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“Ik hou me voornamelijk bezig met mooie zaken. Ik besteed er 

dan ook veel aandacht aan. Thuis eten mijn man en ik steevast 

aan een gezellig gedecoreerde tafel met kaarsen, een linnen tafel-

laken en dito servetten. Op professioneel vlak kan ik het dan ook 

niet over mijn hart krijgen om iets te verkopen wat ik niet mooi 

vind. Ik trek heel graag veel tijd uit voor de klanten omdat het me 

na aan mijn hart ligt dat mensen hier mooi buiten stappen.”

“Vijftig jaar geleden startte mijn schoon-
vader Piet Franssen een juwelierszaak in 
de Demerstraat in Hasselt. Samen met zijn 
zoon Willy runde hij de zaak. Mijn man, 
die 15 jaar jonger is dan Willy, studeerde 
in 1974 af als horlogemaker. Na 26 jaar 
samen te hebben gewerkt met zijn broer, 
namen Ady en ik de zaak volledig over.” 

“Zelf kom ik ook uit een nest van zelf-
standigen. Ik ben een bakkersdochter en 
werkte de eerste vijf jaar van mijn huwe-
lijk bij mijn ouders in de bakkerij. De be-
doeling was dat ik met mijn broer de zaak 
zou overnemen, maar het lot besliste daar 
anders over. Op moederdag in 1988 belde 
Ady naar de bakkerij met de vraag of ik 
hem uit de nood kon helpen in de winkel. 
De ene verkooopster was zwanger en de 
andere had verstek gegeven wegens pro-
blemen thuis. Ik had die dag zo veel juwe-
len verkocht dat Ady en Willy - hoewel ze 
beslist hadden geen aangetrouwde fami-

lie in de zaak aan te werven - me de dag 
nadien toch vroegen voor hen aan de slag 
te gaan. Daar heb ik nog geen seconde 
spijt van gehad. Ik vind het fantastisch om 
dag in dag uit met mijn man in de winkel 
te kunnen samenwerken. We kunnen el-
kaar niet missen.”

“Het succes van onze zaak ligt ongetwij-
feld mee in het feit dat we steeds nieuwig-
heden kunnen tonen en dat we samen met 
onze medewerkers Erik, Monique en An-
nemie de klanten met professionele raad 
en goede service bijstaan. Elke klant staat 
bij mij trouwens voor een verhaal. Soms 
ken ik de naam van de klant niet meer, 
maar wel de anekdote erachter. Ik herin-
ner me nog een volslanke dame die enkele 
jaren geleden met haar man de zaak bin-
nenkwam op zoek naar een fijn kettinkje. 
Maar geen enkel exemplaar stond haar. Ik 
adviseerde haar een zware, gouden collier 
die haar prachtig stond maar ze ver-

trokken toch zonder iets te kopen. Twee 
maanden later kwamen ze opnieuw de 
zaak binnen met de vraag om de gouden 
collier te kopen. Ze waren het hele land 
tot aan de kust afgereisd op zoek naar een 
fijn kettinkje. Alle juweliers zeiden haar 
dat wat ze paste zo mooi was. Toch had 
ze het gevoel dat het plaatje niet klopte. 
“Die mevrouw in Hasselt die was tenmin-
ste eerlijk”, zei ze toen tegen haar man en 
daarom kwamen ze weer bij ons terecht. 
Mensen mooi maken, is mijn motto. Als 
mensen een goed gevoel hebben als ze 
buitengaan dan voel ik me ook goed. Ju-
welen zijn trouwens de beste investering. 
De mensen die hier hun oud goud komen 
verkopen, gaan met een mooie som geld 
naar buiten. En dat nadat ze jarenlang 
plezier hebben gehad van hun juwelen. Ik 
kan zo geen ander artikel bedenken. Zelfs 
voor antieke meubelen of Perzische tapij-
ten krijg je niet zo’n return on investment.”

‘Elke klant staat bij mij 
 voor een verhaal’

Wij verkopen hedendaagse, 
tijdloze juwelen. Mooie 
exemplaren die herinneren 
aan de mooiste momenten 
uit ieders leven.

Wie:  Jeanine Franssen
Wat:  Medezaakvoerder  

Juweliers Franssen
Waar:  Hasselt
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De 4 favorieten van 

J e a n i n e

Demerstraat 51-53, Hasselt

www.franssenjuweliers.be

info@franssenjuweliers.be 

t. 011 22 42 58

tamara comolli
Dat Tamara Comolli sterk is in kleur,  
daar twijfelt niemand nog aan. Deze  
Mikado Bouquet-armband in roségoud 
met bewegende ‘bullits”van onder 
meer cabochon geslepen edelstenen, 
vormt daar alvast een mooi voorbeeld 
van. Vooral de zachte combinatie met 
roségoud geeft de kleurrijke bullits een 
waanzinnig, luxueuze uitstraling.

Gianfranco biGli
Met hun combinaties van verschillende edelstenen in vrolijke snoeptinten zijn de 
MINI SWEETY-ringen van Gianfranco Bigli echte zoethoudertjes die iedereen die 

ze mag ontvangen instant gelukkig maken. De MINI SWEETY-modellen komen in 
verschillende vormen en maten maar zijn makkelijk onderling combineerbaar. De 

ringen zijn mooi om alleen te dragen, met 2 met 3, of echte zoetekauwen dragen 
ze zelfs met 4. De karaktervolle juwelen zijn ronduit prachtig. De combinatie van 

warme edelstenen met roze, geel of wit goud garandeert een eigentijdse aanblik.

hermès
Een subtiel afgeronde kast, een 
schakel geïnspireerd op die van een 
ankerketting en een parelmoeren 
wijzerplaat dat zijn de ingrediënten 
van deze ‘Cape Cod Tonneau’ van 
Hermès. Pure tijdloze klasse.

aquanautic
Met een naam als Aquanautic doen de horloges van het gelijkaardige 

merk natuurlijk aan water denken, toch worden ze gemaakt in de Zwitser-
se bergen. De unieke stalen designs zijn een meesterlijke balans tussen 
esthetische schoonheid en technische mogelijkheden. Het horlogemerk 

is immers het enige Zwitserse horlogemerk waarbij onderdelen zoals 
horlogebanden en wijzerplaten kunnen worden gewisseld tot honderden 

variaties. Voor deze Princess Cuda bezet met diamanten gebruikte  
Aquanautic naar gewoonte alleen de hoogste kwaliteit (VVS) diamanten.

Hedendaagse, tijdloze juwelen die jaar in jaar uit herinneren aan de mooiste momenten 
uit het leven. Daarvoor moet u bij Juweliers Franssen zijn. Met de regelmaat van de klok  
verrassen Ady en zijn vrouw Jeanine Franssen u samen met hun medewerkers Erik,  
Monique en Annemie met de meest adembenemende nieuwigheden. Dat de bezielers  
van de zaak overlopen van goede smaak daar getuigen deze vier favorieten van  
Jeanine van.
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WINTER?! FOR SURE!

Shoes & Bags  Ladies  G entlemen  

Stationsstraat 35 | Marktstraat 5 | 3600 Genk | T.+32(0)89 35 28 52 | www.daniels-bogemann.be | Openingsuren: Mo-Sa 9u30-18u00 

LAir Step Alberto Gozzi Alberto Fermani Alto Gradimento Angelo Bervicato(NEW ❤) Atillio Giusti Brunate Candice Cooper 

Cypres Ego Essentiel Floris Van Bommel Gadea Hogan Jeannot(NEW ❤) J'hay K&S  Le Pepe Lilian Maripe Mjus Miz Mooz  Moonboot 

Nalini Paul Green Paul Smith( )Pons Quintana Roberto Bottecelli(NEW ❤) Rotta Sorel(NEW ❤) Scapa Timberland Tod's 

UGG's Voltan...G Cypres Floris Van Bommel Geox Hogan Lorenzi Paul Smith Scapa Sebago Timberland Tod’s 

UGG’s Van Bommel... BAlberto Gozzi Attilio Giusti Essentiel Hogan Liebeskind(❤) Octopus(❤) Paul Smith( ) Vaccaro UGG’s... 
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Wie op de Limburgse netwerkevents bin-
nenstapt kan het alleen maar beamen… 
vrouwen zijn nog ondervertegenwoordigd 
in het zakenleven. Daarom is het belangrijk 
dat dit magazine bewijst dat ze er wel dege-
lijk zijn. Dat dit gedurfd initiatief aantoont 
dat er in onze provincie heel gedreven 
vrouwelijke ondernemers elke dag weer het 
beste van zichzelf geven voor hun bedrijf en 
dus ook voor de welvaart en het welzijn in 
Limburg. 

En er is beterschap op komst. Vrouwelijke 
ondernemers vinden hoe langer hoe beter 
hun plaats in alle geledingen van ons busi-
nesswereldje. Je vindt ze ook stilaan maar 
zeker meer en meer weer in bestuurs- en 
directiefuncties.

Als ondervoorzitter van Voka – Kamer van 
Koophandel Limburg kan ik deze trend al-
leen maar toejuichen. Een recente studie 
van de Universiteit Brussel toont aan dat 
vrouwen misschien soms minder ambiti-
eus zijn maar ook dat ze meer focussen op 
menselijke aspecten, dat zij een betere dos-
sierkennis hebben en zelfs dat mannen het 
als een meerwaarde ervaren als er vrouwen 
aan de (directie)tafel zitten.

Vrouwen zijn anders dan mannen. Maar 
goed ook. Ze zijn gelijkwaardig maar niet 
gelijkaardig. In Limburg ken ik persoonlijk 
tal van vrouwelijke bedrijfsleiders en onder-
nemers die meer dan hun vrouwtje kunnen 
staan in de soms harde zakenwereld. Je kan 
hun verhalen in dit magazine verslinden. 

Als we de cijfers mogen geloven dan ver-
dubbelde de voorbije 10 jaar het aantal 
vrouwen met een hogere functie in ons 
land. Ook in Limburg is dit zeker het geval. 
En het zijn vaak die mensen/vrouwen met 
een hogere functie die de stap naar het zelf-
standig ondernemerschap wagen. De toe-
komst ziet er dus vrouwkleurig uit!

‘Toekomst 
 ziet er vrouwkleurig uit’

Voorwoord

Dit magazine kan enkel bijdragen om meer 
vrouwen ertoe aan te zetten de stap naar 
het ondernemerschap te wagen. Woorden 
wekken maar voorbeelden strekken. Lim-
burg telt al heel wat inspirerende, talentrij-
ke en gedreven vrouwelijke ondernemers. 
Laat hen anderen op sleeptouw nemen. 
Limburg is er helemaal klaar voor. Zeg nu 
zelf, steeds weer al die grijze pakken op 
onze recepties. Vrouwen moeten er kleur 
brengen…. 

Myriam Schepers
Ondervoorzitter Voka – Kamer van 
Koophandel Limburg

© Anna Leoni
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Lange traditie,
    dynamische service

Meer dan 50 jaar vakervaring schept 
betrouwbaarheid en klantenservice

Iedere klant is uniek en iedere klant heeft zijn persoonlijke aanpak nodig. Daarom 
zijn onze klanten trouwe klanten, omdat ze weten dat Bronneberg Verzekeringen 
op maat van de  klant pasklare verzekeringen aanreikt. 
Als onafhankelijk verzekeringskantoor hebben wij de vrije keuze om op de 
verzekeringsmarkt die producten te selecteren die het best aan uw behoeften 
beantwoorden.

Meer dan 50 jaar ervaring ligt aan de basis voor een vlekkeloze samenwerking 
tussen u en Bronneberg Verzekeringen.

Kantoor Bronneberg
Rijksweg 415 | 3630 Maasmechelen  
T 089-77 93 93 | F 089-77 17 47
kantoor@bronneberg.be | www.bronneberg.be



“Ik ben ook in het weekend 

bereikbaar voor klanten met 

problemen. Dat vraagt na-

tuurlijk een inspanning maar 

het geeft me vooral een goed 

gevoel als ik de klant kan zeg-

gen dat ik de zaak overneem. 

Als hij dat hoort, vervangt een 

gerust gevoel doorgaans de 

eerste paniek. Het is precies 

in die service dat wij ons kun-

nen onderscheiden. In tijden 

van nood willen mensen liever 

geen anoniem iemand aan de 

andere kant van de lijn maar 

een vertrouwenspersoon.” 

“Als oudste dochter was ik voorbestemd om 
in de verzekeringssector terecht te komen”, 
zo vertelt Marie Louise Bronneberg.
“Mijn vader Hubert is destijds begonnen 
met verzekeringen in bijberoep, van thuis 
uit. Een neus voor zaken heeft hij altijd 
al gehad,  want op een bepaald moment 
volgde hij de vereiste opleidingen, om zo 
professioneler te kunnen werken in de ver-
zekeringswereld.
Op mijn zestiende moest ik na de school-
uren al een handje toesteken. Ik herin-
ner me nog dat mijn vader me regelmatig 
vroeg om documenten uit te typen op een 
oude schrijfmachine. Computers waren er 
immers nog niet.
En zo werd ik in het beroep van verzeke-
ringsmakelaar geloodst. Eigenlijk wilde ik 
toerisme studeren omdat die sector me 
enorm aantrok, maar daar was thuis geen 
sprake van. Dus, ik als oudste dochter, legde 
me hierbij neer en heb de studie verzeke-
ringsmakelaar gedaan,  en een jaar stage op 
een Antwerpse verzekeringsmaatschappij.  
Achteraf  heb ik de opleiding toerisme als-

nog ingehaald, maar uiteindelijk heb ik hier 
niks mee gedaan.
Nu ben ik heel blij dat ik op deze stoel zit. 
Ik heb de kans gehad mee te evolueren en 
vijftien jaar geleden een goed draaiende 
zaak over te nemen. Ik heb dit leren graag 
doen, en nu vind ik het een fantastische 
job. Vooral het menselijke aspect spreekt 
me heel erg aan. Ondertussen werk ik hier 
ook al een kleine dertig jaar, en  ben ik met 
mijn klanten mee gegroeid. Je leert mensen 
kennen, en vaak zijn en blijven ze klant van 
generatie op generatie. Zowel de grootou-
ders als kleinkinderen zijn dan klant bij ons.”

“Het is natuurlijk minder fijn dat je de 
klanten bijna alleen maar ziet als ze een 
probleem hebben”, zo gaat Marie-Louise 
verder, “maar het geeft mij enorm veel vol-
doening dat ik net dan een meerwaarde 
kan betekenen. Bij een overlijden, een 
brand,… kan het morele aspect niet ver-
goed worden maar ik probeer op dat mo-
ment wel de pijn te verzachten. Ik moet dan 
afstand kunnen doen van het emotionele 

en puur zakelijk zijn maar het raakt me dui-
delijk wel. Door mijn werk ben ik anders 
gaan leven. Ik zie heel wat problemen en 
ben ongetwijfeld de beste verzekerde per-
soon van gans het Maasland omdat ik het 
belang ervan inzie. Ons bureau telt naast 
een man ook drie vouwen die van hun vrou-
welijk zijn graag gebruik maken. We werken 
veel vanuit emotie, we maken gebruik van 
onze intuïtie om de mensen aan te voelen. 
Toen ik nog niet zo lang in de zaak stond, 
probeerde ik me mannelijker te gedragen. 
Ik was kordaat, strak, niet te empathisch. Ik 
gedroeg me sec zoals ik dacht dat mannen 
zich gedragen maar ik merkte al gauw dat 
dat niet werkt. Je moet zijn wie je bent. Als 
je als vrouw je deskundigheid laat blijken, 
wordt dat geapprecieerd. Mannen vinden 
het trouwens vaak leuk dat er een vrouw 
langs komt ipv een saaie (verzekerings)piet 
in strak kostuum.”

‘In tijden van  nood is anonieme 
hulp niet aan de orde’

Wie:  Marie-Louise Bronneberg 
Wat:  Zaakvoerder 

Verzekeringskantoor 
Bronneberg  

Waar:  Maasmechelen

Ik hou van de natuur en 
maak dan ook graag gebruik 
van de faciliteiten die we 
hier in de Mechelse heide 
hebben. Naast joggen 
en tennis, ga ik 
dagelijks met Niels, 
mijn Norwich 
terriër wandelen 
om zo tot rust 
te komen.
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Joke Quintens: “Ik ben 38 jaar en woon in 
Genk. Ik heb geschiedenis gestudeerd. 
Daarna heb ik eerst enkele maanden als 
leerkracht gewerkt maar ik ben al snel in de 
sociale sector gaan werken. 7 jaar heb ik dat 
gedaan: projecten met kansarme jongeren, 
schoolopbouwwerk en basiseducatie. In 
2001 was ik toe aan een nieuwe uitdaging. 
Toen ik in Vacature las dat Patrick Janssens 
op zoek was naar een vormingscoördinator 
voor sp.a heb ik onmiddellijk gesolliciteerd. 
En ik had de job nog ook. Ik heb dat met 
veel plezier en overtuiging gedaan. 5 jaar 
ben ik de ‘peoplemanager’ van de Vlaamse 
socialisten geweest.”

Dwarsdenkers

Joke Quintens: “In 2006 ben ik terug naar 
Limburg gekomen. Mijn dochtertje Fien 
was toen 7 jaar en ik wou korter bij huis wer-
ken. Ik heb een jaar in loondienst gewerkt, 
maar startte al snel met een eenmanszaak. 
Ik werd regelmatig gevraagd om processen 
te begeleiden en moest dus kunnen factu-
reren. In 2008 heb ik een bvba opgericht. Zo 
is ‘dwarsdenkers’ ontstaan.”

Kun je eens vertellen wat je precies doet 
met dwarsdenkers?
Joke Quintens: “dwarsdenkers begeleidt 
creatieve processen. Bij een probleem of 
een uitdaging zet ik de betrokkenen rond 
de tafel en gaan we samen op zoek naar de 
oplossingen. Alle betrokkenen: de gebrui-
kers, de partners, de klanten, de uitvoer-
ders, iedereen die mee kan denken. Ik ben 
er echt van overtuigd dat iedereen creatief 
is en dat het maar een kwestie is van het 

eruit te krijgen. Neem bijvoorbeeld het mo-
biliteitsprobleem op een industrieterrein. 
Iedereen komt met de auto naar het werk. 
Hoe krijgen we dan minder mensen in die 
auto en meer op de fiets, de bus of samen 
in de auto? Een gewoon bureau zou een 
sensibiliseringscampagne bedenken in de 
hoop de mensen te overtuigen. Wij niet. Wij 
zetten de mensen zelf aan het stuur om zo’n 
campagne te bedenken en hun collega’s 
aan te zetten om de fiets of de bus te ne-
men of te carpoolen. Eigenlijk zijn het parti-
cipatieprocessen door middel van creatieve 
brainstorms. En met die gedragen ideeën 
gaan we aan de slag.”

Ondernemen

Zit ondernemen bij jou in het bloed?
Joke Quintens: “Mijn moeder was een zeer 
ondernemende leerkracht. Altijd aan het bij-
scholen om haar leerlingen uit het beroeps-
onderwijs klaar te stomen voor de arbeids-
markt. Mijn grootvader was een aannemer, 
maar slechts één van zijn vier kinderen is 
daarin verder gegaan. Mijn andere groot-
vader was mijnwerker, maar twee van zijn 
kinderen zijn toch gaan ondernemen: de 
ene als zelfstandig schrijnwerker, de andere 
als aannemer. Maar eigenlijk spreek ik ook 
graag over ondernemende mensen. Ik zie er 
zo veel, ook in loondienst, in alle mogelijke 
sectoren. Ook bij de overheid. Ondernemen 
is voor mij pro-actief denken en altijd kan-
sen zien. In welke context of job dan ook.”

Hoe omschrijf je jezelf dan als onderne-
mer?
Joke Quintens: “Niet volgens het klassieke 

beeld. Soms heb ik een probleem met de 
perceptie ten aanzien van ondernemers. Al-
leen al in Limburg heb je duizenden onder-
nemers die niet worden vertegenwoordigd. 
Kleine zelfstandigen en freelancers. Die 
creëren allemaal hun eigen werk. Ze heb-
ben meerdere klanten. Het zijn volwaardige 
ondernemers. Vaak werk je in netwerken 
en wat je zelf niet in huis hebt, besteed je 
uit. Ik ben actief in Creative Class in Hasselt. 
Daar kom ik veel mensen tegen met een 
echte ondernemersgeest: fotografen, kun-
stenaars, grafici, procesbegeleiders, con-
sultants, schrijvers, juwelenontwerpers… 
Maar zo heb je ook schrijnwerkers, tuin-
mannen en loodgieters.”

Vrouwen

Vrouwen en ondernemen, is dat een logi-
sche combinatie volgens jou?

Joke Quintens is ondernemer en ondervoorzitter van sp.a. Rare 

combinatie? Voor velen misschien wel, maar niet voor wie haar 

kent. Haar bedrijfje, waarmee ze creatieve processen begeleidt, heet 

niet voor niets “dwarsdenkers”. Jarenlang heeft Joke op de achter-

grond gewerkt om anderen in het voetlicht te plaatsen. In de sociale 

sector, de politiek en in de privésector. Wie is Joke Quintens?

  Joke Quintens

‘Laat iedereen schitteren en   uitblinken’
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Joke Quintens: “Uiteraard. Maar in de prak-
tijk lukt nog niet altijd. Volgens het instituut 
voor de gelijkheid van mannen en vrouwen 
is 82% van de vrouwelijke actieve bevolking 
werkneemster. 18% oefent een vrij beroep 
uit, is werkgever, zelfstandige of meewer-
kende echtgenote. 30% van wie een on-
derneming start is een vrouw. Dit cijfer is al 
jaren stabiel. De combinatie werk en privé is 
voor deze mannen en vrouwen een belang-
rijke kwestie. Mannen en vrouwen zijn ook 
in specifieke sectoren en beroepen terug te 
vinden. Zo zijn vrouwen sterk onderverte-
genwoordigd in de industrie.”

Hebben vrouwen een voordeel als on-
dernemer? Bestaat er zoiets als “vrouwe-
lijk ondernemerschap”?
Joke Quintens: “Vlerick heeft het vrouwe-
lijk ondernemerschap in Vlaanderen on-
derzocht. Daaruit blijkt dat vrouwen veel 

beter zijn in samenwerken en plannen dan 
mannen. Vrouwelijke ondernemers zijn ook 
meer geïnteresseerd in innovatie en crea-
tiviteit. Vrouwelijke ondernemers kunnen 
in ieder geval voor meer diversiteit in het 
ondernemerslandschap zorgen. Zij staan 
voor een andere stijl en voor andere be-
drijven. Vrouwelijk ondernemerschap moet 
dus gestimuleerd worden. Ondernemingen 
moeten ook voeling blijven houden met de 
maatschappij. Quota in raden van bestuur 
kunnen vrouwelijk ondernemerschap sti-
muleren. Maar ook het goede voorbeeld 
geven helpt, zoals dit blad doet.”

Hoe zit het met het vrouwelijk onderne-
merschap in Limburg?
Joke Quintens: “Soms moet je hier echt met 
een vergrootglas naar vrouwelijke onderne-
mers zoeken. Maar ze zijn er. Vrouwen zo-
als Grete Remen van Damhert of Ann Claes 

  Joke Quintens

‘Laat iedereen schitteren en   uitblinken’

van JBC.  Dat zijn echte ambassadeurs voor 
vrouwelijk ondernemerschap in Limburg. 
Zij durven boven het maaiveld uitkomen. 
En dat is toch een belangrijke eigenschap 
voor een ondernemer. Maar wat voor vrou-
welijk onderschap geldt, geldt ook voor 
gekleurd ondernemerschap. Ik word vaak 
gevraagd om mee te denken over onderne-
men. Dan zeg ik telkens: ‘Maak er aub geen 
witte mannen club van’.”

Ik zie veel ondernemende mensen 
rond me, of ze nu in loondienst 
zijn of zelfstandige
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“De nakende ingebruikname 

van mijn nieuwbouw in Lum-

men betekent voor Kredo 

keukendesign een belangrijke 

mijlpaal in onze bedrijfsge-

schiedenis. Mede dankzij de in-

tense samenwerking met mijn 

team, leveranciers en klanten 

schrijven we vandaag dit suc-

cesverhaal.”

“Als vrouw moet je je vaak toch extra bewij-
zen binnen een toch wel ‘mannenwereld’, 
zo vertelt Diane Truyers ons. “Dat mocht ik 
ervaren toen ik in 1995 een eigen zaak op-
zette. Vandaag de dag word ik daar minder 
mee geconfronteerd. Onze klanten kun-
nen steevast rekenen op een correcte en 
op tijd afgeleverde service en stellen onze 
kwaliteiten dan ook minder in vraag. Die 
zorgvuldige manier van werken is voor het 
Kredo team trouwens geen opgave, het ligt 
in onze natuur. Ik sta er dus niet alleen voor. 
Samen met mijn medewerkers vormen we 
een goed geoliede machine. En hoewel ik 
heel flexibel ben, blijft het een beetje geven 

en nemen van beide kanten. Als je in die 
relatie een goed evenwicht vindt dan kan 
je met heel veel plezier komen werken. Bin-
nen ons bedrijf heerst er trouwens ook een 
ontspannen ietwat familiale sfeer. Tijdens 
de middaguren koken we hier vaak samen. 
Dat schept een band tussen de bedienden, 
magazijniers of mensen uit het atelier. Tij-
dens de maaltijd komen er zaken aan bod 
die anders misschien wel onbesproken zou-
den blijven. Zelfs klanten die in de zaak pas-
seren, kunnen mee aan tafel schuiven.” 

“2005 was voor mij een heel moeilijk jaar”, 
zo gaat Truyers verder. “Ik heb toen een 
definitieve keuze moeten maken waar ik 
nog geen seconde spijt van heb gehad. 
Een gloriemoment toen het zo ver was en 
ik vol trots ‘Kredo Keukendesign’ boven het 
doopvont mocht houden. Kredo staat daar-
bij voor ‘creatief, doordacht keukendesign’ 
maar doet ook denken aan het Latijn ‘credo’ 
voor ‘ik geloof’. Ik geloof dan ook heel erg 
in mijn bedrijf. Bewijs daarvan is de nieuw-
bouw van 1.000 m² die we nu in Lummen 
aan het bouwen zijn en die gepland is om 
in januari 2012 te openen. Daarmee wil ik 
Kredo Keukendesign op de kaart zet-
ten. Wat we hier in Heusden-Zolder 
verder uitbouwen en mooier ma-
ken. Ik geloof er heel erg in dat 
we in de toekomst voor heel 

veel mensen iets kunnen betekenen op 
vlak van keukenmaatwerk maar ook op vlak 
van maatwerk in het algemeen. We zullen 
er veel meer van ‘ons kunnen’ laten zien en 
gaan er ook een modelappartement in on-
der brengen zodat klanten een idee krijgen 
naar verlichting en geluid toe. Naast bin-
nendeuren, laminaat, haarden, slaapkamers 
en dressings zullen we er ook decoratie en 
kleinmeubelen tonen. Kortom we kunnen 
aan de klant een totaalconcept aanbieden 
met steeds dezelfde vakmensen waardoor 
ze op constante kwaliteit mogen rekenen. 
Er zal ook een kookatelier met demokeuken 
komen waar topchefs of groepen kunnen 
komen koken. En waarom geen kookate-
lier gekoppeld aan een Vesparoute “ Dwars 
door Limburg”? Een mens moet dromen. 
Nu mijn zoon Michiel (22) verder wil inves-
teren in de toekomst, wil ik mijn verhaal op 
termijn mooi kunnen doorgeven aan de op-
volging. Maar dat is verre toekomst want ik 
ben nog lang niet van plan om te stoppen.”

‘Als vrouw moet je je vaak 
 toch extra bewijzen’

Wie:  Diane truyers
Wat:  Zaakvoerder Kredo Keukendesign
Waar:  Heusden-Zolder  

binnenkort in Lummen

Ik hou van de creativiteit 
binnen mijn werk
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Uw uitstraling, onze specialiteit

Op dit moment is !QMS het beste 
anti-aging huidverzorgings-
systeem dat u uw huid kan 
bieden. Met de jaren vermindert 
de hoeveelheid collageen en vocht 
in de huid. Hierdoor wordt ze 
minder veerkrachtig en verschij-
nen er lijntjes en rimpels. !QMS 
bevat een unieke combinatie van 
natuurlijke collageen en hoog 
geconcentreerde fruitzuren, die uw 
huid herstellen en verstevigen. 
Zowel fijne lijntjes als diepe rimpels 
worden opgevuld. De vocht- en 
vetbalans komen opnieuw in even-
wicht en het verouderingsproces 
vertraagt, zonder dat de huid 
wordt verdund of afgepeld.

Ook uw lichaam wordt niet ver-
geten. Onze algenpakkingen 
zorgen voor rust, harmonie en 
energie. Elke pakking wordt aan-
gepast aan uw persoonlijke noden. 
Ze zorgt voor kracht en vitaliteit, 
werkt ontgiftend en afslankend 
of geeft een heerlijk ontspannend 
gevoel.

Weg naar Bree 94, 3660 Opglabbeek | 089 85 65 01 | info@instituut-helena.be | www.instituut-helena.be

    25 jaar in het vak, 
nog altijd met 
  evenveel plezier!

Voor welke verzorging u ook kiest, 

bij schoonheidscentrum Helena brengen 

we het mooiste in uzelf naar boven.

Ontdek al onze gelaats-en 
lichaamsverzorgingen op 
www.instituut-helena.be

Rado True Thinline
Rado, de immer innovatieve Zwitserse 
horlogemaker, heeft opnieuw een uni-
cum in de wereld vervaardigd, de Rado 
True Thinline. De collectie Rado True 
werd al erg gewaardeerd om zijn vorm en 
modern design en is klaar om de wereld 
radicaal te veranderen met haar nieuwe 
lijn: Rado True Thinline, het dunste high-
tech keramisch horloge ter wereld.
www.rado.com

Steven Deduytsche
Een nagelnieuw logo. Dat is het eerste wat ons opvalt 
wanneer we de nieuwe herfst-wintercollectie 2011-
2012 bekijken.  Samen met het logo werd ook de 
ganse collectie handtassen en portemon-
nees op punt gesteld. De handtassen zijn 
nu nog beter afgewerkt in nog fijnere 
kwaliteitsmaterialen. De fijnste nap-
paledersoort, de mooiste pythonle-
ders, ... of zoals Steven Deduytsche 
het zelf zo mooi verwoordt: “beter 
dan dit kunnen we op vlak van ma-
terialen niet vinden”.  
Info: www.sddbags.com

Scapa
Witte rijbroeken (optioneel in de-
nim, gelanceerd in de Scapa Origi-
nals-collectie) worden gedragen 
met halflange jassen in donegal 
tweed of met blazers in
visgraat met revers en zakken af-
gebiesd met velours lisse. De sty-
ling is helemaal af door de com-
binatie met hoge laarzen. Info: 
www.scapafashion.com

To The 
Manor Born

    Zaken die 
vrouwen raken

Steven Deduytsche
Een nagelnieuw logo. Dat is het eerste wat ons opvalt 
wanneer we de nieuwe herfst-wintercollectie 2011-
2012 bekijken.  Samen met het logo werd ook de 
ganse collectie handtassen en portemon-
nees op punt gesteld. De handtassen zijn 
nu nog beter afgewerkt in nog fijnere 
kwaliteitsmaterialen. De fijnste nap-
paledersoort, de mooiste pythonle-
ders, ... of zoals Steven Deduytsche 
het zelf zo mooi verwoordt: “beter 
dan dit kunnen we op vlak van ma-

Info: www.sddbags.com

vrouwen raken

Urban
Romance

Scapa Sports
Deze winter vertaalt Scapa Sports de on-
dertussen bekende outdoor-stijl naar de 
stad, met een modern en casual resultaat. 
De look isurban, clean en gestroomlijnd 
en toch winters warm en comfortabel. De 
hoofdtinten zijn grijs en blauw.
Info: www.scapasports.com

Gant Collection
Dit seizoen draait om een zinnenprikkelende, tijdloze 
look, met eigentijdse klassiekers voor de moderne, stijl-
volle vrouw. Pumps en hakschoenen van lakleer, slan-

genleer en Spazzolato-leer zijn verkrijgbaar in veel 
verschillende winterkleuren.

Info: www.gant.com

Lejaby Exceptionnel
Een heel gesofistikeerde lijn met veel persoonlijk-
heid, in een mix van kantwerk en satijn, verfraaid 
met Swarovski-strass. Zwart, rood of platina voor 
verleidelijke glamourvormen (jarretellegordeltje, 
bustier en een halsketting).
Als extra: de mogelijkheid om aan de hand van de 
gekozen stukken de graad van verleidingskracht te 
moduleren...
Info: www.lejaby.com
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Uw uitstraling, onze specialiteit

Op dit moment is !QMS het beste 
anti-aging huidverzorgings-
systeem dat u uw huid kan 
bieden. Met de jaren vermindert 
de hoeveelheid collageen en vocht 
in de huid. Hierdoor wordt ze 
minder veerkrachtig en verschij-
nen er lijntjes en rimpels. !QMS 
bevat een unieke combinatie van 
natuurlijke collageen en hoog 
geconcentreerde fruitzuren, die uw 
huid herstellen en verstevigen. 
Zowel fijne lijntjes als diepe rimpels 
worden opgevuld. De vocht- en 
vetbalans komen opnieuw in even-
wicht en het verouderingsproces 
vertraagt, zonder dat de huid 
wordt verdund of afgepeld.

Ook uw lichaam wordt niet ver-
geten. Onze algenpakkingen 
zorgen voor rust, harmonie en 
energie. Elke pakking wordt aan-
gepast aan uw persoonlijke noden. 
Ze zorgt voor kracht en vitaliteit, 
werkt ontgiftend en afslankend 
of geeft een heerlijk ontspannend 
gevoel.

Weg naar Bree 94, 3660 Opglabbeek | 089 85 65 01 | info@instituut-helena.be | www.instituut-helena.be
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zorgen voor rust, harmonie en 
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gepast aan uw persoonlijke noden. 
Ze zorgt voor kracht en vitaliteit, 
werkt ontgiftend en afslankend 
of geeft een heerlijk ontspannend 
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Ontdek al onze gelaats-en 
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www.instituut-helena.be

To The 
Manor Born



Sint Jobstraat 34 - 1

3550 Heusden-Zolder

T 011/759149

F 011/759234

info@segers-select.be

“voor Logistiek & Transport„
Segers Select
■ Gespecialiseerd in rekruteren van personeel  

voor de transport en logistieke sector,  

zowel arbeiders als bedienden.
■ Via ons opleidingscentrum kunnen onze  

kandidaten (chauffeur C+CE)  indien nodig  

op maat opgeleid worden.

Segers Logistiek Training Centrum
■ Erkend opleidingscentrum voor nascholing  

vakbekwaamheid chauffeurs C + CE.
■ Opleiden/bijscholen van chauffeurs  

zowel praktijk als theorie.



Sinds 2007 zet het in Heusden-Zolder ge-
vestigde Segers Select de toon op het vlak 
van de betere uitzendkrachten in de trans-
portsector. Zaakvoerder Kristien Segers is 
iemand die van aanpakken weet en Segers 
Select op een paar jaar tijd uitbouwde  tot 
een succesnummer. Toen ze in 2007 besloot 
om van start te gaan met haar eigen bedrijf 
‘Segers Select’ had ze een ton knowhow die 
ze na tien jaar in de interim sector onmid-
dellijk kon inzetten. Kristien Segers: “De sec-
tor boeit me enorm. Van start gaan met mijn 
eigen bedrijf leek me dan ook een bewuste 
volgende stap in mijn loopbaan. Op die ma-
nier kon ik mijn eigen concept uitbouwen 
waar mijn klanten hongerig op wachtten.” 

Segers Select is ondertussen een vaste 
waarde in de transportwereld gekend voor 
haar kwalitatieve, gespecialiseerde uitzend-
krachten. Kristien Segers:  “De eerste twee 
jaar heb ik Segers Select in mijn eentje ge-
rund. Op een gegeven moment voel je ech-
ter dat je aan je plafond zit en je jezelf moet 
omringen met betrouwbare mensen om als 
bedrijf verder te kunnen groeien. Als star-

tend ondernemer wil je vaak de controle 
behouden maar die controle word voor je 
er erg in hebt een handrem op de groei van 
een bedrijf. Uitbreiding was noodzakelijk. 
Door het vertrouwen van onze klanten en 
onze chauffeurs kon dit gerealiseerd wor-
den.”

In tegenstelling tot heel wat bedrijven in de 
uitzendsector mikken ze bij Segers Select 
alvast niet op volume. Kristien Segers: “We 
hebben niet de ambitie om de grootste spe-
ler maar wel om de béste speler te zijn. Er is 
in de Belgische transportsector een tekort 
aan  zowat negenduizend chauffeurs maar 
toch blijven we bij Segers Select selectief. Ik 
wil dat alle betrokken partijen zich in hun 
nopjes voelen. Chauffeurs, die gaan bij Se-

gers Select dan ook niet zomaar de baan 
op. We zoeken steeds de perfecte chauffeur 
voor onze klanten.” Als groeiende onderne-
ming moet je natuurlijk ook inzetten op in-
novatie. Kristien Segers: “Sinds begin 2010 
zijn wij (als eerste selectiebureau in België) 
een erkend opleidingscentrum op het vlak 
van nascholing m.b.t. vakbekwaamheid van 
chauffeurs. Tegen 2016 moet iedere chauf-
feur in België met een C of CE  rijbewijs im-
mers 35 uur les volgen. Het ‘Segers Logistiek 
Trainingscentrum’ speelt alvast perfect in op 
die vereiste met aangepaste opleidingen.” 

‘De vaststelling of een product top is, 
kan volgens mij enkel bepaald worden 
wanneer men de kwaliteit ervan kent. 
Durf ontdekken wat kwaliteit is.’

Wie:  Kristien Segers
Wat:  Zaakvoerder van Segers 

Select  +  Segers LtC
Waar:  Heusden-Zolder 

Segers Select wil niet 
de grootste speler zijn 
op de markt maar 
wel de béste speler. 
Vroeger kickte ik op 
het vermogen van mijn 
Ducati motor, vandaag 
op het vermogen om 
de beste chauffeurs te 
laten starten.
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Neem voorsprong.
             Druk digitaal!

D I G I T A L E  D R U K K E R I J

Ambachtslaan 1021, Peer   |   T 011 61 11 48   |   www.burocad.be

 Topkwaliteit in digitaal drukwerk

 Direct mailings
 
 - all-in service tot en met de postdrop
 - personalisatie in tekst en beeld

 Web-to-print oplossingen

 Cross media campagnes

 Groot formaat printing

Snelheid en kwaliteit zijn de sleutelfactoren bij Burocad.

Adv_Limburgse zakenvrouwen.indd   1 24/08/11   12:29



“Vorig jaar kwam ik op mijn Zuid-Afrika reis toevallig in contact met 

‘Born in Africa’, een Belgische organisatie die vrouwen uit bena-

deelde bevolkingsgroepen in Plettenberg helpt in een economisch 

proces te laten meedraaien. Het idee om iets voor deze zwarte 

moeders te doen, liet mij sindsdien niet meer los. Met de verkoop 

van juwelen in mijn vrije tijd hoop ik mee te kunnen helpen aan de 

uitbouw van een beter leven voor deze moedige vrouwen.”

‘Als je het goed doet, 
 word je opgemerkt’

Wie:  Nicole reyskens
Wat:  Medezaakvoerder Burocad 

Digitale drukkerij
Waar:  16 medewerkers in Peer,  

5 in Hasselt

Fairtrade, liefdadigheid en ecologisch 
ondernemen. Het zijn betekenisvolle 
begrippen die veel (tijds)investeringen 
vragen. Dat iemand in zijn ondernemen 
met die drie begrippen goochelt en al 
zijn vrije tijd eraan opoffert, mag meer 
dan bewonderenswaardig worden 
genoemd. Nicole Reyskens hoopt met 
www.africanpearl.be ondernemende 
vrouwen in Zuid-Afrika een duwtje in 
de rug te geven.

Neem voorsprong.
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We wachten op Nicole Reyskens, zaakvoer-
ster van Burocad Digitale in Peer, en kunnen 
niet naast een muurhoge poster kijken van 
een dame die vorig jaar de Unizo Livia award 
voor vrouwelijk ondernemer van het jaar won. 
“Als je het goed doet, word je opgemerkt”, zo 
vertelt Nicole Reyskens daarover. “Hoewel de 
grafische sector in 2009 rake klappen kreeg, 
mochten wij in dat crisisjaar nog een stijging 
van twee procent optekenen. Sinds onze op-
richting in 2001 zijn we steevast in stijgende 

lijn geëvolueerd met soms een jaargroei van 
twintig procent. Een hele prestatie als je er 
rekening mee houdt dat we van niets zijn 
vertrokken. Mijn man en ik hebben in de ja-
ren tachtig een tekstverwerkingsbedrijf op-
gestart dat zich focuste op het uittypen van 
thesissen voor studenten. Niet iedere student 
had in die tijd een computer en daar hebben 
we op ingespeeld. Van copy- en printservice 
evolueerden we naar een drukwerkbureau. 
In 2001 hebben we dan een honderd pro-
cent digitale drukkerij opgestart. We waren 
echt pioniers op dat vlak en hebben moeten 
knokken om ons te bewijzen. In 2008 wonnen 
we een gouden award voor onze printing on 

demand opdracht rond de babyspecial voor 
Concentra. Ook daar zijn we heel fier op want 
gepersonaliseerd drukwerk is echt onze core 
business. Speciale vormen, materialen, maten, 
je kan het zo gek niet bedenken of we kunnen 
het printen. Snelheid en kwaliteit zijn daar-
naast onze grootste kwaliteiten. Troeven die 
erg worden geapprecieerd door onze klanten: 
vooral reclamebureaus en bedrijven met een 
marketingafdeling van over gans Vlaanderen 
en Nederland. Onze bijkomende troef is dat 
wij proactief meedenken met onze klanten 
met betrekking tot projecten in pakweg cross 
media of web-to-print en dat werpt zo zijn 
vruchten af.”

“Verantwoord ondernemen is een beetje mijn 
dada. Zo kreeg onze drukkerij het FSC- ecola-
bel omdat we bijvoorbeeld werken met biolo-
gisch afbreekbare toners, FSC-papier, groene 
stroom maar ook omdat ons afval wordt op-
gehaald en gerecycleerd door gespecialiseer-
de bedrijven. Daarnaast proberen we waar 
mogelijk fairtraide te zijn en schenken we fair-
trade koffie aan onze gasten. Zelfs onze rela-
tiegeschenken zijn fairtrade. Vorig jaar kwam 
ik tijdens een Unizo-reis naar Zuid-Afrika in 
contact met ‘Born in Africa’ een school voor 
kansarme kinderen uit de townships geleid 
door een Brusselse dame. African Pearl, één 
van de nevenprojecten, focust zich op moe-
ders die juwelen en sleutelhangers maken om 
zo zelf in hun levensonderhoud te leren voor-
zien. De juwelen die ze maken in zoetwater-
parels, kwarts, agaat, … zijn prachtig. Omdat 
er in de winter te weinig toeristen zijn om van 
deze handel te leven, heb ik beslist de juwelen 
in België te verdelen. Ze zijn ondertussen al 
te koop via een aantal boetieks in Vlaanderen 
maar ook via mijn website  www.africanpearl.
be. Hoe meer ik ervan kan verkopen, hoe be-
ter die moedige vrouwen ervan worden.”

©
 A

nn
a 

Le
on

i

15

Limburgse

Zaken
vrouwen®



Al ruim 10 jaar organiseert het onderzoeksinstituut SEIN  (Universiteit Hasselt) het SOFIA-project voor 

vrouwen in managementfuncties. Dit peterschapsproject van de Vlaamse Overheid is ondertussen uit-

gegroeid tot hét netwerk-, mentor- en vormingsprogramma voor vrouwelijke leidinggevenden. Naast 

het creëren van professionele netwerken van en voor vrouwen en het interessante vormingsaanbod, 

steunt SOFIA op haar mentoren. Dit zijn rolmodellen uit de bedrijfswereld die de groep deelneemsters 

gedurende het volledige traject begeleiden en coachen. De combinatie van vorming, netwerking én 

mentoring maakt SOFIA uniek in Vlaanderen. 

Sofia geeft 
vrouwelijke 
managers 
een duwtje 
in de rug

16

Limburgse

Zaken
vrouwen®



Waarom een netwerk enkel voor 
zakenvrouwen? 
De verhouding man-vrouw op de arbeids-
markt is relatief goed verdeeld, maar in veel 
organisaties zijn het vooral mannen die de 
topposities invullen. De doorstroming van 
vrouwen van het middle- naar het topma-
nagement hinkt achterop. Het gebrek aan 
netwerken, vrouwelijke rolmodellen en 
praktische managementvaardigheden kun-
nen deze ondervertegenwoordiging verkla-
ren. 

Netwerken zijn cruciaal voor iemands carriè-
re. Mannelijke managers ontmoeten elkaar 
zowel formeel als informeel, zowel tijdens 
als na de werkuren. Vrouwelijke managers 
zijn veel minder actief in sociale netwerken. 
Enerzijds bestaat bij veel vrouwen schroom 
om actief te worden in netwerken met wei-
nig of geen andere vrouwen. Anderzijds 
kampen vrouwen ook met tijdsgebrek. Het 
is niet vanzelfsprekend om na de werkuren 
een relatienetwerk uit te bouwen, zeker niet 
als ze kinderen hebben. Vele vrouwen vin-
den naast hun carrière en de organisatie van 
hun gezin de tijd niet om zich voor zulke ac-
tiviteiten te engageren. Een werkweek van 
60 uur of meer is niet ongewoon voor deze 
dames. Omdat er al vele andere initiatieven 

zijn en er ook tijd gemaakt moet worden 
voor het gezin, zullen deze carrière-

vrouwen enkel deelnemen indien 
zo’n programma een duidelijke 

meerwaarde biedt aan hun erg 
drukke leven. 

SOFIA profileert zich met een erg praktische 
en efficiënte aanpak. Uit de vorige edities 
van SOFIA hebben we begrepen dat lei-
dinggevende en ondernemende vrouwen 
al zo vaak naar zakendiners moeten en dus 
minder behoefte hebben aan bijeenkom-
sten van damesclubs waar er opnieuw een 
maaltijd voorgeschoteld wordt. We merken 
dat wij hierin toch verschillen van andere 
organisaties. Bovendien richten we ons niet 
enkel op netwerking maar ook op opleiding, 
op maat van de deelnemers. Deze opleidin-
gen worden als ontspannend ervaren en 
zijn erg praktijkgericht. Daarnaast krijgen de 
dames nuttige tips van de mentoren en de 
andere deelneemsters. Die ervaringsuitwis-
seling is voor velen doorslaggevend. Vaak 
staan deze vrouwen er alleen voor als zaak-
voerder of manager en kan het deugd doen 
om te horen hoe de andere deelnemers pro-
blemen aanpakken. Naast de mogelijkheid 
om in contact te komen met rolmodellen 
in de vorm van een mentor, komen we ook 
tegemoet aan de behoefte naar meer onder-
ling contact. Zo kom je ook in contact met 
vrouwen uit bedrijven waar je niks mee te 
maken hebt. In contact komen met vrouwen 
uit andere organisaties en zelfs totaal andere 
sectoren is erg verrijkend. Daarnaast wordt 
er ook over typisch vrouwelijke aspecten 
gepraat. Het leuke is dat de contacten ook 
achteraf blijven bestaan. Voor vrouwen kan 
een goed netwerk een belangrijke steun be-
tekenen.
SOFIA werkt drempelverlagend. Vrouwen 
leren bij SOFIA de kunst van het netwerken. 
Daardoor geven we vrouwen een duwtje in 
de rug, zodat ze makkelijker kunnen door-
groeien naar bestaande gemengde netwer-
ken. 

Mentoring
SOFIA is een peterschapsproject van de 
Vlaamse Overheid. Dit houdt in dat de na-
druk vooral ligt op mentoring. Het onder-
zoeksinstituut SEIN heeft hierin een jaren-
lange expertise.  ‘Mentoring is het proces om 
een ander iets te helpen leren, dat hij/zij anders 
minder goed, trager of helemaal niet zou ge
leerd hebben’. 1  

Binnen SOFIA komt per regio een groep van 
tien à twintig deelneemsters maandelijks sa-
men, onder leiding van een aantal mentoren. 
De mentoren zijn afkomstig uit zowel kleine 
als grote ondernemingen uit allerlei secto-
ren: diensten, bouw, transport, enz. Hierdoor 
hebben zij veel kennis en ervaring over alle 
facetten van een bedrijf. Maar de voorbeeld-
functie om als vrouw een leidinggevende rol 
te combineren met een privéleven geldt als 
belangrijkste troef. De mentoren binnen SO-
FIA zijn daardoor al jarenlang actief als coach 
en adviseur voor de deelnemers. Zij leren 
hoe je vrouwen een kans kunt geven en ze 
kunt laten groeien.
Bij SOFIA zijn niet alleen de mentoren be-
langrijk, ook de deelneemsters zelf kunnen 
rolmodel zijn voor de andere vrouwen. Dit 
geeft een  toegevoegde waarde voor het 
zelfbeeld van de leden. In een bedrijf is men 
heel resultaatgericht bezig en is er zelden 
tijd om stil te staan bij het eigen functione-
ren. De feedback van andere vrouwen maakt 
de deelneemsters zelfzekerder. Last but not 
least:  de vrouwen wisselen niet alleen tips 
en praktische managementvaardigheden 
uit, buiten de sessies worden ook commer-
ciële contacten gelegd. 

Eén van de opdrachten van SOFIA is de deel-
neemsters zich ervan bewust maken dat zij 
al heel veel verwezenlijkt hebben en dat ze 
daar gerust fier op mogen zijn!

SOFIA wordt gesubsidieerd door het Agent
schap Ondernemen van de Vlaamse Overheid. 
Partners binnen het project zijn: Unizo Limburg 
en VOKA Kamer van Koophandel Kempen. 
Wens je meer informatie over SOFIA? Neem 
eens een kijkje op www.uhasselt.be/sofia of 
neem contact op met Valérie Claes, project
coördinator SOFIA, via 011/26 86 97 of 
valerie.claes@uhasselt.be 

1 Bell C., Managers as mentors. 1996, BerrettKoehler publishers
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Terre Bleue
De herfst-wintercollectie 2011-2012 van Terre Bleue draait rond 
natuurlijke kleuren zoals camel, cognac, beige en bruin. Cardi-
gans met opgestikte elleboogstukken accentueren het Britse 
countrygevoel dat uitgaat van deze herfstcollectie. Combina-
ties van zwart, grijs en rood zorgen dan weer voor een meer 
urban stijl. De motieven blijven heel discreet en variëren van 
abstracte vlekken tot visgraatmotieven.
Info: www.terrebleue.be

De vrouw in al haar 
natuurlijkheid

Fred de la Bretonière
Fred de la Bretonière staat dit na-
jaar voor flinke hakken en modellen 
voor meerdere gelegenheden. Voor 
draagbaarheid waarbij comfort en 
speelse details herkenbaar worden 
toegepast in de verschillende groe-
pen. De vormen sluiten aan op de 
mode die iets ingetogener wordt. 
Het is alsof we even achterom kijken 
om te zien waar onze origine ligt.
Info: www.bretoniere.nl

countrygevoel dat uitgaat van deze herfstcollectie. Combina
ties van zwart, grijs en rood zorgen dan weer voor een meer 
urban stijl. De motieven blijven heel discreet en variëren van 
abstracte vlekken tot visgraatmotieven.
Info: www.terrebleue.be

Het genot van 
kwaliteit en 
schoonheid

De vrouw in al haar De vrouw in al haar 

La Pomme de Loveley
Dat is wat de glamoureuze handtassen van 
La Pomme de Loveley deze winter teweeg-
brengen. Daytime of evening bag, La Pom-
me de Loveley loodst je moeiteloos van 
het werk naar de club. Van ultravrouwelijk 
tot lekker stoer: deze heerlijke goodies 
mogen dit seizoen niet aan je arm ont-
breken. 
Info: www.lapommedeloveley.com

Liefde op     het eerste gezicht…

toegepast in de verschillende groe-
pen. De vormen sluiten aan op de 
mode die iets ingetogener wordt. 
Het is alsof we even achterom kijken 
om te zien waar onze origine ligt.
Info: www.bretoniere.nl

Longchamps country
Légende is inmiddels een iconisch model 
van het merk geworden en kreeg voor 
dit najaar weer een fantastische interpre-
tatie: Légende Poney in kalfsleder met 
zwarte of bruine vlekken zoals een bonte 
paardenvacht. De accessoires in nikkel 
en de afwerking in kalfsleder versterken 
het exclusieve karakter van deze gelimi-
teerde serie.
Info: www.longchamps.com

Parmentier
Voor de nieuwe wintercollectie 
vond het Huis Parmentier haar in-
spiratie bij de tijdloze stijl en klasse 
van de wereldsterren uit de jaren 
‘70. De vrouwelijke elegantie van 
Grace Kelly, Audrey Hepburn en 
Jackie Kennedy belichaamt de sen-
suele belijning die primeert in hun 
keuze voor echte couture en perfec-
te pasvormen. De stylisten van Par-
mentier verenigen deze elementen 
in een hedendaagse Belgische col-
lectie die comfort en luxe vereen-
zelvigd, speciaal ontworpen voor 
de moderne en veeleisende vrouw.
Info: www.parmentier.be

gans met opgestikte elleboogstukken accentueren het Britse 
countrygevoel dat uitgaat van deze herfstcollectie. Combina-
ties van zwart, grijs en rood zorgen dan weer voor een meer 
urban stijl. De motieven blijven heel discreet en variëren van 

Prada
Een sterke identiteit en karakter liggen in 
het hart van Prada’s nieuwe vrouwen bril-
len collecties.
Silhouetten die gaan van ronde, tot kat-
tenogen, tot vierkant, de collectie is een 
must-have voor vrouwen dit seizoen. 
Welk model ook, alles is het resultaat van 
onderzoek naar dikte en verrijking met 
nieuwe thema’s en logo’s. Diepte-studies 
die gericht zijn op het creëren van nieuwe 
stijl-iconen.
Info: www.prada.com
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Liu•jo Jeans
De originele, levendige “street glam 
style” van Liu Jo Jeans voor de herst/
winter 2011 vertrekt van twee the-
ma’s die een metropolitische, ca-
leidoscopische look opleveren. Het 
onafhankelijke, vrijgevochten karak-
ter van een modebewuste jonge 
vrouw stond model voor deze stijl. 
Met onbestudeerde nonchalance 
en verfijnde elegantie beweegt 
zij door de stad.
Liu Jo’s vrouwelijke glamourstijl, 
vertaald naar de dagdagelijkse 
en comfortabele context van 
de Jeanscollectie, uit zich dit 
seizoen enerzijds in een aan-
trekkelijk, vechtlustig roc-
kersimago en anderzijds in 
comfortabele basics met 
een romantische inslag.
Info: www.liujo.it

    Zaken die 
vrouwen raken

Terre Bleue
De schoenencollectie van Terre Bleue maakt het 

plaatje compleet. Ze focust dit seizoen op laarzen, van 
korte booties in taupe- en camelkleurige suède tot lan-

ge laarzen met fantasieveters. Cognackleurige laarzen 
met lage of hogere hak kunnen casual of meer gekleed 
gecombineerd worden. Het neutrale kleurenpalet is he-
lemaal in harmonie met de collectie.
Info: www.terrebleue.be

Laarzen in alle 
hoogtes en lengtes

Essentiel’s 
FLASH Collection
Ook dit seizoen lanceert Essentiel een 
eigenwijze capsule collectie onder de 
noemer FLASH! De collectie brengt je 
met haar twill broeken en lange rokken 
met hoge tailles terug naar de jaren ’40. 
Sportieve retro knitwear wordt modern 
gecombineerd met een vrouwelijke A-lijn 
rok, terwijl de taille geaccentueerd wordt 
met een strik.
Voor de feestdagen ga je voor een full 
look: volledig in pailletten of volledig in 
leder! Je outfit ondergaat een instant 
chic boost met het met parels opgesmukt 
kraagje.
Info: www.essentiel.be

Liefde op     het eerste gezicht…

PeakPerformance
W Bunny Jacket: Trompe-l’oeil
Een bonte jas en neen, geen bontjas, om er sjiek bij te lopen of om er het 
heerlijk van te nemen op een terrasje hoog in de bergen. Het weergaloos 
comfort van het dons doorstaat probleemloos de vergelijking qua kwa-
liteit met de warmte van het bont van een Siberisch konijn dat in trom-
pe-l’oeil over het hele oppervlak van de jas loopt. De ultralichte 100% 
Thermocool® voering staat garant voor een warmteregulerend comfort. 
De holle vezels, die door elkaar heen zitten, voeren het door het lichaam 
afgegeven vocht af en vangen het warmteoverschot op om het weer 
af te geven wanneer het lichaam afkoelt. Kortom, hier wordt hetzelfde 
principe toegepast als bij echt bont. Klassieke snit, lichtjes gecentreerd 
in de heupen. Voorgevormde elleboogstukken. Regelbare kap. Elastische 
manchetten.
Info: www.peakperformance.com
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style” van Liu Jo Jeans voor de herst/
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met lage of hogere hak kunnen casual of meer gekleed 
gecombineerd worden. Het neutrale kleurenpalet is he
lemaal in harmonie met de collectie.
Info: www.terrebleue.be

Laarzen in alle 
hoogtes en lengtes

De originele, levendige “street glam 
style” van Liu Jo Jeans voor de herst/
winter 2011 vertrekt van twee the-
ma’s die een metropolitische, ca-
leidoscopische look opleveren. Het 
onafhankelijke, vrijgevochten karak-
ter van een modebewuste jonge 
vrouw stond model voor deze stijl. 
Met onbestudeerde nonchalance 
en verfijnde elegantie beweegt 
zij door de stad.
Liu Jo’s vrouwelijke glamourstijl, 
vertaald naar de dagdagelijkse 
en comfortabele context van 
de Jeanscollectie, uit zich dit 
seizoen enerzijds in een aan-
trekkelijk, vechtlustig roc-
kersimago en anderzijds in 
comfortabele basics met 
een romantische inslag.
Info: www.liujo.it
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De originele, levendige “street glam 
style” van Liu Jo Jeans voor de herst/

Info: www.terrebleue.be
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Hasselt
Bampslaan 13
tel.:011-24 29 09  

openingsuren 
ma-wo-vr: 9 tot 18u.
di-do: 9 tot 20u. - zat: 9 tot 13u. 
zondag gesloten 
zeer ruime privé-parking

Sint Truiden
Diesterstraat 15
tel: 011-69 69 84

openingsuren 
ma-wo-vr: 9 tot 18u. 
di-do: 9 tot 20u. -  zat:9 tot 13u 
info@marlebeausinttruiden.be
www.marlebeausinttruiden.be

Voel je 
vrij en 
ongeremd 
met een 
verzorgde 
huid.

20 jaar topniveau in gelaats- en lichaamsbehandeling.
Een waardevol totaalconcept voor je lichaam.

■ gelaatsbehandeling
 anti-aging met zichtbare resultaten
■ afslankingsessies onder begeleiding
■ permanente make-up
■ nagelstudio
■ parfumerie
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“Positieve energie en liefde 

voor het vak vormen de basis 

voor mijn schoonheidsinstituut 

Mar Le Beau. Mijn innerlijke 

kracht om mensen mooi te 

maken en te laten stralen, kent 

geen grenzen.”

“Achttien jaar lang werkte ik gemotiveerd 
in een schoonheidssalon in Hasselt. Maar 
na verloop van tijd groeide de droom om 
zelf een instituut uit te baten. Mar Le Beau 
in een oud herenhuis aan de Hasseltse Ring, 
was daarvan het resultaat. Negen jaar lang 
hield ik de boel daar draaiende tot de zaak 
werkelijk uit zijn voegen barstte en er geen 
enkel plaatsje in het pand nog onbenut 
bleef. Hoog tijd dus om uit te kijken naar 
een andere locatie. Het geluk was aan onze 
kant. Het grote pand aan de Bampslaan, 
waar we nu zijn gevestigd, stond te koop. 
Mijn man Jean-Pierre en ik kwamen kijken 
en voelden alle twee aan dat het goed zat. 
Mijn droom van een herenhuis met een 
grote parking makkelijk toegankelijk voor 
de klanten en heel veel ramen zodat ik elke 
verzorgingscabine zou kunnen laten baden 
in natuurlijk daglicht werd hiermee werke-
lijkheid. Initieel legden we de focus op halve 
dag- en dagarrangementen met gelaats- en 
lichaamsverzorgingen. Later kwamen daar 
dan de resultaatgerichte behandelingen bij 
die ondertussen zijn uitgegroeid tot onze 
specialiteit. Als ik mensen beloof dat een 
behandeling binnen een bepaalde termijn 
resultaat zal hebben, dan wil ik die belofte 
naar mijn klanten toe ook nakomen. Nu fo-
cussen we ons vooral op huidvernieuwende 
behandelingen met bijvoorbeeld peelings, 
die zeer resultaat gericht zijn.”

“Schoonheidssalon Mar Le Beau is mijn le-
ven. Ik kom alle dagen met even veel liefde 
werken. In de beginjaren van mijn zaak, 
bleef mijn man zijn job in het vervoer uit-
oefenen maar met ondertussen zestien 
personeelsleden hadden we hem bij Mar 

Le Beau broodnodig. Hij is nu financieel 
directeur van de zaak en ik vind het fan-
tastisch dat we zo’n goeie samenwerking 
hebben en elkaar kunnen inspireren. Ikzelf 
werk fulltime mee en ben gespecialiseerd 
in permanente make-up. Toen ik er twintig 
jaar geleden mee begon, was ik één van de 
enige. De mond-aan-mondreclame heeft 
sindsdien zijn werk gedaan. Mensen ko-
men van over het ganse land naar mij toe. 
Ook in de tweede zaak die we vijf jaar ge-
leden openden in Sint-Truiden focus ik me 
op permanente make-up. De andere taken 
delegeer ik er. Het leuke aan onze job is dat 
er veel vernieuwing is. Belangrijk; want stil-
staan is voor mij achteruitgaan. Ik vind het 
dan ook primordiaal dat mijn gediplomeer-
de schoonheidsspecialistes constant oplei-
dingen volgen waardoor ze op de hoogte 
blijven van de laatste nieuwigheden. Dat 

maakt het ook voor de klanten boeiend. De 
befaamde basketbalster Michael Jordan zei 
ooit: ‘Verwacht van jezelf altijd meer dan 
wat iemand anders van je verwacht. Je zal 
zien dat je automatisch beter gaat pres-
teren.’ Ik probeer dat motto aan mijn per-
soneel mee te geven. Zelf leg ik de lat ook 
hoog, daarnaast straal ik veel positiviteit 
uit en dat geeft de mensen vertrouwen. De 
klanten vinden het vooral leuk dat ik, sinds 
ik zo’n groot pand bezit, nog altijd dezelfde 
ben en nog altijd fulltime behandelingen 
uitvoer. Sommigen dachten dat ik alleen 
nog zou delegeren.”

‘Ik haal de kracht uit de liefde 
voor mijn vak’

Wie:  Denise ramaekers
Wat:  Medezaakvoerder  

Mar Le Beau
Waar:  Hasselt

Ik haal mijn kracht uit de 
liefde voor m’n vak maar ook 
uit de weinige ontspanning 
die ik heb. Mijn zaterdag 
is bijvoorbeeld heilig voor 
me. Een uurtje of drie hou 
ik me dan bezig met tai chi 
en qigong, een Chinese leer 
die lichaam en geest weer in 
balans brengt. Daarnaast 
spenderen we ook veel tijd 
in onze chalet aan onze 
natuurvijver in Spalbeek. We 
komen er helemaal tot rust. 

Limburgse
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“Iedereen heeft weinig tijd 

maar als je je aan je woord 

houdt en daarnaast je job met 

passie doet, dan vorder je snel 

op de weg naar succes.”

Al twintig jaar staat Marleen Wellens samen 
met haar man Leon Thomas aan het roer 
van Thomas meubelen in Tessenderlo. Sa-
men met hun zoon John vormen ze al de 
derde generatie binnen dit succesvolle fa-
miliebedrijf dat in 1954 werd opgericht. Als 
bij toeval kwam Marleen met haar diploma 
regentaat wiskunde op zak de sector bin-
nengerold. “Ik kom helemaal niet uit een 
nest van zelfstandigen”, zo steekt Marleen 
van wal, “maar als jong meisje droomde ik 
wel van een kledingboetiek. Mijn man gaf 
me de mogelijkheid mijn eigen kleding-
zaak ‘Couture Lautrec’ in Tessenderlo te 
runnen. Uiteindelijk bleek dat onze twee 
zaken moeilijk te combineren waren en be-
sloot ik mee in de meubelzaak te stappen. 
Een beslissing die ik me geen moment heb 

beklaagd want de meubelbranche is veel 
gevarieerder. Vooral de beurzen vond ik in 
het begin heel leuk - na twintig jaar zwakt 
ook dat wat af - maar van de snoepreisjes 
die bedrijven ons aanbieden daar kan ik 
nog steeds intens van genieten. Zo leer je 
niet alleen de collega’s op een andere ma-
nier kennen maar verneem je ook veel meer 
over het product in kwestie. Enkele jaren ge-
leden bezochten we zo slaapspecialist Tem-
pur in Denemarken. Hoe vooruitstrevend 
en computergestuurd dat bedrijf was ge-
organiseerd dat was heel indrukwekkend. 
Ik ben trouwens zelf ook erg op organisatie 
gesteld. Ik heb orde nodig als houvast. Een 
pluspunt in die mate dat ik alles weet staan 
en daarom als aanspreekpunt binnen het 
bedrijf fungeer. Op privévlak kan ik het huis 
niet uit zonder dat ik alles heb opgeruimd. 
Een vloek en tegelijkertijd een zegen. Alles 
ziet er altijd pico bello uit maar ik ben me 
er wel degelijk van bewust dat mijn Pietje 
Precies zijn voor anderen heel vervelend 
kan zijn.” 

“Vroeger was ik zes op zeven dagen in de 
zaak en zou ik nooit pakweg zomaar op 

een dinsdag vrij hebben genomen. Nu met 
het vorderen van de jaren, ben ik rustiger 
geworden. Ik maak meer tijd vrij om te ont-
spannen en geniet van de kleine dingen. 
Ik kan nu gerust een paar uur thuis op de 
zetel zitten lezen. Elke woensdag ga ik ook 
met mijn man golfen. Heerlijk omdat je er al 
gauw 7 à 8 kilometer in de natuur wandelt 
en er helemaal tot rust komt. Vandaag de 
dag zie ik werk en ontspanning naast elkaar 
terwijl ik vroeger veel meer op mijn werk 
was gefocust. Nu ben ik blij als ik kan wer-
ken en besef ik dat ik me dankzij mijn werk 
kan ontspannen. Als er geen geld in het la-
tje komt dan kan je ook niets in je vrije tijd 
doen. Het is pas als we enkele maanden uit 
roulatie zijn geweest dat we beseffen hoe 
belangrijk ons werk eigenlijk is en dat je 
pas gelukkig kan zijn als je ook je werk kan 
doen.” 

‘Stiptheid en correctheid zijn voor 
mij van primordiaal belang’

Wie:  Marleen Wellens
Wat:  Mede-zaakvoerder 

thomas meubelen 
Waar:  tessenderlo 

Tijdens het golfen, 
kom ik helemaal tot rust.

© Anna Leoni
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Greenheating Limburg

Caetsbeekstraat 11

B-3740 MUNSTERBILZEN

Zuinige verwarming 

met warmtepomptechniek  

op de snelste wijze brengen, 

dat is onze passie ...

Greenheating Waasland

Passtraat 1

B-9100 SINT-NIKLAAS

Greenheating Brussel

Felix Roggemanskaai 7

B-1501 HALLE

0800 999 02
www.greenheating.be



“Het runnen van een bedrijf met ruim honderd medewerkers en het combineren 

van een gezinsleven is een kwestie van een doordachte organisatie. Het is heus niet kiezen 

tussen het één of het ander.”

ABN is sinds midden jaren ‘90 een vooraan-
staande marktspeler in het segment van kli-
maatcontrole voor industrie, office en retail. 
Gedelegeerd bestuurder Rosaline Wijnen 
stond mee aan de wieg van het bedrijf en 
bepaalt vandaag samen met Jo Nelissen de 
koers van de onderneming die met ruim 
honderd medewerkers en (binnenkort) in-
ternationale vestigingen een succesverhaal 
van formaat is. Rosaline Wijnen: “Van in het 
begin was er een duidelijke taakverdeling. 
Jo staat naast onderzoek en ontwikkeling 

van onze producten in voor alle pr-activi-
teiten. Hij is als het ware het gezicht van 
het bedrijf. De strategie en de toekomstige 
koers van het bedrijf, daar staan we echter 
allebei voor in. Een strategie van een bedrijf 
moet immers doorleefd worden op alle ni-
veaus van de onderneming. Op dat vlak is 
mijn persoonlijke stokpaardje co-creatie. 
Wanneer je samen beslist dan is de door-
looptijd van die beslissing mogelijk wat 
langer maar het eigenlijke implementatie-
traject een stuk korter omdat de neuzen op 
dat ogenblik al in dezelfde richting zitten.”
Rosaline Wijnen is er alvast van overtuigd 
dat een bedrijf als ABN enkel succesvol 
kan zijn wanneer men op de eigen sterktes 
werkt. Rosaline Wijnen: “Ik besef iedere dag 
opnieuw dat ik een enorme geluksvogel 
ben omdat ik het team dat ik rond mij heb 

zelf heb kunnen kiezen. Hierdoor kan ik zelf 
maximaal op mijn eigen sterktes werken. 
We leggen de lat hoog maar toetsen het 
geheel ook altijd af in functie van de oppor-
tuniteit en de haalbaarheid van een project. 
Onze bedrijfsmantra is kernachtig en krach-
tig: we willen de snelste partner zijn voor 
onze klanten. Zo realiseerden we onlangs 
een cleanroom project voor isolatiekamers 
waar kankerpatiëntjes opnieuw gezond 
worden. We verkortten de projectduur van 
4 maanden naar 6 weken door onze innova-
tieve plug & play cleanroomconcepten. Als 
je weet dat er door ons concept 3 patiëntjes 
weken eerder  het genezingsproces konden 
aanvatten dan weet je wel waar je als bedrijf 
voor staat. Het is die bezieling, dat hoger 
doel, dat ons vleugels geeft. Daar elke dag 
met ons team voor gaan, daar doe ik het ei-
genlijk voor. Veerkracht is zo’n andere heel 
belangrijke component. Heel wat mensen 
durven op kritieke momenten wel al eens 
bij de pakken blijven zitten. Bij ABN is dat 
geen optie. Hier is het even slikken, herka-
deren en verdergaan. Dat is gelijk ook één 
van sterktes van mezelf: als je een doel voor 
ogen hebt, dan ga je ervoor. We vinden een 
weg of we maken er één.”

Als er iets is dat Rosaline Wijnen typeert 
dan is het de unieke combinatie van een 
ongetemperd empathisch vermogen en 
dito ondernemingszin. Rosaline Wijnen: ‘We 
staan heel dicht bij onze klanten, customer 
intimacy noemen we dat, en zulks wordt 
enorm geapprecieerd bij onze klantenbasis. 
Op dat vlak willen we naar de toekomst nog 
een stap verder gaan om ook tot co-creatie 
te komen met onze klanten. Daarbij willen 
we ons op het terrein van crowdsourcing 
begeven waarbij we niet enkel vanuit een 
ivoren toren ideeën uitwerken maar ook de 
klanten en andere belangengroepen actief 
bij het onderzoek en de ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten betrekken.

‘Werk op je eigen sterktes, 
 dan is een bedrijf succesvol’

Wie:  rosaline Wijnen
Wat:  afgevaardigd Bestuurder 

van aBN the air 
Management Group

Waar:  Bilzen

ABN is veel 
meer dan winst 
maken, het is 
de bezieling, 

het hoger doel 
dat we moeten 
nastreven, dan 
komt de winst 

vanzelf.
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‘If you want something said, 
ask a man. If you want 
something done, ask a woman’

Deze uitspraak van Margaret 

Thatcher geeft aan vrouwen een 

comparatief voordeel op het vlak 

van ondernemerschap. Om te 

ondernemen moet je immers niet 

enkel een droom en strategische 

visie hebben maar ondernemen 

vraagt ook actie en concrete daden. 
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Gedeputeerde van economie Marc Van-
deput: “Deze uitspraak lijkt in de praktijk 
bewaarheid te worden. Het aantal vrouwe-
lijke ondernemers groeit sneller aan dan de 
mannelijke ondernemers. In ons land steeg 
tussen 1972 en 2001 het aantal vrouwelijke 
zelfstandigen drie maal sneller dan het aan-
tal mannelijke zelfstandigen. En het laatste 
decennium heeft deze trend zich doorge-

zet. De vrouwelijke ondernemersgraad (het 
percentage vrouwelijke zelfstandigen in de 
beroepsbevolking) in Vlaanderen stijgt en 
ligt dicht bij het Europees gemiddelde, maar 
blijft weliswaar nog altijd een stuk lager dan 
de mannelijke ondernemersgraad. In Vlaan-
deren is er voor elke 2,3 mannelijke onderne-
mers, één vrouwelijke ondernemer.

Menig onderzoek heeft gepeild naar de 
oorzaken van de lagere ondernemerschaps-
graad bij vrouwen en wijst naar een gender-
gap ten nadele van vrouwen. Het genderef-
fect op ondernemerschap houdt dan vooral 
verband met de motivatie om te starten met 
een zelfstandige activiteit. Vrouwen onder-
nemen bijna uitsluitend uit een duidelijke 
opportuniteitskeuze en niet uit noodzaak. 
Hierbij komt ook snel de drang naar zeker-
heid en de lage risicobereidheid om de hoek 
kijken. 

Naast deze subjectieve factoren zijn er bo-
vendien nog een aantal objectief vast te stel-
len kenmerken waaruit het verschil tussen 
“vrouwelijke ondernemen” en “mannelijk on-
dernemen” blijkt. Dit komt vooral tot uiting 
door de sectoren waarin vrouwelijke onder-
nemers actief zijn. Vrouwelijke ondernemers 
zijn oververtegenwoordigd in de diensten-
sector en ondervertegenwoordigd in de 
productiesector, m.n. industrie en high-tech. 
Bovendien blijkt dat veel vrouwelijke onder-
nemers de stap naar het ondernemerschap 
zetten door familiale opvolging en veel min-
der als starter of als externe intreder.

De voorbije jaren is sterk ingezet op het weg-
werken van de genoemde objectieve en sub-
jectieve obstakels die de groei van het vrou-
welijk ondernemerschap kunnen hinderen. 
Het belang van vrouwelijk ondernemerschap 
voor de duurzame economische groei wordt 
door de overheid immers erkend. Alleen al in 
de Verenigde Staten stellen vrouwelijke on-
dernemers meer dan 19 miljoen mensen te 
werk en hebben hun bedrijven een geaggre-
geerde omzet van 2,5 biljoen dollar.

“Op de diverse overheidsniveau wordt een 
actief doelgroepenbeleid met genderge-
richte acties ontwikkeld. De acties richten 
zich onder meer op het onderwijs omdat het 
opleidingsniveau een direct positief effect 
heeft op het detecteren van ondernemings-
opportuniteiten. De Provincie Limburg is al 
gedurende jaren structurele partner van de 
Limburgse werkgeversorganisaties die di-

verse onderwijsacties uitvoeren om de on-
dernemingszin bij jongeren te stimuleren. 
Tevens zijn diverse sensibiliserings- en pro-
motiecampagnes, ook in Limburg door o.m. 
de Limburgse werkgeversorganisaties en 
met steun van de Provincie Limburg, uitge-
voerd,” aldus gedeputeerde Marc Vandeput. 
Wij verwijzen hier o.m. naar de Livia-award, 
gestart als een Europees project,  en naar het 
project “Ondernemende Vrouwen” dat past 
in de grootschalige imago-campagne  “On-
dernemen is goed voor u”. 

Bovendien komen ook de meer algemene 
maatregelen ter bevordering van het onder-
nemerschap ten goede aan startende vrou-
welijke ondernemers. De Provincie Limburg 
en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschap-
pij ontwikkelen, in samenwerking met diver-
se partners, een stimulerend en flankerend 
beleid. Het provinciaal startersadvies, de 
provinciale innovatiepremie, een aangepast 
infrastructureel kader voor startende onder-
nemers met o.m. de bedrijvencentra en de 
diverse thematische incubatoren, enz. pas-
sen stuk voor stuk in dit beleid.

Het lijkt er sterk op dat de verschillende over-
heidsacties succes hebben. Recente cijfers 
inzake het zelfstandig ondernemerschap wij-
zen erop dat in het Limburgs ondernemers-
landschap de vrouwelijke ondernemers een 
aandeel van meer dan 35 % hebben. In onge-
veer 30 % van de startende ondernemingen 
neemt een vrouw het initiatief,” aldus gede-
puteerde Marc Vandeput.

Diverse Limburgse vrouwelijke ondernemers 
en vrouwen in managementfuncties zijn er 
alvast in geslaagd om hun onderneming op 
de Limburgse, Vlaamse en zelfs Europese 
economische kaart te zetten. En de toekomst 
is veelbelovend. Vrouwelijke ondernemers 
zijn immers veelal hoogopgeleid, zeer inno-
vatief, creatief en veelzijdig. In de uitbouw 
van een innovatiegedreven en creatieve 
economie schept dit belangrijke kansen voor 
vrouwelijke ondernemers die zich meer fo-
cussen op creativiteit en waardegerichtheid.

“Het komt er nu op aan dit om te zetten in 
groei van de eigen onderneming en de Lim-
burgse economie,” besluit gedeputeerde van 
economie Marc Vandeput.
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Maak van elke 
    gelegenheid een  feest



feest
Trimalchio Catering  |  Grote Baan 71  |  3511 Kuringen  |  Tel. 011 22.66.10  |  Fax. 011 23.34.13  |  www.trimalchio.be

Kwaliteit bewijst zich
Waar ook u uw feest plant,  professioneel of privé, Trimalchio Catering vult vlekkeloos elke 
wens in.  Trimalchio neemt u alle lasten uit handen. Vanaf het eerste gesprek met Trimalchio 
weet u welke ervaring achter ons schuil gaat. Zowel planning en voorbereiding, menukeuze 
en aankleding van de locatie, organisatie van het geheel, inclusief catering. 
Vanaf het eerste gesprek bent u gerust en kan u alles overlaten aan onze ervaring. Begin nu 
met de volgende kennismaking,  surf naar www.trimalchio.be ... u weet dadelijk meer!



BoxspringsBoxsprings
Waterbedden

Kinderbed
Kasten

Nachttafels
Zetelbedden
Relaxzetels

Bedtextiel
Dekbedden

Kussens
Tafellinen

Reyskens

Dromen 
   in stijl...   in stijl...   in stijl...
Dromen 
   in stijl...
Dromen 

Genkersteenweg 310  |  3500 Hasselt
011 24 15 92  |   info@reyskens.be

www. reyskens .be/hasse l t



“Wij verkopen niet alleen een product, maar bieden ook een per-

soonlijke service aan. Ik heb vaak lange gesprekken met de klant 

en kom dan heel wat te weten over hun intiemste perikelen. Wij 

leven echt mee met onze klanten. Ontevreden klanten, daar lig ik 

’s nachts wakker van.” 

“Ik ben van opleiding burgerlijk ingenieur 
optie elektronica”, zo vertelt Inge Reyskens 
ons. “Hoewel we in de slaapsector best ook 
wat technisch zijn ingesteld, is het toch niet 
meteen de opleiding die je met mijn werk 
zou associëren. Ik werkte na mijn studies 
lange tijd bij Siemens en groeide door tot 
ik uiteindelijk op de salesafdeling terecht 
kwam. Mijn vader – die Reyskens Slaap-
comfort in 1989 had opgestart – was van 
mening dat ik beter in zijn zaak kon werken 
dan op de verkoopafdeling van een ander 
bedrijf. Een jaar lang heb ik vervolgens in 
de week mijn job bij Siemens uitgeoefend, 
terwijl ik in het weekend bij mijn ouders 
in de zaak werkte. Dat laatste beviel me zo 
goed dat ik in 2000 besloot me definitief 
in het slaapcomfort te nestelen. Maar hoe 

graag mijn vader me ook in de verkoop van 
zijn zaak zag, de fakkel volledig doorgeven, 
verliep niet echt van een leien dakje. Mijn 
vader moest er echt van overtuigd worden 
dat een vrouw ook wel degelijk een neus 
voor zaken kan hebben. Op zo’n moment 
voel je de generatiekloof wel spelen. Mijn 
vader heeft lang getwijfeld. Gelukkig waren 
er intimi die hem konden overtuigen. Nu 
heb ik geen moment spijt van hoe de zaken 
zijn gelopen. Mijn ervaring bij Siemens legt 
me geen windeieren. Ik vind trouwens dat 
elke zaakvoerder eerst eens ergens anders 
onder een baas moet gaan werken om zo 
te leren hoe een bedrijfsstructuur in mekaar 
zit, een visie te ontwikkelen en je vragen 
te leren stellen over de toekomst 
van het bedrijf. Anderzijds komt 

er bij het leiden van een kleine, zelfstan-
dige zaak veel kijken wat je op een groot 
bedrijf nooit kan leren. Dat deel en speci-
fieke kneepjes van het vak heb ik van mijn 
vader geleerd. De combinatie van beide 
ervaringen zijn ongetwijfeld een gezond 
fundament voor een succesvolle zaak voor 
de volgende generatie.” 

“Nu is mijn gedrevenheid mijn sterkste 
troef. Soms vertellen klanten me achteraf 
dat mijn enthousiasme aanstekelijk werkt 
en dat ze daarom iets bij ons hebben ge-
kocht. Je moet plezier hebben in je werk en 
de klanten tevreden willen stellen. Iedereen 
wil veel verdienen maar je kan maar met 
één auto tegelijkertijd rijden en één boter-
ham opeten. Ik doe het uiteindelijk voor 
de tevredenheid van de klanten. Ik had net 
zo goed enkele grote winkels kunnen ope-
nen en me op massaproducten focussen. 
Ik zoek evenwel dat extraatje om mensen 
beter te laten slapen of dat tikkeltje dat 
het net mooier maakt, dat wauw-effect. 
Kortom, we proberen er alles aan te doen 
om het onze klant naar hun zin te maken. 
Die tevredenheid uit zich soms op de fijnste 
manieren. Klanten sturen een bedankbrief-
je of brengen bloemen. Een banketbakker 
bracht ons eens een plateau met marsepein 

en gebakjes. Dat zijn de zaken die ons 
verder stuwen.”

‘Mijn gedrevenheid is 
mijn sterkste troef’

Wie:  inge reyskens
Wat:  reyskens Slaapcomfort
Waar:  Hasselt

Respect en vriendelijkheid 
mis ik in het hedendaagse 
zakendoen. Je moet iemand 
behandelen zoals je zelf 
graag wordt behandeld. 
Vriendelijkheid kost niets, 
alleen een beetje tijd.
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Exit
Lieslaarzen blijven tren-dy. Ze zijn 
gedurfd en uitgevoerd in vermiljoen-
rood, waardoor we veranderen in een 
echt Roodkapje om door te straten te 
kuieren. Deze kunt u ongegeneerd 
aantrekken zodra het eerste winter-
grijs opduikt.  
Info: www.exit-and-co.be

Dream...

Fabulous Red

Stijn Helsen 
Dit jaar liet Stijn Helsen zich insprireren 
door  de wereldberoemde ‘Savile Row’ - 
dé kleermakersstraat uit Londen - waar 
popsterren als David Bowie en Brian 
Ferry hun maatpakken lieten aanme-
ten.
De Stijn Helsen vrouw is een reïncarna-
tie van Lauren Bacall uit de jaren ‘40. Ze 
kleedt zich boyisch met rushes. Haar city-
look bestaat uit strak zittende leggings met 
Savile Row geruite blazers en smalle das.
Info: www.stijnhelsen.be

Nathan-Baume 
Minimalistisch en een tikkeltje stoer, maar 

zoals steeds met een classy uitstraling. 
Dat is waar de collectie van Nathan-
Baume deze winter voor staat. Nathan-
Baume kiest dit seizoen voor eenvoud, 
pure lijnen en tijdloze materialen die 
zowel jong als oud kunnen bekoren.

Info: www.nathan-baume.com

    Zaken die 
vrouwen raken

Desigual
Met Folk creëer je de ul-
tieme bohemienlook. 
Oost-Europa vormt de be-
langrijkste inspiratiebron: 
etnische wintermodellen 
met breiwerk, wol en zelfs 
corduroy. Een spectrum 
zeer intense kleuren die 
lopen van camel, olijfkleur 
en paarstinten tot variaties 
van bruin. De patronen 
zijn geïnspireerd op tra-
ditionele kledingstukken 
als capes, tunieken, jassen 
met kruissluiting en cein-
tuur, lange jurken en rok-
ken... Bloemmotieven zijn 
goed vertegenwoodigd en 
ook bedrukt fluweel daagt 
regelmatig op.
Info: www.desigual.com

Xandres Belgium
Krachtig, ongecompliceerd, supervrouwelijk 
en universeel, met rood maak je het ultieme 
stijlstatement. Bij voorkeur rood van kop tot 
teen want monochrome silhouetten zijn een 
absolute trend dit seizoen. Rode mantels,  
broeken, jurkjes, rokken,... alles kan gecom-
bineerd worden tot een ultravrouwelijk rood 
silhouet. 
Info: www.xandres.com

Nathan-Baume 
Minimalistisch en een tikkeltje stoer, maar 

zoals steeds met een classy uitstraling. 
Dat is waar de collectie van Nathan-
Baume deze winter voor staat. Nathan-
Baume kiest dit seizoen voor eenvoud, 
pure lijnen en tijdloze materialen die 
zowel jong als oud kunnen bekoren.

Info: www.nathan-baume.comInfo: www.nathan-baume.com

raken

Xandres BelgiumXandres Belgium

Dit jaar liet Stijn Helsen zich insprireren 
door  de wereldberoemde ‘Savile Row’ - 
dé kleermakersstraat uit Londen - waar 
popsterren als David Bowie en Brian 
Ferry hun maatpakken lieten aanme-

De Stijn Helsen vrouw is een reïncarna-
tie van Lauren Bacall uit de jaren ‘40. Ze 
kleedt zich boyisch met rushes. Haar city-
look bestaat uit strak zittende leggings met 
Savile Row geruite blazers en smalle das.

Info: www.nathan-baume.com

Sequoia
Sequoia gaat terug naar sterke symbolen: 
krachtige indetiteit en creativiteit, rijke ma-
terialen, gerafineerde details, subtiele kleu-
ren,...allemaal met 1 ster: de Ring.
Info: www.sequoiaparis.com

   Zaken   Zaken

Info: www.desigual.com

Sequoia
Sequoia gaat terug naar sterke symbolen: 
krachtige indetiteit en creativiteit, rijke ma
terialen, gerafineerde details, subtiele kleu
ren,...allemaal met 1 ster: de Ring.
Info: www.sequoiaparis.com
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met een origineel relatiegeschenk
Prikkel uw klanten

Op zoek naar leuke gadgets of originele relatiegeschen
ken die uw business net dat tikkeltje extra geven?  
Dan bent u bij Compagnie Laurent zonder twijfel aan 
het juiste adres! In onze moderne showroom vindt 
u niet alleen een ruime keuze aan gadgets, relatie
geschenken en stijlvolle eindejaarspakketten. Wij 
bieden ook een uitgebreid gamma aan kwalitatieve 
bedrijfs en vrijetijdskledij op maat.

Kortom, originele ideeën in overvloed! En heeft 
u graag advies bij het kiezen van een geschenk 
dat naadloos aansluit bij uw klant? Dan helpen 
wij u graag een handje. Onze deur staat letter
lijk en figuur lijk voor u open. En ...voor de snelle 
beslissers hebben we nog een extraatje in petto.  
Surf snel naar www.compagnielaurent.be en ontdek  
uw gratis design radio! (Voorwaarden op onze site.)

Luikersteenweg 328 A b1   |   B-3500 Hasselt   |   tel. 011-20 12 96
info@compagnielaurent.be  |  www.compagnielaurent.be

CL_Cactus_ad.indd   1 24-08-2011   16:09
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“In mijn studio creëer ik visuele levensverhalen. Ik maak een hu-

welijksreportage waarna de gehuwden vervolgens met hun baby’s 

terugkomen. Achteraf  zie ik diezelfde kinderen terug bij hun commu-

nie. Zo creëer je als fotograaf een stuk geschiedenis vervat in foto’s.” 

Anna Leoni van het gelijknamige bedrijf 
staat ondertussen al twee decennia voor 
fotografie op topniveau; fotografie die naar 
eigen zeggen vooral vanuit het buikgevoel 
voortkomt. Een sterke intermenselijke con-
nectie en een vaktechnische bagage om u 
tegen te zeggen maken haar dan ook tot 
een ondernemer en fotograaf waar nie-
mand langs kan kijken. “Mijn liefde voor 
fotografie kreeg ik voor een belangrijk deel 
van thuis uit mee. Mijn vader was een meer 
dan verdienstelijk amateurfotograaf en af 
en toe mocht ik zijn Nikon F2, even vast-
houden om zelf dingen uit te proberen. Het 
is trouwens ook met dat fototoestel dat ik 
mijn carrière ben gestart”, aldus Anna. 

Anna Leoni Fotografie is gespecialiseerd in 
portretfotografie in de ruime zin van het 
woord. Dat gaat van huwelijksreportages 
over zwangerschapsfotografie tot geboor-
tefoto’s en gestileerde portretten. Anna 
Leoni: “Die insteek zit er eigenlijk van meet 
af in omdat ik toen al op zoek ging om het 
intermenselijke aspect met mijn fototoestel 

verder uit te diepen. Ik liep kunstacademie, 
richting fotografie, terwijl ik ook studies 
marketing en publiciteit deed maar de klik 
met fotografie, het punt waarop je echt pas-
sie gaat voelen voor iets, kreeg ik pas toen 
ik stage liep bij Studio Leyssen, toen nog 
hofleverancier op het vlak van fotografie. 
Wanneer ik vandaag mensen fotografeer, 
hoor ik vaak dat ze zich erg relaxed voelen 
tijdens een shoot. Om dat als fotograaf te 
bewerkstelligen moet je toch een welbe-
paalde feeling hebben. Als ik mezelf als fo-
tograaf vandaag moet typeren dan is sober-
heid het sleutelelement. Van mijn fotografie 
straalt een soort natuurlijke eenvoud uit, 
zonder dat die ooit simplistisch wordt want 
dat zijn twee totaal verschillende begrip-
pen. Foto’s maken die tegelijkertijd sober-
heid en kracht uitstralen, daar moet je oog 
voor hebben. Het is jouw typische stijl als 
fotograaf die uitkristalliseert in een eigen 
beeldtaal.”

Foto’s maken die weten te betoveren en dat 
magische moment kunnen capteren voor 

de eeuwigheid, daar gaat het Anna Leoni 
om. Anna Leoni: “Bij fotografie draait alles 
om dingen te zien op het juiste moment en 
op de juiste plaats; om structuur en even-
wicht te geven aan hetgeen je fotografeert. 
En dat is iets dat je niet altijd kan leren, dat 
zit voor een stuk in de genen.” Fotografie is 
voor Anna echter ook beleving, iets om te 
delen. Anna Leoni: “Bij fotografie is het erg 
belangrijk dat je een band zoekt met het 
onderwerp. Als vrouw heb ik op dat vlak bij 
bepaalde facetten van mijn werk alvast een 
streepje voor.  Neem nu zwangerschaps-
fotografie. Een vrouw voelt zich al sneller 
relaxed wanneer ze wordt gefotografeerd 
door een andere vrouw. Hetzelfde geldt 
vaak ook voor erotische fotografie. Hier in 
de studio komen wel al eens dames voor 
een gezellig avondje uit met een hapje en 
drankje en een sessie pikante foto’s. Als 
vrouwelijk fotograaf maak je zoiets al snel 
veel toegankelijker. Tegelijkertijd krijgen 
mensen tijdens zo’n studioshoot ook meer 
zicht op professionele fotografie. Vaak ont-
staat er een aha-gevoel omdat ze plots be-
seffen hoe arbeidsintensief professionele 
fotografie wel kan zijn.”

‘Bij fotogafie zoekt je een band 
met het  onderwerp’

Het maakt mij na al die jaren nog altijd 
intens gelukkig wanneer ik vaststel dat 

ik het perfecte momentum van een foto 
heb kunnen vatten. 

Wie:  anna Leoni
Wat:  Zaakvoerder van 
 anna Leoni Fotografie
Waar:  Hasselt
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Get a fashionbreak!
Zaterdag 8 oktober is D-Day in het Has-
seltse Modemuseum. Op deze magische 
zaterdag wordt het Hasseltse modemekka 
bevolkt door jong modetalent dat betaal-
bare en exclusieve outfits met een unieke 
handtekening toont en verkoopt aan het 
grote publiek. Geweldige kleren, originele 
accessoires en nooit geziene handtassen al-
lemaal onder één dak en op één dag. Deze 
hemel luistert naar de naam DSGNRMRKT!

Na het overdonderende succes van de eer-
ste editie in oktober 2010 zet de modewe-
reld zich schrap voor deze tweede editie 
van ‘s lands hipste modemarkt voor young 
fashion talent only! DSGNRMRKT onder-
scheidt zich namelijk van andere creatieve 
markten door kleine handwerken en ande-
re creatieve kunstvormen koelbloedig links 
te laten liggen en alleen te gaan voor pure 
fashion. Cruel but Necessary.

VIP-opening
Dit jaar willen we de echte fashionista’s ex-
tra verwennen tijdens een VIP-opening. Van 
10.00 tot 11.00 krijgen zij de kans om als al-
lereerste de collecties van onze designers te 
spotten, te passen en te kopen! VIP’s krijgen 
niet alleen eerste shopkeuze, ze krijgen ook 
nog eens 10% korting op al hun aankopen 
bij de designers. Daarnaast krijgen de VIP’s 
een glaasje cava aangeboden en gaan ze 
met een goedgevulde goodie bag naar 
huis.

Praktisch:
VIPopening: zaterdag 8 oktober van 
10.00 tot 11.00 in het Modemuseum Has
selt, gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt.
Duotickets kosten 50 euro en zijn te 
koop via www.dsgnrmrkt.com en in 
het Modemuseum Hasselt.

Dit jaar willen we de echte fashionista’s ex-
tra verwennen tijdens een VIP-opening. Van 
10.00 tot 11.00 krijgen zij de kans om als al-
lereerste de collecties van onze designers te 
spotten, te passen en te kopen! VIP’s krijgen 
niet alleen eerste shopkeuze, ze krijgen ook 
nog eens 10% korting op al hun aankopen 
bij de designers. Daarnaast krijgen de VIP’s 
een glaasje cava aangeboden en gaan ze 
met een goedgevulde goodie bag naar 

opening: zaterdag 8 oktober van 
10.00 tot 11.00 in het Modemuseum Has
selt, gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt.
Duotickets kosten 50 euro en zijn te 
koop via www.dsgnrmrkt.com en in 

ir
en

e 
H

el
de

ns

Lane Starke

Karolien Verstraeten

Bl
ac

k 
Ba

llo
on

Col Claudine

36

Limburgse

Zaken
vrouwen®



Workshops
Maar je kan niet alleen op DSGNRMRKT te-
recht om je lam te shoppen! Je kan er ook 
terecht om leuke en exclusieve workshops 
te volgen. DSGNRMRKT programmeert 
workshops die origineel, hip en fashion zijn 
en die iedereen mee kan doen. Echte on-
handige Harriettes horen sowieso niet in de 
buurt van naald en draad, voor hun eigen 
veiligheid, maar voor de rest is iedereen 
welkom! Just kidding, aan onze workshops 
kan iedereen meedoen!
Info: www.dsgnrmrkt.com

Tote Bags
Net als voor DSGNRMRKT 2010 slaat 
DSGNRMRKT ook dit jaar de handen in el-
kaar met Think Pink, de organisatie voor 
borstkankerpreventie. Dit jaar zullen een 
drietal artiesten een unieke tote bag-print 
ontwerpen, exclusief voor DSGNRMRKT. 
Deze tote bags zullen verkocht worden via 
www.dsgnrmrkt.com, tijdens DSGNRMRKT 
zelf en via de website van Think Pink. Een 
deel van de opbrengst gaat naar Think Pink.

Designers
Ook voor deze editie zijn we in onze 
designer selectie op zoek gegaan naar de 
golden threesome: exclusiviteit, kwaliteit 
en vernieuwing! Op die manier willen we 
een kwaliteitslabel zijn waar jonge desig-
ners zich graag mee laten brandmerken.

buurt van naald en draad, voor hun eigen 
veiligheid, maar voor de rest is iedereen 
welkom! Just kidding, aan onze workshops 
kan iedereen meedoen!
Info: www.dsgnrmrkt.com

Tote Bags
Net als voor DSGNRMRKT 2010 slaat 
DSGNRMRKT ook dit jaar de handen in el
kaar met Think Pink, de organisatie voor 
borstkankerpreventie. Dit jaar zullen een 
drietal artiesten een unieke tote bag-print 
ontwerpen, exclusief voor DSGNRMRKT. 
Deze tote bags zullen verkocht worden via 
www.dsgnrmrkt.com, tijdens DSGNRMRKT 
zelf en via de website van Think Pink. Een 
deel van de opbrengst gaat naar Think Pink.

Designers
Ook voor deze editie zijn we in onze 
designer
golden threesome: exclusiviteit, kwaliteit 
en vernieuwing! Op die manier willen we 
een kwaliteitslabel zijn waar jonge desig-
ners zich graag mee laten brandmerken.

en vernieuwing! Op die manier willen we 
een kwaliteitslabel zijn waar jonge desig
ners zich graag mee laten brandmerken.

Praktisch:
DSGNRMRKT open voor het grote publiek: 
zaterdag 8 oktober van 11.00 tot 18.00 in het 
Modemuseum Hasselt, gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt.
De inkom is gratis en het bezoek aan de tentoontstelling kan 
tegen een verminderde prijs.
Voor alle info over het modemuseum Hasselt:
www.modemuseumhasselt.be
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In de golfwereld is Ellen Smets een kanjer. 
Eerder al wedijverde ze als profspeelster 
met de wereldtop, vandaag stoomt ze de 
golfbeloftes van morgen klaar. Haar carrière 
kwam er alvast niet overnacht. Meedraaien 
bij de top in de golfwereld komt niet zo-
maar aanwaaien, weet ze dan ook. Enkel 
hard werken en doorzettingsvermogen zijn 
van tel om het te maken als succesvol golf-
speelster.  

Haar carrière in het professionele golf had 
Ellen Smets niet echt gepland, het was eer-
der een toevalstreffer die haar de sport liet 
ontdekken. Ellen Smets: “Ik was achttien 
toen mijn vader een golf clinic boekte voor 
de familie. Op dat ogenblik had ik niet be-
paald een positief beeld van de sport. Eens 
ik echter mijn eerste swing gaf op de tee 
veranderde mijn leven compleet. Sterker 
nog: ik was verkocht en begon regelma-
tig te spelen. Zes jaar later stond ik op de 
European Ladies Tour en speelde ik op het 
hoogst mogelijke niveau. Die blitzcarrière is 
er gekomen omdat ik iemand ben die altijd 
wil uitblinken in een discipline. Wanneer ik 
met iets start, wil ik steevast doorgaan tot 
het - in dit geval letterlijk - gaatje. Uiteraard 
moet je ook een winnaarsmentaliteit heb-
ben. Ik heb het zelfs moeilijk wanneer ik 
verlies met een spelletje Monopoly dus ook 
op dat vlak zat het goed.”

Haat-liefdeverhouding
Voor Ellen kwam het succes er alvast erg 
snel. Ellen Smets: “Golf is een uitdagende 
sport , zowel fysiek als mentaal. Elke dag, 
elke green ziet er telkens weer anders uit. 
Golf vormt je karakter dan ook als geen 
andere sport. Je moet jezelf niet alleen alle 
technieken eigen maken maar ook leren je-
zelf te beheersen en vooral ook kritisch te 

blijven. Het kan altijd beter. Voor mij was het 
vaak extra moeilijk doordat ik op een paar 
jaar tijd erg snel, soms te snel, groeide. Het 
gevolg was dat ik nu eens heel goede, dan 
weer matige resultaten neerzette. In die op-
tiek was het vaak een moeilijke evenwichts-
oefening om consistentie in mijn spel te 
krijgen en op hoog niveau constant te pres-
teren waardoor ik een soort van haat-liefde-
verhouding met de sport ontwikkelde. Op 
dat vlak hebben spelers die opgroeien met 
de sport dan ook een streepje voor. Je krijgt 
daardoor immers een soort van vaardigheid 
die je vaktechnisch niet kan definiëren maar 
waardoor je wel veel gestructureerder op 
de green staat. De sport wordt op dat mo-
ment een soort van tweede natuur.” 

Vandaag heeft Ellen het circuit en de Ladies 
European Tour vaarwel gezegd en geeft ze 
haar kennis door aan een nieuwe generatie 
aankomende topsporters. Ellen Smets: “Les-
geven doe ik met hart en ziel maar toch mis 
ik bij momenten de competitie. Begrijp me 
niet verkeerd: ik heb geen spijt dat ik uit het 
circuit ben gestapt maar de dag waarop ik 
vernam dat golf eindelijk een olympische 
sport zou worden, heb ik wel even gevloekt. 
Ik weet hoe mooi het kan zijn, maar ook hoe 
zwaar. Door afstand te nemen, heb ik alvast 
één en ander in perspectief kunnen zetten 
waardoor ik mijn technische kennis maar 
vooral mijn bagage als tourspeelster aan 
mijn studenten kan meegeven.” 

“Elke dag is anders. Anders 

dan bij een puur fysieke sport, 

draait golf om meer dan kracht 

en conditie.”

‘Er is maar één zekerheid 
 in golf: niets is zeker’
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Wie:  ellen Smets
Wat:  Hoofdtechnisch coach  

van topsportschool 
Waar:  Hasselt

Golf is heel confronterend. Ik ben 
nooit echt iemand geweest die stil 

stond bij dingen of zich vragen stelde. 
Golf heeft mij daartoe gebracht.
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PERFICTION DIEPENBEEK, B2B DIVISIE VAN  LIPA DATACENTER • TEL. 011/33 23 23 • WWW.LIPA.BE • INFO�LIPA.BE 

Maak u geen zorgen over uw KMO 
  ››

LIPA Datacenter biedt u 
ICT oplossingen met de focus op 
uw business, en maakt zo uw bedrijf 
meer flexibel, beschikbaar, veilig 
en productief.

PerfICTion is een uniek Belgisch platform dat speci� eke 
oplossingen biedt om het ICT management voor KMO’s op 
een rendabele, dynamische en perfecte manier te beheren.

PerfICTion is ontstaan door het samenbrengen van de 
competenties van 250 experts, verspreid over 25 ICT 
bedrijven, waaronder LIPA Datacenter. Samen met onze 
partnerships met de belangrijkste hardware-, software-, 
tele- en datacomproviders, biedt PerfICTion u steeds 

perfecte oplossingen in ICT.

www.per� ction.be

 
 

• ICT managed services, installaties, 
onderhoud en herstellingen

• Hardware en network infrastructuur

• Cloud / hosted / virtualisatie services

• Licentiebeheer standaard software

• Connectiviteit, telefonie en 
Unified communication

• Business Software ERP – 
boekhouding – CRM

LIPA DATACENTER  IS UW 
SINGLE POINT OF CONTACT VOOR:  



“Wanneer men mij twintig jaar 

geleden zou gezegd hebben dat 

ik twee decennia later een be-

drijf met 1.000.000 euro omzet 

en een tiental medewerkers 

zou runnen, dan had ik op dat 

moment zeker de wenkbrau-

wen gefronst.”

Het in Diepenbeek gevestigde Lipa Da-
tacenter staat vandaag voor een solide 
partner op het vlak van IT-producten en 
-diensten aan kleine en middelgrote on-
dernemingen. Aan de wieg van het succes 
staat gedelegeerd bestuurder Miranda Lie-
bens die Lipa op zowat twintig jaar tijd sa-
men met haar partner Edwin Vanspauwen 
liet uitgroeien tot een vaste waarde in de 
IT-wereld. Miranda Liebens: “Mijn vader was 
een man met veel zakelijk doorzicht. Toen 
hij begin jaren negentig als Renault-conces-
siehouder vaststelde dat heel wat automer-
ken hun lokale filialen opdoekten, vond hij 
het tijd om andere opportuniteiten in kaart 
te brengen. Hij zag toen al veel potentieel 
in de wereld van IT en spoorde mij dan ook 
aan om mij in die richting te heroriënteren. 
Ik heb handel gestudeerd en had op dat 
moment geen IT-ervaring maar wel zag ik 
vanuit commercieel standpunt al snel het 
potentieel dat in de niche zat die we wilden 
aanboren. Tegelijkertijd kom ik uit een nest 
waar techniek altijd de boventoon voerde, 
en voor we er erg in hadden was Lipa Data-
center een feit.”  

“Vandaag is Lipa Datacenter een vlot ge-
oliede machine, programmeurs, technici en 
sales medewerkers incluis. Miranda Liebens: 
“Daar waar ik in het begin zowat alles voor 
mijn rekening nam, hou ik me vandaag veel-
al bezig met de leiding van de zaak. Ik zet 
als het ware de strategische lijnen van Lipa 
Datacenter uit. In de wereld van IT waarin 
alles razendsnel evolueert, moet je altijd ver 
in de toekomst kunnen kijken. Mede dank-

zij het lidmaatschap bij PerfICTion hebben 
we alvast een erg goede kijk op de markt. 
Ikzelf zit immers mee in de marketing- en 
strategiegroep van PerfICTion en hou zo 
een vinger aan de pols wat markttrends en 
dergelijke betreft. Als bedrijf zijn we vooral 
gekend voor onze proactieve aanpak. Onze 
topprioriteit is daarbij de (IT) continuïteit 
van onze klanten verzekeren. Het is niet 
altijd makkelijk om in de wereld van kleine 
en middelgrote ondernemingen bedrijfslei-
ders van die noodzaak te overtuigen.”
Het hoeft alvast geen betoog meer dat Mi-
randa voor tweehonderd percent gaat voor 
haar voor het bedrijf dat ze ooit leven in-
blies. Miranda Liebens: “Wanneer ik ergens 
mijn tanden in zet, dan ga ik ervoor. Wan-
neer men mij twintig jaar geleden zou ge-
zegd hebben dat ik twee decennia later een 
bedrijf met 1.000.000 euro omzet en een 
tiental medewerkers zou runnen, dan had 
ik op dat moment zeker de wenkbrauwen 

gefronst. Op twintig jaar leer je zoveel. Je 
maakt een zakelijke groei door maar even-
eens een enorme persoonlijke groei. Lipa 
Datacenter is mijn passie, ik leef en adem dit 
bedrijf, ik wil het altijd verder stuwen.” Heel 
veel vrije tijd houdt Miranda alvast niet over 
maar de schaarse vrije momenten die ze 
heeft, vult ze door haar dochter Anke te ver-
gezellen wanneer die gaat paardrijden. Mi-
randa Liebens: “Wanneer ik met Anke mee-
ga, dan kan ik helemaal ontstressen. Ook 
mijn Cocker Spaniel, Vesper, is een vaste 
waarde in mijn leven. Het is als zakenvrouw 
erg belangrijk dat je een gezond evenwicht 
vindt tussen de business en jezelf, je familie 
en je vrienden.”

‘Wanneer ik ergens mijn tanden 
 in zet, dan ga ik ervoor’

Wie:  Miranda Liebens
Wat:  Gedelegeerd Bestuurder 

Lipa Datacenter
Waar:  Diepenbeek

Het is als zakenvrouw 
erg belangrijk dat je een 
gezond evenwicht vindt 
tussen de business en jezelf, 
je familie en je vrienden.

© Anna Leoni
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De combinatie arbeid en gezin blijft voor 
veel vrouwen nog steeds een drempel om 
een carrière uit te bouwen. ‘Veel moeders 
bevinden zich in een situatie waarin ze niet 
alleen moeten gaan werken, maar ook nog 
eens een heel gezin moeten runnen. Met 
vier opgroeiende kinderen in huis komt het 
er vooral op aan om je goed te organiseren 
en goede afspraken te maken. Burgemees-
ter zijn is een tijdrovende job, met heel wat 
activiteiten op onregelmatige uren. Je bent 
het 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Een stad als 
Hasselt is voortdurend in beweging, en als 
burgemeester moet je altijd bereikbaar zijn. 
Slapen doe ik dus met de telefoon naast mij 
op het nachtkastje.’

Nieuwe stijl

Zowel de politieke wereld als die van de 
ambtenaren worden van oudsher gezien 
als typisch mannelijke omgevingen. ‘Maar 
gelukkig komt daar, zowel in de privésector 
als bij de overheid, stilaan verandering in. 
Als vrouwelijke burgemeester bekijk ik een 
aantal dingen ook anders. In plaats van be-
slissingen van bovenaf op te leggen, bouw 
ik ze liever samen met alle betrokkenen van 
de grond op. Mijn motto is: luisteren, over-
leggen en pas daarna beslissen. Dit bete-
kent dat we trachten om de inwoners van in 
het begin bij het beleid betrekken. Ik geloof 
echt dat Hasselt een verhaal is waar ieder-
een aan mee kan schrijven, en we werken 
er hard aan om er voor te zorgen dat dit ook 
effectief gebeurt. Dit zorgt voor een nieuwe 
stijl in Hasselt.’

Coach van een 
hechte ploeg
Ze  is dan wel de eerste vrouwelijke burgemeester van Hasselt, 

veel poeha maakt Hilde Claes er zelf niet rond: ‘Het is een beetje 

vreemd dat ze spreken van een vrouwelijke burgemeester, 

terwijl ik nog nooit heb horen spreken over een ‘mannelijke’ 

burgemeester. Soms zeggen ze me wel eens dat Hasselt een 

vrouwelijke stad is. Maar ik vind dat wat je doet goed moet zijn 

voor vrouwen én mannen.’

Warm Hasselt

Hasselt staat bekend als een warme stad. 
‘En als vrouw heb ik hier waarschijnlijk 
wat meer waardering voor dan mijn man-
nelijke collega’s. Meer dan mannen heb-
ben wij de gewoonte om aan een warm 
nest te werken. En net omwille van die 
warmte ben ik zo trots om burgemees-
ter te zijn van Hasselt. Ik heb al heel wat 
politieke niveaus doorzwommen: par-
lementslid, gedeputeerde…, maar mijn 
hart ligt duidelijk bij de Hasselaren. Op 
het lokaal niveau sta je het dichtst bij de 
mensen en net dit vind ik zo belangrijk. 
Burgemeester zijn is de job van m’n leven 
en voel me daardoor goed in mijn vel, iets 
wat zich ook doortrekt naar thuis.’

Coach van een ploeg

Hilde Claes ziet zichzelf ook eerder als 
coach van een ploeg dan als baas. ‘Met 
politieke spelletjes houd ik me echt niet 
bezig. Ik zie mijn taak vooral als er voor 
zorgen dat iedere schepen goed kan 
functioneren en zijn werk in optimale 
omstandigheden kan uitvoeren. Het is als 
team dat we het moet waarmaken, want 
op die manier krijgen we het meest ge-
daan voor Hasselt, en dat verdienen onze 
inwoners.’
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Nijverheidspark 42
B-3580 Beringen

011/42 26 03

Middenweg 9
B-3930 Hamont
011/44 07 20

Mechelsesteenweg 10-16
B-1910  Kampenhout

016/53 66 40

De meest complete groothandel!

w w w . v a n z o n . b e       i n f o @ v a n z o n . b e



“Je kan de goedkoopste zijn en 

de beste service hebben maar 

de persoonlijke band met de 

klant blijft primordiaal. Betrok-

kenheid met onze klanten  is 

bij ‘Horeca Van Zon’ dan ook 

één van de drijfveren van het 

succes.”

Elke rechtgeaarde Belg die ooit de betere 
friet- of broodjeszaak aandeed, moet ‘Ho-
reca Van Zon’ kennen. Maar Van Zon is veel 
meer dan snacks: het bedrijf met honderd-
tien medewerkers en zowat dertigduizend 
verschillende artikels in hun bestand is on-
dertussen ook een vaste waarde in de bete-
re horecazaken doorheen heel Vlaanderen. 
Gedelegeerd Bestuurder Marion Van Zon 
nam een vijftal jaar geleden het roer over 
en stuurt het bedrijf  resoluut en zelfzeker 
de toekomst tegemoet. Marion Van Zon: 
“We zijn een familiebedrijf van de derde 
generatie. Dat geeft je als de leading lady 
van zo’n bedrijf toch een erg bijzonder ge-
voel. Zowat vijf jaar geleden heb ik de zaak 
definitief in handen gekregen. Uiteraard is 
dat niet overnacht gegaan. Ik was eigenlijk 
voorbestemd om in de zaak te komen zoals 
dat dan heet. Het duurde echter totdat ik 
negentien was eer ik ten volle besefte dat 
mijn ouders van mij verwachtten dat ik op 
een dag het roer van hen zou overnemen. 
Wanneer ik er nu over nadenk zou ik het 
niet anders gekund hebben. Van Zon is een 
levenswerk van mijn opa maar ook van mijn 
papa en mama, ik zou het emotioneel ook 
niet kunnen verkroppen om zoiets ooit uit 
handen te geven. Ik hoop zelfs al stiekem 
dat mijn zoontje ooit de Van Zon saga ver-
derzet.”

‘Wees gelukkig met wat je hebt bereikt en 
probeer daar steeds op verder te gaan’

Wie: Marion Van Zon
Wat:  Gedelegeerd Bestuurder 

Horeca Van Zon 
Waar:  Hamont

Ondanks het feit dat Marion Van Zon van-
daag aan het hoofd staat van een uit de 
kluiten gewassen onderneming blijft ze 
zichzelf. Marion Van Zon: “Mijn levens- en 
bedrijfsmotto komen erg overeen. Wees ge-
lukkig met wat je hebt bereikt en probeer 
daar steeds op verder te gaan. Ik ben op 
dat vlak erg realistisch ingesteld. Dit bedrijf 
vraagt al mijn aandacht en zoals bij iedere 
ondernemer met passie voor zijn of haar 
zaak loopt het niet altijd zoals je wil. Ook ik 
krijg dagelijks af te rekenen met moeilijk-
heden die moeten worden aangepakt, uit-
dagingen die dienen worden aangegaan. 
Daarbovenop ben ik ook voortdurend be-
zig om de strategische krijtlijnen van het 
bedrijf verder uit te zetten opdat het succes 
dat we vandaag kennen, bestendigd blijft. 
Het is een enorme verantwoordelijkheid 
maar ik doe het met hart en ziel.” 

Wanneer Marion gevraagd wordt naar haar 
meest dierbare bezit dan heeft ze meteen 
het antwoord klaar. Marion Van Zon: “Mijn 
hart gaat naast het bedrijf ten volle uit naar 
mijn familie, mijn zoontje en mijn man. Mijn 
man is in een heel andere business actief 
en daar  heb ik van meet af aan ook voor 
gekozen. Wanneer je samen in de zaak zit, 
ga je immers al snel business en privé door 
mekaar mengen. Mijn partner is op dat vlak 
een fantastisch iemand. Hij respecteert die 
keuze en respecteert ook het feit dat ik als 
het hoofd van een onderneming een erg 
drukke agenda heb. De typische dingen 
zoals dat ik te weinig tijd maak voor hem 
of vaak laat naar huis kom zijn tussen ons 
onbestaande. Wanneer je een bedrijf leidt, 
is zo’n partner dan ook een zegen.”

“Mijn levens- en 
bedrijfsmotto 
komen erg overeen. 
Wees gelukkig met 
wat je hebt bereikt 
en probeer daar 
steeds op verder te 
gaan."
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UGG
Met de nieuwe FW 2011 col-
lectie voegt UGG Australia 
nieuwe texturen toe aan klas-
sieke gebreide artikelen, be-
reikt de Bailey Button Collec-
tion nieuwe hoogpunten en 
maakt sheepskin een grandi-
oze comeback. De collectie is 
geïnspireerd op het landschap 
en de rijke landelijke cultuur 
van New Mexico en dat komt 
tot uitdrukking in de rijke 
kleuren, de ingetogen stijl en 
luxueuze greep. 
Info: www.uggaustralia.nl

Steve Madden Party
Steve Madden volgt de catwalktrends op de voet en ser-
veert ons ook dit seizoen een collectie waar elke zichzelf 
respecterende fashionista van zal smullen. 
Glitter en glamour met zicht op de eindejaarsfeesten. 
In stijlvol zwart/wit, heftig roze, blauw of purper en al 
dan niet gezegend met pailletten. Bij voorkeur op een 
hoge hak, al worden ook de acrofoben op hun wenken 
bediend met een flashy ballerina...
Info: www.stevemadden.be

Steve Madden volgt de catwalktrends op de voet en ser-
veert ons ook dit seizoen een collectie waar elke zichzelf 

Glitter en glamour met zicht op de eindejaarsfeesten. 
In stijlvol zwart/wit, heftig roze, blauw of purper en al 
dan niet gezegend met pailletten. Bij voorkeur op een 
hoge hak, al worden ook de acrofoben op hun wenken 

Liu•Jo
Harmonieuze lijnen doen 
het figuur tot zijn recht 
komen zonder ooit te 
overdrijven. De materi-

aalkeuze voor overjassen is 
heel eenvoudig: dichte wollen 
weefsels en dubbel geweven 
crêpe leveren elegante duffels 
en dubbele jerseyjasjes op. 
Kostbare stoffen zoals visco-
se crêpe en sable crêpe, maar 
ook technische nieuwe en 
uiterst comfortabele materi-
alen worden gecombineerd 
in pakken, jassen, fijne broe-
ken en jurken. 
Info: www.liujo.it

UGG
UGG Australia heeft een rijke geschiedenis in het ontwerpen 
van laarzen en schoenen die worden gekenmerkt door vak-
manschap, een stijlvolle casual look en het gebruik van luxu-
euze materialen - allemaal elementen die zich goed laten verta-
len in het produceren van hoogwaardige handtassen. De UGG 
Australia handtassen zijn beschikbaar op retaillocaties van UGG 
Australia en op www.uggaustralia.nl

UGG
UGG Australia heeft een rijke geschiedenis in het ontwerpen 

Een prinses 
  in de winter...

Lou Paris Fée d’Hiver
Spinnenwebkant, spiegelende zijde, 
twinkelende draden en elegante strik-
jes, Lou Paris heeft een sprookjesach-
tige collectie ontworpen.
Met de luxe en weelde van zijdesatijn 
en geraffineerde Leavers-kant weeft 
Fée d’Hiver haar luchtige en gracieuze 
web. Lou Paris biedt in deze serie voor 
de eerste maal een lange jurk geheel 
van zijdesatijn en talrijke korsetmodel-
len, waaronder een korte bustier.
Info: www.lou-paris.com

Liu•Jo
Harmonieuze lijnen doen 
het figuur tot zijn recht 
komen zonder ooit te 
overdrijven. De materi

aalkeuze voor overjassen is 
heel eenvoudig: dichte wollen 
weefsels en dubbel geweven 
crêpe leveren elegante duffels 
en dubbele jerseyjasjes op. 
Kostbare stoffen zoals visco
se crêpe en sable crêpe, maar 
ook technische nieuwe en 
uiterst comfortabele materi
alen worden gecombineerd 
in pakken, jassen, fijne broe
ken en jurken. 
Info: www.liujo.it

len, waaronder een korte bustier.
Info: www.lou-paris.com
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Hoss Intropia
Hoss Intropia stelt haar collectie voor het 
seizoen herfst-winter 2011 voor, met wel-
doordachte opties voor elk moment van 
de dag. Deze keer vonden we inspiratie in 
het geluk en de kleuren van de folkwereld, 
met een inslag van “terug naar de natuur”. 
Zuivere stoffen, zoals wol en leder, zijn de 
sterren van de verleidelijke lijnen in zwart, 
rood, turkoois en ivoorwit. De afwerkin-
gen en details, zoals grofkorrelige linten, 
borduursels en metalen applicaties prijken 
op de uiterst charmante kledingstukken 
die geïnspireerd zijn door de natuur en de 
bergen.
Info: www.hossintropia.com

Elisabeth Landeloos
Parelmoer, satijn en zilver, dat zijn de drie na-
tuurlijke materialen voor de herfstcollectie 
van Elisabeth Landeloos. Zijde en parelmoer 
geven de collectie een sensuele dimensie. 
Oosterse en westerse symbolen en stijlen ver-
smelten tot eigentijdse creaties met een ziel.
www.elisabethlandeloos.com

IKKS
Deze winter blijft de IKKS shoes collectie trouw 
aan zijn roots met zijn nonchalante boots, een 
mix van inspiraties (militaire boots met klassie-
ke lederen zool) of materialen (mat en glanzend 
leder, leder en lakleder). Voor degenen die op 
zoek zijn naar een meer vrouwelijke of 
gedistingeerde stijl, hebben we een 
complete serie geïnspireerd door 
de Britse klassieke schoenen in 
geborsteld leder (schoen met hak, 
boots met hak, hoge en lage derby).  
Info: www.ikks.com

    Zaken die 
vrouwen raken

Yves Renard 
De winterlijn van Yves Renard is stijlvol, vrou-
welijk, elegant en tijdloos. Reeds 60 jaar pas-
sie en gedrevenheid vertalen zich in een reeks 
ontwerpen waarin de vrouw centraal staat. 
Warme kleuren zoals Mustard, Rock, Lama & 
Red  geven een extra dimensie en unieke uit-
straling. Naast de originele collectie pakt Yves 
Renard dit seizoen uit met een geheel nieuwe 
ledersoort. 
De Attitude-lijn werd ontworpen voor de 
jonge, dynamische en sportieve vrouw. Met 
deze nieuwe lijn neemt Yves Renard een com-
pleet nieuwe wending. Zuiverheid en leder in 
zijn meest natuurlijke vorm geven de ontwer-
pen een eigen karakter. In het gebruik zullen 
deze handtassen een unieke patine krijgen en 
mooier worden met de tijd.
Info: www.yvesrenard.be

Rêve d’hiver

leder, leder en lakleder). Voor degenen die op 
zoek zijn naar een meer vrouwelijke of 
gedistingeerde stijl, hebben we een 
complete serie geïnspireerd door 
de Britse klassieke schoenen in 
geborsteld leder (schoen met hak, 
boots met hak, hoge en lage derby).  

Cecil
Het wordt zeer zeker een gezel-
lige herfst en winter en onze voeten 
worden lekker ingeduffeld in schoe-
nen met pittige shearling accenten. 
Het omgekeerde leder vinden we 
terug op zowel de rijgschoenen als 
op de boots en de laarzen. Het ma-
teriaal wordt decoratief verwerkt op 
de bovenkant of als zachte voering 
binnenin de schoen: verleidelijk 
comfort gegarandeerd!  
Info: www.cecil.be

Mysterie tussen 
oost en west

Liu Jo Luxury
Een bekende uitspraak van Pablo Picasso 

is: “Kleuren volgen emoties, ze passen bij 
veranderende stemmingen en gevoelens”. 
Deze uitspraak prikkelde de sieradenont-

werpers van Liu Jo, die een nieuwe energie-
ke collectie horloges brengen. De collectie 
komt tegemoet aan de steeds veranderende 
smaak en stemming van alle Fashion liefheb-
bers. Deze winter heeft Liu Jo een geweldige 
verpakking ...  een lederen envelop tas.
Info: www.liujoluxury.it

Staal, kristal en veel, heel veel … kleuren
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Enkel op afspraak    
Open van 9u tot 20u - woensdag en zondag gesloten

Kortom, bij  
“Healing Sun & Beauty“ 
vindt u de innerlijke rust 

met uiterlijke schoonheid. 
Iedereen wil zich toch 

goed voelen in zijn/haar 
vel en er stralend uitzien.

www.healingsb.be

Healing Sun & Beauty 
Wijkstraat 33 (parking Carrefour), 

3590 Diepenbeek
healingsb@telenet.be

tel. 0470/544879 

Open van 9u tot 20u - woensdag en zondag gesloten

Kortom, bij  
“Healing Sun & Beauty“ 
vindt u de innerlijke rust 

met uiterlijke schoonheid. 
Iedereen wil zich toch 

goed voelen in zijn/haar 
vel en er stralend uitzien.

www.healingsb.be

Healing Sun & Beauty 
Wijkstraat 33 (parking Carrefour), 

3590 Diepenbeek
healingsb@telenet.be

tel. 0470/544879 

voor het gelaat

Maakt je 10 jaar jonger.
Ook voor acné en

couperose.

Voetreflexologie

Wellnessarrangementen
solo & duo

Permanente 
make-up

Nieuw!

Gelaatsverzorgingen, 
cellulitisbehandelingen, anti-aging, 
afslanken, verstrakken 
en verjonging met 
wellness therapie

“AQUASPA GOLD“ is een wellnesstafel om intens te 
genieten van de meest fantastische wellnesservaring. 
Een peeling, warme stoomtoevoer, regendouche, infra 
rood licht, kruiden, oliën en massages zorgen voor een 
ontspannende en zuivere werking met er bovenop nog 

een gelaatsverzorging aangepast aan uw huid.

Wellness- en 
Beautyspecialiste 

Marjolein van der Tuin 
uw personal coach, 
coacht u naar uw 
gewenst figuur en 

gewicht zonder 
inspanning.



Marjolein van der Tuin is net 51 jaar maar 
ziet er tien jaar jonger uit en lacht met pret-
lichtjes in de ogen wanneer we haar daar-
over aanspreken. “Ik ben al jaren fan van de 
producten van Jean Klébert. Af en toe on-
derwerp ik mijn gelaat aan een Botaplanner 
kuur (een anti-aging verzorging van Jean 
Klébert met de effecten van botox, nvdr) 
maar ook thuis gebruik ik dagelijks de pro-
ducten van Jean Klébert. En, dat zie je aan 
mijn huid.” Logisch dat Marjolein de produc-
ten ook in haar eigen instituut verkoopt.

“Daarnaast vind ik gezondheid en je goed 
voelen heel belangrijk”, zo gaat Marjolein 
verder. “Het is het uitgangspunt van mijn 
zaak Healing Sun & Beauty. “Mensen die 
zich goed voelen en geen stress hebben, 
kom je niet vaak meer tegen. Ikzelf had 
vroeger ook veel stress. Ik ben begonnen 
als vertegenwoordigster in de algemene 
voedingssector. Een job die ik combineerde 
met twee dochters Claudine en Miranda. De 
laatste werd gezond geboren maar heeft 

‘Mijn levensopdracht bestaat 
erin mensen zich beter te doen 
voelen in hun vel en, ja, zelfs 
gelukkig te maken’

Wie:  Marjolein van der tuin
Wat:  Zaakvoerder van  

Healing Sun & Beauty 
Waar:  Diepenbeek

door een bacterie in een melkfles uit het 
ziekenhuis kort na haar geboorte een hart-
stilstand gekregen met zuurstoftekort naar 
de hersenen tot gevolg. Nu op haar 28ste 
is ze nog altijd mentaal en fysisch gehandi-
capt. Op m’n 41ste kreeg ik er nog een zoon 
bij Cédric, die is nu tien. Omdat ook ik mijn 
kinderen een goede toekomst wilde geven, 
was ik voordien druk in de weer met m’n car-
rière – ik werkte van ‘s ochtends negen tot ‘s 
avonds twaalf –  maar op een gegeven mo-
ment ga je dingen toch anders bekijken en 
besef je dat het belangrijk is dat je je goed 
in je vel voelt. Daarom leg ik nu in mijn in-
stituut dat ik twee jaar geleden opende de 
nadruk op pure ontspanning voor lichaam 
en geest. ‘Voel je wel in je vel met Healing 
Sun & Beauty’ is niet voor niets mijn slogan.” 

De therapieën van schoonheidspecialiste 
Marjolein van der Tuin geven niet alleen 
mooie resultaten op vlak van huidverstrak-
king of anti-aging, ze staan ook voor heling 
van de geest. “Voor mijn Healing-behande-
ling komen ze van heinde en verre. Het is 
een speciale behandeling waarbij de klant 
anders buitenkomt dan hij/zij is binnenge-
komen. Onder mijn handen krijgen mijn 
klanten een ervaring waardoor ze zich be-
ter gaan voelen. Klanten die louter hun huid 
willen verbeteren die kunnen ook elders te-
recht maar meerwaardezoekers moeten bij 
mijn zijn. Klanten krijgen een luisterend oor 
en denken na een behandeling bij mij vaak 
heel anders over hun (privé)problemen. 
‘Healing’ in mijn bedrijfsnaam staat dan ook 
voor ‘genezen’. ‘Sun’ heeft op zijn beurt niets 
met ‘zonnebank’ te maken maar wel met 

de zon en een goed gevoel van binnenuit. 
Want als je je goed voelt dan straal je dat 
ook uit. Beauty staat voor de behandelin-
gen die ik aanbiedt waarmee ik de mensen 
tien jaar jonger probeer te maken. Met de 
combinatie van de drie probeer ik mijn le-
vensopdracht te vervullen.” 

Tijd voor jezelf 
nemen, is heel 
belangrijk. Daarin 
vind je immers de 
kracht voor jezelf. 
En als je je goed in je 
vel en krachtig voelt 
dan geniet ook je 
gezin daarvan mee.
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“Wanneer Europa uit de crisis wil raken en een economische rol van 

belang wil spelen, dan kan dat alleen met een slimme groei waarbij 

het talent en de vaardigheden van vrouwen beter wordt benut. ”

Vdet is een gespecialiseerd uitzendkan-
toor dat zich naast het segment ‘Horeca’ 
ook positioneert binnen ‘Office’ en ‘Sales’. 
Gedelegeerd bestuurder Carla Grauwels 
is een vrouw met pit, innemend en vooral 
ook met een immense knowhow die ruim 
twee decennia in de uitzendsector over-
spant. Carla Grauwels: “Mijn ervaring levert 
me een haarscherp beeld van de uitzend-
sector op en laat me eveneens toe om de 
aandachtspunten van die uitzendsector in 
kaart te brengen. Op die manier kunnen we 
uitzendwerk bij Vdet naar een nieuw niveau 
brengen. Vooral het maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen maakten we al snel 
tot één van de speerpunten.”

Dat Carla pas drie jaar geleden van start 
ging met Vdet, betekent voor haar een 
structurele meerwaarde. Carla Grauwels: 
“Ik heb langer gewacht dan de doorsnee 
ondernemer om het erop te wagen. Dat 
maakte echter ook dat toen we van start 
gingen ik een stevige dosis maturiteit, le-
venswijsheid maar ook inzicht op mense-

lijk- en ondernemersvlak kon meenemen. 
Dat maakt de doorstart naar een eigen be-
drijf alvast een stuk makkelijker.” Voor Carla 
is het daarenboven belangrijk om als zaken-
vrouw grenzen te verleggen. “Amper één op 
tien leden binnen de raden van bestuur in 
de grootste Europese ondernemingen zijn 
vrouwen. Een gezonde man/vrouw mix in 
de bedrijfswereld is naar mijn mening dan 
ook cruciaal voor een rendabel maar ook 
mensgericht totaalplaatje. Wanneer Europa 
uit de crisis wil raken en een economische 
rol van belang wil spelen, dan kan dat alleen 
met een slimme groei waarbij het talent en 
de vaardigheden van vrouwen beter wordt 
benut. Ik ken heel wat zakenvrouwen die 
ik bewonder voor hun doorzettingsvermo-
gen, hun creativiteit maar ook voor de eeu-
wige zoektocht, manager op het werk en 
manager thuis”, aldus Carla.

Menselijk kapitaal
Bij Vdet geloven ze alvast rotsvast in het on-
eindige potentieel van mensen. Carla Grau-
wels: “Ik denk dat er in ieder mens veel meer 

zit dan dat die persoon vermoedt. Wanneer 
je op topniveau werkt, moet je je niet on-
derscheiden met bedrijfsmiddelen maar 
wel met de samenstelling van je teams. De 
ultieme sterkte van elk bedrijf is het men-
selijk kapitaal. Stel voor je teams proces-
doelen, geen resultaatdoelen. Een optimaal 
resultaat is immers het gevolg van een opti-
maal proces. Op het proces heb je honderd 
procent invloed, op het resultaat niet altijd. 
Iedereen binnen het Vdet team speelt daar-
bij een andere rol en is een in se ook een 
ander mens. Wanneer je dat accepteert dan 
is dat voor een bedrijf een onverwoestbare 
kracht. Zolang je mensen blijft motiveren 
om grenzen te verleggen en zulks doet met 
een stevige dosis emotionele intelligentie 
dan zit je als ondernemer gebeiteld. Gren-
zen leren verleggen bij je teams en hen ver-
trouwen en ruimte geven om te onderne-
men is cruciaal voor een succesvol bedrijf.” 
Vdet lanceert in september 2011 een nieuw 
initiatief. Dat is DOK6, studentmeeting-
point, met verrassende en originele insteek. 
Het zal een leuke ‘place to be’ worden voor 
alle Vdet medewerkers en jonge potentials.  
Meer info op de website: dok6.be

‘Heel wat zakenvrouwen bewonder 
ik voor hun doorzettingsvermogen’

Wie:  Carla Grauwels
Wat:  Gedelegeerd Bestuurder 

van Vdet
Waar:  Hasselt

Kijk en denk positief en 
haal uit elk mens het beste 
naar boven.
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De Belgische modeketen JBC pakt dit 
najaar uit met een reeks opmerkelijke 
TV-spots. Alle aandacht gaat naar de 
kleding en de emotie die ze oproe-
pen. Mode is immers emotie en dat 
wil JBC weergeven in deze campagne. 
Bovendien ligt de focust ook op het 
Belgische karakter van JBC. Daarvoor 
doen ze beroep op drie Belgische top-
modellen: Elise Crombez, Kjell Bracke 
en Hannelore Knuts, stuk voor stuk 
klinkende namen in de internationale 
modellenwereld. Ze combineren het 
professionalisme van de wereldtop 
met een no-nonsense attitude, wat 
hen zo bijzonder maakt.

volle lijn voor kantoor of voor een avondje 
uit.  De derde spot met Hannelore Knuts 
wordt in november uitgezonden. Hierin 
staan homewear en lingerie centraal. De 
sfeer verschilt van de eerste twee spots. De 
boodschap die erachter schuilt, zal pas later 
onthuld worden naar aanleiding van een 
bijzonder evenement. Wait and see…

De campagne werd uitgewerkt door het 
reclamebureau The Ideas Unit, ingeblikt 
door het Belgische productiehuis Dr. Film 
en geregisseerd door Tim Keul, die thuis is 
in de internationale modewereld. Voor de 
special effects werd beroep gedaan op het 
bedrijf dat de effecten in “The Pirates of the 
Caribbean” op zijn naam heeft staan. 

Het resultaat van deze elementen, in 
combinatie met de moderne en brui-

sende uitstraling van Barcelona, 
zijn drie eigentijdse spots die 

qua niveau kunnen tippen aan 
deze van internationale mode-
huizen. Met dat verschil dat de 

kleren van JBC die getoond worden, 
in ieders bereik liggen.  

De eerste spot “Colors” met Kjell Bracke fo-
cust op kleurige jurken en zal begin sep-
tember uitgezonden worden. De tweede 
spot zal begin oktober op het scherm ko-
men. Hierin vertolkt Elise Crombez de rol 
van een vrouw die zich klaarmaakt om naar 
kantoor te gaan. Telkens ze op een andere 
plaats komt, krijgen we een andere outfit te 
zien uit de collectie “Nightwish”, een stijl–
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JBC strikt 
Belgische topmodellen 
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van Osch Halen
Industriepark 1122
3545 Halen
Tel: 013 46 01 30
info@vanoschhalen.net.bmw.be
www.vanosch.bmw.be

van Osch Hasselt
Scheepvaartkaai 14
3500 Hasselt
Tel: 011 21 15 10
info@vanoschhasselt.net.bmw.be
www.vanosch.bmw.be

van Osch Tienen
Ambachtenlaan 2A
3300 Tienen
Tel: 016 81 25 39
info@vanoschtienen.net.bmw.be
www.vanosch.bmw.be

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

4,3-5,9 L/100 KM • 114-137 G/KM CO2

DE NIEUWE BMW 1 REEKS. SpORT Of URBaN.

TWEE KaRaKTERS. 
EENZELfDE DNa.

Accentueer uw unieke persoonlijkheid met een compacte en veelzijdige wagen die uitblinkt in dynamiek en 
efficiëntie. Dankzij het uitgesproken karakter van de nieuwe BMW 1 Reeks wordt het haast vanzelfsprekend. 
De verrassende ECO PRO technologie en talrijke BMW EfficientDynamics en ConnectedDrive innovaties 
bezorgen u opwindend en verantwoord rijplezier. Sportievelingen gaan voor de compromisloze Sport Line. 
Bent u eerder creatief? Kies de eigentijdse Urban Line. Of beslis zelf hoe hij uw karakter het best in de  
verf zet, en personaliseer uw BMW 1 Reeks helemaal naar uw smaak. Afspraak bij ons voor een eerste 
kennismaking en een onvergetelijke proefrit.

BMW EfficientDynamics
Minder uitstoot. Meer rijplezier.

BMW Financial Services biedt u innovatieve financiële formules aan, zowel voor particulieren als professionals.  
Met BMW Serenity, onze voordelige onderhoudscontracten, blijft uw BMW in topvorm. Uw BMW geniet gedurende  
5 jaar de BMW Mobile Care mobiliteitsservice.

BMW 1 Reeks

Echt rijplezier



Op woensdag 1 juni vond in BMW concessie van Osch Hasselt het ‘women 

only’ event Summer Fever plaats. Samen met van Osch ambassadrice 

Els Tibau genoten 700 dames van een avond vol Beauty & Wellness. Het 

succesvolle evenement werd afgesloten met een spetterende afterparty in de 

MINI Hasselt Store waar ook de mannen van de partij waren.

Women Only Event
Summer Fever
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BMW9834_Pave ́_vanOsch_30x50.indd1   1 1/09/09   11:07:26



Beste lezer,

Met enige fierheid stellen wij u de eerste editie van “Limburgse Zaken Vrouwen” voor. In eco-
nomisch minder gunstige tijden is een nieuwe uitgave een lichtpunt en bewijs van gedurfd 
ondernemersschap. Meer specifiek zijn zeker vrouwelijke ondernemers en managers meer 
dan ooit van belang in het bedrijfsleven. Naast de onmiskenbare fundamentele rol in de 
samenleving, die vrouwen traditioneel met verve vervullen, groeit hun invloed en waarde 
ook binnen het bedrijfsleven. Hun aantal stijgt maar misschien nog niet snel genoeg. Ook de 
aanwezigheid in raden van bestuur van grotere ondernemingen moet toenemen. Zij bren-
gen een aparte aanpak en creativiteit mee in het leiding geven. Een juiste mix van dames en 
heren maakt een onderneming succesvoller.

Dit Glossy magazine waarin vrouwen zich op een originele manier kunnen profileren is vol-
gens ons uniek en waardevol. Het kan aanzetten en inspireren tot “een eigen bedrijf op te 
starten” of “te gaan voor een leidinggevende functie”. Ondanks hindernissen (vooral nog 
de combinatie van een gezin en een eigen zaak of kaderfunctie) gaat het vooral om een 
goed idee, daadkracht en een beetje lef. Wij ondervonden bij dit eerste nummer ook nog de 
typisch Belgische “bescheidenheid”. Sommige dames hadden nog wat schroom om zich te 
presenteren op een originele manier en alzo ook op een efficiënte manier te netwerken. Wij 
danken dan ook van harte de deelnemers van dit eerste nummer. Wij zijn ook blij met de vele 
positieve reacties. Veel dank voor het onmiddellijke enthousiasme van de vele organisaties 
en instanties. Ik denk dan in het bijzonder aan de mensen van het SOFIA project van de uni-
versiteit van Hasselt, de werkgeversorganisaties VOKA en UNIZO, de Provincie Limburg en 
de politieke vertegenwoordigers. Wij betrekken graag iedereen, die zijn bijdrage wil leveren, 
bij dit project.

Het jaarboek “Limburgse Zaken Vrouwen” heeft de ambitie om een platform te bieden aan 
de vrouwelijke ondernemers. Wij hopen initiatieven los te weken en zullen ons openstellen 
voor constructieve reacties van jullie allemaal.

Graag maak ik dan ook een jaarlijks 
rendez-vous met onze vele lezers.

Jan Tuerlinckx
Uitgever

Woord van dank
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“Het leven is een feest, feesten 

is ons leven. Dat is niet al-

leen ons bedrijfs- maar ook 

ons levensmotto. Het speelt 

permanent in alles wat we 

ondernemen, zowel zakelijk 

als privé.”

“Onze zaak is gegroeid vanuit de passie 
van mijn man. Reeds in zijn studenten-
jaren was mijn man Jan Smets heel erg 
into party’s en fuiven. Zijn ongebreidelde 
creativiteit leidde hem van het ene avon-
tuur naar het andere. Met een zakenpart-
ner runde hij Radio Noordzee (later Hit 
FM) waar hij ook als manager en presenta-
tor werkte. Die job bracht hem in contact 
met bedrijven en handelaars die al gauw 
weet kregen van zijn creatieve drive en 
hem zo nu en dan vroegen om een open-
deur of een evenement te organiseren. Zo 
ging de bal stilaan aan het rollen en com-
bineerden wij de events in bijberoep met 
onze dagelijkse jobs. Al snel bleek evenwel 
dat er zo veel aanvragen voor evenement-
en binnenkwamen dat het niet langer 
haalbaar was om twee jobs te combineren 
en besloten wij er ten volle voor te gaan. 

Een makkelijke overgang voor mij, want 
als directiesecretaresse moet je ook allerlei 
zaken regisseren.”

“Er wordt al eens gezegd dat een zaak run-
nen met je eigen partner, niet makkelijk 
is. Maar wij voelen ons alle twee perfect 
thuis in die tandem. Jan trekt het creatieve 
gedeelte naar zich toe. Hij voelt in enkele 
woorden perfect aan welke richting de 
klant uit wil. Op zijn beurt vertaalt hij dat 
naar mij. We zijn zo op elkaar ingespeeld 
dat ik direct mee ben en het evenement 
al levendig voor me zie. Bij de uitvoering 
van onze events houdt Jan zich bezig met 
het zwaardere werk zoals de opbouw en 
de techniek. Ik doe meer het fijnere werk 
van aankleding, personeel, briefings tot 
administratie, alsook het coördineren van 
onze afdeling Great Weddings, een aparte 
eventafdeling binnen suc6 voor trouwers. 
Onlangs organiseerden wij een VIP-lunch 
voor het bekende model en actrice Eliza-
beth Hurley. Bij het inkleden van de feest-
tafel werd de plaats van elk bord, glas, 
bestek door mij eigenhandig gemeten en 
gelinieerd, elk detail moest kloppen en dat 
werd door deze VIP-gasten erg gewaar-
deerd.”

“Wat kriebelde om deze zaak op te start-
en, is alleszins de combinatie van creatief 
bezig zijn en het permanent contact met 
mensen. Ik vind het heel belangrijk om 
iedere opdracht tot een goed einde te 
brengen. Als we voor de klant een evene-
ment hebben kunnen organiseren, eentje 
waarover de gasten hem in superlatieven 
aanspreken, dan is onze missie geslaagd. 
Een serieuze uitdaging was de viering 
rond de heiligverklaring van pater Dami-
aan in de gemeente Tremelo. In zo’n klein 
dorp een heel mooi evenement neer-
zetten voor tienduizenden mensen en 
de verwelkoming van het koningspaar in 
goede banen leiden, heeft op onszelf ook 
indruk gemaakt. Ook de organisatie van 
ons eigen luxury lifestyle event Très Chic 
is elk jaar een bijzondere uitdaging. Voor 
ieder evenement is de uitdaging dat we 
vanuit een wit blad vertrekken en samen 
op dat blad het evenement op maat van 
de klant uittekenen. Wij volgen onze klant-
en trouwens ook persoonlijk op en zijn er 
op elk event zelf van opbouw tot en met 
afbouw bij. Een persoonlijke service die 
onze klanten heel erg weten te smaken.”

‘Het leven is een feest, 
 feesten is ons leven’

Ontspannen voor 
mij is hobbykok 
spelen. Op dat vlak 
bevind ik mij in een 
bevoorrechte plaats.

Limburgse

Zaken
vrouwen®

Wie:  ingrid Vanmarsenille
Wat:  Medezaakvoerder  

Suc6 events
Waar:  alken




