers
Bouwbedrijf

Transportbedrijf

Producent hoogwaardige componenten voor voedingsindustrie
Transportbedrijf

Hotel (Best Western)

Uitbouw van grootschalige wifi-netwerken

Maes & Coucke - DENTERGEM

268

21

X

SMTS - ZEEBRUGGE

296

22

X

Marco - INGELMUNSTER

297

23

X

Vista en Co - HEULE

305

24

- BRUGGE
46 RINGPHONE
Telesecretariaat voor medische beroepen

437

KCC - WIELSBEKE

312

25

- KORTRIJK
33 Liquidfloors
Gietvloeren voor design interieur

448

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

Software - OOSTENDE
20 CompuFit
Ontwikkeling van software voor de medische sector

Renovatie en restauratie van gebouwen
Verhuur en onderhoud van containers
Supermarkt

HVAC-installatiebedrijf

Ontwerp van pretparken

318

Transportbedrijf

Tuinonderneming

Productie en verpakking van voedingssupplementen

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, DE MIDDELGROTE
EN DE KLEINE GAZELLEN VINDT U OP WWW.TRENDS.BE/GAZELLEN.
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AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: SMART SOLUTIONS

OUTSOURCEN MET GRINTA

Smart Solutions is in 2012 gestart met één werknemer. Inmiddels heeft het jonge outsourcingbedrijf de kaap van 200 werknemers gerond. En dat is nog geen eindpunt voor CEO
Frederick Verhelst. DIRK VAN THUYNE

D

e 35-jarige Frederick Verhelst
maakte carrière onder de
vleugels van Philip Cracco en
Conny Vandendriessche bij
The House of HR. Maar al snel kwam
de lokroep om zijn eigen bedrijf te starten. In 2012 richtte hij Smart Solutions
op dat zich toelegt op de outsourcing
van specialisten. “Ik heb bewust gekozen voor een people business. Ik krijg de
grootste kick wanneer ik iemand zie
groeien in het bedrijf”, zegt Frederick
Verhelst.
Met grinta bouwde de gewezen wielrenner – een generatiegenoot van de
topper Philippe Gilbert – in korte tijd
een stevige kmo uit. Smart Solutions
telt 230 vaste medewerkers. “Onder de
vlag Smart Industry begon het met de
outsourcing van technische profielen
aan zowel multinationals als aan kleine
kmo’s. In 2016 hebben we een nieuw
segment aangeboord met de opstart van
Smart Finance. Omdat we de sector
niet zo goed kenden, hebben we in het
begin wel wat zwarte sneeuw gezien,
maar vandaag tellen we een veertigtal
boekhouders en CFO’s”, vertelt Frederick Verhelst.
Begin dit jaar ging Smart Engineering
van start, de derde poot van Smart
Solutions. Met dat concept probeert het
bedrijf een antwoord te bieden op de
groeiende behoefte aan ingenieurs. Op
termijn ziet Verhelst nog veel kansen,
in de eerste plaats in IT en human
resources. Gestart vanuit het hoofdkwartier in Izegem, kende Smart Solutions ook een geografische expansie.
Het bedrijf telt vestigingen in Merelbeke, Beveren-Waas en Geel, waarmee
zowat heel Vlaanderen wordt gedekt.
De belangrijkste blinde vlek is Limburg.
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FREDERICK VERHELST
“Ik krijg de grootste kick
wanneer ik iemand zie
groeien in het bedrijf.”

Nieuwbouw

Het kantoor in Kachtem barst uit zijn
voegen. “Mijn bureau staat in de voorraadruimte tussen de kleren”, lacht
Frederick Verhelst. Maar in Beveren,
een deelgemeente van Roeselare, verrijst een nieuw kantoorgebouw van
4000 vierkante meter. De verhuizing is
gepland voor deze zomer.
De nieuwbouw betekent een investering van 5 miljoen euro. Financiering is

in de moeilijke periodes, dat schept
vertrouwen bij onze bank.”
In de nieuwbouw is er niet alleen
plaats voor een zestigtal werknemers,
Frederick Verhelst wil er op termijn
ook een Smart Academy uit de grond
stampen. “Het idee speelt al enkele
jaren in mijn hoofd. In de eerste plaats
is het de bedoeling werkzoekenden om
te scholen tot technische medewerkers
die meteen inzetbaar zijn. Daarnaast

“Met Smart Academy willen we werkzoekenden omscholen tot
technische medewerkers die direct inzetbaar zijn”
voor veel snelgroeiende bedrijven een
dagelijkse uitdaging. “We hebben een
goede relatie met onze bank. Tot nu
hebben we onze doelstellingen altijd
ruimschoots gehaald. Daarnaast zijn
we altijd heel transparant geweest, ook

willen we ook mensen helpen bij het
behalen van attesten. Momenteel zijn
boekhouders met een IAB-attest enorm
begeerd op de arbeidsmarkt. Wij willen
graag investeren in al onze medewerkers en ze aan een attest helpen.” z

