AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: PAUWELS SAUZEN

ANTWERPEN
De snelste groeier van de grote bedrijven in Antwerpen is GeoSea. Omdat
het bedrijf twee jaar geleden al de
ambassadeurstitel in de wacht sleepte,
komt de waterbouwafdeling van DEME
dit jaar niet in aanmerking. Als dochterbedrijf van de Japanse wereldleider in
industriële automatisatie geldt dat ook
voor Keyence International. De trofee
gaat dit jaar naar Pauwels Sauzen uit
Oelegem.
Bij de middelgrote bedrijven leidt Cmosis net als vorig jaar de dans. Het detachering- en rekruteringbureau Tormans
maakte de overstap van de kleine naar
de middelgrote bedrijven en pakt meteen de zilveren medaille. Beide bedrijven werden de voorbije drie jaar al eens
uitgeroepen tot ambassadeur van de
Trends Gazellen, waardoor de titel naar
de tomatenkweker Den Berk gaat. Bij de
kleine bedrijven wint Komono, een origineel modeconcept van Raf Maes en
Anton Janssens.
De grootste rekruteerder in de provincie
Antwerpen is Logisport, de dochteronderneming van Katoen Natie die gespecialiseerd is in e-commerce en hoogtechnologische logistiek. Ook Janssen
Pharmaceutica was tussen 2011 en
2015 een belangrijke jobmotor, want er
kwamen 338 werknemers bij. Eerder dit
jaar raakte bekend dat het bedrijf
42,8 miljoen euro investeert in een
nieuw labo in Beerse.

wereldkampioen veldrijden Wout van
Aert al veel media-aandacht gekregen.”
In Frankrijk en Groot-Brittannië
heeft Pauwels Sauzen een verkoopkantoor. “We vinden het belangrijk onze
klanten lokaal te ondersteunen. Dat is
vanuit België moeilijk”, zegt Charles
Van Damme. De brexit laat zich ook
voelen in Oelegem. “Het Britse pond is
met 15 tot 20 procent gedaald. Dat betekent dat onze klanten plots veel meer
moeten betalen voor dezelfde pot mayonaise. De onderhandelingen met onze
Britse klanten verlopen een pak moeilijker.” Sauzen Pauwels is ook actief
buiten Europa, vooral in West-Afrika.

‘WE ZOEKEN CONTINU
NAAR NIEUWE SMAKEN’
Pauwels Sauzen is kind aan huis bij de grootste
Europese retailers. De Oelegemse sauzenproducent
kende de voorbije jaren een snelle groei dankzij
innovatie in smaken en verpakkingen. De kers op de
taart was de overname van Vleminckx uit Herent.
et gebeurt niet vaak dat
een eeuweling zich tussen
de snelst groeiende bedrijven nestelt. De wortels van
Pauwels Sauzen uit Oelegem gaan terug tot 1909. Het bedrijf
maakte onlangs een kwantumsprong.
Die is te danken aan de focus op innovatie en een succesvolle overname. “In
2012 hebben we Vleminckx uit Herent
overgenomen van het Nederlandse Van
Dijk Food Products. Onze omzet
groeide met ruim een derde”, zegt
managing director Charles Van
Damme. “De integratie van het bedrijf
is vlekkeloos verlopen.”
Sindsdien beschikt de sauzenproducent over twee productievestigingen.
“Terwijl we in Oelegem vooral grotere
reeksen produceren, is de site in
Herent ideaal voor specialiteiten en
kleinere series. Die extra ﬂexibiliteit is

H

Gezondheid
Innovatie is een stokpaardje bij Sauzen Pauwels. “We zoeken continu naar
nieuwe smaken. Tegenwoordig zijn
etnische smaken trendy. Daarnaast kunnen we ook niet naast de gezondheidstrend kijken. Zo doen we veel onderzoek naar recepten met minder suiker,
minder zout en minder additieven”,
zegt Van Damme. “De verpakking van
de private-labelproducten heeft een
revolutie gekend. Vroeger had je een
wit etiket met daarop het woord
‘mayonaise’, nu is er nauwelijks een verschil met de A-merken.”
De geconsolideerde omzet van Sauzen Pauwels bedraagt zowat 150 miljoen euro. Het bedrijf telt bijna 300
medewerkers. Het wil blijven investeren in medewerkers, innovatie, het
machinepark en de infrastructuur. “We
zijn heel blij met de familiale aandeelhouder die gelooft in het bedrijf en de
ﬁnanciële middelen ter beschikking
stelt”, zegt Charles Van Damme. z

een grote troef. Bovendien kregen we
dankzij de overname een belangrijke
opening naar de Britse markt”, legt Van
Damme uit.

Sportsponsoring
Hoewel Pauwels Sauzen ook sauzen
voor de A-merken produceert, bestaat
het grootste deel van de omzet uit private-labelproducten. “Onze kernmarkten zijn België, Frankrijk en GrootBrittannië. In die landen leveren we
aan bijna alle grote retailers”, zegt Van
Damme. “In eigen land zijn we ook
aanwezig in de horeca, vooral in de frituursector. Dat segment levert veel
visibiliteit op. We proberen onze
merkbekendheid te vergroten, onder
meer door sportsponsoring. In Wallonië zijn we de partner van de voetbalploeg Sporting Charleroi, in Vlaanderen hebben we als cosponsor van de

CHARLES VAN DAMME
“We doen veel onderzoek
naar recepten met minder
suiker, minder zout en minder additieven.”
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METHODOLOGIE VAN DE TRENDS GAZELLEN

Grootste rekruteerders
bij de grote bedrijven
tussen 2011 en 2015

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

1. Logisport
339
2. Janssen Pharmaceutica
338
3. Kruidvat Health & Beauty
324
4. Distrilog Group
271
5. AC Restaurant & Hotels Beheer 260
58 9 MAART 2017 WWW.TRENDS.BE

vijf jaar. Voor deze editie
vergelijken we 2015 met
2011. 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

lager in de eindrangschikking.
Er gelden minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet minstens
vijf jaar oud zijn. Op de loonlijst
van 2015 moeten minimaal
twintig werknemers gestaan
hebben voor grote en middelgrote bedrijven. Voor kleine
bedrijven volstaan tien werknemers. De omzet in 2011 bepaalt het onderscheid tussen

een groot, een middelgroot en
een 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

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 of de ‘Ambassadeur’.
Er gelden bijkomende criteria.
Zo moet een winnaar operationeel onafhankelijk 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
volgende edities van Trends
publiceren we de rangschikking voor Brussel en de vijf
Vlaamse provincies. We eindigen op 23 maart, met de rangschikking voor Vlaanderen.
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gazellen antwerpen

GROTE GAZELLEN DE 50 HOOGST GERANGSCHIKTE*
‘17

‘16

Bedrijf

Totaal

1

1

GeoSea - Zwijndrecht

2

4

Keyence Int. (Belgium) - Mechelen

3

7

Pauwels - Oelegem

4

17

Dela Funerals Assistance - Antwerpen

5

18

Logisport - Antwerpen

6

x

Euronav - Antwerpen

7

9

Duvel Moortgat - Puurs

8

16

Alphabet Belgium LTR - Aartselaar

9

x

Autogrill Belux - Antwerpen

9

10

essent.be - Kontich

11

x

Greenyard - St.-Katelijne-Waver

11
13

Installatie van offshorestructuren (DEME)

Distributie van sensoren en machinevisiesystemen

Sauzenproducent voor catering of eigen retailmerken

Uitvaartverzekering en -verzorging

Vrachtbehandeling (Katoen Natie)

Vervoer en stockage van ruwe olie

Brouwerij

Fleetmaatschappij (BMW)

Uitbating van horecazaken

Energieleverancier

Verwerking van oogstverse groenten en fruit

Biscuiterie - Bouwel
29 Thijs
Industriële wafelbakkerij
Benelux - Duffel
20 Sofidel
Productie van huishoud- en hygiënisch papier

‘17

‘16

Bedrijf

Totaal

189

26

Pakketten België - Turnhout
35 PostNL
Verzending van pakketten

270

27

12

Cummins - Rumst

287

28

x

Biobest Belgium - Westerlo

314

29

x

Fluor Engineering - Antwerpen

394

30

Technology - Edegem
54 Cheops
IT-dienstverlening

425

31

19

437

32

Belgium - Turnhout
82 Tokheim
Tankstationoplossingen

444

33

451

34

451

35

- Mechelen
49 LabCorp
Klinische testen voor de farmaceutische sector

629

453

36

Repair - Antwerpen
85 Med
Reparatie van schepen

635

453

37

Astra Sweets - Turnhout

637

Distributiecentrum voor motoren, generatoren en filtersystemen

Productie van biologische bestuivings- en bestrijdingsmiddelen

Engineering- en constructiebedrijf

Rennes H.G.C. - Wommelgem
Horecagroothandel (Admidex Groep)

Transport - Willebroek
Kmo DistriLog
18 Transportbedrijf
- Mechelen
28 Audionova
Keten van hoorcentra (Groep Hal Holding)

x

Snoepjesproducent

582
583
605
614
617
619
620
622
628

Facility Solut. - Antwerpen
Kmo Facilicom
15 Consulting voor integratie en optimalisatie van diensten
- Antwerpen
42 Shipex
Expediteur

694

Willemen Gen. Contractor - Mechelen

703

455

38

662

457

39

464

40

14

492

41

- Antwerpen
24 IT-Pro
Informaticawinkels (Switch)

704

532

42

Group - Willebroek
23 Distrilog
Logistiek, opslag en distributie

706

546

43

Boss Belgium Retail - Antwerpen
48 Hugo
Modewinkels

706

14

x

Iemants - Arendonk

15

x

Crestron - Rijmenam

16

2

I.R.S-Btech - Puurs

17

Belgium - Deurne
56 Geodis
Transport en logistieke diensten (Geodis Wilson)

18

11

19

Cosmetics Belgium - Antwerpen
22 Rituals
Verkoop van cosmetica

548

44

20

- Wilrijk
52 Datos
Wagenverkoop (Groep Cardoen)

568

45

Electronic Mat. - Zwijndrecht
90 Fujifilm
Fijnchemicaliën voor de halfgeleiderindustrie (Groep Fujifilm Holding)

710

569

46

- Berchem
50 Ecopower
Productie van hernieuwbare energie

720

574

47

577

48

Staalconstructiebedrijf (groep Eiffage)

Productie van controle- en automatiseringssystemen (groep Oriad)

Verdeling van bouw- en dakmaterialen (Fedrus Invest)

Galapagos - Mechelen
Biotechbedrijf

21

x

Retail Concepts - Hoboken

22

61

Belgabroed - Merksplas

23

8

OM Partners - Wommelgem

24

Technology - Kapellen
26 Jongerius
Behandeling van chemische producten (Katoen Natie)

580

49

25

- Bornem
30 MAES
Uitbating van tankstations

581

50

Verkoop van outdoor- en modecollecties (AS Adventure)

Kweken van braadkippen

Consultancy en supply chain planning

x

x

Hoofdaannemer van gebouwen

Nextel - Wommelgem
Telecomintegrator (groep TelelinQ)

Imerys Graphite & Carbon - Willebroek
Koolstoffenproducent

- Antwerpen
Kmo Talent-IT
4 Werving, selectie en detachering van ICT-professionals
Belgium - Brasschaat
62 Lego
Distributie van speelgoed
- Berlaar
72 Steylaerts
Import en verkoop van tegels

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, DE MIDDELGROTE
EN DE KLEINE GAZELLEN VINDT U OP WWW.TRENDS.BE/GAZELLEN.
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710

727
730
734
743

gazellen antwerpen

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: DEN BERK

TOMATEN OM VAN TE SNOEPEN
In tien jaar tijd verrees in Merksplas een indrukwekkend serrecomplex. De tomatenkweker Den Berk kweekt er cherrytrostomaten en kleine snoeptomaatjes.
e tuinbouw ﬂoreert in de
Noorderkempen. Dat
bewijst de rangschikking
van de Trends Gazellen. Bij
de middelgrote bedrijven
vinden we drie tomatenkwekers: Meer
Fresh Products (Meer), Hortipower en
Den Berk (allebei uit Merksplas). Dat
laatste bedrijf draagt voor een jaar de
ambassadeurstitel.
Den Berk werd eind 2006 opgericht
door Luc Beirinckx en Koen Lauwerysen, twee tuinderszonen die al ruim
vijftien jaar ervaring hadden opgebouwd in hun eigen tomatenkwekerij.
Ze koesterden allebei ambitieuze uitbreidingsplannen en beslisten samen
een nieuw bedrijf op te richten dat ze
sindsdien naast hun eigen kwekerij
runnen. Beirinckx en Lauwerysen hebben elk een participatie van 50 procent.
Het duo kocht in Merksplas een terrein van 26 hectare, waarop een
indrukwekkend serrecomplex verrees.
Samen met hun eigen kwekerijen en
Benteltom, het bedrijf van Hans Van
Gool, verenigden ze zich in 2015 tot
Den Berk Délice dat een teeltoppervlakte van 42 hectare bezit. Tegen eind
2018 willen ze de kaap van 50 hectare
ronden.

kwaliteitsvolle groenten en fruit, waardoor de retailer via één weg een volledig assortiment aan kwaliteitsproducten kan kopen.”

D

Specialisatie
Het tomatenaanbod kende de jongste
jaren een opvallende revolutie met tal
van nieuwe variëteiten en concepten.
Specialisatie is een must geworden.
“Wij leggen ons toe op de productie van
kwaliteitsvolle smaaktomaten: cherrytrostomaten en kleine snoeptomaatjes”,
zegt Paul Van de Mierop, die verantwoordelijk is voor de commercialisatie
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Seizoensarbeid

PAUL VAN DE MIEROP (TUSSEN
KOEN LAUWERYSEN EN LUC BEIRINCKX)
“We hebben behoefte aan
het statuut van seizoensarbeid.”

en het contact met de klanten. “We willen continu vernieuwen en verbeteren.
Dat doen we bijvoorbeeld door jaarlijks
een honderdtal rassenproeven uit te
voeren. We selecteren in de eerste
plaats op smaak. Een topproduct vraagt
ook om een verpakking die klasse uitstraalt en daarnaast praktisch in
gebruik is.”
Den Berk Délice is lid van Coöperatie
Hoogstraten cv. “Die samenwerking is
voor ons heel waardevol”, zegt Paul
Van de Mierop. “Coöperatie Hoogstraten cv heeft een ruim assortiment aan

Door onder meer gebruik te maken
van innovatieve belichtingstechnieken
is het mogelijk het jaar rond dezelfde
kwaliteit aan te bieden. Maar er zijn
nog duidelijke cycli in de productie. De
behoefte aan werknemers schommelt
bij Den Berk dus sterk. “We zetten
sterk in op de optimalisatie van de
werkomstandigheden. We kiezen voor
een nette infrastructuur en investeren
in automatisatie”, zegt Van de Mierop.
“Toch slagen we er moeilijk in Belgen
warm te maken voor dit werk. We hebben behoefte aan het statuut van seizoensarbeid.”
Duurzaamheid is een stokpaardje bij
Den Berk. Zo investeerde het bedrijf in
een innovatieve glassoort. Met dezelfde
hoeveelheid energie en meststof zorgt
die investering voor een stijging van de
productie met 8 à 10 procent op
dezelfde oppervlakte.
Een ander speerpunt is het warmtekrachtkoppelingsysteem. “We produceren elektriciteit door drie aardgasmotoren die een generator aandrijven. We
dekken daarmee niet alleen onze eigen
stroombehoefte, we voorzien ook nog
eens in de energiebehoefte van ruim
15.000 gezinnen”, legt Paul Van de
Mierop uit. “De warmte van de motoren gebruiken we om onze serres te
verwarmen en de rookgassen worden
als voeding voor de planten gebruikt.
Het rendement van onze motoren
bedraagt bijna 100 procent.” z

gazellen antwerpen

MIDDELGROTE GAZELLEN DE 25 HOOGST GERANGSCHIKTE*
‘17

‘16

Bedrijf

1

1

Cmosis - Berchem

2

x

Tormans - Geel

3

x

Den Berk - Merksplas

4

Ontwerp en productie van gespecialiseerde CMOS-beeldsensoren

Detachering en rekrutering van technische specialisten

Tomatenkwekerij

Associates Cons. - Antwerpen
62 Strand
Gespecialiseerd rekruterings- en selectiebureau

5

x

Unique Career - Antwerpen

6

x

Star Oil Gas Power - Antwerpen

7

Detachering van projectconsultants voor tijdelijke opdrachten

Projectmanagement en -consultancy voor de energiesector

- Kontich
Kl 21 Buzzispace
Inrichting van kantoren

8

5

Inspectorate Antwerp - Antwerpen

8

x

Cembrit - Aarstelaar

10

x

Diesel Belgium - Antwerpen

11

x

Cipal IT Solutions - Geel

12

x

Trigion - Antwerpen

13

21

24+ - Zwijndrecht

Inspectie- en analysediensten (Bureau Veritas)

Productie van multifunctionele bouwproducten op basis van vezelcement

Onlinekledingverkoop (groep OTB)

Softwareoplossingen voor openbare diensten

Bewakingsbedrijf (groep Facilicom)

Contactcenter (joint venture KBC/VAB)

Totaal

‘17

‘16

Bedrijf

Meal - Westerlo
40 Star
Productie van groenteschotels en pasta (Bieze Food)

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: KOMONO
Totaal

59

14

67

15

x

Tecnospace - Wilrijk

83

16

x

Arendo - Herentals

94

17

x

Whoohoo Belgium - Borgerhout

97

18

3

SPS - Meer

102

18

11

Antwerp Space - Hoboken

135

20

x

Hortipower - Merksplas

153

21

x

Iidgr - Antwerpen

153

22

165

23

181

24

- Aarstelaar
46 Contraload
Pooling van bulkcarriers en palletten

339

25

Industries - Wijnegem
34 Orfit
Productie van immobilisatiesystemen voor radiotherapiepatiënten

347

194
199

Ontwerp van systeemwanden en plafonds

Fabricatie van spuitgietverpakkingen (groep Deca)

Projectsourcingbureau voor professionals in de techische sector

Massiefkartonafdeling van de VPK Groep

Ruimtevaartbedrijf (OHB SE)

Tomatenkwekerij

Diamantbedrijf (groep De Beers)

Park - Antwerpen
42 Besix
Plaatsing en controle van parkeerapparatuur
x

G2 - Edegem
IT-diensten en oplossingen (Cronos Groep)

203

KLEINE DINGEN WORDEN GROOT

207

“
225
264
269
269
277
280
326
335

u al?”, zegt Anton Janssens
van Komono, een merk van
zonnebrillen en horloges,
wanneer hij hoort dat
Komono de snelste groeier
bij de kleine Antwerpse bedrijven is.
“Dat belooft, want ook in 2016 hebben
we forse resultaten neergezet.”
Met Hurray was Anton Janssens al
een tijdje actief als distributeur in de
Benelux voor modeartikelen als kleding,
schoenen en accessoires. Raf Maes was
een van zijn collega’s. “Uiteindelijk
durfden we het aan een eigen merk op
te richten. We hadden opgemerkt dat
enkele nieuwe kledingmerken veel succes oogstten met toegankelijke luxe.

N

Het segment van horloges en zonnebrillen is vrij conservatief. De markt lag nog
open voor ons. Komono – Japans voor
‘kleine dingen’ – was geboren.”

ANTON JANSSENS
“De markt lag nog helemaal open voor ons.”

Komono was onmiddellijk een succes.
“Een pure designer ontwerpt dingen
alsof ze voor zichzelf zijn. Dankzij onze
ervaring hebben wij ook oog voor de
commerciële realiteit. We voelen de
markt vrij goed aan”, zegt Janssens.
Komono is een gezonde kmo geworden, zonder een euro te hebben geleend.
Aanvankelijk kon het bedrijfje zich ontwikkelen in de schoot van Hurray.
Sindsdien werd elke euro winst
opnieuw geïnvesteerd. Komono is aanwezig in 4500 winkels in 75 landen. De
voorbije maanden heeft het management het bedrijf klaargestoomd voor
een volgende stap: een eigen winkel. De
primeur is eind april voor Antwerpen. z

* 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*
‘17

‘16

Bedrijf

1

x

Komono - Zwijndrecht

2

x

Rail Traxx - Borgerhout

3

x

Robojob - Heist-op-den-Berg

4

2

AVT Europe - Essen

5

x

Caeleste - Mechelen

6

x

iCapps - Antwerpen

7

x

La Garde-Robe - Mechelen

8

x

Alfa - Duffel

9

x

Hedera Consulting - Kontich

10

x

FST Funderingstechniek - Oud-Turnhout

11

x

Rentaloc - Lier

12

x

Ghassan Aboud Gen.Trading - Antwerpen

13

x

iChoosr - Antwerpen

Verkoop van horloges, zonnebrillen en andere accessoires

Private spoormaatschappij

Ontwikkeling van individuele automatiseringsoplossingen

Automatisering, robotica en interne transportsystemen

Ontwerpbureau voor hoogperformante beeldsensoren

Mobiele toepassingen

Dameskledingwinkel

Tuinbouwbedrijf

Consultancybedrijf

Funderingswerken

Productie van multifunctionele rangeervoertuigen voor het spoor

Wagenexport

Organisatie van groepsaankopen
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Totaal

‘17

‘16

Bedrijf

81

14

12

Vergo Kwekerijen - Meer

83

15

19

The Oval Office - Deurne

86

16

x

A.T.F. - Zoersel

124

17

x

Cargologin - Antwerpen

161

18

x

Den Breyn - Weelde

173

19

x

Kan Communication Design - Antwerpen

210

20

x

Maes Ind. - Herentals

241

21

x

Fern Valley - Kontich

258

22

x

Aerts Hoorcentrum - Herentals

260

23

x

JMC - Berlaar

267

24

x

Profile - Aartselaar

268

25

7

Bibi Fashion - Antwerpen

273

Plantenkweker

Communicatie en organisatie van evenementen

Transportbedrijf

Expeditiebedrijf

Groentenkwekerij

Ontwerp-, communicatie- en merkenbureau

Klimaatbeheersing in woningen en kantoren

Diensten in klinisch onderzoek

Hoorcentrum

Verhuur van afvalcontainers

Confectie

Modewinkels

Totaal
309
309
323
337
369
371
384
389
401
402
419
432

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, DE MIDDELGROTE
EN DE KLEINE GAZELLEN VINDT U OP WWW.TRENDS.BE/GAZELLEN.
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