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Hoewel de naam anders doet
vermoeden, is Anglo Belgian
Corporation een op en top
Belgisch bedrijf. Sinds de

oprichting in 1912 produceert het
bedrijf grote motoren. Met 60 procent
van de omzet is de scheepvaart de
belangrijkste afzetmarkt, gevolgd door
de stroomgeneratoren (30%) en de
locomotieven (10%).

“De scheepvaart kende een moeilijke
periode, maar stilaan komt er licht aan
het einde van de tunnel. De grote
groeier van de jongste jaren was de
divisie stroomgeneratoren. We hebben
een aanbesteding binnengehaald voor
de Wereldbank met een hybride oplos-
sing waarin we zonnepanelen combi-
neren met onze dieselmotoren. Daar-
naast leverden we – in de nasleep van
de kernramp in Fukushima – een groot
aantal noodgeneratoren aan het Franse
EDF. Die dieselgeneratoren zijn
bestand tegen aardbevingen en tsuna-

mi’s en moeten bij een ramp de reacto-
ren afkoelen”, zegt CEO Tim Berck-
moes. De omzet spurtte tussen 2013 en
2017 van 62 miljoen euro naar 118 mil-
joen euro.

Concurrentie uit Zuid-Korea
Ook de cashflow kende in die peri-

ode een explosieve groei van 4 miljoen
naar 23 miljoen euro. De lage rendabi-
liteit was aanvankelijk een probleem
voor het bedrijf. Bij de honderdste ver-
jaardag van het bedrijf in 2012 vertelde
Tim Berckmoes nog dat ABC zijn
motoren bijna tegen de kostprijs op de
markt bracht en dat enkel de verkoop
van wisselstukken echt winstgevend
was. “De omzet is sindsdien feller
gestegen dan de vaste kosten. Dat heeft
onze rendabiliteit een boost gegeven.
Daarnaast is ook de omzet in de after-
sales toegenomen. Daar liggen de mar-
ges nog altijd een beetje pak hoger.”

In heel wat industriële sectoren zet-

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: ANGLO BELGIAN CORPORATION

‘DIESELMOTOR ZAL NIET
SNEL VERDWIJNEN’

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 2017 met
2013. 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
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OOST-VLAANDEREN
De snelste groeier bij de grote bedrijven
in Oost-Vlaanderen is Anglo Belgian
Corporation. De producent van zware
motoren voor de scheepvaart, het spoor
en stroomgeneratoren gaat het biotech-
bedrijf Ablynx en de familiale bouw-
groep Recon vooraf.
Bij de middelgrote bedrijven beschikte
Be-Mobile over de snelste benen. In
2016 ging de aanbieder van mobiliteits-
oplossingen samen met Flow en Mobi-
leFor. Proximus kreeg de controle over
de nieuwe groep. Omdat het bedrijf niet
meer operationeel onafhankelijk is,
komt het niet in aanmerking voor de
titel. Dat geldt ook voor SNL, het nieuwe
distributiecentrum in Sint-Niklaas van
de Duitse supermarktketen Lidl.
Op drie staat KAA Gent. De resultaten
van de voetbalclub blijken beïnvloed
door overheidssteun. In de resultatenre-
kening van het boekjaar dat begint op 01
juli 2015 en eindigt op 31 mei 2017 staat
een bedrag van meer dan 47 miljoen
euro aan exploitatiesubsidies. Daarom
kunnen we ook KAA Gent niet weerhou-
den als Ambassadeur. Zo komen we bij
Quatra als de Trends Gazellen Ambas-
sadeur van 2019. De ophaler en verwer-
ker van frituurvetten en -oliën bouwt
volop aan een fabriek in Lokeren.
RSB Exploitatiemaatschappij voert de
ranking bij de kleine bedrijven aan, maar
het bedrijf valt onder de groep van Cha-
teau Residenties. De Ambassadeurstitel
komt toe aan Dobco Medical Systems,
een bedrijf uit Zele dat IT-oplossingen
voor de gezondheidssector aanbiedt.
Volvo Cars Belgium was in de periode
2013-2017 de belangrijkste aanwerver
met netto 593 aanwervingen.
COÖRDINATIE: JOZEF VANGELDER 

KURT DE CAT

1. Volvo Cars Belgium 593
2. Ontex 238
3. Belgomilk 203
3. Mifratel 203
5. Jan De Nul 193

GROOTSTE AANWERVERS 

Voor de derde keer dit jaar gaat een eeuweling met de
trofee van Trends Gazellen Ambassadeur lopen. Het
Gentse Anglo Belgian Corporation (ABC) produceert
motoren voor onder meer de scheepvaart, het spoorverkeer
en stroomgeneratoren. DIRK VAN THUYNE
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ten Chinese bedrijven druk op de mar-
ges. In het segment van de middelsnel-
lopende motoren valt dat nog mee. “Wij
hebben al meer dan honderd jaar erva-
ring. Daardoor hebben we een mooie
voorsprong. Maar dat wil niet zeggen
dat we de markt voor ons alleen hebben.
De strijd is bikkelhard. De grootste con-
currenten zitten in Europa en vooral in
Zuid-Korea”, zegt Tim Berckmoes.

Er is al heel wat inkt gevloeid over de
vraag hoe we de maakindustrie in eigen
land kunnen houden. “De groep heeft
vier gieterijen, in Duitsland en in Frank-
rijk, waar de motoronderdelen worden
gegoten. Al de rest gebeurt in Gent: ont-
wikkeling, engineering, verspaning,
montage, testen”, zegt Berckmoes. “Het
is een belangrijke meerwaarde dat de
medewerkers continu feedback aan
elkaar geven. Dat de lonen hier hoger

liggen, is ook relatief. We hebben al veel
in automatisatie geïnvesteerd, waardoor
de loonkosten amper 5 procent van de
assemblagekosten bedragen. Daarvoor
moet je geen risico’s nemen.”

Nieuwe technieken
De belangrijkste rem op de groei is

het vinden van de juiste mensen.
“Vooral de jongste twee jaar is het lasti-
ger geworden om technisch geschoold
personeel te vinden. Jammer, want
iemand met een passie voor techniek
komt bij ons helemaal aan zijn trekken.
Hij kan het hele productieproces tot een
afgewerkte motor opvolgen. We doen
intussen ons best om ons als werkgever
meer in de kijker te zetten bij de jeugd
door deel te nemen aan techniekacade-
mies, jobbeurzen en stageplaatsen aan
te bieden.”

Het klimaatdebat is actueler dan ooit.
Nog al te vaak krijgt de dieselmotor de
zwartepiet toegespeeld. “Het is jammer
dat alles op een hoopje wordt gegooid”,
zegt Tim Berckmoes. “Wij werken al 25
jaar aan een switch. We hebben ons
assortiment uitgebreid met motoren op
lng en cng. Daarnaast doen we ook
volop testen met methanol en waterstof.
Technisch is alles mogelijk, maar eco-
nomisch lukt het voorlopig niet. Water-
stof is vier tot vijf keer duurder dan die-
sel. De dieselmotor zal niet zo snel ver-
dwijnen. Dankzij nieuwe technieken
zoals katalysatoren en partikelfilters is
de uitstoot van dieselmotoren soms
beter dan die van gasmotoren.”

Export
De wortels van ABC gaan terug tot in

1912, toen negen industriële investeer-
ders begonnen met de productie van
interne verbrandingsmotoren. Nog voor
de Eerste Wereldoorlog leverde ABC al
motoren aan klanten in Australië en
Rusland. In de volgende decennia
breidde het bedrijf zijn wereldwijde
netwerk uit. Export is op vandaag goed
voor 85 procent van de omzet.

Vanaf de jaren zeventig ging het min-
der goed, onder meer door het verlies
van Congo. De resultaten kwamen
zwaar onder druk en Ogepar van de
familie Froidbise nam midden de jaren
tachtig het bedrijf over. ABC vond zijn
tweede adem. “Dankzij onze aandeel-
houders kunnen wij de winsten bijna
integraal herinvesteren in het bedrijf.
De komende drie jaar investeren we
nog eens 28 miljoen euro in onderzoek
en ontwikkeling. De focus zal liggen op
nieuwe motoren zonder uitstoot en
geschikt voor waterstof en methanol.” z

lager in de eindrangschikking.
Er gelden minimumvoorwaar-
den. Het bedrijf moet minstens
vijf jaar oud zijn. Op de loonlijst
van 2017 moeten minimaal
twintig werknemers gestaan
hebben voor grote en middel-
grote bedrijven. Voor kleine
bedrijven volstaan tien werk-
nemers. De omzet in 2013 be-
paalt 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

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 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 eind-
rangschikking voor Brussel en
de vijf Vlaamse provincies. We
eindigen op 28 maart, met de
eindrangschikking voor Vlaan-
deren.

TIM BERCKMOES
“De toekomst ligt in 
de combinatie van 
brandstoffen.”

T. D
E BO

EV
ER

TR11-070-GAZ-OV_Reportage ACTUA  11/03/19  13:30  Pagina 71



gazellen oost-vlaanderen

72 14 MAART 2019 WWW.TRENDS.BE

’19 ’18 Bedrijf Totaal ’19 ’18 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 13 Anglo Belgian Corporation - GENT 245
Productie motoren voor scheepvaart, spoorwegen en stroomgroepen (Ogépar)

2 1 Ablynx - ZWIJNAARDE 268
Biotechbedrijf

3 33 Recon Group - ADEGEM 273
Woningbouw

4 2 Sports and Leisure Group - SINT-NIKLAAS 281
Ontwikkeling en productie van kunstgras

5 6 United Petfood Producers - GENT 323
Productie van droge honden- en kattenvoeding (UP holding)

6 20 Brady - ZELE 328
Veiligheidssignalisatie en industriële identificatie

7 7 Itineris - DEURLE 329
Ontwikkeling van software voor de nutsindustrie

8 65 Willems Biscuiterie - EEKLO 364
Koekjesproductie onder private label

9 X Maxi Zoo Belgium - TEMSE 373
Verkoop van voedings- en verzorgingsproducten voor huisdieren (Allegro Invest)

10 18 Nebim - MARIAKERKE 375
Volvo Trucks Dealer (Nolten)

11 26 Bleckmann België - KRUISHOUTEM 396
Logistieke en transportdiensten voor de retailsector

12 12 modulyss - ZELE 401
Ontwerp en productie van tapijttegels

13 23 Samsonite Europe - OUDENAARDE 451
Productie van reiskoffers, rugzakken en laptoptassen

14 X Rogers - EVERGEM 455
Productie hoogtechnologische materialen en componenten (Rogers Corporation)

15 X Newtec CY - SINT-NIKLAAS 458
Satellietcommunicatiebedrijf

16 31 Belki - AALST 459
Pluimveeslachterij (Joosen Invest)

17 38 Monument Chemical - KIELDRECHT 474
Verwerking en productie van hoogwaardige chemicaliën

18 X Carrera Motors - ST.-MARTENS-LATEM 478
Porsche Center

18 X John Bean Technologies - SINT-NIKLAAS 478
Productie van geautomatiseerde inblik-, vul-, sluit- en sterilisatiesystemen (JBT)

20 9 ITC Rubis Terminal Antw. - DOEL 486
Opslagbedrijf voor chemicaliën, petroleumproducten en gassen

21 47 NFM-Cramet - KRUISHOUTEM 489
Recyclage van zink

22 69 Mig Motors - EVERGEM 509
Concessiehouder van Volkswagen, Audi en Skoda

23 53 Deschacht - OOSTAKKER 524
Distributie van bouwmaterialen (Buildmat)

24 24 Tailormade Logistics - GENT 525
Logistiekedienstverlener

24 X Jan De Nul Dredging - HOFSTADE-AALST 525
Baggerbedrijf

26 X Easyfairs Events - ST.DENIJS-WESTREM 528
Organisatie van beurzen (groep Everex)

27 15 Belgomilk - KALLO 529
Productie en verkoop van zuivelproducten

28 54 Allgro - ST.-LIEVENS-HOUTEM 535
Groothandel en versnijderij van groenten en fruit

29 10 Associated Weavers Europe - RONSE 547
Productie van getuft kamerbreed tapijt

30 58 Bosteels Brouwerij - BUGGENHOUT 552
Brouwerij van onder andere Tripel Karmeliet (AB Inbev)

31 95 Juri - ZELE 553
Algemene bouwonderneming

32 97 Van Heyghen Staal - EVERGEM 560
Staalverwerking

33 X Victaulic Europe - NAZARETH 570
Distributie van buiskoppelingsystemen 5Victaulic International)

34 71 Copaco Belgium - EREMBODEGEM 571
Distributie van ICT-materiaal

35 X Altrad Balliauw Multiser. - VERREBROEK 572
Multiserviceprovider voor steigers, isolatie en asbestverwijdering (Altrad)

36 43 Van Moer Rail - KALLO 578
Opslagbedrijf

37 X Durabrik - DRONGEN 597
Bouwbedrijf

38 Kmo 3 Van Steenberge Brouwerij - EVERGEM 601
Brouwerij van onder andere Augustijn en Gulden Draak

39 X Hunter Douglas Belgium - LOKEREN 606
Oplossingen voor zonwering en lichtregulering (Hunter Douglas)

40 X Artes Roegiers - KRUIBEKE 618
Bouwbedrijf (Artes)

41 35 Verstraete IML - ADEGEM 631
Drukkerij (Constantia Packaging)

42 X Vergalle - OUDENAARDE 636
Plaatbewerking

43 13 Esko Graphics - ST.DENIJS-WESTREM 640
Software voor de verpakkingsindustrie (Danaher)

44 X VLS-Group Ghent - GENT 641
Logistiek bedrijf voor de chemiesector (Finlog)

45 X Abog - WETTEREN 666
Groenonderhoud langs wegen en spoorwegen

46 67 Tekni-Plex Europe - EREMBODEGEM 669
Kunststofverwerkend bedrijf

47 94 Agristo Nazareth - NAZARETH 672
Productie van voorgebakken diepvriesaardappelproducten

48 40 Willy Naessens Ind.bouw - WORTEGEM-PETEGEM 685
Industriebouw

49 X La Lorraine Erpe-Mere - ERPE-MERE 697
Industriële bakkerij

50 32 La Lorraine Ninove - NINOVE 699
Industriële bakkerij
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De familie Van Pollaert is al
enkele decennia actief in de
ophaling en de verwerking
van vetten en oliën uit de voe-

dingssector, waaronder gebruikte fri-
tuurvetten. De afzetmarkt daarvoor was
de veevoeder- en de dierenvoedings-
industrie. Na de dioxinecrisis van 1999
mochten de gebruikte frituurvetten niet
langer als veevoeder worden gebruikt.
De familie Van Pollaert besliste die acti-
viteit af te stoten. In 2005 nam Rendac
de firma Van Pollaert over.

100 procent recyclage
Met de overname van Atravet in 2009

maakte de familie een comeback in de
sector. De markt was helemaal veran-
derd, want door de opkomst van biodie-
sel waren nieuwe kansen ontstaan voor
de ophaling en de recyclage van frituur-
vetten. Er volgden nog zo’n twintig klei-
nere overnames en in 2014 kreeg de

groep de nieuwe naam Quatra. Inmid-
dels heeft het bedrijf tachtig chauffeurs
in dienst, die bij meer dan 40.000 klan-
ten in België, Frankrijk en Luxemburg
gebruikte frituurvetten en oliën opha-
len. “We zijn vooral actief in de profes-
sionele markt en die bestaat uit frituren,
restaurants, cateraars, woon- en zorg-
centra enzovoort”, vertelt commercieel
directeur Pol Van Pollaert. “Daarnaast
plaatsen we ook inzamelcontainers bij
supermarkten verspreid over het hele
land. In de OlioBox kunnen particulie-
ren hun gebruikte frituurvetten en -
oliën in gesloten verpakkingen achterla-
ten. Voor iedere ingezamelde liter
geven we een bijdrage aan de belang-
rijkste twee natuurorganisaties in ons
land: Natuurpunt en Natagora.”

Quatra streeft ernaar 100 procent van
de opgehaalde producten te recycleren:
frituurolie is een basisgrondstof voor de
productie van biodiesel, de frituurres-

ten worden gebruikt voor de productie
van biogas. De restafvalstromen, zoals
plastic, worden gewassen en gerecy-
cleerd.

Nieuwe fabriek
De combinatie van efficiëntie en

duurzaamheid is een win-winsituatie
voor iedereen. Daarom besliste de fami-
lie Van Pollaert niet alleen gebruikte fri-
tuurvetten en -oliën bij de klanten op te
halen, maar op hetzelfde moment ook
verse te leveren. “Eerst verkochten we
nog merken van andere producenten,
maar ondertussen leveren we bijna uit-
sluitend onze Quatra-producten. In
2016 bouwden we op onze site in Loke-
ren een nieuwe fabriek om frituurvetten
en -oliën zelf te mengen en verpakken”,
vertelt Pol Van Pollaert.

De snelle groei van de jongste jaren
noopte de familie uit te kijken naar een
nieuwe locatie, al blijft ze wel trouw aan
Lokeren. “Eind 2020 moet onze nieuwe
fabriek operationeel zijn. In een eerste
fase zullen we 5 hectare gebruiken. We
kunnen nog uitbreiden, want de site
heeft een oppervlakte van 12 hectare.
Het kostenplaatje van de investering
bedraagt zowat 10 miljoen euro”, zegt
Pol Van Pollaert. “We hebben gekozen
voor een uitweg naar de haven van
Gent. Naarmate onze volumes groeien,
kijken we meer en meer richting multi-
modaal transport. Door gebruik te
maken van binnen- en zelfs zeevaart
kunnen we heel wat vrachtwagens van
de weg halen.” z

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: QUATRA

EEN TWEEDE LEVEN VOOR FRITUURVET
De opkomst van de biodiesel betekende een nieuwe start voor de familie Van Pollaert. 
Eind 2020 opent in Lokeren een nieuwe fabriek om oude frituurvetten en -oliën te
verwerken. DIRK VAN THUYNE

ZAAKVOERDERS PIET EN 
GERALD VAN POLLAERT
Quatra moest door de snelle groei 
uitkijken naar een nieuwe locatie, 
maar blijft wel trouw aan Lokeren.

T. D
E BO
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’19 ’18 Bedrijf Totaal

1 X RSB Exploitatiemaatschappij - ST.-DENIJS-WESTREM 134
Uitbating van het Radisson Blu Balmoral Hotel in Spa

2 X Dobco Medical Systems - SCHELLEBELLE 211
Software in medische beeldvorming

3 11 BUSenCO - KRUIBEKE 213
Busvervoer

4 X Mercy - ST.-LAUREINS 239
Loonwerk- en transportbedrijf

5 X Bova Enviro+ - DESTELBERGEN 262
Advies en studiebureau voor milieu en natuur

6 16 MNF-Tech - LOKEREN 280
Elektriciteits-, grond- en graafwerken

7 X Biolectric - TEMSE 287
Productie biogasinstallaties voor vee- en varkenhouderijen

8 6 3 Motion - ZELE 298
Groot formaat printing en visuele communicatie

9 X Builthings - DESTELBERGEN 304
Nieuwbouw en renovatie

10 X Fertikal - KALLO 322
Mestverwerkend bedrijf

11 X WaasSolar - WAASMUNSTER 365
Installatie van zonnepanelen

12 X Jims - ZWIJNAARDE 370
Fitnesscentra

13 X XsolveIT - SINT-NIKLAAS 443
Xerox-partner

’19 ’18 Bedrijf Totaal

14 X Star Oil - WETTEREN 446
Brandstofhandel

15 20 The Ones - GENT 448
Restaurant (Amadeus)

16 X Solvas Finance - ZOMERGEM 459
Zakenkantoor

17 X Auto's Bart - DENDERMONDE 461
Takeldienst en verkoop van tweedehandswagens

18 X Trinean - GENTBRUGGE 469
Bouw van hoogtechnologische bioapparatuur

19 24 Figurad Bedrijfsrevisoren - ST.-DENIJS-WESTREM 473
Bedrijfsrevisoren

20 X Rinar - GENT 474
Transportbedrijf

21 X Vervoer Geleyte - SLEIDINGE 485
Transportbedrijf

22 22 Spice Market - SINT-NIKLAAS 488
Horecazaak

23 X Comsof - GENT 489
Ontwikkeling software voor glasvezel- en andere netwerken

24 X Food Atelier - KRUIBEKE 522
Productie van maaltijden en maaltijdcomponenten

25 X K & C Diving - KALLO 531
Duikbedrijf

* 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*

’19 ’18 Bedrijf Totaal

1 2 Be-Mobile Tech - MELLE 47
Diensten in mobiliteit en verkeer (Proximus)

2 X SNL - SINT-NIKLAAS 79
Distributiecentrum van Lidl

3 X K.A.A. Gent - GENT 80
Voetbalclub

4 X Quatra - LOKEREN 91
Inzameling en verwerking van gebruikte frituurolie

5 X Sylphar - DEURLE 108
Medische hulpmiddelen en cosmetische producten

6 4 Halux - SINT-NIKLAAS 109
Producent van meubelbeslag

7 6 Xwift - NOKERE 110
Sneltransport en koerierdiensten

8 11 E.S.C. - EKE 120
Integratie van IT-toepassingen

9 22 HDS Steel - LEBBEKE 141
Verkoop van staal en staalproducten

10 7 Brezan Autoparts - TEMSE 148
Verdeler van auto-onderdelen en bijbehorende diensten

11 X Aquasecurity - EREMBODEGEM 162
Brandbeveiliging door sprinklerinstallaties

12 9 SBL - SINT-NIKLAAS 166
Opslag- en distributiecentrum van Standaard Boekhandel (ZNU)

13 10 Threon - ZWIJNAARDE 169
Projectmanagement

’19 ’18 Bedrijf Totaal

14 X Phoenix Services of BE - GENTBRUGGE 170
Slakken- en schrootbehandeling (Pheonix Services)

15 39 Remacom - LOCHRISTI 177
Aanleg en onderhoud van treinsporen (CFE)

16 17 Camsotech - GENT 188
Studiebureau voor mobiliteit

17 X ECA - ASSENEDE 200
Productie en montage van lederen bekledingen voor de autosector

18 X DO Invest - ZWIJNAARDE 232
Beheer van fitnesscentra

19 27 Trans Europe Express - ERPE-MERE 240
Transport, logistiek en warehousing

20 X Optimobil Vlaanderen-Cambio - GENT 246
Autodelen (Vlaamse Vervoermaatschappij)

21 X Van Cauter Multitechnieken - LEDE 247
Elektriciteits-, HVA- en beveiligingsinstallatiebedrijf

22 12 Coor Service Management - GENT 257
Reiniging en onderhoud van productie-installaties

23 15 House of Music - RONSE 260
Distributie van audioproducten

24 18 Nortraffic - EVERGEM 266
Koeltransportbedrijf

25 X Polymer Handling Kallo - KALLO 296
Goederenbehandeling (Katoen Natie)

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

MIDDELGROTE GAZELLEN DE 25 HOOGST GERANGSCHIKTE*
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Kristof Coucke en Jan Dobbenie
leerden de stiel kennen bij een
multinational in medische
beeldvorming. “We stelden

vast dat de uitwisseling van medische
beelden in nogal wat landen nog altijd
gebeurde via een cd-rom of een dvd. Dat
kon veel gebruiksvriendelijker via de
digitale weg. Daarom hebben we PAC-
SonWEB ontwikkeld”, vertelt CEO Jan
Dobbenie. “PACSonWEB is een plat-
form waarop patiënten, artsen en zie-
kenhuizen onderzoeken van medische
beeldvorming kunnen raadplegen en
uitwisselen. Een van de grote voordelen
is de consolidatie en de eenvoudige
beschikbaarheid van de gegevens. De
service voor de artsen en de patiënten
neemt sterk toe.”

“Door gegevens digitaal uit te wisse-
len kunnen ze niet meer verloren gaan.
Voorheen werden onderzoeken vaak

opnieuw uitgevoerd bij een doorverwij-
zing naar een ander ziekenhuis. Met
PACSonWEB is dat verleden tijd. Dat is
een voordeel voor de patiënt, maar het
bespaart ook kosten voor de ziekenhui-
zen en de overheid. Bovendien waarde-
ren artsen onze oplossing omdat ze
slechts via één gebruiksvriendelijke vie-
wer alle onderzoeken van hun patiënten
kunnen raadplegen. Zo kunnen medi-
sche beelden uit verschillende zieken-
huizen eenvoudig met elkaar worden
vergeleken. Dat is belangrijk voor de
behandeling van een patiënt.”

Meer dan een datacenter
Jan Dobbenie is een grote aanhanger

van de cloud. “In de gezondheidszorg is
dat niet zo vanzelfsprekend. Er heerst in
sommige landen, zoals Duitsland, nog
altijd een zekere aversie tegen de cloud,
maar de trend zal toch doorzetten”,

meent hij. “Daarnaast is veel software
voor medische beeldvorming niet ont-
worpen als cloudoplossing. Leveran-
ciers hebben ook moeite om hun volle-
dige architectuur daaraan aan te passen.
Een cloudoplossing is meer dan enkel
software in een datacenter zetten. Met
PACSonWEB kan je snel handelen en
alle voordelen van de cloud benutten. In
een week kunnen wij een klant voorzien
van een patiënten- of artsenportaal. Met
artificiële intelligentie zullen we de
voordelen van de geconsolideerde data
nog meer kunnen benutten.”

Dobco blijft niet stilstaan. Het voegt
dagelijks nieuwe toepassingen toe. De
focus ligt op de langetermijnopslag van
medische beelden. Het platform pro-
beert via big data, artificiële intelligentie
en extra diensten een meerwaarde te
bieden aan de klanten.

Internationalisering
Tot voor kort groeide Dobco Medical

Systems op eigen krachten. Midden
vorig jaar ging het bedrijf in zee met de
durfkapitalist Fortino Capital. “Met de
instap wilden we een versnelling hoger
schakelen in onze groei”, legt Dobbenie
uit. “Er waren meerdere redenen om
voor Fortino te kiezen. Het bedrijf had al
ervaring met SaaS-bedrijven (software
as a service) – denk aan Teamleader – en
kan terugvallen op een enorm netwerk
in de softwaremarkt. Ook oprichter
Duco Sickinghe speelde een rol.”

Dobco zette de extra middelen met-
een aan het werk om internationaal te
gaan. “We zijn heel actief in Nederland,
Noorwegen, Zwitserland en Cyprus.
Binnenkort komen daar nog enkele lan-
den bij. Onze focus ligt voorlopig op
Europa, maar ook de stap naar de Ver-
enigde Staten is niet uitgesloten.” z

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: DOBCO MEDICAL SYSTEMS

ALLE VOORDELEN VAN DE CLOUD
Vlaanderen is een trendsetter in medische beeldvorming. Na Qaelum uit Leuven kroont nu
ook Dobco Medical Systems uit Zele zich tot Ambassadeur. DIRK VAN THUYNE

gazellen oost-vlaanderen
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KRISTOF COUCKE EN JAN DOBBENIE
“Door gegevens digitaal uit te wisselen

kunnen ze niet meer verloren gaan.”
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