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Het klassement van de bedrijven uit 
de provincie die de sterkste groei optekenden
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M
aar vooral 2018 was een 
fantastisch jaar voor 
DCA. De geconsolideerde 
omzet steeg met 53 pro-
cent tot net geen 200 mil-

joen euro, terwijl de brutobedrijfs-
winst bijna verdubbelde tot 9,2 mil-
joen euro. De kwantumsprong was het 
gevolg van organische groei en van en-
kele acquisities. In dat jaar nam DCA 
de activiteiten over van het Olense 
bouwbedrijf E. Dillen en van Grondre-
cyclage De Kempen uit Grobbendonk. 
Een jaar eerder was ook de schrijn-
werkerij Coraco met vestigingen in 
Aarschot en Olen en ABO Building uit 
Bornem tot de groep toegetreden.

De overname van E. Dillen had een 
opvallend gevolg. Door plaatsgebrek 

koesterde DCA al jaren plannen voor 
een nieuw hoofdkwartier op het in-
dustrieterrein Beerse-Zuid. Door de 
overname kreeg het bedrijf een 
 interessante site in handen met goed 
uitgeruste kantoren, productieruimtes 
en magazijnen. DCA bergt daardoor 
de nieuwbouwplannen op en kiest 
voor een verhuizing van de operatio-
nele diensten voor bouw en project-
ontwikkeling naar de bedrijfssite in 
Olen.

Buy-and-build
De roots van DCA gaan terug tot 

1969, toen Erik De Clercq een bedrijf 
oprichtte dat gespecialiseerd was in 
verhardings- en rioleringswerken. 
Door de overname van enkele lokale 

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: DCA

TROFEE ALS AFSLUITER 
VAN EEN FEESTJAAR

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. Janssen Pharmaceutica 770
2. Pfizer Manufacturing Belgium 748
3. Cepa 679
4. DAF Trucks België 410
5. Kruidvat Health & Beauty 345

GROOTSTE AANWERVERS 
TUSSEN 2014 EN 2018

De werknemers van het bouw- en wegenbouwbedrijf DCA 
uit Beerse hadden het voorbije jaar heel wat te vieren. In de 
eerste plaats was er de 50ste verjaardag, maar het bedrijf 
kreeg ook het certificaat van Great Place to Work, de BIM 
Award en de titel Innovator van het Jaar. Als afsluiter 
van het feestjaar gaat DCA nu ook lopen met de trofee van 
Trends Gazellen Ambassadeur. DIRK VAN THUYNE
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De snelste groeier onder de grote bedrij-
ven in Antwerpen is DSV Air & Sea, een 
transportgroep die zee- en luchtvracht 
combineert met andere diensten. Het 
moederbedrijf is genoteerd op Nasdaq 
Copenhagen, waardoor DSV niet in aan-
merking komt voor de titel van Trends 
Gazellen Ambassadeur. Dat is ook 
het geval voor de twee volgende in de 
rangschikking, Tesla Belgium en GeoSea 
(dat vorig jaar de trofee in ontvangst 
mocht nemen en dus drie jaar op het 
wachtbankje moet). Zo komen we uit bij 
de bouwgroep DCA als Trends Gazellen 
Ambassadeur bij de grote bedrijven.
Bij de middelgrote bedrijven hebben we 
met Only Stores Belgium een nieuwe 
lijstaanvoerder. Omdat het moeder-
bedrijf van het modemerk voor jonge 
vrouwen ook van Deense origine is, gaat 
de titel naar het nummer twee en dat is 
ESAS 3 Services. De IT-dienstverlener 
installeert, onderhoudt en monitort 
hardware voor telecombedrijven als 
Proximus en Telenet. Onze ambas-
sadeur bij de kleine bedrijven is Afval 
Alternatief. Na een verregaande conso-
lidatie in de sector van de afvalophaling 
bleven er haast enkel nog grote spelers 
over. Enkele ondernemende Kempe-
naars vonden de tijd rijp om met een 
innovatief alternatief op de markt te 
komen.
Dat de farmasector heel belangrijk is 
voor de provincie Antwerpen en bij uit-
breiding voor heel Vlaanderen, bewijzen 
Janssen Pharmaceutica en Pfizer Manu-
facturing Belgium. Beide wierven tussen 
2014 en 2018 ruim 700 mensen aan en 
voeren daarmee de rangschikking van 
de grootste aanwervers aan. 
COÖRDINATIE: KURT DE CAT  
       DIRK VAN THUYNE
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wegenbouwers kon hij de activiteiten 
uitbreiden. Twintig jaar na de start 
deed hij met D.C. Engineering nog een 
belangrijke overname. Op die manier 
werd het bedrijf actief in de nieuw-
bouw, restauratie- en renovatiewerken.

In 2006 verkocht de oprichter zijn 
bedrijf aan Francis Vrancken. Nadat de 
geboren Kempenaar ervaring had op-
gedaan bij Van Gorp Wegenbouw had 
hij in 1999 een eerste wegenbouwfirma 
overgenomen. Het was het startsein 
van een buy-and-buildstrategie. Al die 
jaren kreeg Vrancken steun van zijn 
voormalige kotgenoot Luc Neefs, die 
nog altijd zijn trouwe rechterhand en 
bestuurder bij DCA is.

Verticale integratie
Door de jaren heen is DCA uitge-

groeid tot een gediversifieerde bouw-
groep. De bouwafdeling – DCA heeft 
een erkenning klasse 8, de hoogst mo-
gelijke – tekent voor ruim de helft van 
de omzet en omvat zowel private resi-
dentiële projecten als projecten in de 
openbare sector, zoals ziekenhuizen, 
scholen, sociale woningbouw enzo-
voort. Infrastructuurwerken zijn goed 
voor bijna een derde van de omzet. Het 
gaat om wegenwerken, parkings en wa-
terzuiveringsinstallaties. DCA is een 
vaste partner van Aquafin.

DCA is een verticaal geïntegreerde 
bouwgroepn die zo veel mogelijk scha-
kels van elk bouwproject in eigen 
 handen wil houden. Naast de eerder 
genoemde schrijnwerkerij en het 
grondrecyclagebedrijf heeft de groep 
bijvoorbeeld ook een eigen prefab-
afdeling (Predil) en een afdeling die 
zich ontfermt over alle HVAC-tech-
nieken (Technidil). Ten slotte brengt 

het bedrijf als projectontwikkelaar ook 
eigen realisaties op de markt.

Dicht bij de mensen
Stilaan doet ook de digitalisering 

haar intrede in de vrij conservatieve 
bouwwereld. DCA profileert zich als 
een voortrekker van innovatie en om-
armt bijvoorbeeld de dronetechnologie 
en het BIM (Bouw Informatie Model), 
een werkmethodiek waarbij de actoren 
uit verschillende sectoren samenwer-
ken aan een project in een 3D-model.

Met als doel de studenten voor te be-
reiden op een job in een snel digitalise-
rende bouwsector, ging DCA een sa-
menwerking aan met de Thomas More 
Hogeschool. Door Partner in Education 
te worden, engageert het bedrijf zich 
om de opleiding Bouw mee vorm te ge-
ven. Dat gebeurt in een continue wis-

selwerking, waarbij beide partijen stre-
ven naar de implementatie van de 
meest recente bouwtechnieken.

DCA wil zo dicht mogelijk bij zijn 
mensen staan door in te zetten op sa-
menwerking, loyauteit en betrokken-
heid. Zo investeerde het bedrijf fors in 
de veiligheid en het welzijn van de 
werknemers. Typerend is het welzijns-
platform dat instaat voor de organisatie 
van originele personeelsevenementen. 
Nieuwe medewerkers krijgen een uit-
nodiging voor een DNA-dag, een mo-
ment waarop ze via interactieve pre-
sentaties hun nieuwe werkomgeving 
beter leren kennen. Ter gelegenheid 
van de 50ste verjaardag kregen alle me-
dewerkers de ingrediënten voor een 
verjaardagstaart, inclusief instructies. 
Wie een foto maakte van zijn creatie 
maakte kans op een leuke verrassing. 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.

DCA UIT BEERSE
“Onze sterkte? Zonder 

twijfel ons team.”
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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 4 DSV Air & Sea - PUURS-SINT-AMANDS 182
   Transportbedrijf (groep DSV)

 2 2 Tesla Belgium - AARTSELAAR 252
   Distributie van elektrische auto’s

 3 3 GeoSea - ZWIJNDRECHT 282
   Waterbouwkundige werken (groep DEME)

 4 X D.C.A. - BEERSE 298
   Bouw- en wegenbouwbedrijf

 5 X Keyence Int. (Belgium) - MECHELEN 338
   Fabrieksautomatisatie en sensorproducten

 6 10 Estée Lauder - WESTERLO 370
   Cosmeticaproducent

 7 21 Rituals Cosmetics Belgium - ANTWERPEN 436
   Verkoop van cosmetica

 8 13 Fero-Signalisatie - WILLEBROEK 438
   Verhuur van signalisatie

 9 1 Albert Heijn België - ANTWERPEN 454
   Supermarktketen

 10 36 Nextel - WOMMELGEM 456
   Telecomintegrator (groep TelelinQ)

 11 X A.B.W. - BEERSE 463
   Wegenbouw en bestrating

 12 15 Pfizer Manufacturing Belgium - PUURS-SINT-AMANDS 477
   Farmaceutisch bedrijf

 13 9 Galapagos - MECHELEN 480
   Biotechbedrijf

 14 16 Cheops Technology - EDEGEM 481
   IT-dienstverlening

 15 16 Biobest Group - WESTERLO 485
   Productie van biologische bestuivings- en bestrijdingsmiddelen

 16 KMO4 Axxes - ANTWERPEN 500
   IT-consultancybedrijf

 16 X Transmare Chemie - ANTWERPEN 500
   Handel in chemische producten en grondstoffen

 18 X AAK Belgium - MERKSEM 507
   Vettenfabriek

 19 X Bright Plus Outsourcing Sol. - ANTWERPEN 508
   Outsourcing

 20 22 Griffith Foods - HERENTALS 511
   Voedingstechnologie

 21 5 Fujifilm Electronic Mat. - ZWIJNDRECHT 531
   Fijnchemicaliën voor de halfgeleiderindustrie

 22 35 Ordina Belgium - MECHELEN 566
   ICT-dienstverlener

 23 X Reynaers Aluminium - DUFFEL 600
   Fabricatie van aluminium ramen en deuren

 24 33 Janssen Pharmaceutica - BEERSE 602
   Farmaceutisch bedrijf (Johnson&Johnson)

 25 12 STAR Group Belgium - ANTWERPEN 607
   Outsourcing van technische profielen

 26 X DAF Trucks België - OEVEL 619
   Vrachtwagenproducent

 27 46 Biscuiterie Thijs - BOUWEL 632
   Industriële wafelbakkerij

 28 8 OM Partners - WOMMELGEM 650
   Oplossingen voor supply chain

 29 32 Den Berk - MERKSPLAS 677
   Tomatenkwekerij

 30 X Mexico Natie - ANTWERPEN 679
   Logistieke diensten en goederenbehandeling

 31 X Aannemingsbedr. Aertssen - STABROEK 687
   Grondverzet, afbraak en wegenbouw

 32 40 Remeha - WOMMELGEM 697
   Oplossingen voor verwarming en sanitair (groep BDR Thermae)

 33 25 Coolblue - BERCHEM 698
   Distributie van consumentenelektronica

 34 62 Duvel Moortgat - PUURS-SINT-AMANDS 711
   Brouwerij

 35 X Transport Joosen - ANTWERPEN 722
   Transportbedrijf

 36 X SCR-Sibelco - ANTWERPEN 744
   Ontginning van kwartszand

 37 57 BMW Financial Services Belgium - BORNEM 748
   Lease- en financieringsmaatschappij van de BMW-groep

 38 49 Belcar - AARTSELAAR 749
   Transport en verhuur van voertuigen (groep Beerens)

 39 X ArcelorMittal ESP - GEEL 763
   Staalbedrijf

 40 X Power Climber - KONTICH 766
   Distributie van hijstoestellen (Safeworks)

 41 59 J&T Autolease - BORGERHOUT 784
   Leasingmaatschappij (groep International Car Lease)

 42 X Atlas Copco Airpower - WILRIJK 787
   Compressorenfabriek

 43 81 Indupol International - ARENDONK 788
   Productie van glasvezelversterkte kunststofproducten

 44 58 Contraload - AARTSELAAR 808
   Pooling van bulkcarriers en palletten

 45 29 Telenet Retail - MECHELEN 817
   Retailafdeling van de telecomoperator (groep Liberty Global)

 46 34 Dicar - KASTERLEE 818
   Verkoop van motorhomes

 47 51 Atlas Copco Rental Europe - BOOM 820
   Verhuur van perslucht- en stroomgroepen

 48 X Wolters Kluwer Fin. Serv. - MECHELEN 822
   Financiële software en diensten

 49 61 Bogaerts Greenhouse Log. - HOOGSTRATEN 834
   Ontwikkeling van logistieke producten voor de glastuinbouw

 50 X Gunvor Petroleum Antwerpen - ANTWERPEN 836
   Petroleumraffinaderij
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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 Only Stores Belgium - ANTWERPEN 40
   Kledingwinkels

 2 6 ESAS 3 Services - WILRIJK 43
   Specialist in installatie, onderhoud en monitoring van hardware

 3 2 TheValueChain - KONTICH 61
   SAP-consultant

 4 1 Intracto - HERENTALS 69
   Digitaal communicatiebureau

 5 17 Domus Logistics - OLEN 79
   Logistiek zusterbedrijf van CASA

 6 5 Strand Associates Consulting - ANTWERPEN 94
   Rekrutering- en selectiebureau

 7 3 Andiprim - SINT-KATELIJNE-WAVER 114
   Groothandel in groenten, fruit en primeurs

 8 X 24+ - ZWIJNDRECHT 124
   Customer Care Center (KBC)

 9 X Tiger Stores Belgium - ANTWERPEN 130
   Winkelketen (Zebra)

 10 X Ickx Chocolaterie - ESSEN 168
   Chocolaterie (The Chocolate Family)

 11 X Delimeal - BOECHOUT 174
   Levering van warme maaltijden aan huis

 12 7 Belcotec - GEEL 189
   Verwarming, airconditioning en luchtbehandeling

 13 11 Medicim - MECHELEN 194
   Bedrijf gespecialiseerd in 3D-software voor tandartsen (Nobel Biocare)

 1 1 Cyborn - BORGERHOUT 33
   3D-animatiefilms en digitaal entertainment

 2 X Afval Alternatief - DESSEL 127
   Innovatieve ophaler van papier, karton, PMD, glas, …

 3 X Pensiontheker - ANTWERPEN 145
   Specialist in outsourcing voor banken en verzekeraars

 4 X F.A.I.S. - HERENTALS 216
   Automatisering van hoogbouwmagazijnen

 5 4 Board of Innovation - ANTWERPEN 220
   Innovatiebureau

 6 16 Geronimo - ANTWERPEN 231
   Productiehuis van onder andere ‘Helden van hier’

 7 5 Update-pro - ANTWERPEN 279
   Administratieve verwerking van tijdelijke arbeid

 8 15 P.W.T. - VEERLE 280
   Transportbedrijf

 9 X Netropolix Software - MOL 320
   Softwarebedrijf

 10 X Komma Board - MECHELEN 333
   ICT-consultants

 11 13 Van Gils Coating Group - WUUSTWEZEL 379
   Oppervlaktebehandeling van staal en aluminium

 12 38 Petsolutions - LIER 412
   Distributie van accessoires voor hond en kat

 13 X Spices en Dehydrates Food - HEFFEN 425
   Distributie van gedroogde groenten en specerijen

 14 X Combiform - SCHOTEN 195
   Doe-het-zelfzaak (Houtwerf International)

 15 13 PZ - NIEL 200
   Hr-consulting

 16 8 EDMAC Europe - WILRIJK 230
   Levering van onderdelen voor compressoren (groep Atlas Copco)

 17 9 Borit - GEEL 238
   Productie van componenten voor brandstofcellen, warmtewisselaars, …

 18 X Arthrex - KONTICH 241
   Distributie van orthopedische producten

 19 X Dynalogic Belgium - BOOM 255
   Logistiekedienstverlener

 20 39 M2Q - KONTICH 267
   Software testing (Cronos Groep)

 21 14 Het Anker - MECHELEN 286
   Brouwerij en whiskystokerij

 22 28 Infront - KONTICH 313
   Microsoftpartner voor CRM (Cronos Groep)

 23 44 Stumabo International - AARTSELAAR 315
   Productie van precisiemessen voor de voedingsindustrie

 24 18 Team4Talent - ANTWERPEN 317
   IT-dienstenleverancier (Groep Harvey Nash)

 25 31 GEYSEN - WESTERLO 324
   Industrieel onderhoud

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

 14 35 DRAC - MERKSEM 442
   IT-Helpdesk

 15 X LFC - KONTICH 475
   Onlineverkoop van dieetproducten

 16 X Belfaconstruct - HERENTALS 494
   Silo-en tankbouwer

 17 X Greenglass - RUMST 500
   Tuinbouwbedrijf

 18 44 Boons Theo - ARENDONK 522
   Installateur van sanitair, verwarming en zonne-energie

 19 12 MDCPartners - BERCHEM 526
   Datamining in de medische sector

 20 X ALFA FISH - BRECHT 548
   Vis- en mosselgroothandel

 21 X Prosource - MECHELEN 549
   Project managementdiensten

 22 6 Caeleste - MECHELEN 553
   Ontwerpbureau voor hoogperformante beeldsensoren

 23 X Sereni - ANTWERPEN 563
   Uitvaartplanner

 24 20 Agrafa Affichage - ANTWERPEN 599
   Verspreiding van culturele affiches en posters

 25 X C-Clear Partners - MORTSEL 621
   Verbetering van klantgerichte processen

* De volledige rangschikking van de grote, de middelgrote en de kleine Gazellen  
vindt u op www.trends.be/gazellen.
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E
ind vorig jaar veranderde heel 
wat bij de Antwerpse 
IT-dienstverlener ESAS. Na 
twintig jaar gaf de oprichter 
en drijvende kracht Robert 

Decant de fakkel door aan zijn opera-
tioneel directeur Bavo De Cock. Dat 
viel samen met de overname van de 
Nederlandse sectorgenoot Spitters en 
resulteerde in een hertekening van de 
aandeelhoudersstructuur. Decant ver-
kocht zijn aandelen, terwijl Buysse & 
Partners zijn participatie verhoogde tot 
57 procent. Bij die gelegenheid kwam 
het Franse Tikehau Capital aan boord.

Focus op internet der dingen
Rond de eeuwwisseling stond de we-

reld aan het begin van de informatise-
ring. IT’ers waren de witte merels op 
de arbeidsmarkt. Robert Decant stelde 
vast dat er voor de uitvoering van be-
paalde IT-diensten – denk maar aan de 
installatie en het onderhoud van com-
puters – niet altijd een hoge scholing 
vereist was. Hij zocht enthousiaste 
mensen, die hij na een korte bijscholing 
detacheerde aan multinationals.

De industrieel ingenieur informatica 
bleef alert voor nieuwe kansen en later 
begon hij field services te leveren in op-
dracht van de grote telecomoperatoren. 
Het gaat onder andere om het aanslui-
ten van nieuwe klanten. “Die activiteit 
groeit nog altijd gestaag”, reageert CEO 
Bavo De Cock. De opkomst van het in-
ternet der dingen opent nieuwe mark-
ten voor ESAS. Zo ligt de focus steeds 
meer op de slimme elektriciteitsmeters. 
In het Groothertogdom Luxemburg is 
het bedrijf al twee jaar bezig met de in-

stallatie van liefst 100.000 exemplaren.

Internationale expansie
De jongste jaren groeide de groep ra-

zendsnel. “In 2019 zagen we onze om-
zet op groepsniveau meer dan verdub-
belen van 79 tot 174 miljoen euro. Het 
aantal medewerkers is opgelopen tot 
2000, van wie iets meer dan de helft op 
onze loonlijst staat”, zegt De Cock.

Organische groei is slechts een deel 
van de verklaring, ESAS deed de jong-
ste jaren ook heel wat overnames, voor-

al in Nederland. “En er liggen nog wel 
enkele dossiers op de tafel”, verklapt 
Bavo De Cock. “Nederland is een inte-
ressante markt om meerdere redenen. 
Het land is groter dan België en de Ne-
derlanders adapteren veel sneller de 
nieuwste technologische trends. Denk 
maar aan het glasvezelnetwerk. Mo-
menteel doen we een strategische oefe-
ning over de verdere internationale ex-
pansie. Duitsland is een logische vol-
gende stap, maar we hebben ons vizier 
gericht op een vijftal landen.” z

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: ESAS

KLAAR VOOR VERDERE GROEI
Door een combinatie van organische groei en overnames zag de IT-dienstverlener ESAS 
zijn omzet in 2019 verdubbelen tot 174 miljoen euro. Het bedrijf is actief in de Benelux, maar 
koestert nationale en internationale plannen. Na de recente hertekening van de aandeelhou-
dersstructuur is het bedrijf helemaal klaar voor verdere groei. 
DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER

BAVO DE COCK
“Duitsland is een logische volgende stap.”

“We zijn bezig met een strategische oefening over de verdere 
internationale expansie”
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Z
owat tien jaar geleden kende 
de Europese markt van afval-
ophalers een verregaande 
consolidatiegolf. “Voor kmo’s 
was er nauwelijks nog een 

aangepast alternatief op de markt en 
daarom beslisten we eind 2012 met Af-
val Alternatief van start te gaan”, zegt 
medeoprichter Aart Van Oekelen. “We 
maken het verschil met de grote jon-
gens door onze persoonlijke en flexibe-
le dienstverlening. Zo bekijken we met 
elke klant hoe hij zijn afval niet alleen 
op de meest duurzame, maar ook op 
een economisch verantwoorde manier 
kan laten ophalen.”

Olievlekstrategie
In 2012 lanceerde de Vlaamse rege-

ring de Vlarema-wetgeving, een regle-
ment over het duurzame beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen. De 
wetgeving zorgde aanvankelijk voor 
nogal wat hoofdbrekens, zeker bij 
kmo’s. Met een gratis afvalscan kwam 
Afval Alternatief tegemoet aan een be-
langrijke vraag naar informatie. Omdat 
de wetgeving continu verandert, is die 
doorlichting nog altijd een belangrijke 
troef.

In de begindagen van Afval Alterna-
tief sprongen de oprichters regelmatig 
zelf in de vrachtwagen. Zeven jaar later 
telt het bedrijf 49 werknemers en na-
dert de omzet de kaap van 10 miljoen 
euro. “We groeien volgens het olievlek-
principe. Vanuit ons centrale hoofd-
kwartier in Dessel bedienen we nu 
klanten in Antwerpen, Limburg, 
Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen”, 
aldus Aart Van Oekelen. “We willen ze-
ker nog groeien, maar altijd op een ge-
zonde manier. Tot nu ging het uitslui-

tend om organische groei, maar over-
names sluiten we zeker niet uit.”

Respect en betrokkenheid
Duurzaamheid is geen modewoord 

bij de afvalverwerker. De vloot van  
het bedrijf bestaat uitsluitend uit 
vrachtwagens van emissieklasse Euro 6 
en binnenkort gaat de eerste lng- 
vrachtwagen de baan op. Afval Alter-
natief staat ook in voor het transport 
van het zusterbedrijf Bioflam, dat 
 houtkrullen van grote schaverijen 
 omzet in hoogwaardige pellets. Een 

schoolvoorbeeld van de circulaire eco-
nomie.

Aart Van Oekelen is trots op zijn 
team. “Onze chauffeurs zijn de ambas-
sadeurs van ons bedrijf. Zij doen net 
dat stapje extra en maken zo het ver-
schil in dienstverlening. We zitten re-
gelmatig samen om met het team te 
overleggen. Dat geeft onze mensen het 
gevoel van respect en betrokkenheid. 
Er heerst hier dan ook een fantastische 
werksfeer. Ondanks de krapte op de ar-
beidsmarkt verloopt het aantrekken 
van nieuwe medewerkers vlot.” z

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: AFVAL ALTERNATIEF

FRISSE WIND IN AFVALOPHALING
In een wereld van giganten doet de afvalophaler Afval Alternatief het op zijn eigen manier. 
Het bedrijf met hoofdkwartier in Dessel telt al 54 medewerkers en heeft de 10 miljoen euro 
omzet in het vizier. DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER

AART VAN OEKELEN  
EN JO SMOLDERS
“Onze chauffeurs zijn onze 
 ambassadeurs.”

“Tot nu zijn we organisch gegroeid, maar overnames sluiten 
we zeker niet uit”


