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Stiekem
een job passen?
Ontdek in de
uitneembare gids waarom
Voka Open Bedrijvendag
de grootste jobbeurs
van het jaar is.

Duurzaam ondernemen
www.openbedrijvendag.be
volg ons op:

#openbedrijvendag

Vlaanderen
is ondernemen

“Wat is de volgende stap die jij wil
zetten met je bedrijf?”
Hans Haagdorens
Bedrijfsadviseur VLAIO

MAAK EEN AFSPRAAK MET MIJ OF ÉÉN VAN MIJN
COLLEGA-ADVISEURS OP VLAIO.BE/AFSPRAAK
Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak vooruit gaat.
Maar ook al heb je bakken ervaring, toch blijf je met heel wat vragen zitten.
VLAIO is jouw gids bij de realisatie van je plannen. Wij zijn een kritisch
klankbord en en geven ook concreet advies over subsidies en financiering.
We brengen je eveneens in contact met de juiste experten.
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VOORWOORD HANS MAERTENS – GEDELEGEERD BESTUURDER VOKA

DUURZAAMHEID WERKT!
gespreksonderwerp aan tafel én in de bedrijfsplannen van
onze ondernemingen. Tienduizenden jongeren en volwassenen
kwamen het voorbije jaar meermaals op straat om aan de
politici meer aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek.
Dat is nobel en het zorgde ervoor dat het thema actueel
werd. Soms werd er echter ook verwezen naar de bedrijven als
boosdoeners en vervuilers, die zich niet veel aantrekken van
hun leefomgeving. Dat kwetste, eerlijk gezegd. We kunnen
met cijfers aantonen hoe sterk de bedrijven al
ingezet hebben op klimaatvriendelijk en duurzaam
ondernemen. Maar nog beter dan droge cijfers, is het om je
ogen en oren de kost te geven op zondag 6 oktober. Je zag de
bedrijven misschien niet op de straat, maar binnen hun bedrijfsgebouwen werkten ze al aan de oplossingen die men van de
politiek vraagt.
Alleen al tijdens Voka Open Bedrijvendag tonen honderden
bedrijven hun inspanningen om duurzaam te ondernemen. Geloof mij, dat is slechts het topje van de ijsberg.
Ondernemers zijn zich meer dan ooit bewust van hun impact
op de samenleving en willen op een zo positief mogelijke manier
welvaart creëren voor heel Vlaanderen. Want dat is
waar ondernemers goed in zijn: kansen zien in de samenleving,
oplossingen zoeken voor problemen, onderzoeken, ontwikkelen
en innoveren, en hard werken om ze op te lossen. Bedrijven zijn
immers een deel van de oplossing.

Bedrijven vind je in alle mogelijke vormen en kleuren. Het ene
zit achter betonnen muren, het andere achter een blinkende
glaspartij. Sommige bedrijven voelen zich beter op een bedrijventerrein, andere leven dan weer op in de stad. Maar hoezeer ze
onderling ook verschillen, op zondag 6 oktober delen ze twee
belangrijke zaken met elkaar: ze ontvangen jou en vele andere
bezoekers met open armen op een nieuwe editie van Voka
Open Bedrijvendag. En terwijl je er bent, zullen ze dit
jaar extra aantonen hoe zij inzetten op duurzaam
ondernemen.
Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is bijzonder
blij dat onze bedrijven inzetten op duurzaamheid. Het thema
krijgt terecht veel aandacht als nieuwsitem in de media, als

En omdat Voka Open Bedrijvendag ook een moment is waarop
men al eens een potentiële toekomstige werkgever bezoekt, doe
ik een oproep aan al die mensen die hun bezorgdheid over onze
planeet en onze samenleving ook in de praktijk willen omzetten:
zet samen met de ondernemers je schouders onder dat
gemeenschappelijke doel. Innoveer, probeer en realiseer
met en binnen de bedrijven om van die duurzame
toekomst geen eis maar een realiteit te maken. De
ondernemingen die op zondag 6 oktober hun deuren openen,
zijn er alvast klaar voor.

Met ondernemende groeten,
Hans Maertens
Gedelegeerd Bestuurder
Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen
www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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LEGENDE
Om dit magazine voor jou overzichtelijk te houden, hebben we elke provincie een kleur toegekend. Ben je bijvoorbeeld op
zoek naar Antwerpse deelnemers, dan kan je in het groene luik van ons magazine terecht. Wil je liever in West-Vlaanderen
op stap, dan vind je in het gele luik vast iets boeiends! We hebben voor alle bedrijven ook enkele herkenbare iconen
voorzien. Zo weet je waar je als rolstoelgebruiker terechtkan, waar je met je kroost heen kan op 6 oktober of voor welke
bezoeken je heel snel een plekje moet reserveren!

DEELNEMENDE BEDRIJVEN PER PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN .......................................................P15
OOST-VLAANDEREN ........................................................P28
BRUSSEL EN VLAAMS-BRABANT ................................P40
ANTWERPEN ......................................................................P48
LIMBURG .............................................................................P58

Leuk voor kinderen
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers

NIEUW
Binnenin het magazine zit een

uitneembare gids
Waarin je kan ontdekken waarom
Voka Open Bedrijvendag de grootste
jobbeurs van het jaar is.
Pluk dit uit het magazine, handig om
te weten waar je kan solliciteren op
zondag 6 oktober.

Starter: beginnende bedrijven
Zorg en sociale economie
2-talig: Nederlands, Frans
Reservatie verplicht!
Greenspot: deelnemer met duurzame bedrijfsactiviteiten
Stakeholder*
Op dit adres kan je meerdere deelnemers bezoeken.

*

COLOFON
Druk magazine: Roularta Media Group. Verantwoordelijke uitgever: Voka Open Bedrijvendag – Studio Aperi Negotium NV – Xavier
Bouckaert – Meiboomlaan 33 – 8800 Roeselare. Het Voka Open Bedrijvendag team: Cynthia Coulier, Mieke Ampe, Patrick Deblauwe,
Helga Ponet, Jeroen Neirinckx, Ines Bruylant en Laurence Commane.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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INTERVIEW

XAVIER BOUCKAERT - CEO ROULARTA MEDIA GROUP
“Sign for my future” dat ondersteund werd door vooraanstaande bedrijven en captains of industry. Liefst 268.000
mensen ondertekenden de petitie van “Sign for my future” voor
een ambitieus klimaatbeleid dat België klimaatneutraal maakt
vóór 2050. Alle politieke partijen – zonder enige uitzondering hebben zich bij de overhandiging van de petitie geëngageerd om
dit klimaatbeleid uit te voeren.
Maar ondernemingen hoeven niet per se hierop te wachten. Elk
bedrijf kan nu al zijn verantwoordelijkheid opnemen. Elke dag
berichten de media van Roularta Media Group over beloftevolle
initiatieven van bedrijven die groen en duurzaam ondernemen.
Het is verheugend en hoopvol om vast te stellen dat heel wat
bedrijven hiermee bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld de bedrijven die
dit jaar deelnemen aan Voka Open Bedrijvendag.

Het thema van Voka Open Bedrijvendag is dit jaar groen en
duurzaam ondernemen. Een actueler thema dan dit is moeilijk
om te vinden.
De klimaatproblematiek beroert de hele maatschappij, zowel
in binnen- als buitenland. Ieder mens is betrokken partij in
deze problematiek. Ieder van ons zal de gevolgen ervan dragen
als we niet snel de nodige maatregelen nemen. Dus ook de
ondernemingen.
Ondernemingen weten welke maatregelen ze kunnen nemen om
groen en duurzaam te ondernemen. In die zin zijn zij de ideale
partner van de overheid om samen deze verantwoordelijkheid
op te nemen.

Ook Roularta Media Group besteedt al enkele jaren veel aandacht
aan groen en duurzaam ondernemen. Het papier dat door de
drukkerij gebruikt wordt, is gerecycleerd of komt uitsluitend
van bomen die deel uitmaken van gebieden uit duurzaam
bosbeheer. Emissies uit de drukkerij worden voorafgaandelijk
geneutraliseerd zodat ze geen nadelige gevolgen hebben voor
het milieu. Een grote groene wandeltuin, een petanquebaan en
een heuse bloemenborder werden naast het bedrijf aangelegd
voor de medewerkers, onder het motto “mens sana in corpore
sano”. Zonnepanelen dragen bij aan de productie van de energie
die we nodig hebben. Maar we letten ook op de kleintjes, zoals
de beperking van het gebruik van
bekers in plastiek aan de drankautomaten.
Kortom, we kijken ongeduldig uit naar
deze groene editie van Voka Open
Bedrijvendag en de deelnemende
bedrijven die ongetwijfeld veel
aandacht zullen krijgen!

Er is trouwens een grote eensgezindheid onder politieke partijen
en ondernemers om de klimaatproblematiek aan te pakken. Dit
was duidelijk merkbaar in het kader van het klimaatinitiatief

Voor de druk van dit magazine dragen we zo ook ons steentje bij aan het duurzaam verhaal van
Voka Open Bedrijvendag.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

DOSSIER DUURZAAM ONDERNEMEN
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INTRO

DUURZAAM ONDERNEMEN
Duurzaam ondernemen is niet meer
weg te denken in het huidige
ondernemerslandschap. Denk maar
aan circulaire economie, ecologie,
recyclage, maatschappelijk verantwoord ondernemen, een ideale balans
bereiken tussen People, Profit & Planet,
verminderen van de CO² uitstoot, creatief
opwekken van energie, je product of
dienst in het teken van morgen zetten,
je ecologische voetafdruk verkleinen, ….
Het zijn slechts enkele topics waarmee
ondernemers vandaag bezig zijn.
Dankzij de inspanningen van het team
van Voka Open Bedrijvendag pakken
we ook dit jaar weer uit met een mooi
gediversifieerd aanbod van interessante, leuke en unieke bedrijven uit
verscheidene sectoren.
Van vaste waarden en heus bedrijfserfgoed tot starters, van bedrijven
uit de zorg- en dienstensector tot
productiebedrijven en industrie: kom
op zondag 6 oktober het diverse
aanbod ontdekken en laat je ondernemerszin prikkelen. Als directeur
van Voka Open Bedrijvendag wil ik alle
deelnemende bedrijven graag van
harte bedanken voor hun inzet aan
deze geslaagde editie 2019. Het wordt
dankzij hun enthousiasme opnieuw een
bruisende, “ondernemende” dag!
Veel ondernemers dragen duurzaam
ondernemen reeds hoog in het vaandel
en doen heel wat om hun groene
inspanningen en imago nog verder
te versterken. Met deze groene
inspanningen scoren ze namelijk
zowel bij klanten, sollicitanten
als medewerkers. Het thema van
Voka Open Bedrijvendag op zondag
6 oktober 2019 is dan ook: Duurzaam
ondernemen!

Officiële partner voor het jaarthema
is Lidl Belgium. Als één van de meest
snelgroeiende retailers zet Lidl Belgium
voortdurend in op duurzaamheid.
Kortom duurzaamheid is ontzettend
belangrijk in de toekomstvisie van Voka
Open Bedrijvendag & Lidl Belgium.
Voka Open Bedrijvendag zet de
afgelopen jaren ook in op het verbeteren
en optimaliseren van haar diensten om
die zo duurzaam mogelijk te maken.
People, Profit & Planet dragen we heel
hoog in het vaandel. Het magazine is
sinds vorig jaar downloadbaar via onze
website wat goed was voor meer dan
50 000 exemplaren. Het magazine
wordt geprint op papier dat PEFC
gecertifieerd is maw is gerecycleerd
of komt uitsluitend van bomen die
deel uitmaken van gebieden uit
duurzaam bosbeheer. De niet gebruikte
organisatie- en promotiematerialen
worden hergebruikt en sinds deze editie
worden de organisatie – en promotiematerialen vervaardigd uit duurzaam
karton.

jaar een beroep gedaan op CELLMADE.
CELLMADE is de nieuwe naam voor
de gevangenisarbeid. Gedetineerden
verwerven levensdiscipline en beroepservaring en wij bouwen mee aan een
vorm van maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
We zetten deze duurzame logistieke
keten daarna verder met de groene
verzending van de pakketten via onze
partner Hytchers.
Het grote Kick-Off event op de Tour &
Taxis site i.s.m. CO2 LOGIC, vond plaats
op woensdag 5 juni, op wereldmilieudag.
We zijn erin geslaagd om dit event CO²
neutraal te maken en hebben hiervoor
ook een bijkomend label ontvangen.
Kortom, ook wij zitten niet stil en dragen
ons steentje bij om duurzaam ondernemen in onze werking te integreren.
Ontdek alle duurzame verhalen van
onze deelnemende bedrijven op zondag
6 oktober en laat je inspireren!
Ondernemende groeten,
Cynthia Coulier
Directeur Voka Open Bedrijvendag

Wat betreft ons logistiek verhaal om
al deze organisatie- en promotiematerialen bij onze deelnemende
bedrijven te brengen, hebben we dit
www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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UITGELICHT!

GREENSPOT
Bedrijven wiens core business duurzaam ondernemen is worden ondergebracht onder de “Greenspot”, de hotspot voor groene
ondernemers. Je kan de deelnemende bedrijven met duurzame bedrijfsactiviteiten herkennen aan het icoontje Greenspot
.
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GALLOO EN ’T VEER
RECYCLAGE VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

Jarenlang partnerschap
80 jaar Galloo, 35 jaar ‘t Veer en 20 jaar onderling partnership.
Dat plaatsen we graag in de kijker. Galloo is een recyclagebedrijf,
’t Veer is een maatwerkbedrijf en stelt personen met een
afstand tot de arbeidsmarkt tewerk. Beide bedrijven zijn buren
en gelegen in de industriezone Grensland in Menen. Op het vlak
van de ontmanteling van afgedankte elektrische apparaten
hebben ze elkaar gevonden. Wat begon met 5 man aan een
lopende band om metaal te sorteren is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een performant depollutieproces van AEEA
(Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten).
Al sinds 2001 staan Galloo en ’t Veer in voor de ontmanteling
van huishoudelijk elektronisch afval. Ze scheiden high value
scrap van low value scrap. Een activiteit die jaar na jaar is blijven
groeien. Dagelijks verwerken meer dan 100 medewerkers vijf
vrachtwagens televisiemonitoren (TVM) en tien vrachtwagens
overig elektro-materiaal (OVE) tot nieuwe grondstoffen. Goed
voor 400 boxen per dag, ofwel de helft van de Belgische stroom
OVE en 100% van de Belgische TVM-stroom. Voor ’t Veer zijn deze
activiteiten goed voor een kwart van hun totale tewerkstelling.
Dankzij hun unieke samenwerking kunnen ’t Veer en Galloo zich
focussen op hun ‘core business’. ’t Veer ontdoet vakkundig alle
toestellen van hun schadelijke stoffen, waarna ze bij Galloo de
volgende stappen van het recyclageproces doorlopen. Dankzij
de knowhow van Galloo worden de verwerkte toestellen gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen.

Nieuwe productie-unit
In het voorjaar investeerden Galloo en ’t Veer nog in een nieuwe
productiehal in Menen. Daardoor kunnen de afvalstromen nog
beter gevaloriseerd worden. Doorheen de jaren zijn de eisen
die aan de verwerking van elektro-afval worden gesteld enkel
maar verstrengd ..., met verdere en betere recyclage als doel.
Een tendens die beide bedrijven toejuichen. Maar dit geeft voor
hun medewerkers wel als uitdaging dat de afvalstromen steeds
verder moeten worden uitgesplitst in deelfracties. Het proces
wordt complexer. Voor ’t Veer als maatwerkbedrijf komt het
erop neer om het complexe arbeidsproces te vereenvoudigen.
Als maatwerkbedrijf passen zij het werk aan hun medewerkers
aan. Met de ingebruikname van de nieuwe productiehal is een
belangrijke stap hiertoe genomen.
Duurzaam
Duurzaam ondernemen is geen hol begrip voor de twee Menense
bedrijven. ’t Veer laat talenten op de arbeidsmarkt niet verloren
gaan en Galloo valoriseert oude apparaten tot nieuwe grondstoffen. De overgang naar een circulaire economie zorgt voor
extra tewerkstellingskansen. Zowel bij ’t Veer als bij Galloo.
Wedstrijd
Breng op zondag 6 oktober uw afgedankte elektrische en
elektronische apparaten mee naar Galloo / ’t Veer en maak kans
op leuke prijzen.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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ZO VERZOENT

LIDL DISCOUNT MET DUURZAAMHEID

Lidl is de officiële partner van het
jaarthema van
Voka Open Bedrijvendag:
duurzaam ondernemen.
De supermarktketen wil één van de
meest duurzame bedrijven in de hele
retailsector worden.
En het is daar goed naar op weg,
vertelt Philippe Weiler (Head of
Sustainability van Lidl Belux).
Weiler legt uit hoe discount en
duurzaamheid verrassend goede
partners kunnen zijn.

De duurzaamheidsstrategie bij Lidl bestaat uit 5 pijlers: assortiment, medewerkers,
milieu & klimaat, maatschappij en business partners. De supermarktketen
bouwt langetermijnrelaties op met zijn leveranciers en breidt zijn duurzame
productaanbod voortdurend uit. Tegelijk wil het bedrijf de voetafdruk van al zijn
transport terugdringen, de allerbeste werkgever worden, en een buitengewone
buur zijn via samenwerkingen met voedselbanken.

“Onze duurzaamheidsstrategie werd
gevalideerd door 50 stakeholders die de hele
maatschappij vertegenwoordigen.”
“Al die ambities vertalen we naar meerjarenplannen met hyperconcrete
doelstellingen”, vertelt Weiler. “Zo willen we de totale uitstoot van ons logistiek
transport doen dalen met 10%, ook al groeien we elk jaar als bedrijf. De lat ligt
dus hoog, en dat hebben we te danken aan de dialoog met externe stakeholders.”
“Onze duurzaamheidsstrategie werd gevalideerd door maar liefst 50 stakeholders
die de hele maatschappij vertegenwoordigen”, legt Weiler uit. “We zaten samen

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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met GAIA, VDAB, Voedselbanken, overheden, de academische
wereld, enzovoort. Er is geen betere manier om de juiste
accenten te leggen en het ambitieniveau omhoog te duwen.”
Rondkijken in een distributiecentrum
Op Voka Open Bedrijvendag opent Lidl de deuren van zijn grote
distributiecentrum in Sint-Niklaas. Dat is een indrukwekkend
gebouw van 10 meter hoog dat tegelijk volgens een heel
eenvoudig principe werkt. Aan de ene kant komen producten
in alle kleuren van de regenboog toe, aan de andere kant
vertrekken ze weer naar de winkels in de regio.

“Er liggen 7.200 zonnepanelen op het dak.
Een investering van 1,6 miljoen euro.”
Tijdens een rondleiding zullen alle duurzaamheidspijlers aan bod
komen. Weiler: “Op het dak liggen maar liefst 7.200 zonnepanelen.
Een investering van 1,6 miljoen euro. Daarnaast maak je kennis
met onze bioproducten, ontdek je hoe we de logistiek efficiënt
organiseren, en zie je hoe we meer dan 90 procent van ons afval
selectief inzamelen in het recyclagecentrum.”
“Samenwerkingen met armoedeorganisaties verlopen dan weer
meer ad hoc”, gaat Weiler verder. “In de winkels zit je altijd met
kleine voedseloverschotten. In een distributiecentrum gaat het
eerder om verkeerde leveringen of foutieve verpakkingen. Dan
nemen we onze maatschappelijke rol op door verschillende
palletten goederen via voedselbanken te verdelen bij kansarme
gezinnen.”
Is duurzaam duurder?
De meeste mensen denken bij duurzame producten ook aan
hogere prijzen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn.
Weiler: “Als discounter wil je schakels wegnemen in je aankoopproces. Zo kom je vanzelf bij korte ketens terecht. We kopen zo
veel mogelijk rechtstreeks aan bij onze leveranciers. Dat was
ooit een commerciële beslissing, maar ze ondersteunt net zo
goed onze duurzaamheidsinspanningen.”

“Als discounter wil je schakels wegnemen
in je aankoopproces. Zo kom je vanzelf
bij korte ketens terecht.”
“Ook onze langetermijnrelaties met die leveranciers renderen”,
gaat Weiler verder. “Al onze tomaten komen al 20 jaar
van dezelfde kweker in Sint-Katelijne-Waver. Dankzij onze
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vertrouwensband durfde hij te investeren in duurzame serres.
Het resultaat? Zijn water- en energierekeningen zakten bijna
naar nul. Daardoor is zijn verkoopprijs zo goed als onklopbaar. En
in periodes van grote droogte blijft de kwaliteit van zijn tomaten
op topniveau, terwijl andere kwekers het moeilijk krijgen.
Win-win.”
Geen keuzestress
Ook in de winkels neemt Lidl zelf zijn verantwoordelijkheid. De
retailer kiest al jaren voor een uitgebreid, maar niet eindeloos
assortiment van ongeveer 2.000 producten. Zo houdt het de
prijzen laag en bespaart het klanten keuzestress. Diezelfde
strategie keert terug in het duurzaamheidsbeleid. Weiler:
“We kiezen er telkens voor om volledige productcategorieën
te verduurzamen. Je vindt bij ons geen chocoladerepen meer
zonder een duurzaamheidscertificaat. Simpelweg alle cacao die
we gebruiken, is vandaag duurzaam.”

“Soms geven we een stukje van onze
marge op. Dat zijn we aan onze status van
discounter verplicht.”
“Op dezelfde manier hebben al onze verse en diepvriesvisproducten het MSC- of ASC-keurmerk”, vervolgt Weiler. “Klanten
hoeven de afweging tussen duurzaam en niet-duurzaam dus
niet meer te maken. Gelukkig maar, want we merkten dat dat te
weinig gebeurt. In onderzoeken geven de meeste consumenten
aan dat ze wel een beetje meer willen betalen voor verantwoord
geproduceerde producten. Maar in de winkel zijn ze vaak zo
gehaast dat ze hoogstens een snelle prijsvergelijking maken.”
Duwt die aanpak Lidl dan niet in een hoger prijssegment voor
zijn duurzame producten? “Toch niet”, antwoordt Weiler stellig.
“Ik legde al uit dat we via korte ketens en langetermijnrelaties
vaak aan een even voordelige prijs inkopen als concurrenten die
minder inzetten op duurzaamheid. Soms ligt onze inkoopprijs
natuurlijk wel iets hoger, maar dat voel je als klant niet. In zo’n
geval geven wij een stukje van onze marge op. Dat zijn we aan
onze status van discounter verplicht.”
Lidl gaat dus enthousiast voort op de ingeslagen weg. Zo verkoopt
de retailer sinds deze zomer nog alleen maar weidemelk. Dat is
melk van koeien die minstens 120 dagen per jaar buiten grazen.
Een primeur in de Belgische retailsector. En achter de schermen
werd Lidl als eerste Belgische supermarkt toegelaten tot het
Science Based Targets Initiative. Dat is een project van de
Verenigde Naties en WWF dat bedrijven aanspoort om zichzelf
ambitieuze klimaatdoelstellingen op te leggen.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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VOKA CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN
Bolton
“Ook voor kmo’s gaan economie en ecologie hand in hand”
verbruik op vier jaar tijd terugbrengen tot een vierde”, zegt
zaakvoerder Patrick Tonneau trots. Maar het motto van Patrick
Tonneau is dat economie en ecologie perfect hand in hand
kunnen gaan. Daarom werd nog verder ingezet op duurzaam
ondernemen. “Wij willen niet alleen aantonen dat je succesvol
duurzaam kunt ondernemen, maar vooral dat je dat ook kan als
kmo. Via de stad Aalst konden we onze eerste deelname aan
het Voka Charter Duurzaam Ondernemen laten sponsoren als
voorbeeld voor andere kleine en middelgrote ondernemingen.
We zijn nu goed op weg om onze officiële erkenning van de
Verenigde Naties te krijgen”, aldus Patrick Tonneau.

20 jaar na de opstart als copyshop, maakte Bolton in 2015
de overstap naar een ecologische netwerkdrukkerij. Maar wat
betekent dat juist? “Het ecologische aspect spreekt voor zich:
we proberen de impact op de natuur te beperken. Dat deden
we voordien ook al, maar vooral op vlak van energie. Sinds onze
verhuis in 2017 gebruiken we meer machines, maar toch minder
energie. Dankzij ingrepen als geothermie, LED-verlichting en
sinds deze zomer ook zonnepanelen, willen we ons energie-

Vandaar ook de term netwerkdrukkerij. Want bij Bolton doet
men niet alles zelf, maar werken ze samen met andere drukkers
die een bepaalde specialisatie in huis hebben. “Noem ons
gerust een drukwerkmakelaar. Door samenwerking met andere
drukkers, leveren we kwalitatief drukwerk af tegen een voor de
klant lagere prijs dan wanneer we alles zelf zouden doen. Dat
maakt dat we ons een netwerkdrukkerij noemen. Maar kom het
gerust zelf ontdekken op Voka Open Bedrijvendag!”.

Niko
“Zelfs na 18 Milieucharters nog bijleren over duurzaam ondernemen”
Niko ken je misschien van de lichtschakelaars of ander elektrisch
installatiemateriaal in huis. Het familiebedrijf dat dit jaar 100
kaarsjes uitblaast, zet vandaag voor de derde keer zijn deuren
open voor het grote publiek. “Het duurzame thema was zeker
een stimulans voor ons om nog eens mee te doen dit jaar”, zegt
director corporate affairs Dany Sturtewagen. “Het zit gewoon
ingebakken in het DNA van Niko om de impact van ons bedrijf
op het milieu en de omgeving zo laag mogelijk te houden.” Dit
jaar ontving Niko al voor de 18e keer het Milieucharter van Voka
Oost-Vlaanderen. Maar het bedrijf gaat nog verder dan enkel
milieu-impact beperken en doet nu ook mee met het Voka
Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), om op de 17 SDG’s van
de Verenigde Naties te werken.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

DOSSIER DUURZAAM ONDERNEMEN
Bij Niko ziet men de toekomst door een groene bril. Via talrijke
acties werkt men aan de milieu-impact. “We slagen er spijtig
genoeg nog niet in om echt cradle-to-cradle te werken, maar
onze verpakkingen en grondstoffen maken we wel steeds meer
recupereerbaar. Dat is een van de aandachtspunten bij het
uitwerken van nieuwe producten in onze ontwikkelingsafdeling”,
geeft Dany Sturtwagen mee.
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van andere bedrijven leren hoe we onze werking nog duurzamer
kunnen maken. Zowel op vlak van energie- en waterverbruik,
als wat duurzame tewerkstelling voor onze mensen betreft. We
willen absoluut onze elektrotechnische productie in eigen land
houden, dus zetten we sterk in op automatisering, een innovatieve arbeidsorganisatie en meer verantwoordelijkheid voor onze
medewerkers. Zo kunnen we ook vanuit België blijven werken
aan ons wereldwijd verhaal”, aldus Dany Sturtewagen.

Wat hoopt Niko na 18 Milieucharters nog bij te leren van het Voka
Charter Duurzaam Ondernemen? “Met onze deelname willen we

Internationale erkenning
dankzij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt uw
onderneming de mogelijkheid om via een actieplan op maat,
resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam
ondernemen te werken. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen hiervoor het
universeel kader. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch
reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en
businessmodellen.

Onafhankelijke beoordeling
Een team van onafhankelijke deskundigen beoordeelt aan het
begin van het jaar het actieplan en kijkt op het einde van het
jaar of de acties gerealiseerd werden. Na een positieve evaluatie
ontvangt u het VCDO. Wie gedurende drie opeenvolgende jaren
acties realiseert binnen elk van de zeventien SDG’s van de VN,
ontvangt van Cifal Flanders/UNITAR het internationaal erkend
UNITAR-certificaat, gelinkt aan de VN.

17 doelen, 5 pijlers
Samen met u kijken we waar uw uitdagingen voor het komende
jaar liggen, welke zaken er op til staan binnen de organisatie
en op welke vlakken u (nog) meer vooruitgang wil boeken. De
zaken die tijdens dit gesprek naar boven komen, gieten we
samen in een actieplan. Onze leidraad hierbij zijn de 5 pijlers van
de VN (people, planet, prosperity, peace & partnership) en de
17 SDG’s, die Voka samen met Cifal Flanders/UNITAR vertaald
heeft naar het bedrijfsleven.

Voor elke organisatie
Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat
stellen voor deelname, ongeacht de grootte van de onderneming,
het aantal werknemers of de aard van de activiteit. De enige
voorwaarde is het engagement om te voldoen aan de sociale,
welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren
van een actieplan. Ook zin om het Voka Charter Duurzaam
Ondernemen en wie weet het UNITAR-certificaat te behalen?

Kijk op www.voka.be/vcdo voor meer informatie
en contactgegevens in uw regio.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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ONTDEK DE
DEELNEMENDE BEDRIJVEN

Stiekem
een job passen?
Ontdek in de
uitneembare gids waarom
Voka Open Bedrijvendag
de grootste jobbeurs
van het jaar is.

Hoe werkt het?
Op de volgende bladzijden vind je een blokje uitleg over elk deelnemend bedrijf. De bedrijven zijn onderverdeeld in provincies en staan
gesorteerd op postcodes (mits enkele uitzonderingen). Zoek je een bedrijf waar je als rolstoelgebruiker heen kan? Wil je met je kroost
op stap? Ben je geboeid door starters of duurzame bedrijven, volg dan de onderstaande iconen.
Leuk voor kinderen

2-talig: Nederlands, Frans

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Reservatie verplicht!

Deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Greenspot: deelnemer met duurzame bedrijfsactiviteiten

Starter: beginnende bedrijven

Stakeholder

Zorg en sociale economie
Opgelet:
Omwille van je veiligheid of de bezoekerscapaciteit moet je bij bepaalde bedrijven je plekje reserveren. Je herkent ze aan dit
icoontje

. Wees er snel bij, want vol is vol. Surf voor meer informatie naar www.openbedrijvendag.be.

HOTSPOT BRUGGE....................................P15
HOTSPOT KORTRIJK.................................P18
HOTSPOT RONSE ......................................P34
HOTSPOT KRUISEM..................................P35
HOTSPOT TOUR & TAXIS .........................P40
HOTSPOT SOCIALE ECONOMIE...............P43
HOTSPOT HOOGSTRATEN .......................P50
HOTSPOT SINT-KATELIJNE-WAVER .....P54
HOTSPOT HALEN ......................................P59
HOTSPOT BILZEN .....................................P61
FIETSHOTSPOT ..................................P63-64

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

Ze zijn intussen een vaste waarde in het Voka Open Bedrijvendag
landschap: de hotspots. Het zijn regio’s waar de open bedrijven als
paddenstoelen uit de grond lijken te schieten en je je persoonlijke record
bedrijfsbezoeken-op-één-dag kan verbeteren! Het aanbod is zonder
uitzondering uiterst divers. Een perfecte start voor een ongetwijfeld leerrijke
dag…
Download de overzichtskaart per provincie en de fietsroutes
die we voor jou uitstippelden langs de deelnemende bedrijven op
www.openbedrijvendag.be. Neem zeker ook een kijkje op onze website
om te zien wat er in de verschillende hotspots te beleven valt.

WEST - VLAANDEREN
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WEST-VLAANDEREN
HOTSPOT

BRUGGE
Een haven die tot de top van de autohavens behoort, acht
miljoen bezoekers per jaar in onze historische binnenstad,
innoverende ziekenhuizen,… ondernemen zit in het DNA
van Brugge. De metaal- en mechatronica-innovatiehubs,
een sportinnovatiecampus en een cybersecurity- &
blockchaincampus tonen bovendien onze ambities. Als
kers op de taart krijgen starters een boost door ons
ecosysteem ‘Turbo’. Creatieve en ambachtelijke makers
kunnen bij ‘Handmade in Brugge’ terecht en in het ondernemerscentrum vind je inspirerende werkplekken. Via
Voka Open Bedrijvendag tonen we hoe we als Stad Brugge
onze dienstverlening aanpakken. En kids ontdekken hoe
het is om er te werken. Je krijgt de kans om een kijkje te
nemen in het Huis van de Bruggeling, onze stadsbibliotheek en het crematorium. Het Huis van de Bruggeling en
de stadsbibliotheek zijn vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer of per fiets. Van het Stationsplein (kant Centrum) is
het maar 1 minuut stappen naar het Huis van de Bruggeling
(Frank Van Ackerpromenade 2) en slechts 15 minuten naar
de stadsbibliotheek (Kuipersstraat 3). Het crematorium
vind je in de Zeelaan 2 (industrieterrein ‘De Blauwe Toren’).

1

UMICORE BRUGGE

Nieuwsgierig naar wat er bij ons gemaakt wordt?
Umicore Brugge verwelkomt je van harte. Wij
vertellen jou graag alles over onze producten,
wereldwijd verkocht. Wij zijn gespecialiseerd
in productie en verkoop van Cobalt en niet
Cobalt-organische componenten, alkydharsen
en nafteenzuren. Na een rondleiding kan je
genieten van een hapje en een drankje en een
babbel met ons team. Inschrijven is verplicht.
www.umicore.be/vokaopenbedrijvendag
Kleine Pathoekeweg 82
8000 Brugge
www.usmb.be

2

STAD BRUGGE: HUIS VAN DE BRUGGELING

Werken voor Stad Brugge is een spannende
evenwichtsoefening tussen respect voor de
pracht en geschiedenis van onze stad enerzijds
en durven werken aan een duurzame en hippe
toekomst anderzijds. Stad Brugge werkt aan
een betere dienstverlening voor Bruggelingen
en voor zijn miljoenen bezoekers, met het Huis
van de Bruggeling als uithangbord. De Stad
toont bezoekers graag hoe ze Brugge elke dag
een beetje beter maakt.
Frank Van Acker promenade 2
8000 Brugge
www.brugge.be/huisvandebruggeling

3

STAD BRUGGE: OPENBARE BIBLIOTHEEK

Lezen en literatuur staan in Brugge centraal!
Voor de jongsten onder ons heeft de bib
boekgewenning voor baby’s, voorleesmomenten
en de Kinder- & Jeugdjury. Voor volwassenen
stimuleert de bib geletterdheid met het Taalpunt
Nederlands en de digidokters. Voor scholen
ten slotte verzorgt de bib een divers aanbod
waarin leesbevordering, informatievaardigheden,
erfgoededucatie en mediawijsheid centraal
staan.
Kuipersstraat 3
8000 Brugge
www.brugge.be/bibliotheek

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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CRAS WOODSHOPS BRUGGE

Ontdek hoe wij hout verzagen, drogen,
impregneren en schaven tot terrasplanken,
gevelbekleding en meer. Kom te weten hoe wij
Collstrop tuinschermen, poorten en carports
maken met een garantie van 25 jaar. Je maakt
kennis met onze nieuwe houtsoorten en plaatmaterialen en ontdekt onze parketcollecties,
tuinhoutproducten en ons assortiment gevelbekleding. Kom langs en doe nieuwe frisse
ideeën op voor jouw thuis en tuin!
Pathoekeweg 154
8000 Brugge
www.cras.be

7

5

STAD BRUGGE: CREMATORIUM BRUGGE

Weinig mensen zijn vertrouwd met hoe een
crematorium werkt. Deze dag is een kans
om burgers kennis te laten maken met de
specifieke crematiesector binnen de ruimere
uitvaartsector. We willen de dood een
gemakkelijker bespreekbaar onderwerp maken
en uit de taboesfeer halen. Ons doel is om de
pijn en het verdriet dat een overlijden met zich
meebrengt te verzachten door de mogelijkheden van afscheid nemen uit te leggen.
Zeelaan 2
8380 Brugge
www.crematoriumbrugge.be

6

CREMATORIUM BRUGGE NV
HOEVE DE LINDE

De dag waarop je afscheid neemt van een
dierbare is een zware dag, met heel wat
emoties. In onze koffiezalen krijg je tijd en
ruimte om met familie en vrienden tot rust te
komen. Je haalt herinneringen op en probeert
het overlijden een plaats te geven. Wij zorgen
voor een hapje en drankje. Een traditie die
verbonden is met het begrafenisritueel.

Zeelaan 2
8380 Brugge
www.crematoriumbrugge.be

NOORDZEE DRONES

Viert zijn 5-jarig bestaan als grootste drone
opleidingscentrum van Vlaanderen. Op zondag
6 oktober zet Noordzee Drones de deuren open
en kan je in primeur de eerste dronehaven van
West-Vlaanderen bezoeken. Drones worden in
heel wat sectoren ingezet: industrie, inspecties,
maritieme applicaties, veiligheidsdiensten,
vastgoed, fotografie, ... Ontdek waarom de
dronesector zo revolutionair is en wat de
positieve gevolgen zijn!
Kotterstraat 99
8380 Zeebrugge
www.noordzeedrones.be

8

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V. PLANT LEBBE SUGAR SPECIALTIES OOSTKAMP

Tiense Suikerraffinaderij N.V. plant Lebbe Sugar Specialties Oostkamp: producten op klantenmaat, al meer dan 100 jaar!
Al meer dan 100 jaar is Lebbe Sugar Specialties een begrip in Oostkamp en in heel België, net zoals alle andere vestigingen van de Tiense Suikerraffinaderij.
Het kenmerk van Lebbe Sugar Specialties is het op maat maken van producten op basis van suiker met een hoge toegevoegde waarde. De kwaliteit
wordt gegarandeerd door verschillende audits.
In 1912 richtte Georges Lebbe in Sint-Andries (Brugge) het bedrijf Suikers Lebbe op met als doel gekarameliseerde suikers te produceren voor
brouwerijen. Met nieuwe producten zoals suikerstropen en kandijsuiker, groeide al snel het klantenbestand. In 1949 werd de firma omgedoopt tot een
BVBA. In 1970 werd in Oostkamp een modern en efficiënt productiegebouw met bureauruimte gebouwd, dat nog steeds de thuishaven van Lebbe Sugar
Specialties is.
Lebbe blijft groeien en verkoopt haar productengamma aan zowel nationale als internationale klanten. Sinds 2010 van de
Tiense Groep. De Tiense Suikerraffinaderij werkt al meer dan 180 jaar aan haar toekomst, samen met haar medewerkers, op
een duurzame wijze. Met 600 werknemers, verspreid over 7 vestigingen, produceert het bedrijf jaarlijks tussen de 500.000 en
600.000 ton suiker, waaronder heel wat suikerspecialiteiten. Lebbe Sugar Specialties draagt hiertoe bij met 60 werknemers
die zo’n 330 op maat gemaakte producten produceren voor meer dan 360 klanten!
Kampveldstraat 41 - 8020 Oostkamp - www.lebbe.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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TREMEC

TREMEC ontwikkelt & produceert manuele en geautomatiseerde versnellingsbakken voor
supersportwagens. Onze laatste creatie is de TR-9070 DCT, een high-performance “dual-clutch”
versnellingsbak voor de fonkelnieuwe Ford Mustang Shelby GT 500.
De versnellingsbak, alsook de bijhorende elektronica & software werd integraal in Zedelgem
ontwikkeld. Ook voor de productie zal TREMEC Zedelgem een belangrijke rol spelen.
Onze nieuwe volautomatische montagelijnen zijn up & running. Ben je gefascineerd door
sportwagens, complexe technologie & nicheproductie? Of heb je misschien zin in een nieuwe job?
En jaagt een avontuurlijke testrit je geen schrik aan? Dan ben je van harte welkom bij TREMEC!

De Arend 14/1 - 8210 Zedelgem - www.tremec.com

10

CNH INDUSTRIAL BELGIUM

CNH Industrial Belgium
Ken je onze bedrijfsnaam niet? Dan toch zeker wel de producten die van onze montagelijnen rollen: gele maaidorsers, zelfrijdende veldhakselaars en
grote rechthoekige balenpersen van het merk New Holland Agriculture. Kom onze vestiging in Zedelgem (bij Brugge) bezoeken en ontdek tijdens een
wandeling van 1,5 kilometer doorheen de verschillende productieafdelingen hoe kleine onderdelen verwerkt worden tot grote landbouwmachines.
Handmade in Belgium
Je kan op eigen tempo doorheen de verschillende afdelingen zien hoe onze medewerkers draaiende onderdelen en plaatwerk afwerken met
hoogtechnologische machines. De route loopt verder doorheen onze lasserij waar manueel laswerk overheerst, maar het meest repetitieve werk
door robots wordt uitgevoerd. Na de schilderafdeling gaan de onderdelen naar één van de drie montagelijnen. Jij volgt die van de maaidorser. In de
voormontagestanden worden de onderdelen tot grote groepen geassembleerd. Die groepen worden na de nodige kwaliteitscontroles tot één machine
gemonteerd op de hoofdmontagelijn in het midden van het gebouw. Dit gebeurt uitsluitend door mensenhanden, er komen geen robots aan te pas.
Lokale R&D afdeling
Een 300-tal hooggeschoolde technische collega’s maken deel uit van ons “Centre of Excellence for Harvesting Machinery of
New Holland Agriculture”. Zij staan in voor de R&D van de landbouwmachines die in Zedelgem geproduceerd worden, maar
ook voor die van zusterbedrijven in andere locaties wereldwijd.
Leon Claeysstraat 3A - 8210 Zedelgem - www.cnh.com

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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VERHELST BOUWMATERIALEN
KNOKKE

Bouwmaterialen en tegels, met advies van dé
multispecialist. Volg het geanimeerd parcours
doorheen de ruime stock, van ruwbouw tot
afwerking. Kids komen aan hun trekken met
een handige Harry en Harriette Challenge.
In de showroom wandel je door unieke
belevingscorners met keramische tegels &
natuursteen (1500m²), zo krijg je makkelijker
een goed zicht op het resultaat.
Kragendijk 94-96
8300 Knokke
www.verhelst.be

12

GREENBRIDGE INCUBATOR &
INNOVATIECENTRUM, UGENT
CAMPUS OOSTENDE

Ontdek de blauwe en groene wereld van
duurzaam ondernemen. Maak kennis met
o.a.: e-BO Enterprises, ... . Neem deel aan
activiteiten bij o.a. Maritiem Onderzoekscentrum UGent, UXSolutions, Zytholoog Kurt
Gunst, BMW Oostende en Horizon Educatief en
leer over de activiteiten van UGent en Fabriek
voor de Toekomst Blue Energy.
Wetenschapspark 1
8400 Oostende
www.greenbridge.be

13

GROUP DEPRE – FIDES PETFOOD

Duik je mee in de wondere wereld van de
petfood? Zin om een productieomgeving te
bewonderen waar jaarlijks meer dan 40.000
ton droge honden- en kattenvoeding wordt
geproduceerd, wereldwijd wordt geëxporteerd
en waar innovatie centraal staat? Group
Depre - Fides Petfood heet jou en jouw gezin
van harte welkom om deze unieke wereld te
ontdekken.

Solvaylaan 12
8400 Oostende
www.fidespetfood.be

HOTSPOT

KORTRIJK
Kortrijk werd door 2500 VOKA-ondernemers verkozen tot één
van de ondernemersvriendelijke steden van Vlaanderen. En
terecht. De stad in het hart van Vlaanderens bedrijvigste regio
investeert volop in haar infrastructuur: extra ondergrondse
parkings, een vernieuwd internationaal treinstation en tal
van bedrijventerreinen in en buiten de stad. De stad wordt
ook ieder jaar mooier. Recent werden de Leieboorden in
het centrum verlaagd en van horeca en terrasjes voorzien.
In het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide opende men recent
het mooiste zwemparadijs van Oost- en West-Vlaanderen,
naast evenementenhal Depart en co-creatiehub Hangar K.
Kortrijk heeft zich voorgenomen om simpelweg de ‘Beste
Stad van Vlaanderen’ te worden. Zo staat het letterlijk in
het bestuursakkoord, naast de plannen voor een jachthaven,
een golfterrein en een overdekte markthal. Kortrijk barst van
het ondernemerschap. Ieder jaar komen er evenementen en
handelszaken bij en daar zet de stad, samen met de horeca,
volop op in. Verwacht je dus ook de komende jaren aan een
bruisende stad waar ondernemers, bedrijven, studenten en
start-ups elkaar blijven vinden in de creatiefste regio van
Vlaanderen.

14

VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL
WEST-VLAANDEREN

Ondernemerschap stimuleren en tegen 2025
van West-Vlaanderen de regio met de hoogste
graad van ondernemerschap in West-Europa
maken, dat is onze ambitie. Kom op zondag 6
oktober ontdekken hoe we dat doen. Daarnaast
bieden we een platform aan duurzame ondernemers. Heel wat ondernemingen zijn op zoek
naar oplossingen om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk
www.voka.be/west-vlaanderen

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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HANGAR K

Kruisbestuiving: Een incubator waar start-ups
kunnen leren van elkaar en samenwerken met
corporates. Kennis: Een hub waar kennis gedeeld
wordt via onze Expert Talks, Tech Snacks en
breakfast sessions. Know-How: Dankzij onze
samenwerking met de kennisinstellingen kunnen
we niet alleen ondernemerschap stimuleren,
maar ook expertise delen met elkaar. Kortrijk:
Omdat we ondernemers zijn, de know-how
hebben en graag samenwerken.
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk
www.hangark.be

16

ERGODÔME

Rugklachten zijn een groeiend probleem in
onze maatschappij, ook op jongere leeftijd.
Ervaar de kracht van ergonomie. Ontdek hoe
onze experts met een uitgebreide analyse en
slim meubilair, jou elke dag opnieuw het nodige
comfort kunnen bieden om actief en gezond te
leven zonder pijn. Kom binnen in het kantoor
van de toekomst en het ‘nieuwe werken’.
Ervaar de ergonomische slaap door gebruik van
natuurlijke, duurzame materialen.
Sint-Janslaan 19
8500 Kortrijk
www.ergodome.be
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DE TAFEL VAN ZEVEN

De Tafel van Zeven is een gloednieuw atelier
voor ambachtelijke zeefdruk in hartje Kortrijk
waar je via workshops, teambuildings en
evenementen de techniek kan beleven.
Mislukken mag, experimenteren kan. Hier staat
het plezier van het drukken centraal. Kom op
zondag 6 oktober ons aanbod ontdekken. Raak
tijdens de doorlopende demonstraties gebeten
door de techniek en ontdek de methode van
A tot Z op ons verhelderend parcours.

ALUBRAND

Creaties uit metaal waarbij de lasersnijtechniek
centraal staat. Een idee van Stijn Stragier
die als ingenieur jaren ervaring opdeed in de
branche. Alubrand gaat nu de uitdaging aan om
stijlvolle gepersonaliseerde meubelen en gevelmetaal te ontwerpen en te produceren. Metaal
is 100% recycleerbaar: duurzaamheid is bij
ons dus geen hol begrip! De vooruitstrevende
perfectionist komt hier zeker aan zijn trekken.

Atelier 2025, Groeningestraat 2
8500 Kortrijk
www.hetgraafschap.be

Nelson Mandelaplein 2 (Hangar K)
8500 Kortrijk
www.alubrand.be
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LEIE MOBILITY GROUP

We nemen je op sleeptouw doorheen onze
nieuwe site en laten je kennismaken met ons
gamma en onze diensten. Leie Mobility Group,
met zijn gefacelifte Leie Center Kortrijk, is een
all-round automotive bedrijf van de nieuwste
generatie. Verkoop, aankoop, onderhoud,
verhuur, … Onze 50 specialisten staan voor je
klaar. Renties, Rock n Roll exclusives & classics,
Leie Cars, Leie Technics en E-drive behoren tot
Leie Mobility Group.
Site Woestijn - Meensesteenweg 93-95
8500 Kortrijk
www.leiecenter.be
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BEUGNIES LES CHOCOLATS

Na 25 jaar creatie en fabricatie van
luxechocolaatjes in eigen atelier én achter
gesloten deuren, in opdracht van (voornamelijk
buitenlandse) speciaalzaken, en gedreven door
de vele reacties van wie niet binnen raakte of
de wachtrij niet durfde te trotseren, neemt
Beugnies Les Chocolats een derde keer deel
aan Voka Open Bedrijvendag. De editie 3.0 zal
identiek zijn aan 1.0. De moeite waard volgens
de 2800 bezoekers van 2018!
Aardweg 8
8510 Marke
www.beugniesleschocolats.be

e-BO ENTERPRISES

Specialist in geïntegreerde IT-oplossingen en
in het beveiligen van informatieplatformen
voor heel uiteenlopende nichemarkten zoals
de offshore windmolenparken, het gevangeniswezen, de brandweer en politie. EBO opent
haar deuren op het huisadres , Ter Waarde 60
in Ieper en op de administratieve site in het
Wetenschapspark 1 te Oostende. We staan
paraat om jouw meest uiteenlopende vragen
te beantwoorden en onze IT oplossingen live te
bekijken.

Ter Waarde 60
8900 Ieper
www.ebo-enterprises.com

SCIOTEQ - TREALITY

Ben jij ook gek op vliegtuigen? Wil je graag eens een cockpit van dichtbij zien, of wil je zelf eens ervaren hoe het is om piloot te zijn? Benieuwd hoe
een cockpit-, voertuig- of luchtverkeersleidingsscherm wordt gebouwd? Kom dan zeker een kijkje nemen op Voka Open Bedrijvendag om te ontdekken
wat onze teams dag in dag uit realiseren! ScioTeq - TREALITY, het vroegere Esterline Belgium, met hoofdkantoor in Kortrijk, is een gespecialiseerd
productiebedrijf dat zich hoofdzakelijk richt op luchtvaart, luchtverkeersleiding, maritieme -en voertuigschermen.
Wereldwijd werken er meer dan 600 mensen, waarvan ongeveer 400 in België (in Kortrijk en Stasegem). Onze innovatieve visualisatieproducten en
onze bredere human-machine-interface oplossingen zijn bestemd voor de avionica, luchtverkeersleiding, defensie en Training- en simulatiemarkten.
Onze activiteiten omvatten business development, product development, certificering, productie, verkoop en customer support voor al onze producten.
Op Voka Open Bedrijvendag stellen we jou ook graag onze vacatures voor. We nodigen je met veel plezier uit om een kijkje te komen nemen achter de
schermen en je te overtuigen van onze aantrekkelijke jobmogelijkheden.
Opgelet, inschrijven voor het bezoek is verplicht.
Surf naar www.scioteq.com/openbedrijvendag en reserveer je plaatsje uiterlijk op 23 september!

President Kennedypark 35A - 8500 Kortrijk - www.scioteq.com

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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IMOG

Wat gebeurt er met je blauwe PMD-zak?
En waar gaan al de witte restafvalzakken
naartoe? Bij Imog in Harelbeke vind je een
antwoord! Hier kom je alles te weten over onze
PMD-sorteerinstallatie, de hoogtechnologische
verbrandingsinstallatie met recuperatie van
elektriciteit, de werking van het gloednieuwe
warmtenet en onze CNG tankinstallatie.

Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
www.imog.be
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IMOG

Heb je je ooit afgevraagd hoe een deponie van
de 21e eeuw er uit ziet? Kom het allemaal zelf
ontdekken. Overzie de site van 27 ha vanop de
lagunering, kom te weten hoe bodemasse wordt
opgeschoond en hoe tuinafval wordt omgezet
tot compost, bekijk de verschillende lagen
van de stortplaats en ontdek hoe rietplanten
vervuild water zuiveren. Dit en zoveel meer vind
je in Imog Moen.

Sint-Pietersbruglaan 1
8552 Moen
www.imog.be
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BROUCKE

Op zondag 6 oktober kan je bij Broucke in
Diksmuide de toonzaal ontdekken, met een
hapje op de barbecue en een verfrissend
drankje. Maak kennis met ons assortiment
hout-, pellet-, gas- of speksteenkachels. Neem
een kijkje in het atelier waar we jouw uitbouw
van A tot Z volledig zelf uitwerken, van tekenkamer tot steenzagerij. Ons professioneel
team verwelkomt je graag, want van jouw huis
maken wij een warmtevolle thuis.
Roeselarestraat 92/B3
8600 Diksmuide
www.broucke.be

BATTERY SUPPLIES NV

Battery Supplies nv bestaat 20 jaar en omdat we trots zijn op wat we bereikt hebben, laten we
jou graag een kijkje nemen in onze wondere wereld van batterijen. Zoals de naam je reeds doet
vermoeden, levert Battery Supplies alles wat met batterijen, laders en accessoires te maken heeft.
Ons magazijn van 10.000m² is gevuld met allerlei producten om snel te kunnen leveren. Momenteel
worden er door Battery Supplies in samenwerking met een universiteit, Lithium batterijbanken
ontwikkeld en gemonteerd. Deze zullen ingezet worden voor het opslaan van groene energie van
zonnepanelen en windmolens.

Nijverheidslaan 50-56 - 8540 Deerlijk - www.batterysupplies.be
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MARELEC FOOD TECHNOLOGIES

Ontdek de boeiende wereld van machinebouw, automatisatie, visserij en food processing
Enig idee hoe de op gewicht gesneden porties vlees, gevogelte of vis die je in de supermarkt voorverpakt terugvindt gesneden worden? Kom dit
ontdekken door ons te bezoeken op Voka Open Bedrijvendag en ervaar hoe het MARELEC team het beste van zichzelf geeft om de voedingsindustrie
van hoogtechnologische machines te voorzien.
Onze activiteit
MARELEC ontwerpt en produceert hoogtechnologische weeg-, sorteer- en portioneersystemen voor voedselverwerkende bedrijven in de vis-, pluimveeen vleessector. MARELEC is een wereldspeler met de PORTIO, een intelligente portiesnijder die vers vlees, gevogelte of vis in porties van vast gewicht
snijdt. Via een camerascan van het product wordt er een drie dimensionaal beeld gecreëerd waarna de PORTIO direct berekent waar er gesneden
moet worden om een portie van het gevraagde gewicht te bekomen. 95% van alle machines die in Nieuwpoort ontwikkeld en geproduceerd worden zijn
bestemd voor wereldwijde export.
Uniek en leerrijk
Via een uitgestippelde route nemen we je mee doorheen de verschillende afdelingen van het bedrijf. Hierbij ontdek
je ons productengamma en het productieproces, aangevuld met een live demonstratie van enkele machines.
Daarnaast laten we je graag kennismaken met onze motiverende bedrijfscultuur. Gegarandeerd een unieke en
leerrijke ervaring!
Redanweg 15 - 8620 Nieuwpoort - www.marelec.com

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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JULES CLARYSSE NV

De perfecte handdoek creëren, dat is dé passie
die we bij Jules Clarysse nv sinds 1953 delen.
De weverij groeide uit tot Europese topspeler
in de productie en distributie van bad-, bed- en
keukentextiel. Door voortdurend de nieuwste
technologieën te implementeren, gaan we
in ons familiebedrijf voluit voor innovatie.
Bovendien garanderen we met ons ‘Made in
Belgium’-label steeds de beste kwaliteit.

28

Al 90 jaar, drie generaties lang, werkt Van
Der Bauwhede Glas - Veranda’s aan de
verdere perfectionering van het verandaconcept. Meermaals zette de Waregemse
familieonderneming daarmee de bakens uit in
zijn sector. Op Voka Open Bedrijvendag krijg
je er niet alleen de huidige stand van zaken
te zien, maar is ook het productiegebeuren
van A tot Z te volgen.

Brugsesteenweg 106
8740 Pittem
www.julesclarysse.com

Roterijstraat 107
8790 Waregem
www.vanderbauwhede.be
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VCS FORKLIFTS

VCS Forklifts verwelkomt je van harte in haar
jong en dynamisch bedrijf. Wij stellen je graag
ons gamma nieuwe heftrucks voor alsook
onze ruime stock 2de hands machines. Na
een bezoek in onze werkplaats kan je genieten
van een hapje en een drankje en een gezellige
babbel met ons team.

De showroom van De Baere Haarden is een
wereld van warmte en esthetiek. Tijdloos
design wordt gecombineerd met hedendaagse functionaliteit. Een ruim aanbod
verwarmingstoestellen van gas tot hout, van
inbouwhaard tot vrijstaande kachel, het team
van verwarmings- en interieurspecialisten helpt
jou zoeken naar de meest rendabele oplossing.
Bij De Baere Haarden kies je voor jarenlang
genieten van oogstrelende warmte.
Textielstraat 2, Industriezone
Deerlijk Wargem B5060
8790 Waregem - www.debaerehaarden.be

Er is heel wat aan het veranderen in de
autosector. Bij BMW-MINI Dejonckheere zijn
we er alvast klaar voor! Ben je benieuwd hoe
onze techniekers werken aan een elektrische
wagen? Hoe onze carrossiers een wagen
herstellen? Of wil je een voorsmaakje van wat
je in de toekomst kan verwachten op gebied
van autonoom rijden? Kom langs, wij nemen je
graag mee doorheen onze concessie en gunnen
je een exclusieve blik achter de schermen.
Oostnieuwkerksesteenweg 132/136
8800 Roeselare
www.dejonckheere.bmw.be
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Toyota Vancayzeele is een familiebedrijf dat
bestaat uit twee vestigingen, Ieper & Roeselare.
Op zondag 6 oktober gooien we de deuren van
onze nagelnieuwe garage in Roeselare open
voor het grote publiek. Benieuwd naar de
werking van hybride wagens? Of heb je eerder
interesse in onze nieuwste modellen zoals de
Toyota GR Supra? Kom dan langs bij Toyota
Vancayzeele Roeselare en maak kennis met
ons enthousiast team!

DE BAERE HAARDEN

BMW-MINI DEJONCKHEERE

Spildoornstraat 31
8792 Desselgem
www.vcsforklifts.com

TOYOTA VANCAYZEELE

29

VAN DER BAUWHEDE
GLAS - VERANDA’S
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GROEP WEERWERK

Hoe werkt een sociale economiebedrijf? Hoe
stomen we mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt klaar voor een ‘gewone’ job? Kom
het ontdekken in onze gloednieuwe vestiging!
We dompelen je onder in ons montage-atelier,
naai- en strijkatelier, de schildersploeg,
energiescanners, groenonderhoud, … Beleef
rondleidingen én ga zelf aan de slag. Kinderen
zijn heel welkom om te sporten én hun groene
vingers te gebruiken.

DESOTEC

Desotec is Europees marktleider in industriële
oplossingen voor verontreinigd water en
vervuilde lucht. Bedrijven die afvalwater lozen
of hergebruiken, solventen of geur emitteren,
kunnen met mobiele filters de verontreiniging
vasthouden. Bij verzadiging wisselen we de
filter en recycleren we de actieve kool in onze
reactivatieovens. Zo ontzorgen we klanten
van vervuilingsproblemen waardoor ook
omwonenden geen overlast hebben.

Houtskoolstraat 10
8800 Roeselare
www.vancayzeele.be

Rotsestraat 31
8800 Roeselare
www.weerwerk.be

Regenbeekstraat 44
8800 Roeselare
www.desotec.com
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MARIASTEEN

Laat je verrassen door Mariasteen, een
mensgedreven maatwerkbedrijf dat tewerkstelling biedt aan 687 personen met een afstand
tot de arbeidsmarkt en 181 medewerkers. Ervaar
hoe innovatie en sociale tewerkstelling hand
in hand gaan. Je krijgt een beeld van de grote
diversiteit aan activiteiten: Metaal & Montage,
Houtbewerking, Groendiensten, Horeca, Poetsen
en Enclavewerking. Kom onze werksfeer
opsnuiven en ontdek de vacatures.
Stationsstraat 143B
8830 Hooglede-Gits
www.mariasteen.be
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DB&S MACHINES

Wil je eens zien welke machines er nodig
zijn om je nieuwe keuken, deuren, ramen of
dressoir te maken? Interesse in de nieuwste
technologieën bij houtbewerkingsmachines? Of
gewoon nieuwsgierig naar wat DB&S Machines
nu eigenlijk is en doet? Kom gerust langs en
zie onze machines in werking. Meer dan 40
machines zetten met plezier hun beste voetje
voor. Onze medewerkers geven natuurlijk graag
een woordje uitleg bij alles.
Bruggesteenweg 109C
8830 Hooglede-Gits
www.dbs-machines.be

MOL

Kom bij MOL een kijkje nemen achter de
schermen en ontdek hoe we met metaalplaten
en losse onderdelen voertuigen produceren
zoals kippers, havenvoertuigen, speciale vrachtwagens en zoveel meer. In het atelier kan je
de dagelijkse sfeer bij MOL opsnuiven. Na je
bezoek aan onze werkplaats, kan je genieten
van een drankje, frietje en een babbel met onze
medewerkers. Enthousiast? Kom ons dan zeker
eens bezoeken!
Diksmuidesteenweg 68
8840 Staden
www.molcy.com - www.werkenbijmol.com

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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MINERVA FORMULA CYCLING

Bij Minerva Formula Cycling zitten ze niet stil!
Dit jaar openden ze een nieuwe winkel ‘Bike
Outlet’. Benieuwd naar de nieuwe winkel?
Of wil je leren hoe je zelf je platte band kan
vervangen? Ga dan zeker eens langs. De
medewerkers laten je kennis maken met de
fietswereld. Na jouw bezoek kan je genieten
van een hapje en drankje. Alle fietsen kunnen
getest worden en voor de kinderen is er een
veilig fietsparcours.
Bargiestraat 32
8900 Ieper
www.minerva-cycling.be
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VOLVO WILLAERT IEPER

De perfecte combinatie tussen Zweeds design,
kwaliteit en deskundig advies. Dit vind je bij
Volvo Willaert Ieper, dé Volvo-verdeler in de
Westhoek! Ontdek bij ons wat een onderhoud
van jouw Volvo precies inhoudt, hoe het voelt
om ‘overkop te gaan’ of laat de kids een
testritje doen met onze elektrische Volvo’s
XC90. Zie en beleef hoe het er aan toe gaat
en hoe wij samen werken aan de toekomst van
deze familiale onderneming!
Steverlyncklaan 12
8900 Ieper
www.willaert-nv.be
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GROENCENTRUM IEPER

Benieuwd naar ons tuincentrum? Beleef alles
rondom bloemen, planten, tuin en terras
tijdens Voka Open Bedrijvendag. Ontdek er
meer over onze eigen productiekwekerij en
geschiedenis. Een 3e generatie familiebedrijf
vol passie voor alles met groen. Het wordt een
dag vol inspiratie en animatie. Je vindt bij ons
ook alle decoratie en sfeerartikelen om jouw
huis gezellig te maken.

Zonnebeekseweg 395
8900 Ieper
www.groencentrum.be

CELLMADE

De vernieuwde gevangenis van Ieper opent exclusief voor jou zijn deuren. We willen de focus leggen op
het lonend effect van gevangenisarbeid. Misschien ben je ook op zoek naar een kostenbesparende
manier om bepaalde delen of een geheel productieproces uit te besteden? CELLMADE is de
nieuwe commerciële naam voor de gevangenisarbeid. Gedetineerden verwerven levensdiscipline
en beroepservaring en je bouwt mee aan een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Iedereen wint hier big time. Wij tonen jou tijdens Voka Open Bedrijvendag het leven achter de
tralies, van wonen tot werken.

Strafinrichting Ieper, Elverdingestraat 72 - 8900 Ieper - www.cellmade.be
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GALLOO - T’VEER

Eindelijk vond je de tijd om die afgedankte
wasmachine, die oude gsm’s of die kapotte
televisie naar het containerpark te brengen.
Opgeruimd staat netjes, en… bedankt!
Want dankzij jouw inspanningen, kunnen wij
oude apparaten recycleren tot nieuwe grondstoffen.
Bij recyclagebedrijf Galloo en maatwerkbedrijf
’t Veer in Menen komen dagelijks meer dan
40 ton afgedankte elektrische en elektronische
apparaten binnen. Toestellen die eerst door de
medewerkers van ’t Veer vakkundig ontdaan
worden van alle schadelijke stoffen, waarna
ze bij Galloo de volgende stappen van het
recyclageproces doorlopen.
Benieuwd hoe wij van jouw afgedankte
elektrische apparaten nieuwe grondstoffen
maken? Onze medewerkers gunnen je graag
een blik achter de schermen van onze afdeling
‘Afgedankte Elektrische en Elektronische
apparaten’.

Industrielaan z.n.
8930 Menen
www.galloo.com
www.bw-tveer.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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COOPMAN INTERIEUR

Coopman Interieur ontwerpt, maakt en
plaatst maatwerk meubilair zoals dressings,
inbouwkasten,
hangmeubels,
keukens,
badkamermeubels, … . Recent is onze bedrijfsoppervlakte verdubbeld, hebben we het atelier
gereorganiseerd en bouwden we een nieuwe
toonzaal met kantoren. Bezoek ons op zondag
6 oktober en ontdek hoe wij met ons sterk
team van interieurarchitecten en vakmensen
onze maatwerkprojecten afwerken.

’S Graventafelstraat 36
8980 Passendale
www.coopmaninterieur.be
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INTERVIEW

MARK ANDRIES

ADMINISTRATEUR-GENERAAL AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN

Voka Open Bedrijvendag wordt georganiseerd met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Op zondag 6 oktober
wordt de aftrap gegeven voor alweer een knaller van een ondernemersfeest! Een mooie gelegenheid om de heer Mark Andries,
Administrateur-Generaal Agentschap Innoveren en Ondernemen enkele vragen te stellen.

de hele maatschappij en dergelijke meer. We zien echter dat in
België en ook in Vlaanderen er nog altijd minder startende en
groeiende ondernemingen zijn dan in de landen waar we ons
graag mee vergelijken: de Scandinavische landen, het Verenigd
Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk. De evolutie is nochtans
positief, het aantal starters zit op recordhoogte, het aantal
snelgroeiende bedrijven stijgt ook al enkele jaren, maar we
moeten nog steeds echt een tandje bijsteken.

“Ik denk dan aan de vergrijzing,
aan de nood aan vergroening,
digitalisering van de hele
maatschappij en dergelijke meer”.

VLAIO neemt de rol van regisseur van dit gebeuren graag op. Wij
zetten in op het bijbrengen van ondernemingszin, ondernemend
handelen via het onderwijs, maar via onze partners ondersteunen
wij ook de begeleiding van startende en groeiende bedrijven. En
natuurlijk kunnen startende en groeiende bedrijven bij ons ook
terecht voor steun als ze innoveren, investeren, advies zoeken
of opleiding nodig hebben.
Waarom is het zo belangrijk om het
ondernemerschap te stimuleren?
Ondernemerschap blijft een van de belangrijkste drivers van
onze maatschappij. Nieuw ondernemerschap creëert niet alleen
nieuwe kansen op tewerkstelling ter vervanging van tewerkstelling die verdwijnt, maar geeft ook dikwijls impulsen naar het
omgaan met maatschappelijke uitdagingen. Ik denk dan aan
de vergrijzing, aan de nood aan vergroening, digitalisering van

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

Het thema van deze editie 2019 is Duurzaam
ondernemen? Hoe zet Vlaio hier nu al op in en wat
zijn de doelstellingen naar de toekomst?
Een van de eerste zaken die ik als nieuwe administrateurgeneraal van VLAIO gedaan heb, is een ‘strategische cel
missies en transities’ oprichten. Deze cel moet VLAIO de
kennis en inspiratie aanleveren om met ons instrumentarium
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de belangrijkste economische transformaties te begeleiden
waar de bedrijven mee geconfronteerd worden. Ik denk dan
aan digitalisering, het hele aspect van klimaat en energie,
circulaire economie, maar VLAIO kan ook een rol spelen in de
transformatie van de zorgsystemen, op vlak van de wijziging
van mobiliteitssystemen en dergelijke. Heel belangrijk is dat we
als Vlaanderen niet enkel de transformatie waar de bedrijven
mee geconfronteerd worden willen begeleiden, maar ook
met onze bedrijven telkens een plaats willen verwerven in de
economische waardeketens rond deze thema’s.
De Vlaamse Regering heeft al enkele belangrijke beslissingen
genomen inzake verduurzaming. Met de Moonshot investeert
VLAIO gedurende 20 jaar elk jaar 20 miljoen euro om onze
economie CO2-neutraal te maken. We zullen onderzoek doen
en projecten opzetten rond elektrificatie, Carbon Captureprojecten en dergelijke meer. Vanuit VLAIO dragen we ook sterk
bij aan het actieprogramma circulaire economie en hebben we
ons binnen de Vlaamse Regering geëngageerd om bij te dragen
aan het Vlaamse klimaatbeleidsplan. Op vlak van energie is er
al de speerpuntcluster Flux50 die innovatieve projecten opzet
om de energie-omslag mee te realiseren. Wij zullen dus nagaan
hoe we ons instrumentarium in die richting kunnen inzetten.

Opvallend deze editie zijn de vele bedrijven die
deelnemen om een recordaantal vacatures in te
vullen en zo de zoektocht naar de ideale kandidaat
voorop stellen. Werken aan je employer branding
met Voka Open Bedrijvendag. Rekruteren via Voka
Open Bedrijvendag? Een slimme zet?
Dat lijkt me zeker. Voka Open Bedrijvendag is natuurlijk een
schitterende etalage voor elk bedrijf. De kans geven aan het
brede publiek, ook toekomstige werknemers, om je bedrijf
te leren kennen, is natuurlijk een goede manier om mensen
geïnteresseerd te krijgen. De formule is dus ideaal. We weten
dat de toegang tot talent op dit ogenblik terug een van de
grote uitdagingen is voor bedrijven. De werkloosheid is nog
altijd erg laag en enkele specifieke profielen, denk maar aan
de STEM-profielen, blijven erg schaars op de arbeidsmarkt.

Een initiatief als Voka Open Bedrijvendag geeft bedrijven de
kans hun relatie met de bredere bevolking aan te halen, hun
imago te versterken en te laten zien waar het bedrijf en het
hedendaags ondernemen echt voor staat. Dat positieve imago
en het betere begrip van wat het bedrijf echt is, kan altijd
helpen bij aanwervingen.

“De kans geven aan het brede
publiek, ook toekomstige
werknemers, om je bedrijf te leren
kennen, is natuurlijk een goede
manier om mensen geïnteresseerd
te krijgen”.
Zowel grote als kleine ondernemingen blijven de
weg naar Voka Open Bedrijvendag vinden. Wat
denk je dat het geheim is van het succes van Voka
Open Bedrijvendag? Hoe zie jij de toekomst van
Voka Open Bedrijvendag?
Voka Open Bedrijvendag blijft een nood invullen. Het is heel
belangrijk dat het maatschappelijk draagvlak voor ondernemen en ondernemingen hoog is. Voka Open Bedrijvendag
draagt daaraan bij door inzicht te geven in wat hedendaags
ondernemen is en op de meest transparante manier mogelijk
toegang te geven tot bedrijven. De formule lijkt me dan ook
een blijver te zijn in het landschap van initiatieven dat vandaag
bestaat.

Wat wens je de deelnemende bedrijven en
bezoekers toe op zondag 6 oktober?
Een leerrijke en inspirerende dag.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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INDUSTRIE 4.0

PROEF VAN INDUSTRIE 4.0 IN HEEL VLAANDEREN
Van autonoom vliegende
drones tot slimme machines
en hightech assemblagecellen
waar mensen en robots de
handen in elkaar slaan. De
nieuwste fase in industriële
ontwikkeling, bekend als
industrie 4.0, zorgt voor een
revolutie op de werkvloer.
Daarom investeert de Vlaamse
overheid, via het Agentschap
Innoveren en Ondernemen
(VLAIO) in proeftuinen waar
onderzoekers en technici de
nieuwste technieken
demonstreren.
Tijdens Voka Open Bedrijvendag
staan deze specialisten
ook voor jou klaar!

1. Patricia Leconte (Flanders Make)
demonstreert tijdens Voka Open
Bedrijvendag hoe mensen en robots
optimaal samenwerken.

1. EERSTE HULP BIJ TECHNOSTRESS
Wat als je nieuwe collega een robot is, een cobot met andere
woorden? Die vraag beantwoorden experts van Flanders
Make en Imec in de proeftuin ‘Collaboratieve werkcel 4.0’.
“We laten bedrijven kennismaken met cobots en vergaren
inzicht in de fysieke en mentale belasting van werknemers.
Zo laten we mens en machine optimaal samenwerken. Om
dat aan te tonen, gebruiken we een mobiele werktafel met
lichtprojectie, een digitale interface én een tweearmige
cobot die er alvast heel menselijk uitziet”, lacht Patricia
Leconte, projectleider van de proeftuin.

VLAIO-tip:
Ervaar bij Flanders Make in Leuven zélf hoe het is om met een cobot samen te werken!

Waar? Flanders Make, Gaston Geenslaan 8, 3001 Heverlee (Leuven)

2. SLIMME KOEIEN
De sprong naar industrie 4.0 is overal merkbaar, ook
in de landbouw- en voedingssector. Tijdens Voka Open
Bedrijvendag opent het Instituut voor Landbouw- Visserij
en Voedingsonderzoek (ILVO Agrovoeding) de Food Pilot,
waar met steun van de Vlaamse overheid ook industrie
4.0-technieken gedemonstreerd worden. Tijdens de
rondleiding ontdek je hoe moderne landbouwers hun
koeien monitoren met een enkelband, of hun akkers
gericht bewerken met behulp van dronebeelden. Kortom:
data capteren, interpreteren én actie ondernemen. Precies
waar industrie 4.0 om draait!

2. In de Food Pilot ontdek
je de nieuwste technieken voor
landbouw- en voedingsbedrijven.
3. Met een zelfontwikkelde groene
tag slagen de specialisten van Imec
erin om drones in bedrijfshallen tot
op 10 cm nauwkeurig te lokaliseren.
4. Deze omgebouwde robotstofzuiger
laat zien hoe je gewone producten
slim kan maken.
5. Campus Droneport is dé hotspot
voor dronetechnologie in Vlaanderen.

VLAIO-tip:
Bekijk de video op www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen/living-lab-40-agrofood

Waar? ILVO Agrovoeding, Brusselsesteenweg 370, 9090 Melle

Ontdek alle industrie 4.0-proeftuinen
op www.industrie40vlaanderen.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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3. VLIEGEN ZONDER HANDEN
In fabrieken met zelfrijdende voertuigen en autonoom vliegende drones is het cruciaal om te weten
waar deze toestellen zich bevinden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In een fabriek heb
je geen gps en zijn er tal van obstakels, zoals rekken en medewerkers. In de industrie 4.0-proeftuin
‘Smart Connectivity’ van Imec, Flanders Make en dronecluster EUKA hebben ze de oplossing
gevonden. Dat ontdek je tijdens Voka Open Bedrijvendag aan de hand van een drone die autonoom
rondvliegt in een magazijn en QR-codes van producten uitleest via een camera.

VLAIO-tip:
Bekijk de video via www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen/smart-connectivity

Waar? Flanders Make, Gaston Geenslaan 8, 3001 Heverlee (Leuven)

4. STOFZUIGER MET STERALLURES
Wat krijg je als je een doodgewone robotstofzuiger uitrust met de nieuwste technieken op het vlak
van sensoriek, connectiviteit, data-analyse en visualisatie? Juist ja, een gepimpte versie met véél
meer mogelijkheden. Denk aan de automatische levering van nieuwe borsteltjes of stofzuigen via
een abonnementsformule. Met deze demonstrator, een onderdeel van de industrie 4.0-proeftuin
‘Digitale Servitisatie’, tonen Mathias Verbeke en zijn collega’s van Sirris hoe maakbedrijven hun
producten klaarstomen voor de digitale wereld. Must-see voor techies!

VLAIO-tip:
Ontdek bij Sirris ook de proeftuin rond operatorondersteuning. Hierin demonsteren experts de
nieuwste technieken die het leven van productiearbeiders veraangenamen.

Waar? Sirris, Gaston Geenslaan 8, 3001 (Heverlee)

5. INDUSTRIE 4.0 IN DE LUCHT
Drones bieden ongeziene mogelijkheden in uiteenlopende sectoren, van inspecties van daken in de
bouw tot ziektedetectie van gewassen in de landbouw en voorraadbeheer in magazijnen. Tijdens
Voka Open Bedrijvendag ervaar je op Campus Droneport hoe drones onze toekomst mee vormgeven.
Naast workshops en demonstraties, ontdek je het luchtruim waar nieuwe prototypes in openlucht
getest worden. Ook de deuren van Hangar 27 gaan voor je open, een indoor testgebied van maar
liefst 3.200 vierkante meter.

VLAIO-tip:
Aan de andere kant van het land, in Zeebrugge, kan je tijdens Voka Open Bedrijvendag terecht
bij Noordzee Drones, een opleidingscentrum voor dronepiloten.

Waar? Campus Droneport, Lichtenberglaan 1090, 3800 Sint-Truiden

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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KU LEUVEN TECHNOLOGIECAMPUS GENT

Op KU Leuven Technologiecampus Gent kan je kennismaken met de opleiding Bouwkunde. We
nemen je mee in de wereld van constructies, hout- en leembouw, beton, thermische isolatie en
landmeten. Bezoek de heel-lage energie-testlokalen gebouwd met bio-ecologisch materiaal.
Wandel over een bevende brug en ontdek waarom constructies trillen. Loop via een VR-bril eens
rond op een archeologische site in Egypte. Wist je dat er verschillende soorten beton bestaan?
Ontdek zelf het verschil en leer bij over de sterkte en de duurzaamheid. Verbouwen? Kom bij ons
alles te weten over alternatieve bindmiddelen.

Gebroeders De Smetstraat 1 - 9000 Gent - www.iiw.kuleuven.be/gent

2

WATT FACTORY

De term Smart City klinkt je vertrouwd in de
oren, maar waar gaat dit nu eigenlijk over?
Ontdek het bij onze innoverende community
van Smart City startups. Kom te weten welke
slimme toepassingen zij hebben ontwikkeld
en bezoek de Coworking of the Future. Wie
weet scoor je zelfs een job bij een van deze
Gamechangers. Afsluiten doe je met een hapje
& drankje bij de buren van Woest. Het WATT
Factory team heet je van harte welkom!
Vlasgaardstraat 52
9000 Gent
www.wattfactory.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

3

ATELJEE VZW

Meer dan 450 mensen die om diverse redenen
elders geen job vinden, kunnen aan de slag bij
Ateljee. Ontdek de volledige werking van dit
maatwerkbedrijf: De Kringwinkel, de elektroen fietsherstelwerkplaats, het sorteercentrum
en centraal magazijn, fietsen trans-fair
en Het Restaurant. Maak kennis met onze
medewerkers, snuister rond in de grootste
Kringwinkel van Gent, geniet van een hapje en
volg de rondleiding.
Getouwstraat 5, 10, 17
9000 Gent
www.vzwateljee.be

4

CALLAS CONFITURE

Callas Confiture is Haute Confiture en staat
voor handgemaakte, verse confituur met weinig
toegevoegde suiker. Kom op zondag 6 oktober
langs en geef je ogen en smaakpapillen de kost.
Laat je verrassen door unieke smaakcreaties
van de hand van zaakvoerster Karen Depoorter.
Aardbei Rozenblaadjes, Peer met Vanille,
Bosbessen Limoen, Peren met gedroogde
vijgen en Pijnboompitten zijn slechts enkele
combinaties uit het assortiment.
Driemasterstraat 74
9000 Gent
www.callasconfiture.com
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6

ATELIER COMPAAN

Wil je een handje toesteken in de smidse, een
houten schild maken of steenkappen? Dit en
nog veel meer kan je beleven bij Atelier Compaan.
We werken met ambachtelijke technieken,
maar hebben ook een modern machinepark
waarmee we meubelen en totaalinrichting van
interieurs realiseren. Daarnaast bekijken we of
we ons atelier kunnen inzetten in het kader van
re-integratie na ziekte. We sluiten af met een
spetterende vuurshow!
H. Farmanstraat 33
9000 Gent
www.ateliercompaan.be

7

VINOSCOOP

Proef bij Vinoscoop, een gevestigde waarde op
gebied van import van wijnen uit Zuid-Amerika,
Spanje, Zuid-Afrika, Californië en Macedonië,
drie trendy wijnen die we ook als promopakket
aanbieden om thuis na te genieten. Schrijf je
in voor een gratis Masterclass wijnproeven op
vinoscoop.be, voor een bezoek hoef je niet in te
schrijven. Dit alles in ons gloednieuw pand met
wijnshop, meeting rooms en restaurant.

Industrieweg 202
9030 Mariakerke
www.vinoscoop.be
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DENYS NV

Deel uitmaken van Denys betekent deel
uitmaken van buitengewone projecten.
Internationaal gespecialiseerd in water, energie,
mobiliteit, bouwkunde, restauratie en speciale
technieken, zijn we op ons best in uitdagende
opdrachten waarbij we deze multidisciplinaire
kennis kunnen inzetten. Ontdek langs een
geanimeerd en rolstoelvriendelijk parcours
hoe onze afdelingen samenwerken en word
geprikkeld door wat Denys te bieden heeft.
Industrieweg 124
9032 Wondelgem
www.denys.com

Ontdek ons
duurzaamheidsrapport

8

ARCELORMITTAL GENT

Uitgroeien tot het duurzame staalbedrijf van de toekomst
ArcelorMittal Belgium maakt innovatieve en duurzame staalproducten voor tal van toepassingen. Zo is staal onder meer het basismateriaal voor
duurzame energie. Denk maar aan windturbines en zonnepanelen.
We hebben de torenhoge ambitie om uit te groeien tot dé nummer één op het vlak van milieu- en energie-efficiëntie. We zijn bijzonder goed geplaatst
om deze uitdaging waar te maken omdat onze Gentse site volledig geïntegreerd is met een optimale materiaalstroom en logistiek. In onze staalfabriek
recycleren we jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton schroot. Staal is immers eindeloos recycleerbaar, zonder kwaliteitsverlies. Ook rollen we nieuwe
technologieën uit die onze evolutie richting een koolstofarme onderneming ondersteunen. Zo willen we naast schroot nog heel wat andere producten
recycleren, zoals hout- en plasticafval, biomassa, en onze eigen procesgassen. Een mooie illustratie hiervan is de baanbrekende installatie die in opbouw
is om de koolstofhoudende gassen van onze hoogovens om te zetten in bio-ethanol.
Elke ton staal die we binnen ArcelorMittal Belgium produceren, is 20% milieuvriendelijker dan een ton staal die ergens anders in Europa wordt
geproduceerd en 33% milieuvriendelijker dan staal dat elders in de wereld wordt geproduceerd. We tonen je hoe we onze ambitie van ‘duurzaam
staalbedrijf van de toekomst’ in de praktijk brengen. Rondleiding enkel na reservatie via www.openbedrijvendag.be. Minimumleeftijd is 14 jaar.
Volg ons op
John Kennedylaan 51 - 9042 Gent - www.belgium.arcelormittal.com

9

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN FABRIEK ENERGIEK

Provincie Oost-Vlaanderen zet in op een
klimaat-innovatieve economie. Hoe houden
we de bedrijvigheid in de Gentse Kanaalzone
leefbaar? Wat met de transitie naar duurzame
energie via wind, warmte, zon, biomassa? Bij
Fabriek Energiek, het provinciaal educatief
doe-centrum voor hernieuwbare energie in
Zelzate, ontdek je hoe! Wandel mee door het
indrukwekkende zonnepark op de Zonneberg.
Achille De Clercqlaan 9
9060 Zelzate
www.oost-vlaanderen.be

10

KRINGWINKEL DE CIRKEL LOCHRISTI

Geen beter jaar om Kringwinkel De Cirkel
Lochristi achter de schermen te bezoeken
dan 2019! Negen jaar na de opening van onze
derde winkel in Lochristi was het zover: De
Cirkel barstte uit z’n voegen en moest op zoek
naar een grotere plek. Die werd gevonden in
het hartje van de winkelbuurt van Lochristi.
Wanneer je ons bezoekt, zijn we nog maar pas
open… We ontvangen je graag en met grote
trots!
Antwerpse Steenweg 31
9082 Lochristi
www.lochristi.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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NECKERMANN

Al 40 jaar lang een hart voor jou
Neckermann groeide sinds zijn ontstaan in 1979 uit tot een van de belangrijkste touroperators in België. Onze reisorganisatie biedt diverse
vakantieformules aan. Een all-in vakantie naar de zon? Even uitwaaien op een exotisch strand met een cocktail in de hand? Slalommen op een skipiste?
Een cruise op een van de wereldzeeën? Een inspiratiereis in groep? Of een korte citytrip naar een hippe stad? Alles wat je wil, kan. Met Neckermann!
Hoe toveren we jouw vrije tijd om in een droomvakantie?
Benieuwd naar het reilen en zeilen van een touroperator? Breng ons dan zeker een bezoekje tijdens Voka Open Bedrijvendag. In een heerlijke
vakantiesfeer ontdek je diverse zonovergoten vakantiebestemmingen, ons ruim aanbod vakanties, onze toffe mascottes Lollo & Bernie en onze gezellige
vakantiewinkel. Je komt ook te weten hoe we jou inspireren via sociale media, hoe we je vakantie van A tot Z samenstellen en wat de meerwaarde van
een touroperator is. Je merkt het, dankzij onze expertise en jarenlange ervaring toveren we jouw vrije tijd om in een zorgeloze droomvakantie.
Neckermann zet jubileumjaar in
Vier je mee op zondag 6 oktober? Neckermann zet die dag zijn jubileumjaar in omdat we eind 2019 maar liefst 40 kaarsjes uitblazen. Wij trakteren jou
én je familie en vrienden op een spetterend vakantiefeest met tal van verrassingen en prijzen.

Tramstraat 65 - 9052 Zwijnaarde - www.neckermann.be

12

ILVO AGROVOEDING - ILVO PLANT

Aan de wieg van het voedsel voor de toekomst
Kennis opbouwen om op een maatschappelijk verantwoorde manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te kunnen produceren voor de 10 miljard
monden die de wereld in 2050 moet voeden. Dat is de missie waar dagelijks 600 ILVO’ers aan werken. ILVO staat voor Instituut voor Landbouw-,
Visserij- en Voedingsonderzoek en werkt aan thema’s die relevant zijn voor iedereen. Last van buxusmot in je tuin? ILVO verzamelt kennis
over de beste bestrijdingsmethodes. Vraag je je af hoe je gezond en klimaatbewust kan eten? ILVO doet onderzoek naar beide. Op zoek naar nieuwe
sierplanten? ILVO veredelt azalea en houtachtige sierplanten. Eerder geïnteresseerd in nieuwe akkerteelten? ILVO experimenteert met soja, quinoa en
goudsbloem. Benieuwd hoe je favoriete dranken en snacks gemaakt worden? ILVO heeft een kleinschalige voedingsfabriek waarin producenten samen
met experten recepten en processen op punt stellen. Kortom, ILVO staat aan de wieg van het voedsel en de landbouw van de toekomst!
Kom de sfeer van innovatie opsnuiven op de sites Agrovoeding en Plant in Melle. Kies zelf waar je start en laat je verrassen door de veelzijdige expertise.

ILVO Agrovoeding
Brusselsesteenweg 370
9090 Melle
T 09 272 30 00
karen.verstraete@ilvo.vlaanderen.be
www.foodpilot.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

ILVO Plant
Caritasstraat 39
9090 Melle
T 09 272 29 00
ilvo@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be
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NIKO

Niko begon 100 jaar geleden als klein familiebedrijf in Sint-Niklaas, maar is intussen
uitgegroeid tot een sterke internationale speler.
Toch kiezen we ervoor om onze productie, van
ontwerp tot assemblage, in België te houden
voor een maximale controle over productieprocessen, arbeidsorganisatie en ecologische
inspanningen. Laat je rondleiden bij Niko en
maak kennis met onze Factory of the Future
en innovatieve producten!

13

PGB-EUROPE NV

Ontdek onze bevestigingsmaterialen die over
heel België (en daarbuiten) veelvuldig worden
gebruikt bij grote en kleine constructies. Gezien
onze strategische ligging langs de autosnelweg,
(her)kennen wellicht heel wat mensen onze
opvallende achtergevel. Maar wat schuilt er
juist achter? Wat is pgb-Europe? Bezoek ons
en neem een kijkje in de wondere wereld van
de bevestigingsmaterialen en onze moderne
logistieke infrastructuur.

SLAAPGOED VERLINDEN

Slaapgoed Verlinden is verhuisd en investeert
verder in duurzaam ondernemen. Benieuwd
hoe wij dit aanpakken? Maak kennis met onze
nieuwe zaak en ontdek ons bed- , bad- en
tafellinnen, ons slaapcomfort, onze nachtmode
en interieuraccessoires! De samenwerking met
onze partners vraagt ook om een duurzaamheidstoets: hoe is de productie, de keuze van
materialen,… En als extraatje: kom terug de
schaapjes tellen en win een weekendje!

Industriepark West 40
9100 Sint-Niklaas
www.niko.be

Stationsstraat 49
9100 Sint-Niklaas
www.slaapgoed.be
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IJZERWAREN PENNEMAN

Wanneer je het elders niet vindt dan heeft
Ijzerwaren Penneman het voor jou. Onze
specialiteit: Beveiliging van woningen tegen
inbraak. Je kan bij ons ook terecht voor
brandkasten, brievenbussen, professioneel
hand- & elektrisch gereedschap, meubel- en
bouwbeslag, tuingereedschap, afrastering en
poorten. Open van 8 tot 12 uur en 13.30 tot 18
uur, zaterdag tot 15.45 uur. Bel 03/7760129 of
mail naar penneman@proximedia.be.

LIDL DISTRIBUTIECENTRUM
SINT-NIKLAAS

Lidl is de officiële partner van het jaarthema
van Voka Open Bedrijvendag: duurzaam ondernemen. De supermarktketen wil één van de
meest duurzame bedrijven in de hele retailsector worden. Op zondag 6 oktober opent Lidl
de deuren van zijn grote distributiecentrum in
Sint-Niklaas. Tijdens een rondleiding zullen de
duurzaamheidspijlers aan bod komen. Lees ook
op P 10-11.

Gontrode Heirweg 170
9090 Melle
www.pgb-europe.com

Heidebaan 23
9100 Sint-Niklaas
www.penneman.be

Europark-Zuid 20
9100 Sint-Niklaas
www.lidl.be
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XERIUS

“If you can dream it – you can make it”. Met
enkele swipes en clicks bereken je hoeveel je
kan verdienen, hoeveel dagen je daarvoor werkt
en welke kosten je kan inbrengen. Wat is een
ondernemingsplan, hoe maak je het, waarvoor
dient het? Xerius stimuleert ondernemerschap
en daarom helpen we je graag om zelfstandige
te worden en je droom te realiseren. Ontdek
hoe we dat heel concreet doen. Wedden dat je
start als zelfstandige?
Heihoekstraat 243
9100 Sint-Niklaas
www.xerius.be

HOLLEBEEKHOEVE

Ben jij ook benieuwd hoe zuivelproducten
bij jou thuis op tafel komen? Kom dan een
kijkje nemen bij de Hollebeekhoeve. Dagelijks
maken wij van onze eigen melk heerlijke
hoeveproducten. Kom kijken en beleef zelf hoe
alles hier werkt. Geef je ogen de kost doorheen
het volledige productieproces en sluit je bezoek
af op onze foodmarket met een hapje en
drankje. Een bezoek dat je ongetwijfeld tot het
einde zal boeien!
Hondenstraat 24
9150 Kruibeke
www.hollebeekhoeve.be

20
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EQUANO

Bij Equano kan je terecht voor de aankoop van
sauna’s, infraroodcabines, jacuzzi’s en zonnebanken. We kiezen er al jarenlang resoluut voor
om samen te werken met de meest kwalitatieve producenten: Sunlighten, Alpha Industries
en Artesian. Kom langs in onze showroom
en ontdek ons ruime aanbod. Ook kan je
vrijblijvend verschillende modellen uitproberen
in onze aparte testruimte.

Potterstraat 172
9170 SINT-PAUWELS
www.equano.be

ENERVEST BELGIUM BVBA

Stap binnen in de wereld van duurzame energie. Maak kennis met ‘Enervest on Tour’. Bezoek ons
op één van onze 3 locaties of bezoek ze alle 3! Enervest helpt jou graag verder inzake nieuwe of
bestaande solarprojecten, Asset Management, Energie Management, batterij-opslag, laadpalen en
de Ebikeport. Bij Verhelst Bouwmaterialen in Knokke en TIO3 – Business Center & Eventlocatie in
Ronse geven we je graag meer info. In Temse kan je een testrit maken met de elektrische BMWi3
en onze grondinstallatie bezoeken. De zon kunnen we jou niet verkopen, wel de opbrengst!
Verhelst Bouwmaterialen in Knokke: Kragendijk 94-96 - 8300 Knokke
TIO3 – Business Center & Eventlocatie: Oscar Delghuststraat 60 - 9600 Ronse

Luiseekstraat 12A - 9140 Temse - www.enervest.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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QINETIQ SPACE

Zin in een buitenaardse ervaring op Voka Open
Bedrijvendag, of in een job als ingenieur?
Neem dan een unieke kijk achter de schermen
van ruimtevaartspecialist QinetiQ Space, dat
satellieten en instrumenten ontwikkelt voor
onder andere het Europees Ruimtevaartagentschap ESA. Laat je onderdompelen in een
universum vol ruimteproeven en bezoek ook
de nieuwe cleanroom, waar de ingenieurs hun
innovatieve experimenten uitvoeren.

Hogenakkerhoekstraat 9-11
9150 Kruibeke
www.qinetiq.be

23

VANANAARBETER.COM

Wij vieren feest en willen ons nieuw kantoor
graag met jou inhuldigen! In dit stationsgebouw maken wij de juiste match tussen
kandidaten en werkgevers. Wil je weten hoe
we jou als werknemer of werkgever van A
naar BETER kunnen brengen? Kom dan zeker
langs! Via een talentscan ontdek je mogelijks
verborgen talenten. Met de jongsten gaan we
op ontdekkingsreis naar wat ze later willen
doen. Zien we jou op zondag 6 oktober?

22

HOF TER VELDEN - FEESTZALEN/EVENTS/CATERING/BUSINESS

Al 30 jaar: “Elk feest of event is hard werken… en perfect afwerken”
Hof Ter Velden, feestzaal & catering is een familiaal bedrijf met respect voor traditie en kwaliteit.
Onze locatie is voorzien van polyvalente zalen met terrassen & privéparking. Het comfort is duidelijk
een troef, maar de service stopt niet aan de oprit van het domein. Events op locatie organiseren we
via onze cateringservice, van hapjes, walking dinner tot streetfood on a plate,… Ons team van Hof
Ter Velden levert maatwerk en zorgt letterlijk voor alles, tot en met de meubels.
30 jaar Hof Ter Velden
We vieren tijdens Voka Open Bedrijvendag ons 30-jarig bestaan. Je mag je verwachten aan live
cooking, animatie en een gezellig feest waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat... Die dag kan
je ook ons uniek biertje ontdekken dat gebrouwen werd voor ons feestjaar: “nen 30’er”.

Geerstraat 84 - 9200 Dendermonde - www.hof-ter-velden.be + www.al30jaarfeest.be
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3MOTION

Interesse in 3D-printing op groot formaat?
Benieuwd hoe spandoeken, autostickers en
displays gemaakt worden? Kom dan zeker bij
ons een kijkje nemen! Je kan het volledige
productieproces volgen, van creatief ontwerp
tot printen, afwerken, monteren en verpakken.
Met onze XL 3D-printer zijn we trouwens uniek
in België! We voorzien een drankje en een
attentie voor elke bezoeker, voor de kids is er
een springkasteel!

25

STOKERIJ RUBBENS /
DISTILLERIE RUBBENS

Kom genieten van onze authentieke stokerij in
volledige werking! Het destilleren van kruiden,
het volautomatisch bottelen… Kom proeven
en ervaren hoe we onze fijnste likeuren, gins
en jenevers creëren. Wist je dat we bovendien
een pareltje cultureel erfgoed in huis hebben?
Je kan de unieke Heirmanklok bewonderen.
Welkom in ons uniek pand met brasserie en
ruime feestzalen aan de oevers van de Schelde.

Hoogveld 105
9200 Dendermonde
www.vananaarbeter.com

Poldergotestraat 2B
9240 Zele
www.3motion.be

Bohemen 101
9260 Wichelen
www.rubbens.be
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DE KLOK NV - LIKEUREN - CHOCOLADE
- DELICATESSEN - SNOEPGOED

Familiebedrijf met drie generaties traditie! Wij
vervaardigen culinaire hoogstandjes, die alle
gastronomen laten dromen van lang vervlogen
tijden en lekkernijen. Ons paradepaardje is en
blijft onze intussen wereldbefaamde “advocaat
op grootmoeders wijze met de onovertrefbare
smaak van vroeger”. Onze andere producten
vind je op onze website. Bedrijfsbezoeken zijn
altijd mogelijk. Kom gratis proeven!
Wanzelesteenweg 73A
9260 Serskamp
www.deklok.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

OBJECTIVE INTERNATIONAL

Samen grenzen verleggen... Als softwareontwikkelaar werken wij reeds meer dan 20 jaar
samen met onze klanten aan de digitalisering
van hun productie- en magazijnomgevingen.
Stap binnen in het mobiele FLANDERS MAKE
LAB en ontdek de Fabriek van de toekomst via
leuke demo’s, Virtual Reality simulaties, ... Een
unieke kans! Bezoek zeker ook onze Jobcorner.
Internationale uitdagingen zorgen immers voor
tal van nieuwe vacatures.
Meerbos 2
9260 Wichelen
www.objt.com

BOLTON BVBA

Ken je het geheim van een digitale netwerkdrukkerij? Wil je meer te weten komen over ons
motto ‘kleuren op het lijf geschreven’? Ben je
nieuwsgierig naar onze nieuwe bedrijfsnaam en
haar betekenis? Wil je te weten komen hoe we
groen en duurzaam ondernemen? Kom je mee
feestvieren naar aanleiding van ons 25 jaar
bestaan? Of wil je gewoon met een uniek
cadeau terug naar huis gaan? Bezoek ons dan
zeker op zondag 6 oktober!
Onegem 97D
9300 Aalst
www.bolton.be
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STOKERIJ DE MOOR

Ontdek meer dan 1000 soorten alcohol en
500 klassewijnen. Sta versteld van onze
verfijnd samengestelde geschenkpakketten.
Verken ons magazijn en onze wijnkelder met
talrijke proefstandjes. Beleef in onze stokerij
hoe echte graanjenever van de korrel tot
de borrel gestookt wordt, hoe premium gin
gemaakt wordt, of hoe ouderwetse likeuren het
levenslicht zien. Kom, kijk, beleef en proef van
meer dan 100 jaar vakmanschap!

WOONMODE NV

Met ons team van keuken- en interieurarchitecten, technisch tekenaars en vakmensen
kunnen wij elke ruimte in huis inrichten. Of het
nu gaat om een keuken, dressing, tv-meubel of
haardwand, wij ontwerpen alles volgens jouw
wensen en maken dit volledig op maat in onze
fabriek. Benieuwd hoe we dit doen? Kom ons
dan zeker een bezoekje brengen en geniet van
een rondleiding met als kers op de taart een
goed gevulde goodiebag.
Kuilstraat 47
9420 Erondegem
www.woonmode.be

BECTON DICKINSON

Advancing the World of Health. Onze slogan
spreekt boekdelen, maar wat doen wij nu
precies? Hoe hebben wij voor een impact
gezorgd in jouw omgeving? Breng ons een
bezoekje, laat je onderdompelen in de wondere
wereld van de medische technologie en ontdek
hoe deze kan bijdragen tot een betere zorg en
veiligheid voor patiënten en zorgverleners. Je
bent van harte welkom voor een rondleiding,
workshops, boeiende spreker en zoveel meer!

Erembodegem-Dorp 86
9320 Erembodegem
www.bd.com

Eendrachtstraat 4
9300 Aalst
https://partner.volvocars.be/nl/dhondt-aalst
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CROSSFIT HOLTHEM

2 jaar geleden toverde Coach Nathan, gesteund
door 30 stichtende leden, de gebouwen van
voormalig keukenproducent Resocub om tot
Crossfit Holthem, hét centrum voor functionele
fitness. Ben je toe aan een sportieve uitdaging?
Kom dan zeker kennismaken. Er worden
proeflessen & demo’s georganiseerd. Maak ook
kennis met Crossfit Kids, Senioren Fitness en
ons Employer Branding aanbod.

Langdries 4
9450 Haaltert
www.crossfitholthem.be

Foto: Manuel Outumuro | Adaptatie en ontwerp: Wilderzicht
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VOLVO D’HONDT

Voor jou rollen wij graag de rode loper uit
doorheen onze gloednieuwe Volvo site. Volg live
technische demo’s in de werkplaats, bezoek
ons mini museum, ontdek hoe de XC40 wordt
gebouwd, ervaar de gevolgen van rijden onder
invloed, laat je kids zelf sleutelen, wrappen en
spelen terwijl jij kan testrijden met de nieuwste
Volvo modellen. En misschien wacht er jou aan
het einde van het parcours wel een mooie prijs!

31

Gentsesteenweg 398
9300 Aalst
www.stokerijdemoor.be
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Vind het
programma
en koop je
tickets vanaf
19 september op
filmfestival.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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HOTSPOT

RONSE
Iedereen is het erover eens: Ronse transformeert, de
stad gonst van de bedrijvigheid. Het historisch centrum
wordt heringericht, de stadstuin is in volle ontwikkeling
en ondernemers kiezen resoluut voor Ronse! Zowel
kleinere handelszaken, horeca, logies als grote industriële
bedrijven vestigen zich in onze stad. De eerste fase van
het nieuw bedrijventerrein Pont West is gerealiseerd en
al volledig ingenomen. De laatste jaren heeft Ronse heel
wat geïnvesteerd om het ondernemerschap in de stad te
promoten. De subsidie ‘Nieuw Ondernemerschap’ is uniek
in Vlaanderen. In 2018 werd de stad voor het tweede jaar
op rij bekroond met de award voor het meest klantvriendelijke winkelcentrum van Vlaanderen! Tijdens Voka Open
Bedrijvendag staan een aantal bedrijven in de spotlights.
Stad Ronse toont met veel trots haar gloednieuwe
belevingscentrum ‘Ronse en de Vlaamse Ardennen’. Dit is
ook op Voka Open Bedrijvendag de perfecte plek om je trip
te starten. Je maakt er eveneens kennis met de vacatures
van de stad Ronse en de lokale politie. Wat dacht je ervan
om de bedrijven per fiets te ontdekken? Goed nieuws, je
kan een fiets lenen in het belevingscentrum.

34

BIOZENDO INFRAROODCABINES

Interesse in infraroodcabines? Bezoek dan
zeker Biozendo infraroodcabines, al 16
jaar dé speciaalzaak voor therapeutische
infraroodsauna’s. Infraroodstraling ontspant en
verlicht pijn, maar hoe werkt dat precies? Kom
alles te weten over de werking van infrarood.
Alle cabines worden tentoongesteld en elk
uur is er een infosessie. Leerzaam en … voor
elke bezoeker voorzien we een presentje. Wij
zorgen voor een warm onthaal.

35

TOERISTISCH ONTHAAL- EN
BELEVINGSCENTRUM RONSE
EN VLAAMSE ARDENNEN

Het grensverleggend onthaal- en belevingscentrum (open sinds zomer 2018) ligt midden
in de site van de Hoge Mote. Dit is éen van de
best bewaarde historische plekken van Ronse.
Ook het aanpalende Must-Museum voor textiel
zet de deuren open. Gedreven textiliens geven er
demonstraties op de weefgetouwen.
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CMC NV

Vind je IoT (Internet Of Things) nog wat
abstract? Bezoek ons IT-bedrijf dat sturingselementen maakt voor persluchtcompressoren
over de hele wereld en je krijgt een veel
helderder zicht op wat wordt bedoeld met
‘remote controlling’ of monitoring vanop
afstand. Aan de hand van interactieve demo’s
en een verslavende game laten we je zien wat
onze controllers kunnen. We voorzien een
springkasteel en een drankje uit de streek.

Blauwesteen 80
9600 Ronse
www.biozendo.be

De Biesestraat 2
9600 Ronse
www.visitronse.be

Klein Frankrijkstraat 40
9600 Ronse
www.cmcnv.com
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TIO3 – BUSINESS CENTER
& EVENTLOCATIE

TIO3 is een business center en een eventlocatie
waar je terecht kan voor kantoren uitgerust
volgens de wensen van de klant en verschillende
vergaderzalen. Voor al jouw bedrijfs- of privéevents zijn onze panoramazaal of onze gezellige
zaal Bistro met toegang tot onze tuin uiterst
geschikt. Breng ons een bezoekje, ontdek
het verhaal achter het gebouw en ga langs bij
verschillende bedrijven die gevestigd zijn in TIO3.
Oscar Delghuststraat 60
9600 Ronse
www.tio3.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

DOCKERS CHOCOLADE

Benieuwd hoe artisanale pralines gemaakt
worden? Vader en zoon, Piet en Roberto
Dockers, zetten de deuren van hun atelier in
Ronse open en geven je een demo en uitleg
rond het vervaardigen van onze nationale trots:
DE BELGISCHE PRALINE. Een unieke kans om
het proces te volgen van ruwe chocolade, naar
een glanzende, gevulde lekkernij. Zet zondag
6 oktober in jouw agenda, want het wordt een
feest! Proeven, kijken en genieten!
Peperstraat 33
9600 Ronse
www.dockerschocolade.be

A.C.K. KEUKENS & MAATKASTEN

Zet alvast al je zintuigen op scherp voor een
bezoek aan ACK Keukens & Maatkasten
op zondag 6 oktober! Als familiebedrijf
organiseren we tal van activiteiten in en rond
de keuken: workshop, demo, proevertjes,
nieuwe keukentrends, … zolang het voor jou
maar een fantastische beleving is. Vergeet ook
niet even te lachen voor onze ACK-photobooth!
Kom zeker eens langs en maak kennis met ons
ontwerpteam & de mensen achter ACK.
Vandendriesschestraat 6
9620 Zottegem
www.ackkeukens.be
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HOTSPOT

KRUISEM
Kruisem is een gemeente met een sterk groen en landelijk
karakter. De gemeente vormt de poort tot de Vlaamse
Ardennen. Rust ervaar je vooral in de kleinere dorpen
met hun pittoreske sfeer. Kruisem heeft veel toeristische
troeven en bezienswaardigheden die je kan ontdekken
via wandel-, fiets- en ruiterroutes. Maar Kruisem is ook
een hele dynamische, moderne en welvarende gemeente
met een bloeiend ondernemersleven en meer dan 300
hectare bedrijventerreinen. De fusiegemeente zet in op
een vernieuwende dienstverlening voor zijn inwoners,
met goed uitgebouwde gemeentediensten, bibliotheken,
sportinfrastructuur, culturele centra, een jeugdhuis,
gemeentelijk onderwijs, recyclageparken, brandweer en
dienst 100. Ook kenmerkend is het bloeiende socio-cultureel
verenigingsleven, de vele sport- en jeugdverenigingen en de
diverse evenementen en feestelijkheden. Met de deelname
aan Voka Open Bedrijvendag wil het gemeentebestuur
Kruisem economisch in de kijker zetten. Twee Kruisemse
bedrijven, de sportdienst en de brandweer zetten samen
met de gemeente hun deuren open voor het grote publiek.
Wil je Kruisem ontdekken? Neem dan zeker een kijkje op
www.kruisem.be en op www.fermkruisem.be.
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GEMEENTE KRUISEM

De administratie van de gemeente Kruisem is
momenteel gehuisvest in het gemeentehuis
van Kruisem en de administratieve site van
Zingem. In het najaar verhuist de afdeling Mens
en Welzijn naar een nieuwe administratieve site
in Huise. Wil jij als eerste kennismaken met dit
nieuwe gebouw? Dat kan tijdens Voka Open
Bedrijvendag op zondag 6 oktober.

41

Voor een totaalbeleving is Elektro Van Assche
the place to be. Je wordt er ondergedompeld
in een wereld van elektro met gezellige corners
van audio, keukenbenodigdheden tot zelfs
complete keukens. Er is een demo-atelier en
er worden op regelmatige basis kookworkshops georganiseerd. Centraal staan service,
maatwerk en duurzaamheid en dit al meer dan
50 jaar.

Huiseplein
9750 Kruisem (Huise)
www.kruisem.be

Kruishoutemsesteenweg 242
9750 Kruisem
www.elektrovanassche.be

48

49

BRANDWEER KRUISEM

Brand, een ongeval, stormschade, wateroverlast,
wespenverdelging … De brandweer staat voor
jou klaar! Benieuwd hoe deze dappere ‘helden’
hiervoor te werk gaan? Kom dan tijdens
Voka Open Bedrijvendag een kijkje nemen
in de brandweerkazerne in Kruishoutem en
aanschouw de verschillende demonstraties
van onze brandweerlieden. Je zal er ook de
verschillende brandweerauto’s kunnen bekijken.

Warandestraat 2
9770 Kruisem
www.bvlar.be
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ELEKTRO VAN ASSCHE NV

AUTO FRANK

Auto Frank is een gevestigde waarde in
Kruisem. Wij zijn specialist in BMW, MINI
en Porsche en jonge tweedehandswagens.
Altijd voorzien van vele opties. We hebben
een vijftigtal wagens op stock. Onderhoud en
herstellingen gebeuren in de eigen werkplaats.
Door de jarenlange ervaring en omdat we enkel
wagens van de laatste generatie leveren, zijn
de medewerkers volledig mee met de recentste
technologische ontwikkelingen.
Olsensesteenweg 59
9770 Kruisem
www.autofrank.be

SPORT KRUISEM

Kom in de sporthal van Kruisem ons ruim sportaanbod ontdekken. Er zijn hier meer dan 50
sportclubs en -verenigingen actief. Het aanbod
is dan ook heel gevarieerd: tennis, (mini)voetbal,
judo, ballet, badminton, volleybal, yoga, dans,
fitness …. Er zit beslist een sport bij die bij jou
past, waarin jij je kan uitleven. Verschillende
sportclubs zullen je verrassen met imposante
demonstraties. Dus trek je sportschoenen aan
en kom deelnemen aan een proefles.
Woestijnestraat 13
9770 Kruisem
www.kruisem.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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INTERNOLUX

Internolux? Niet zomaar een interieurbedrijf.
Benieuwd hoe wij jouw interieurproject vorm
geven? Wat en waarom wij het anders doen?
Kom ons zeker bezoeken op Voka Open
Bedrijvendag. We geven graag antwoord op al je
interieurvragen. Benieuwd hoe wij van een plaat
een kast op maat maken? Geen probleem. We
leiden je graag rond door ons productie-atelier,
waar je alles van A tot Z kan beleven. Van harte
welkom op zondag 6 oktober!

Grote Steenweg 15-17
9840 De Pinte
www.profacts.be

De Tonne 99/103
9800 Deinze
www.internolux.be
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PROFACTS

Krijg een unieke kijk achter de schermen
van een marktonderzoeks- en adviesbureau!
Profacts beantwoordt management- en
marketingvragen van grote Belgische en
internationale bedrijven aan de hand van
innovatieve onderzoeksmethodes. Volg ons
interactief parcours en maak kennis met
technieken zoals ‘eye-tracking’. Neem zelf een
onderzoek af of bezoek ons call-center. Het
Profacts team heet je van harte welkom!

DE WATERGROEP WATERPRODUCTIECENTRUM KLUIZEN

Je draait de kraan open en 24 uur per dag,
7 dagen per week komt er lekker en gezond
drinkwater uit. Wil je weten hoe De Watergroep
dit voor elkaar krijgt? Kom dan een kijkje nemen
in het waterproductiecentrum van Kluizen. Je
kan er aan onze waterbar ook een vers getapt
glaasje kraantjeswater drinken in aanwezigheid
van Herman Verbruggen, peter van het project
drinKraantjeswater (vanaf 14 uur).
Nieuweweg 30
9940 Evergem
www.dewatergroep.be
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NOYEN

Ga je bewust om met het aankopen van vlees
en is het voor jou van belang dat producten
lokaal en duurzaam gekweekt zijn? Als
vooruitstrevend charcuteriespecialist zijn we
hier dagelijks mee bezig. Zo kiezen we voor
de kortste keten, betalen we alle betrokken
partijen een eerlijke prijs en houden we
het slagersvak in ere. Kom langs voor een
degustatie en rondleiding en we vertellen je
graag meer over ons bedrijf.
Hooiwege 42
9940 Sleidinge
www.noyen.be

Postbuzz
OP DE HOOGTE blijven
van de bedrijvigheid
in jouw buurt?

DOWNLOAD Postbuzz
en leef mee met je buurt.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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ZIJ EN HAAR

Iedereen kent wel iemand die geconfronteerd
wordt met kanker, doch blijven er nog veel
vragen. Ik ga mijn haar verliezen, wat zijn de
opties? Hoe ziet een borstprothese eruit en
is protheselingerie nog even saai als vroeger?
Bij Zij en Haar ontdekt u welke verschillen er
bestaan in haarwerken en pruiken. Hoe chemomutsjes en sjaals modieuze hoofddeksels
geworden zijn. En er zal een woordje uitleg
gegeven worden rond borstprothesen.
Brusselsesteenweg 404
9230 Massemen
www.zij-en-haar.be

Neem een vliegende start!
Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid
voor ondernemers. Ben je van plan een zaak op te starten, kent jouw bedrijf een groeispurt,
zoek je inspiratie voor een nieuw product of een nieuwe dienst of ben je op zoek naar
subsidies en financiering? Wij zetten je op de goede weg.

Je wil een zaak opstarten?
Weet dat je er niet alleen voor staat. Er is heel wat informatie,
begeleiding en coaching beschikbaar. Dit gaat van advies bij de opmaak
van je ondernemingsplan tot individuele of collectieve coaching,
netwerking, enzovoort. Check vlaio.be/sterkondernemen.

Je wil groeien en innoveren?
Ook al heb je bakken ervaring, toch blijf je met heel wat vragen zitten.
VLAIO is jouw gids bij de realisatie van je plannen. Wij zijn een kritisch
klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we
ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in
contact met de juiste experten. Maak een afspraak met een
VLAIO bedrijfsadviseur op vlaio.be.

www.vlaio.be
Bel gratis 0800 20 555
of mail naar info@vlaio.be
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DE WERKPLEK VAN MORGEN
Ook dit jaar staat Voka Open Bedrijvendag aan de zijlijn om startende ondernemers aan te moedigen. Blader door ons magazine en
ontdek wie ze zijn, wat ze doen en vooral wat hen drijft. Je herkent hen aan dit
icoon. Laat je inspireren door hun verhaal opdat
ook jij de drive vindt om zelf als ondernemer aan de slag te gaan! Niet elke starter kan op zijn / haar locatie de deuren openen voor het
grote publiek, daarom ondersteunen we deze editie de startershubs.
Ben jij al vertrouwd met een startershub?
Om nieuw en lokaal ondernemerschap te stimuleren, bundelen organisaties en investeerders hun krachten om zo jonge start-ups en
nieuwe co-workingplaces te realiseren. De creatie van een startershub genereert nieuwe mogelijkheden, flexibele werkplekken en het
leren kennen en leren van andere ondernemers . Het doel is vooral om nieuw jong ondernemend talent een boost te geven en dat is
alleen maar goed voor de lokale economie. Ontdek het verhaal van onze startershubs aan de hand van 2 vragen: Waar blinken
jullie in uit? Wat zijn jullie doelstellingen?

Watt Factory - Oost-Vlaanderen
Het creëren van een huiselijke sfeer binnen een professioneel kader. Waarbij we
een full service aanbieden aan onze community én een kwalitatief acceleratorprogramma organiseren in samenwerking met onder andere Vlerick Business School
om startups te stimuleren en te helpen in hun groei.
Wij willen in België nog meer dé referentie zijn voor wat smart cities en climate
change betreft. Met overheden, startups en burgers een waardevol ecosysteem
vormen om zo sneller tot concrete resultaten te komen en die slimme en gezonde
steden ook echt te creëren.

Frame21 Business & Event center - Antwerpen
Als business- en eventcenter willen we dat onze bewoners niets te kort komen.
Maar ook bedrijfsevents worden van A-Z voor jou geregeld. Met ontvangst en
een hapje in The Garage, daarna een presentatie in onze Event Stairs en ten
slotte afsluiten met een drankje in onze Bar21. Er zijn genoeg mogelijkheden om
net die extra touch aan jouw event te geven.
Onze doelstelling is dat bedrijven en ondernemers voor Frame21 kiezen omwille
van de unieke sfeer en uitstraling. Dankzij de strategische ligging aan afrit 21 van
de E313 tussen Hasselt en Antwerpen willen wij ervoor zorgen dat mensen geen
tijd meer verspillen in de files, maar hen een alternatief aanbieden. Voka Open
Bedrijvendag is de ideale gelegenheid om onze deuren eens open te zetten en
te laten zien wat dat architecturale, glazen gebouw naast de snelweg nu precies
allemaal doet.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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GREENVILLE NV - Limburg
Surround yourself with who are on the same mission as you are. De bedrijven in
onze gebouwen zijn net als jij bezig met starten, groot worden en ophalen van
kapitaal. Tegelijk kan je terugvallen op een gedreven team en een breed aanbod
aan partners, netwerkevents, workshops en leertrajecten. We brengen startups
in contact met grotere bedrijven, kennisinstellingen, werkgeversorganisaties
en de lokale, provinciale of Vlaamse overheid. Samen met LSU wijzen we je de
interessantste weg in het uitgebreide starterslandschap. Zowel op technisch als
op zakelijk vlak. In Greenville sta je als starter nooit alleen.
Kerndoel van Greenville is de creatie van duurzame kwalitatieve tewerkstelling in
de regio.

Hangar K - West-Vlaanderen
We focussen ons op drie domeinen :
• gametech (met de beste gameschool in de wereld als buur kan dit wel tellen)
• industrie 4.0 (een combinatie van AI, robotica en iot) is cruciaal in een streek
waar de industrie vraagt naar oplossingen zoals deze)
• maakindustrie : de combinatie van fysische en digitale producten is belangrijk
voor ons.
De volgende 3 jaar, jaar op jaar het aantal start-ups verdubbelen. Door een goeie
strategische samenwerking met de acceleratoren van start it @kbc en dae
studio’s kunnen we de goeie ondersteuning geven.

Greenhouse - Brussel & Vlaams-Brabant
• De kwaliteit van onze IT infrastructuur en meubilair (ergonomisch)
• De faciliteiten waarover onze community kan beschikken (meerdere
restaurants, fitness, strijkdienst, facility lockers, Elektrische Smart,…)
• Onze hubs liggen in het hart van de bedrijfswereld
• Persoonlijk contact met Hospitality Assistants
• Mogelijkheid tot het plaatsen van maatschappelijke zetel in de hub
• Leggen van linken tussen coworkers en corporates
• Het aanbieden van een werkomgeving die aansluit bij de noden van starters,
grow ups, KMO’s en corporates: an office as a service
• Ontlasten van coworkers (door het aanbieden van additionele diensten) zodat
ze zich enkel hoeven te focussen op hun werk of ontspanning
• Het verbinden van coworkers met elkaar en met corporates

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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BRUSSEL EN
VLAAMS-BRABANT
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TOUR & TAXIS
De site Tour & Taxis biedt een combinatie van diverse
activiteiten zoals wonen, co-working space, state-ofthe-art congres- en seminarieruimtes, retail en showrooms
en vrijetijdsvoorzieningen. Door onze deelname aan Voka
Open Bedrijvendag willen we aan het publiek de diversiteit
en openheid van de site tonen en onze ambitie om een
plek te maken waar de hele stad van kan genieten. In
het herontwikkelingsproces geeft Extensa een moderne
interpretatie aan de historische gebouwen en in het
bijzonder aan Gare Maritime. Dit met groot respect voor hun
authenticiteit en architecturale erfgoedwaarde. Volledig in
het kader van het jaarthema van Voka Open Bedrijvendag
wordt op de site een nieuw park ontwikkeld, gebeurt de
renovatie van Gare Maritime op een duurzame manier en
bieden we tal van voorbeelden van duurzame mobiliteit. Tour
& Taxis is zeker een bezoekje waard. In Hôtel de la Poste
tonen we een film over verleden, heden en toekomst van
de site. Er zullen activiteiten plaatsvinden en je krijgt een
exclusieve preview van de gerenoveerde Gare Maritime. Met
onze applicatie van Tour & Taxis (http://TT-app.be) kan je
zelfstandig de gebouwen ontdekken.

1

HET FACILITAIR BEDRIJF
(VLAAMSE OVERHEID)

Herman Teirlinckgebouw Vlaamse overheid: het
grootste passief kantoorgebouw van België.
Bezoek het nieuwste kantoorgebouw van de
Vlaamse overheid, vooruitstrevend op vlak
van duurzaamheid, toegankelijkheid, welzijn
en comfort. Bekijk hoe het gebouwd werd,
ontdek kunst en architectuur en duik in de
werkomgeving van de hedendaagse Vlaamse
overheidsambtenaar.
Havenlaan 88
1000 Brussel
www.vlaanderen.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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TOUR & TAXIS

Breng op zondag 6 oktober een bezoek aan
Tour & Taxis. Maak kennis met de diversiteit,
openheid en toekomst van deze site en
ontdek hoe er op een duurzame manier aan de
toekomst van Brussel wordt gebouwd. Je krijgt
een exclusieve preview van Gare Maritime, één
van de speerpunten van Extensa’s huidige
renovaties. Het voormalige goederenstation
wordt verbouwd tot ruimtes voor winkels,
kantoren, co-working spaces, … .
Havenlaan 86C
1000 Brussel
www.tour-taxis.com

3

LES BIJOUX DE MARIE-FRANCE

Kom langs bij Les Bijoux de Marie-France en
leer alles over de unieke kunst van de creatie
van juwelen. Marie-France, dochter van de
ambachtelijke juwelier Paul Vankueken, maakt
unieke juwelen van een ongewone magie.
Omringd door de beste ambachtsmensen
innoveert ze en mengt ze edele en ruwe
materialen. Op die manier verkrijgen de juwelen
heel veel aspecten en kleuren. Elk stuk is uniek,
soms hedendaags, dan weer organisch.
Havenlaan 86C/4B
1000 Brussel
www.lesbijouxdemariefrance.eu

BRUSSEL
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LEEFMILIEU BRUSSEL
BRUXELLES ENVIRONNEMENT

Laat je verbluffen door een van de grootste
passiefgebouwen van Europa. Onder het
glazen dak gonst het van de bedrijvigheid,
want de medewerkers zijn vastberaden om de
milieu-uitdagingen van het Brussels gewest
aan te pakken: strijd tegen klimaatopwarming,
luchtkwaliteit, beheer van groene ruimten, …
Leefmilieu Brussel staat ook voor BEL EXPO,
een tentoonstelling om te sensibiliseren.

5

ECOLE DE CIRQUE DE BRUXELLES

Ecole de Cirque de Bruxelles was in 1981 een
pionier in de ontwikkeling van de circuskunst
in Europa. Vandaag is de school een referentie
op vlak van circusopleiding. De kwaliteit van
de opleiding en de opbouw zijn gebaseerd
op
professionele
samenwerkingen
op
verschillende niveaus. Leerkrachten, artiesten,
opvoedkundigen, bestuurders en managers
creëren, overzien en ondersteunen innovatieve
kwaliteitsvolle opleidingsmodellen.
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PERMAFUNGI

Wij zijn een jong bedrijf dat in Brussel actief is in
stedelijke landbouw en circulaire economie. Wij
doen dit door maandelijks 3 ton koffiegruis te
recycleren. Met dit koffiegruis kweken we 1 ton
oesterzwammen per maand. Met het restafval
maken we lampenkappen. We hergebruiken zo
ons afval en vervolledigen onze circulaire keten.
Wil je ons aan het werk zien? Bezoek ons op
zondag 6 oktober en proef de heerlijke oesterzwammen!

Havenlaan 86C
1000 Brussel
https://leefmilieu.brussels/

Picardstraat 3
1000 Brussel
www.ecbru.be

Havenlaan 86C/99
1000 Brussel
www.permafungi.be

7

8
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PARCKFARM T&T ASBL

Parckfarm T&T vzw is een sociale en
ecologische boerderij in het midden van de
stad. Wij ontvangen jou in het Farmhouse, een
cafetaria die door vrijwilligers uit de buurt wordt
open gehouden. Hier kan je lokale drankjes
ontdekken en genieten van pizza’s gebakken
in de houtoven, in de rust van de natuur en
met uitzicht op Tour & Taxis. Je kan ook een
rondleiding volgen over de wilde planten in het
park. Kom ons bezoeken!
Antoine Clessestraat 27
1020 Brussel
www.parckfarm.be

LE PAIN QUOTIDIEN

Altijd al graag eens willen weten hoe het
bio zuurdesembrood van Le Pain Quotidien
gemaakt wordt? Dan is dit je kans. Kom
gedurende heel de dag deelnemen aan onze
bread baking class en leer de kneepjes van
het vak van één van onze bakkers. Wij zijn
trouwens open vanaf 8u, dus kom genieten
van een ontbijt voor je bezoek aan Voka Open
Bedrijvendag.

Havenlaan 86C
1000 Brussel
www.lepainquotidien.com

SYNTRA BRUSSEL

SYNTRA Brussel is de partner voor iedereen
die vooruit wil, voor iedereen die zin heeft
om te leren én voor iedereen die niet kan
wachten om te ondernemen. Wij pionieren
in praktijkgerichte opleidingen gegeven door
professionals! Je kan ons vinden op onze
campussen in Ukkel en Tour&Taxis. Je kan
ons vinden op onze campussen in Ukkel en
Tour&Taxis. Op de campus Tour&Taxis ben je
alvast van harte welkom op zondag 6 oktober.
Havenlaan 86C/4B
1000 Brussel
www.syntrabrussel.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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KUNST IN HUIS

Benieuwd hoe we het uitlenen van duizenden
kunstwerken in goede banen leiden? Krijg
een unieke blik in de centrale hub van Kunst
in Huis: het kunstdepot. Van hieruit worden
kunstwerken zorgvuldig ingepakt, gestockeerd,
van een ophangsysteem voorzien en
getransporteerd naar klanten en kunstenaars
over heel Vlaanderen en Brussel.

11

Hooikaai 33-35
1000 Brussel
www.kunstinhuis.be

VLAAMS PARLEMENT

Kom naar het Vlaams Parlement!
Bezoek ons digitaal-interactief bezoekerscentrum en de tijdelijke tentoonstelling over duurzaamheid
in Vlaanderen in De Schelp.
Welke wetgevende initiatieven naar duurzame ontwikkeling heeft het Vlaams Parlement genomen
en welke resultaten heeft dat opgeleverd? Enkele voorbeelden: de steun die landbouwers krijgen
wanneer ze milieu- en diervriendelijk werken, de bevordering van de omschakeling naar energieefficiënte schoolinfrastructuur, het verbod op het gebruik van pesticiden door overheidsdiensten,
de toenemende inzet op groene energie (zonnepanelen, windmolens). Wat doet het Vlaams
Parlement zelf om duurzaamheid optimaal in zijn werking te integreren? Wist je dat Vlaanderen een
van de meest digitale parlementen ter wereld heeft en zo de papierberg die zijn werking genereert
drastisch beperkt?
Geïnteresseerd in meer?
Onze deuren staan open van 10-17 uur.

Ijzerenkruisstraat 99 - 1000 Brussel - www.vlaamsparlement.be

12

NATIONALE LOTERIJ

De Nationale Loterij is een van die bedrijven die iedereen kent. Of je nu een speler bent of niet. Het
is een bedrijf dat ons bekend voorkomt omdat het deel uitmaakt van het Belgisch patrimonium.
Maar wist je dat de Nationale Loterij haar opbrengsten elk jaar opnieuw, dankzij haar spelers,
herinvesteert in de meest diverse maatschappelijke, humanitaire, wetenschappelijke, culturele en
sportieve projecten? Heb je altijd al een loterijtrekking van dichtbij willen zien? Wil je weten hoe
winnaars ontvangen worden?
Tijdens deze Voka Open Bedrijvendag opent de Nationale Loterij de deuren van haar nieuwe gebouw
en biedt ze de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen van een live loterijtrekking!
Maak op een interactieve manier kennis met de organisaties die de
Nationale Loterij ondersteunt, ontdek de jobstand en neem deel
aan vele leuke activiteiten. Voor de Nationale Loterij telt iedereen en
daarom willen we je een onvergetelijke dag bezorgen door je mee te
nemen in de wereld van toeval en geluk.

Lottery Shop, De Brouckèreplein 9/B13 - 1000 Brussel - www.nationale-loterij.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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HOTSPOT

SOCIALE ECONOMIE
Net als andere bedrijven, zijn bedrijven uit de sociale
economie winstgevend. Hun benadering van ‘winst’ is echter
anders. Ze kiezen ervoor om de winst opnieuw in te brengen
in de ontwikkeling van hun activiteiten, om zo hun sociale
impact te doen stijgen.
In hun werking spelen democratie en samenwerking een
belangrijke rol. De macht om te beslissen wordt losgekoppeld
van het bedrag dat iemand in het bedrijfskapitaal heeft
geïnvesteerd. Als strategische beslissingen genomen
worden door het bestuur, dan heeft elk lid één stem. Het
doel is om de gemeenschappelijke belangen te behartigen
en duurzame verbintenissen aan te gaan met de betrokken
stakeholders (gebruikers, klanten, medewerkers, vrijwilligers,
openbare diensten, …).
Bedrijven uit de sociale economie kunnen autonoom besturen.
Wat betekent dat hun beslissingsorganen onafhankelijk zijn
van openbare instellingen of private bedrijvenverenigingen,
niettegenstaande mogelijke financiële steun (subsidies,
giften, …).

13

LA TRICOTERIE - FABRIQUE DE LIENS

Voor de ‘Gekke Dagen’ van de sociale economie, wordt la Tricoterie omgebouwd tot een dorp, dat
organisaties verzamelt die een menselijke economie aanbieden. Er is van alles te zien: gerecycleerde
en gerepareerde voorwerpen, lokaal geteelde groenten, … .
Ontdek degelijke bedrijven die winst niet als voornaamste doel hebben. Breng een bezoek aan:
Urbike, la Poudrière, Fyt My Nest, Smart, WE CO Store, PWIIC, Neibo & Bloum.

FABRIQUE DE LIENS - CONTACTEN FABRIEK - LINK FACTORY

14

Théodore Verhaegenstraat 158 - 1060 Sint-Gillis - www.tricoterie.be

LES PETITS RIENS - SPULLENHULP

De missie van Spullenhulp is: personen in moeilijkheden bijstaan en hen helpen om opnieuw hun
plaats in de maatschappij te vinden. Spullenhulp wil mensen steunen in hun zoektocht naar
onderdak, werk, … .
Sociale economie bevindt zich overal, ook waar je het niet verwacht. Kom in het sorteercentrum
van Spullenhulp kennis maken met de actoren van de sociale economie: Les Pots de l’Ilot, Repair
Together, Crédal, Solidaritel.

Zuunstraat 69 - 1070 Anderlecht - www.petitsriens.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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COVARTIM

Bij Covartim zetten we onze ervaring en
kennis in om een excellente dienstverlening te
bieden op het vlak van medische apparatuur.
Ons doel is om onze klanten te steunen in
hun ontwikkelingsproces door een hands-on,
betrouwbare en flexibele benadering. Door
belangrijke partnerships met vooraanstaande
bedrijven, bieden we ook toegang tot expertise
en infrastructuur voor prototyping, productie
en testsessies. Van harte welkom!

16

Heb je je al eens afgevraagd hoe een folder
als deze tot stand komt? Daarvoor hebben we
bij Daddy Kate een heel machinepark. Dit jaar
huldigen we niet alleen een nieuwbouwafdeling
in, maar ook een nieuwe belevingsroute langs al
die machines. Je komt alles te weten over het
hele drukproces via informatieborden en leuke
weetjes. Kom de route ontdekken op Voka
Open Bedrijvendag. Welkom in onze wereld van
drukwerk!

Vorstlaan 36, 3de verdieping
1170 Watermaal-Bosvoorde
www.covartim.be

Albert Van Cotthemstraat 54
1600 Sint-Pieters-Leeuw
www.daddykate.be

18
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ZEISS VISION CENTER - ANNYS ASSE

17

DADDY KATE

Vorstsesteenweg 151
1601 Ruisbroek
www.volvotruckcenter.be

GREENHOUSE - 20 VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL VLAAMS-BRABANT

The Future of Optics - daar staan wij voor
met het eerste ZEISS Vision Center in de
Benelux. Onze visie is glashelder: een wereld
waar iedereen steeds een klare kijk heeft.
Kom ervaren hoe wij visuele noden oplossen
met puur vakmanschap en technologische
innovaties in Optiek en Oogzorg. Benieuwd hoe
wij “Function & Fashion” combineren, de juiste
bril of contactlenzen aanpassen, maatwerk
produceren voor een optimaal zicht?

Your freedom of work in Diegem Mechelen en
Berchem. Greenhouse is ervan overtuigd dat
flexibiliteit en een stimulerende omgeving noodzakelijk
zijn om groei te realiseren. Moderne kantoren op
maat, een gloednieuw auditorium, … Greenhouse
Brussel brengt het allemaal samen onder één dak.
Kom die innovatieve hub ontdekken. Bovendien
ontvangen enkele Bryo-deelnemers van Voka - Kamer
van Koophandel Vlaams-Brabant jou met open armen.

Kalkoven 63
1730 Asse
www.zeissvisioncenter.com

Berkenlaan 8A/8B - 1831 Diegem
www.greenhouse-offices.be - www.voka.be/vlaams-brabant
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AQUAFIN I.S.M. DE KRUITFABRIEK

In de stad van de toekomst ziet Aquafin een
prominente rol voor water weggelegd. Er moet
meer ruimte zijn voor water en Aquafin wil uit
‘gebruikt’ water al het herbruikbare halen. In
De Kruitfabriek in Vilvoorde test Aquafin hoe
het efficiënt afvalwater van oa douches kan
zuiveren om te hergebruiken. Er is ook een
opstelling om fosfor te recupereren uit de urine
van de urinoirs. Kom de veelzijdigheid van afvalwater ontdekken!

VOLVO TRUCK CENTER

Zin om eens achter het stuur te zitten van
onze grootste vrachtwagen, de Volvo FH
Globetrotter XL? Benieuwd naar het aantal
pk’s onder de cabine van zo’n voertuig? Wil
je op de foto met een oldtimer? Wil je graag
eens weten hoe het voelt om een cabine te
kantelen? Weet je wat een dode hoek is? Al
eens in een versnellingsbak gekeken? Dit alles
krijg je te zien en kun je zelf beleven bij Volvo
Truck Center!

EQUILLI SLAAPEXPERT ZAVENTEM

Een goede nachtrust, we dromen er allemaal
van! Slapen is heel persoonlijk! Speciaal
voor Voka Open Bedrijvendag openen we
onze deuren! Kom kennis maken met onze
producten en ontdek de slaapinnovaties van
de toekomst! Volg ons parcours, ontdek ons
productieproces en laat je Personal Sleep Scan
opmeten. Ons enthousiast team beantwoordt
al je vragen! Elke bezoeker wordt verwend met
een goodiebag, hapje en drankje!

23

FACULTY CLUB

Faculty Club opent zijn deuren voor iedereen.
Kom de geschiedenis van het Groot Begijnhof,
sinds 1998 UNESCO-werelderfgoed, opsnuiven
en kijk hoe dit gepaard gaat met de moderne
technologie. Ben je eerder geïnteresseerd
in een kijkje achter de schermen? Geen
probleem, want ook hiervoor kan je terecht bij
Faculty Club. Kijk eens in de keuken of laat je
verrassen door de prachtige zalen.

De Kruitfabriek, Steenkaai 44D
1800 Vilvoorde
www.dekruitfabriek.com/AQUAFIN

Weiveldlaan 10
1930 Zaventem
www.equilli.com

Groot Begijnhof 14
3000 Leuven
www.facultyclub.be
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IMEC

Bij imec & RVO-Society ontdek je hoe
technologie ons zal helpen om de problemen
van de 21e eeuw aan te pakken en hoe ons
dagelijks leven er in 2035 zal uitzien. Klimaatproblemen, een ouder wordende bevolking,
ziektes als kanker en Alzheimer, … Technologie
kan het verschil maken. We blikken vooruit
naar slimme(re) steden, duurzame mobiliteit,
artificial intelligence op de werkvloer en
gezondheidszorg op maat.
Kapeldreef 75
3001 Leuven
www.imec.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

SIRRIS

Sirris: Together, we turn innovation into
success. Hoe je product, fabriek en business
klaarmaken voor de toekomst? De 150 experten
van Sirris helpen elk jaar zo’n 1300 bedrijven de
juiste technologische keuze te maken en hun
innovatieprojecten succesvol te realiseren. In
Heverlee ligt de focus hierbij op composieten
en hun verwerking, slimme geconnecteerde
producten/systemen en operator support met
(collaboratieve) robots.
Gaston Geenslaan 8
3001 Heverlee
www.sirris.be

FLANDERS MAKE

Om de wereldwijde concurrentie de baas
te kunnen, werken bedrijven voortdurend
aan nieuwe manieren om beter, sneller en
goedkoper te produceren. Dat wil ook zeggen
dat zij gepersonaliseerde producten in de
markt zetten. Via technologisch onderzoek
ondersteunt Flanders Make bedrijven om die
uitdagingen met succes aan te gaan. Werp een
blik achter de schermen van het onderzoek dat
mee de Vlaamse industrie van morgen bepaalt!
Gaston Geenslaan 8
3001 Heverlee
www.flandersmake.be

BRUSSEL
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Veilig in de lucht… dankzij skeyes!

Luchtverkeer, veiligheid, innovatie en milieu:
deze vier woorden beschrijven skeyes het
best. De bijna 900 medewerkers van het
bedrijf stellen hun vaardigheden, kennis en
technologie ten dienste van jouw veiligheid.
skeyes is actief op acht locaties in België
– 24 uur per dag, zeven dagen per week.
Welkom in de spannende wereld van de luchtverkeersleiding…
Dagelijks worden meer dan 3.000 vliegtuigen
en honderdduizenden passagiers door het
Belgische en Luxemburgse luchtruim geleid
dankzij onze luchtverkeersleiders. skeyes zorgt
voor de veiligheid en efficiëntie van meer dan
één miljoen vliegbewegingen per jaar.
Wij begeleiden elk vliegtuig vanop het tarmac
tot in de lucht op Brussels Airport en de
luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Luik,
Kortrijk en Oostende. Eens een vliegtuig buiten

het bereik van de controletorens is, nemen
de luchtverkeersleiders van ons nationaal
luchtverkeersleidingscentrum CANAC 2 het
over. skeyes is actief in het hart van Europa, in
één van de drukst bevlogen en ingewikkeldste
luchtruimen van het continent. Om het luchtverkeer vlot te laten verlopen, maakt skeyes
gebruik van heel wat hoogtechnologische
installaties. Deze communicatie-, navigatieen radarbewakingssystemen bevinden zich
in het hele land en worden heel nauwkeurig
onderhouden door onze ingenieurs en technici.
skeyes beschikt ook over een meteorologische
dienst die accurate en essentiële weergegevens
levert aan de gebruikers van het luchtruim.

betreft. Wij ontwikkelden onder meer
droneguide.be, een website én een app voor
recreatieve en professionele dronegebruikers.

Drones en milieu
skeyes richt zijn blik ook naar de toekomst: zowel
wat betreft digitale verkeerstorens als drones.
Het bedrijf bekleedt een koploperspositie in
Europa wat het beheer van het droneverkeer

Een unieke kans om ons te bezoeken!
Kom onze hoofdsite in Steenokkerzeel
ontdekken tijdens Voka Open Bedrijvendag op
zondag 6 oktober.

skeyes ijvert mee om de ecologische voetafdruk
van de luchtvaartsector te verkleinen. Daarom
werken wij nauw samen met de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens om de impact
van de operaties op het milieu te verminderen,
met name wat betreft groene landingen.
Daarnaast zijn wij aanwezig in de wereld van
de hernieuwbare energie: skeyes draagt bij tot
de oprichting van nieuwe windturbines en zorgt
ervoor dat windmolenparken in harmonie met
het luchtverkeer worden ontwikkeld.

Opgelet: Het aantal plaatsen is beperkt en voorafgaande registratie is verplicht Via www.openbedrijvendag.be. Wees er snel bij, de plaatsen zijn in een mum van tijd ingevuld.

Tervuursesteenweg 303 - 1820 Steenokkerzeel - www.skeyes.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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DS WOONPROJECTEN

DS Woonprojecten: Bouwen met een visie. Bij
ons zijn niet enkel degelijke vakmensen en
duurzame producten belangrijk. Coördinatie,
open communicatie en kwalitatieve ondersteuning tijdens het gehele bouwproces zijn
eveneens van cruciaal belang. Hoe groot of
klein je nieuwbouw- of renovatieproject ook
is, wij werken rond jouw vooropgesteld budget
zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

28

BORGINSOLE BVBA

Wil je zien hoe podologische zolen gemaakt
worden die wereldrecords kunnen breken?
Tijdens jouw bezoek ontdek je met welke passie
en precisie wij mensen op het rechte pad
zetten. Ben je al een BORGinsole gebruiker en /
of heb je interesse in automatisatie en robotica
in productieprocessen?
Ben je een nieuwsgierige podoloog? Kom dan
langs en ons dynamisch team gidst jou graag
doorheen onze technologische wereldprimeur!

DE intelligente inlegzool

Torenstraat 118
3110 Rotselaar
www.borginsole.com

35
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BVX BVBA

Wist je dat BVX verhuisd is naar een gloednieuw pand ‘de Witte Molen’ in Aarschot? Wist
je dat BVX niet alleen een 3M Preferred dealer
voor window folies is maar ook elk bedrijf beter
zichtbaar kan maken ? Wist je dat je live een
carwrap kan volgen bij ons? Wist je dat de
jeugd zelf zijn eigen muursticker kan komen
maken? En wist je ook dat je zeker moet
langskomen? Wij wel! We zien elkaar graag op
zondag 6 oktober van 14-17h.

9de Liniestraat 13C
3200 Aarschot
www.dswoonprojecten.be

9de Liniestraat 13D
3200 Aarschot
www.bvx.be
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VOLCKAERTS INTERIEURBOUW
& CONSTRUCT

Wist je dat al onze woningen energiezuinig
worden gebouwd, waardoor je kan genieten
van tal van voordelen? Naast het bouwen van
een kwalitatieve woning zorgen we ook voor
een interieur op maat. Dit wordt in eigen atelier
geproduceerd door een vakkundig team. Wil je
al eens kennismaken, maar kan je niet wachten
tot zondag 6 oktober, breng ons alvast een
bezoekje op www.vib-contruct.be
9de Liniestraat 13E
3200 Aarschot
www.vib-contruct.be

SACK ZELFBOUW

Benieuwd hoe wij er in slagen om jaarlijks 1500
gezinnen aan het werk te zetten? Als familiebedrijf openden we een halfjaar geleden onze
splinternieuwe derde vestiging in Aarschot.
Ontdek hoe handig je zelf bent tijdens onze
workshop vloerverwarming plaatsen. We
verwelkomen je graag om onze manier van
werken eens met eigen ogen te bekijken. Je zal
zien hoe wij ons profileren als dé referentie in
kwalitatieve zelfbouw. Tot dan!
9de Liniestraat 11A
3200 Aarschot
www.sackzelfbouw.be

BOOST COMPANY

Een hapje en een tapje in een koud geperst
biosapje. Met Boost Company brengen wij sapjes
op de markt die een volwaardig alternatief zijn
om voldoende groenten en fruit binnen te
krijgen. Het sap wordt niet op de gewone manier
geperst, maar ons proces komt overeen met
veelvuldig kauwen zodat de voedingsstoffen uit
de vezels mee in het sap worden opgenomen.
Duurzaamheid, milieu en het klimaat staan bij
Boost Company hoog in het vaandel.
Grote Kruisweg 1
3201 Langdorp
www.boostcompany.be
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STEUNZOOLPUNT

Kom langs bij het ganganalyselabo van
Steunzoolpunt en laat je eigen gangpatroon
analyseren. Bovendien laten we je zien hoe onze
werkwijze is opgebouwd voor de productie van
100% geïndividualiseerde steunzolen op maat.
Buiten en boven ons atelier kan je terecht voor
een hapje en een drankje. Voor de kinderen is
er ook een doe-activiteit voorzien.

Esperantolaan 7
3300 Tienen
www.steunzoolpunt.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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HYDRO BUILDING SYSTEMS BELGIUM NV / MERK: SAPA

Een woondroom? Alles start bij aluminium ramen van Sapa!
Hydro Building Systems Belgium is systeemleverancier van aluminium profielen. De Sapa
AluminiumVakmannen maken met onze duurzame Sapa profielen afgewerkte ramen, deuren en
vliesgevels in eigen atelier. Wist je dat:
• Het moederbedrijf Hydro zelf het aluminium extrudeert?
• Onze vestiging in Landen beschikt over een gloednieuwe showroom van 400m2?
• De moffeloven van onze laklijn draait op warmterecuperatie?
• Aluminium oneindig kan gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies?
• Onze profielen vervaardigd worden uit gerecycleerd post-consumer scrap? Dit is CIRCAL.
• Onze thermisch performante series zomer en winter zorgen voor een
comfortabel binnenklimaat?
• Je niet hoeft in te boeten op design? Met Sapa schuiframen is binnen en
buiten altijd in harmonie.
Een rondleiding doorheen het Supply Chain Center met tal van demonstraties
en kinderanimatie. Maak kans op een elektrische step!
Industriezone Roosveld 11 - 3400 Landen - www.sapabuildingsystem.com
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SCOREN MET BEDRIJFSERFGOED
Op Voka Open Bedrijvendag krijgt elk bedrijf de uitzonderlijke kans om de boeiende verhalen die achter hun fabriekspoorten schuilgaan
te delen met het grote publiek. Verhalen die blijven plakken en verder worden verteld. Storymarketing heet dat. En sommige bedrijven
hebben een unieke troef: bedrijfserfgoed! Bedrijfserfgoed kan je niet kopen of reproduceren, want het is zeldzaam, onlosmakelijk met
de onderneming verbonden en definitief verloren als je het kwijtspeelt.
Dus haal die oude foto’s van zolder! Toon de allereerste producten die je maakte! Laat de technische evolutie van je machinepark zien!
Begeester met pittige anekdotes en verwonder met een vintage reclameposter uit de sixties. Al benieuwd bij welke bedrijven je dit jaar
een stukje geschiedenis kan proeven?

DBP PLASTICS NV - WILRIJK
DBP PLASTICS NV, kort voor De Brucker en Pluym, begon in 1938 als matrijzenbouwer. Met
de komst van de plastiekindustrie zijn ze zich gaan focussen op de techniek van het spuitgieten. Ze waren pioniers met revolutionaire uitvindingen zoals de brooddoos, diepvriesdoos,
koekjesdoos en nog veel meer. Duik op zondag 6 oktober mee in hun boeiend erfgoed.

MOL - STADEN
In 1944 begon Gerard Mol met het bouwen van landbouwvoertuigen. Na de oorlog ging hij
achtergelaten Amerikaans legermateriaal ombouwen tot performante terreinvoertuigen. Mol
blaast dit jaar 75 kaarsjes uit en bouwt tot op vandaag uitzonderlijke voertuigen: van vuilniswagens tot terminal trekkers en gigantische woestijntrucks.

NIKO - SINT-NIKLA AS
Je staat er misschien niet bij stil, maar nagenoeg elke Belg heeft Niko in huis. Kijk maar eens
naar je stopcontact of schakelaar! Ja, zelfs die oude zwarte uit bakeliet (ondertussen een
geliefd retro-model). Benieuwd naar 100 jaar design en innovatie in elektrisch schakelmateriaal?
Dan zal de interactieve rondleiding bij Niko een echte eyeopener zijn.

CNH INDUSTRIAL BELGIUM - ZEDELGEM
Al ruim 100 jaar wordt bij New Holland (nu CNHi group, voorheen Claeys) het kaf van het
koren gescheiden. Letterlijk dan, want Leon Claeys begon al in 1906 dorsmachines te bouwen.
Grootste doorbraak was zijn ontwikkeling van de eerste zelfrijdende maaidorser in 1952: de
Claeys MZ. Een iconische maaidorser die je in de showroom kan bewonderen, omringd door zijn
moderne opvolgers.

Gebeten door bedrijfserfgoed? Neem contact op
met info@etwie.be! ETWIE is het Expertisecentrum
voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed.
www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN-WAASLAND

Kom tijdens Voka Open Bedrijvendag naar
ons historisch pand in hartje Antwerpen en
maak kennis met ons aanbod. Ontdek hoe we
bedrijven helpen groeien en hun doelstellingen
te realiseren. We zetten een aantal van onze
succesvolle startende bedrijven in de kijker.
Je zal versteld staan van hun creativiteit, de
pracht van het gebouw en het aanbod van deze
werkgeversorganisatie!

2

ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE

Wie Antwerpen zegt, zegt diamant! Bezoek
deze schitterende sector en ontdek hoe ruwe
diamant eruit ziet, ervaar hoe het voelt om
diamant te slijpen, leer diamant valueren en
sla je slag tijdens de eerste stocksale ooit voor
losse diamant. Verder kan je kennismaken met
de verschillende culturen en keukens die de
diamantgemeenschap rijk is. Kom en geniet
tijdens de Dag van de Diamant! Opgelet,
inschrijven voor het bezoek is verplicht.

Markgravestraat 12
2000 Antwerpen
www.voka.be/antwerpen-waasland

Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen
www.awdc.be

4

5

OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH

Duik op Voka Open Bedrijvendag op zondag
6 oktober samen met ons in de wereld van
brillenglazen aanmeten en inslijpen in een
montuur. Nieuwsgierig hoe de toekomst van dit
onderdeel van ons vakgebied er uit ziet? Ervaar
zelf hoe jouw glazen aangemeten worden
met 3D technologie en kijk daarna achter de
schermen in ons inslijpatelier hoe je glazen
ingeslepen worden!

Turnhoutsebaan 31-35
2100 Deurne
www.optiekfritsvandenbosch.be

3

AVENO NV

Gefascineerd hoe een zonnebloem de fijnste
frituurolie wordt, of nieuwsgierig naar al die
soorten olijfolie? Voor onze 15de verjaardag
wijden wij jou graag in in de wondere
wereld van oliën en vetten! Bezoek onze
nieuwe eco-friendly plant en ontdek hoe wij
professionele oliën, vetten & margarines
produceren en verpakken voor 50 landen!
Verplaats je je duurzaam? Dan voorzien we een
extra duurzaam gadget! We bring oil to life!
Nieuwelanden weg 32/B1
2030 Antwerpen
www.aveno.be

FRAME21 BUSINESS & EVENT CENTER

De files tussen Antwerpen en Hasselt duren
soms wel heel lang! Bestaat er geen alternatief
om te gaan werken? Een full service kantoor
waarbij we ons nergens zorgen over hoeven te
maken, bestaat dit? Als ik mijn maatschappelijke zetel verplaats, kunnen zij dan ook mijn
post en telefonie behandelen? Antwoorden op
al je vragen over jouw eigen, unieke werkplek
vind je bij Frame21 Business & Event center.
Space that works for you!
Diamanstraat 8
2200 Herentals
www.frame21.be

6

JOS HEYLEN KEUKENS
EN INTERIEURBOUW

Ontdek ons splinternieuw atelier in werking.
Ervaar achter de schermen hoe wij met veel
vakmanschap jouw keuken, maatkast of
totaalinterieur produceren met de meest
geavanceerde technologie. Met oog voor
kwaliteit en gepassioneerd door hout laat ons
team jou graag meegenieten van ontwerp tot
eindproduct. Welkom in ons familiebedrijf met
meer dan 70 jaar ervaring.!

Industriepark 8
2235 Hulshout
www.josheylen.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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KOVERA

Wij zijn een Vlaams keuken-, maatkastenen granietverwerkingsbedrijf, gevestigd in
de gemeente Hulshout. We maken keukens
voor particulieren, bouwpromotoren, projectontwikkelaars en de vakhandel. Ook kantoorruimten, badkamers en dressings behoren
tot onze dagdagelijkse activiteiten. Kovéra is
al jaren één van de meest vooruitstrevende
bedrijven in de sector. Ook op Voka Open
Bedrijvendag ben je bij ons van harte welkom!
Nijverheidsstraat 17
2235 Hulshout
www.kovera.be

8

| 49

DIERENARTSENCENTRUM ‘T DERDE OOR

Op zondag 6 oktober gunnen we dierenvrienden en geïnteresseerden een exclusieve
rondleiding achter de schermen van ons
dierenartsencentrum. Ontdek welke apparatuur
(tandartsenunit, bloedanalyse,…) noodzakelijk
is voor hoog kwalitatieve diergeneeskunde.
Onze focus ligt op tandheelkunde, oogziekten,
huidziekten en inwendige aandoeningen bij
katten, honden, konijnen, vogels, reptielen, …
Veldstraat 1
2250 Olen
www.hetderdeoor.be

9

APB KAMP C, PROVINCIAAL CENTRUM VOOR DUURZAAM BOUWEN EN WONEN

Ontdek de innovatieve wereld van duurzaam bouwen en wonen en 3D-beton
printen
Kamp C neemt je mee in de wereld van duurzaam bouwen en wonen en de sfeer van de innovatieve
bouwsector. We leiden je van a tot z door het bouwverhaal. Ontdek de grootste 3D-betonprinter van
Europa die binnenkort een rijtjeshuis print. Klinken de plannen voor het eerste circulaire gebouw van
België je als muziek in de oren? We maken er een innovatieve dag van! Volg het aanbod workshops
en ontdek welke interessante bouwprojecten er zijn op www.kampc.be.
Kom langs, en laat je verrassen, verleiden en overdonderen!

Britselaan 20 - 2260 Westerlo - www.kampc.be

11

SOLARPRO BVBA

Laat je bij de firma SolarPro verrassen door
allerlei nieuwigheden op de markt van energiebesparing. Zonnepanelen, batterij-pakketten,
laadinfrastructuur, warmtepompen,.... Kom
zeker langs om hier alles over te weten te
komen! Ook de kinderen zullen zich zeker niet
vervelen op deze dag. Noteer dus alvast een
bezoekje aan SolarPro in je agenda en ontdek
waar wij dagdagelijks mee aan de slag zijn.

10

4 TECHNICS BVBA

Kom bij 4 Technics ontdekken hoe we het meest
aangename binnenklimaat creëren vanuit een
ecologisch & economisch perspectief.

Koeybleuken 24
2300 Turnhout
www.solarproducts.be

Hoe we aan de wieg stonden van de duurzame
ontwikkeling van technische installaties voor
de woning- en utiliteitsbouw. Geothermie,
klimaatplafonds, ventilatie en free cooling zijn
hier dagelijkse kost. Maar bovenal zijn we een
firma van vakmensen voor iedereen met een
hart voor een duurzame installatie.

Zone Reme 11
2260 Westerlo
www.4technics.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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HOTSPOT

HOOGSTRATEN
Hoogstraten is een bruisende, hartelijke stad met smaak.
Daarvan getuigen de diensten- en kleinhandelssector in het
stadscentrum en de dynamische land- en tuinbouwsector
die kwaliteitsvolle voedingsproducten voortbrengt. Onze
deelname aan Voka Open Bedrijvendag sluit mooi aan bij
het jaarthema ‘duurzaam ondernemen’. Met windmolens,
zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen en in de toekomst
ook geothermie produceert de stad al tot vijf maal meer
groene stroom dan ze zelf nodig heeft. Ook de industrie is
een belangrijke component in Hoogstraten. We zijn trots
op al onze ondernemers en willen hen steunen door hen
de kans te geven hun passie en het verhaal achter hun
bedrijf aan het grote publiek te tonen. Aan de hand van een
uitgekiende fietsroute kan je alle deelnemende bedrijven
ontdekken. Je passeert ook via de nieuwe ontsluiting in de
uitbreidingszone De Kluis.

12

WOONZORGCENTRUM STEDE AKKERS

Woonzorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten
opent op zondag 6 oktober de deuren van haar
warme thuis om jou een exclusieve kijk achter
de schermen te geven. We zijn op zoek naar
medewerkers om ons gemotiveerd team te
vervolledigen. Maak kennis met je toekomstige
collega’s met een hart voor ouderen. Bekijk
de materialen en middelen die we voorhanden
hebben om de beste zorg te bieden aan onze
bewoners.
Jaak Aertslaan 7
2320 Hoogstraten
www.hoogstraten.be

13

3D CADWORKS

Ben je benieuwd hoe producten of machines
tot stand komen? Dan moet je zeker
engineeringsbureau 3D Cadworks bezoeken!
Je krijgt de unieke kans om de kantoren en
de maker space te bezichtigen waar stap voor
stap het ontwerpproces wordt verduidelijkt.
Bekijk de verschillende prototypes en
verwezenlijkte producten tot gehele machines,
of laat je verrassen door VR en 3D printen. Het
enthousiast team legt het graag in detail uit!

Veilingstraat 7 Blok A, Havennummer 1421
2320 Hoogstraten
www.3dcadworks.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

14

VERKOOIJEN LOGISTIC SOLUTIONS

Interesse in logistiek? Kom bij ons langs!
Wij zijn een echt Kempens familiebedrijf en
verwerken tot 120 wagens per dag. Op zondag
6 oktober tonen we je graag ons veilig en
energiebewust bedrijf. Ontdek de binnenkant
van onze heftrucks en vrachtwagens en het
laden van bulkwagens.
Mét demonstraties van laden en lossen van
trucks om 11 & 14u. Een unieke kans voor
kinderen (en ouders) om zelf eens in een grote
camion te zitten.

Industrieweg 33
2320 Hoogstraten
www.verkooijen.be

ANTWERPEN
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AUTOSERVICE TOM GEENEN

Benieuwd hoe het er in de garage en carrosserie aan toe gaat? Op zondag 6 oktober
zetten wij de garagedeuren van ons bedrijf voor
je open. Kom langs en maak kennis met onze
mensen en ons bedrijf. Neem een kijkje achter
de schermen in de werkplaats en carrosserieafdeling en ontdek hoe wij met passie auto’s
repareren en onderhouden. Kom ons bezoeken
en ontdek een deel van de bedrijvigheid die je
misschien nog niet kende.

16

INSTALLATIEBEDRIJF VAN DEN BERG

Laat je inspireren door Installatiebedrijf Van
den Berg! Kom alles te weten over onze totaaloplossingen voor badkamers, verwarming,
koeling en hernieuwbare energie. Vind de
badkamer van je dromen in onze gloednieuwe
showroom en ontdek hoe we erin slagen om
binnen de 10 dagen je oude badkamer te
renoveren. Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Kom dan zeker kijken hoe jij ons Topteam kan
versterken. Iedereen is van harte welkom!

17

HOUTHANDEL JANSSENS EN JANSSENS

Houthandel Janssens en Janssens bestaat
bijna 25 jaar en heeft 4 filialen. In Hoogstraten
nemen wij graag deel aan Voka Open
Bedrijvendag om iedereen kennis te laten
maken met ons bedrijf. Er valt terug één en
ander te winnen en aan animatie zal het niet
ontbreken! De machines zullen niet werken,
deels ook voor de veiligheid, maar vooral omdat
we er eigenlijk terug een feestje van willen
maken. Iedereen WELKOM!!

Hinnenboomstraat 1D,
Industrieterrein De Kluis Z1 1174
2320 Hoogstraten - www.autoservicetomgeenen.be

Meerseweg 183
2322 Hoogstraten
www.vdberg.be

Loenhoutseweg 91
2320 Hoogstraten
www.janssensjanssens.com

18

19

20

DIERENARTSENPRAKTIJK DE VRIJHEID

Wil je op zondag 6 oktober kennismaken met
het reilen en zeilen van een dierenartsenpraktijk? Kom dan een kijkje nemen in onze
gloednieuwe praktijk voor gezelschapsdieren
in Hoogstraten. Ontdek hoe wij dagelijks met
een team van 4 dierenartsen en 2 assistentes
je huisdier gezond houden. We geven je een
rondleiding achter de schermen en tonen welke
onderzoeks- en behandelingsmethodes een
moderne praktijk ter beschikking heeft.

BADWEELDE BVBA

Wij realiseren de zwembaddroom voor zowel
de zelfbouwer als de zwemliefhebber die op
zoek is naar een totaalproject. Ook verdelen we
bubbelbaden, sauna’s en infraroodcabines. Alle
accessoires en toebehoren voor zwembaden
en wellness zijn te koop in onze showrooms
of via onze webshop. Kom de wondere wereld
van zwembaden en wellness ontdekken bij een
gerenommeerd zwembadbouwer.

WIENERBERGER BEERSE

Wienerberger België maakt deel uit van de
internationale Wienerberger groep die kan
terugkijken op een geschiedenis van 200 jaar!
Wienerberger is uitgegroeid tot wereldleider
in de productie van bakstenen en marktleider
in klei dakpannen. We verwelkomen je graag
op onze site in Beerse. We geven je een kijk
binnen ons productieproces van gevelstenen
en nemen je mee in ons verhaal van keramiek,
techniek en échte kleikoppen!

Lodewijk De Konincklaan 302
2320 Hoogstraten
www.dapdevrijheid.be

Turnhoutseweg 67
2340 Beerse
www.badweelde.be

Absheide 28
2340 Beerse
www.wienerberger.be

21
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IOK AFVALBEHEER MILIEUBEDRIJF BEERSE-OOST

Wist je dat een deel van het Kempense afval via
water wordt vervoerd? Vanuit het gloednieuwe
milieubedrijf halen de ophaalploegen van
IOK Afvalbeheer het huishoudelijk afval in
de Noorderkempen op. Bovendien is het een
belangrijke schakel in het innovatieve transport
van restafval en gft over water. Ontdek alles
over afval op de interactieve ‘afvalbeurs’.

IOK AFVALBEHEER ENERGIECENTRALE GROEN GAS

Ontdek hoe het Kempense gft groen gas wordt.
Uniek in België! Op het milieubedrijf Beerse/
Merksplas produceren we niet enkel compost.
Bij IOK Afvalbeheer - energiecentrale groen
gas wordt jouw bananenschil sinds kort ook
groen gas. Ontdek deze innovatieve installatie
in combinatie met een bezoek aan het gloednieuwe milieubedrijf Beerse-Oost.

DIERENKLINIEK HET BINNENHOF

Meer dan ooit maken honden, katten, konijnen
en knagers deel uit van het gezin. Een goede
gezondheid is ook voor onze huisdieren een
belangrijke bouwsteen voor een gelukkig leven.
De dierenartsen en assistenten van Dierenkliniek Het Binnenhof in Beerse staan sinds
1998 klaar om hen de best mogelijke zorgen
te verlenen, ook in de meest ernstige situaties.
Ons team nodigt je graag uit om een kijkje
achter de schermen te nemen!

Steenbakkersdam 42
2340 Beerse
www.iok.be

Steenbakkersdam 42
2340 Beerse
www.iok.be

Bisschopslaan 68
2340 Beerse
www.hetbinnenhof.be

24
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ENERGIECONCEPTEN

Energieconcepten
heeft
werkelijk
alle
technieken voor de woningbouw onder één dak.
Tot op de dag van vandaag worden technieken
vaak apart bekeken. Energieconcepten
probeert vanaf de ontwerpfase samen met de
bouwheer en architect invloed te hebben op
het project. Zo kunnen stookplaatsen onder
ideale condities geprefabriceerd worden. De
start van een nieuwbouw tijdperk is ingezet en
litobox is daar het levende bewijs van!
Espendonk 4
2370 Arendonk
www.energieconcepten.be

KEUKENS DE JONG

Keukens De Jong is een familiebedrijf
doorgegeven van vader op zoon. Al 50 jaar
leveren wij creativiteit en vakmanschap voor
al jouw interieurprojecten. Philip De Jong
wordt bijgestaan door een enthousiast team
van interieurarchitecten en vakmensen. De
creatieve interieurarchitecten ontvangen jou in
de grote toonzaal op het industrieterrein Hoge
Mauw in Arendonk. In het aangrenzend atelier
wordt alles op maat geproduceerd.
Hoge Mauw 240
2370 Arendonk
www.keukens-de-jong.be
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FEESTVARKEN VZW DE WERKPLAATS

Anoniem verjaardagspakketten geven aan
kinderen in armoede en sensibiliseren over
kinderarmoede. Dat is wat Feestvarken
vzw doet in De Werkplaats. Wat zit er in de
pakketten? Wie pakt ze in? Wat gebeurt er
allemaal in dat magazijn? Hoe pakken we
dit aan? En vooral… hoe kan jij je steentje
bijdragen? Kom ontdekken hoe wij mee bouwen
aan een inclusieve samenleving.
Antwerpsesteenweg 79+
(ingang via Den Brekel) - 2390 Malle
www.feestvarkenvzw.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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VDL KTI

Heb je al eens een gigantische staalconstructie van 80 meter lang zien produceren? Benieuwd naar
hoe we een metaal van 20 cm dik kunnen lassen? Of hoe een stuk van 25 ton wordt verspaand?
VDL KTI heeft een jarenlange ervaring in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige apparaten,
zoals drukvaten, warmtewisselaars, fornuizen, hoogspanningsmasten en nog veel meer, specifiek
op maat van de klant.
We zijn fier op ons bedrijf en wensen dit met jullie te delen. Kom een kijkje nemen en ontdek ook
onze interessante vacatures.

Nijverheidsstraat 10 - 2400 Mol - www.vdlkti.be

28

HOEVE HOOGLAND

Zin in een leuke uitstap met de kinderen? Kom
dan naar Hoeve Hoogland te Tielen. Hier kunnen
de kinderen kennis maken met onze dieren
en kunnen ze zien hoe wij deze verzorgen. Je
kan hier de pups bekijken en de kittens die
hier allemaal op een nieuw baasje wachten…
Misschien ben jij wel het nieuwe baasje.

29

Bezoek onze gloednieuwe kennel FELICANIS
voor puppy’s en kittens te Kasterlee. Je zal
hier de dieren kunnen bekijken en met hen
kennis maken. Wij werken volgens de strengste
normen betreffende hygiëne en opvolging van
onze dieren. Ontdek hoe de dieren binnenkomen, op quarantaine gaan, gecontroleerd
worden door de bedrijfsdierenarts en dan in
de verkoop worden gebracht. Bezoek ook ons
honden- en kattenpension.

Hoek 53
2460 Tielen
www.hoevehoogland.be

Bosdellen 5
2460 Kasterlee
www.felicanis.be

31
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QUALIVINO - WIJNMEESTERS SINDS 1953

Qualivino is één van de oudste traditionele en
onafhankelijke wijnhandels van de provincie
Antwerpen. Een wijnverhaal dat in 1953 begon.
Na 3 generaties en 65 jaar ervaring hebben
we een uniek gamma aan kwaliteitswijnen
kunnen samenstellen uit diverse wijnregio’s van
Frankrijk en omliggende wijnlanden. Bovendien
verbouwen we reeds 25 jaar onze eigen wijnen
in het Zuidwesten van Frankrijk met Château
Les Donats.
Antwerpsesteenweg 497
2500 Lier
www.qualivino.be

30

FELICANIS

HOBÉCO NV

Hobéco Totaalprojecten. Opritten & terrassen,
houtconstructies, zwembaden & zwemvijvers.
Zalig ontspannen in eigen tuin? Wij maken
van jouw tuin een paradijs! Kom langs en
ontdek wat ons team dag in dag uit met veel
enthousiasme realiseert. Bewonder enkele van
onze afgewerkte projecten en laat je inspireren
voor je eigen huis of tuin.

Sander De Vosstraat 143
2500 Koningshooikt
www.hobeco.be

HET BRABANDERHOF
PAARDENMELKERIJ

Ben je benieuwd hoe het eraan toe gaat op
een paardenmelkerij/trainingsstal? Kom dan
zeker langs! Kom proeven van onze gezonde
melk, lekkere ijsjes en likeur. Je kan de sportpaarden in training zien, wandelen tussen de
melkpony’s, een ponyritje maken en je uitleven
op het springkasteel. Er is mogelijkheid om iets
te eten en te drinken. Ook onze cosmetica op
basis van paardenmelk kan je uitproberen.
Maaikeneveld 66
2500 Lier
www.paardenmelk.be

33

LOXONE BENELUX

Smart Home-totaaloplossingen voor nieuwbouw, bestaande woningen en gebouwen. Loxone
Benelux zegt vaarwel tegen domotica met zijn complexiteit aan drukknoppen. Sensoren zijn dé
elementen die zorgen voor échte woonautomatisering.
Ook thema’s zoals oververhitting en levensbestendig wonen worden aangepakt. Loxone werd in
2009 opgericht en heeft sindsdien een exponentiële groei gekend met ondertussen meer dan
100.000 geregistreerde Smart Homes in 100 landen.
Vergeet ingewikkelde techniek en maak kennis met de belofte en fabrieksgarantie op ‘50.000
handelingen minder, meer tijd voor het leven’.

Gebroeders Van Raemdonckstraat 1B/C - 2560 Nijlen - www.loxone.com

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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DBP PLASTICS NV

Amuse is een Antwerps familiebedrijf dat leuke
en slimme oplossingen produceert om voeding
en drank te bewaren. Je kende ons misschien
voorheen als DBP Plastics en je hebt zonder
twijfel producten van ons in de keukenlade:
een diepvries-, brood- of bananendoos. Heb je
altijd al willen weten hoe kunststof producten
gemaakt worden? Bezoek ons dan op zondag
6 oktober en volg het productieproces van
A tot Z mee. Van harte welkom!

35
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UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Aan de Universiteit Antwerpen bouwden
biologen twee nieuwe opstellingen om de
toekomst te voorspellen. Hoe minimaliseren
we schade van stormen en zeespiegelstijging
op steden als Antwerpen? Welke vissoorten zijn
winnaars en verliezers bij klimaatverandering?
Hoe beïnvloedt een grilliger klimaat graslanden
en landbouwgewassen en kan biodiversiteit de
impact ervan milderen? Ontdek bij ons hoe
wetenschappers antwoorden zoeken.

ASPEN

Aspen is een indoor sneeuwbaan die in
november ’17 de deuren heeft geopend. Zowel
beginnende als doorgewinterde sneeuwsporters kunnen hier hun hart ophalen.
Duurzaam ondernemen en slim energieverbruik
zijn 2 pijlers die hoog in het vaandel worden
gedragen. Kom ontdekken hoe dit sneeuwtapijt
tot stand komt, maak kennis met onze
clubwerking ... en beleef de eerste sneeuwpret
van komende winter!

Terbekehofdreef 25-29
2610 Wilrijk
www.dbp.be

Edegemsesteenweg 202
2610 Wilrijk
www.uantwerpen.be

Moerelei 123
2610 Wilrijk
www.aspen.be
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G.V.K. NV

Heb je (ver)bouwplannen? Wil je inspiratie
opdoen? In onze gloednieuwe showroom
kan je terecht voor badkamers, radiatoren,
condensatieketels, hernieuwbare energie,…
Benieuwd hoe een onderhoud op een
condensatieketel wordt uitgevoerd? Zin om te
leren lassen? Onze medewerkers in het atelier
tonen het met plezier. We voorzien een drankje
en kinderanimatie. Bovendien maak je kans op
een gratis onderhoudsbeurt gas/mazout.
Schaliënhoevedreef 1A
2800 Mechelen
www.gvknv.be
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VLOTTER MAAKBEDRIJF

Vlotter maakbedrijf verschaft, in een beschermde
omgeving, duurzame werkgelegenheid aan
personen met een langdurige en belangrijke
beperking van kansen tot sociale integratie. Ons
maatwerkbedrijf is het belangrijkste Belgische
fietsassemblagebedrijf. Dagelijks worden er tot
180 nieuwe fietsen en 800 wielen geproduceerd.
Verpakken, verzenden, displays bouwen, recyclageopdrachten, onze medewerkers hebben een
passende oplossing.

COLLECTION BY VERMANT

De passie voor het ambacht van bezieler Guy
Vermant en de jonge ingenieur Ruben Bosch,
vormen de basis voor Collection by Vermant.
Met een gepassioneerd en vooral ervaren
team staan we de liefhebbers van klassieke en
collectiewagens op alle fronten bij. Van aankoop,
over onderhoud tot zelfs volledige restauratie.
Ontdek tijdens Voka Open Bedrijvendag de
magische wereld van de tijdloze automobiel in
onze showroom én werkplaats!
Generaal de Wittelaan 7B
2800 Mechelen
www.collectionbyvermant.be

MEUBELEN DE SCHOENMAEKER

Kom ons bezoeken en wij laten je graag zien
hoe wij meubels maken. Met trots voor het
ambacht tonen wij in onze fabriek houtsnijden
en –draaien, montage en stofferen. 65 jaar
ervaring in stijlvolle meubelen én een nieuwe
generatie hedendaagse artikelen, alles van een
uitgesproken kwaliteit, tentoongesteld in onze
toonzaal van 5000m². Wij staan je graag bij met
professioneel interieuradvies (bekleding, kleur,
opstelling, …).
Gentsesteenweg 101
2800 Mechelen
www.deschoenmaeker.be
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VLOTTER MAAKBEDRIJF 2

De medewerkers van Vlotter maakbedrijf leveren
kwaliteitsvol productiewerk en diensten aan
bedrijven en organisaties. Elektromontage, return
market projecten, testen van digitale toepassingen en toestellen, producten klaarmaken
voor hergebruik of optimaal recyclagestromen
aansturen; opgeleide medewerkers maken jouw
project tot een succes! Kom kijken hoe we een
multimediatoestel testen en klaarmaken voor
een tweede leven.

Industrieweg 1B
2850 Boom
www.vlotter.be/nl/maakbedrijf

Industrieweg 9
2850 Boom
www.vlotter.be/nl/maakbedrijf
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VLOTTER FACILITIES

‘t Steencaycken is een sociaal tewerkstellingsproject van maatwerkbedrijf Vlotter en
is al meer dan 20 jaar een vaste waarde aan de
Rupeldijk in Boom. Het is een gezellig, artistiek
aandoend eetcafé met een rustige ligging. Je
kan er aan democratische prijzen lekker eten
en drinken. En voor de bierliefhebber is er een
uitgebreide selectie aan streekbieren. Lokale
schilders kunnen hun werken gratis laten
exposeren in de zaak.
Hoek 76
2850 Boom
www.steencaycken.be
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VLOTTER WELZIJN

Vlotter is een zorgbedrijf. Via onze tewerkstellingsdienst, juridische dienst, CAW bedienen
we inwoners met een welzijnsvraag. Met de
gezinszorg, karweihulp, maaltijdbedeling, …
helpen we mensen met een zorgvraag hun
autonomie te bewaren bij hen thuis. Op de
welzijnscampus organiseren verschillende
organisaties een zitdag, zodat de mensen
niet naar Antwerpen of Mechelen moeten. We
zetten alles op alles voor onze klant.
Colonel Silvertopstraat 15
2850 Boom
www.vlotter.be/nl/welzijn

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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ANTWERPEN

HOTSPOT

SINT-KATELIJNE-WAVER
Wist je dat Sint-Katelijne-Waver niet alleen een gemeente
is waar het aangenaam is om te wonen? We hebben ook
aandacht voor natuur en recreatie en huisvesten de grootste
coöperatieve groente- en fruitveiling van Europa. Met zijn
centrale ligging is Sint-Katelijne-Waver een hele bruisende
gemeente om te ondernemen. De recente ontwikkeling
van 2 extra bedrijventerreinen biedt ondernemers meer
mogelijkheden om zich te vestigen op locaties die, zowel
met de wagen, het openbaar vervoer als de fiets, heel goed
bereikbaar zijn. Voka Open Bedrijvendag is een unieke kans
om de bedrijvigheid in onze gemeente te tonen. 7 bedrijven
zetten hun deuren open voor het grote publiek en kijken er
naar uit om jou te laten kennismaken met wat er achter de
bedrijfsmuren gebeurt. Het gemeentebestuur verwelkomt
jou in het gemeentehuis dat vorig jaar een grondige opknapbeurt kreeg. Sindsdien huizen zowel de gemeentediensten,
het OCMW als het wijkteam van de politie in het gebouw.
Kom zeker een kijkje nemen bij onze diensten. Informatie
rond bereikbaarheid, parkeergelegenheid en de fietsroute
vind je op de website www.sintkatelijnewaver.be/ODB2019

41

SIERGRASSENKWEKERIJ GERNÉE

Eind jaren ’80 begonnen als hobby, nu
uitgegroeid tot wat we zijn: een kwekerij van
9 ha met iets meer dan 8 miljoen planten.
Een uniek assortiment siergrassen en vaste
planten waarin we blijven groeien! We hopen
jou te mogen verwelkomen wanneer de kwekerij
op haar mooiste is: in september en oktober.
Voka Open Bedrijvendag is dus dé gelegenheid
bij uitstek.

Duffelstraat 43
2860 Sint-Katelijne-Waver
www.gernee.be
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LUX-SPAS

Wie gaat er nu niet graag naar een privé
wellness om te ontspannen in de jacuzzi of
sauna? Dit kan ook dagdagelijks bij jou thuis!
Voka Open Bedrijvendag is de uitgelezen kans
om een kijkje te komen nemen in het werkhuis
en magazijn van dit familiebedrijf, maar ook om
de wellness-toonzaal vol met spas, infraroodcabines, sauna’s en zwemspas te ontdekken.
Het hele team staat klaar om jou een woordje
uitleg te geven.

GEMEENTEBESTUUR
SINT-KATELIJNE-WAVER

Het gemeentehuis in de Lemanstraat opende
in 2003 en kreeg vorig jaar een grondige
opknapbeurt. Sindsdien huizen zowel de
gemeentediensten als het OCMW in het gebouw.
Kom een kijkje nemen achter de schermen, zet
je in ons gezellig salonnetje, maak kennis met
de nieuwe dienst ‘huis van het kind’, ga op de
foto als burgemeester of plaats je kind achter
het stuur van onze graafmachine.

Drevendaal 13
2860 Sint-Katelijne-Waver
www.lux-spas.be

Lemanstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver
www.sint-katelijne-waver.be
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BELORTA

Op BelOrta gonst het alle dagen van de week
van de activiteit. Het loont dan ook meer dan
de moeite om een kijkje achter de schermen
van deze grootschalige operatie te nemen. Op
Voka Open Bedrijvendag staan onze telers klaar
om je meer te vertellen over gezonde en mooie
groenten en fruit. Ontdek de rijkdom van lokaal
geteelde groenten en fruit, maak kennis met
de telers en proef van al dat lekkers dat we jou
te bieden hebben.
Mechelsesteenweg 120
2860 Sint-Katelijne-Waver
www.belorta.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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EURO POOL SYSTEM

Euro Pool System is in ruim 25 jaar uitgegroeid
tot de grootste logistieke dienstverlener voor
herbruikbare verpakkingen in Europa. Klanten
ervaren dagelijks de voordelen van herbruikbare
kratten. Wij werken continu aan het verder
standaardiseren en integreren van oplossingen
binnen het logistieke proces van onze klanten.
Met een netwerk van 71 servicecenters in
Europa dragen wij bij aan een duurzame en
efficiënte versketen.
Kempenarestraat 53/B2
2860 Sint-Katelijne-Waver
www.europoolsystem.be

ANTWERPEN
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WIM VERHUUR

We make it work! Onder dit motto voorzien wij dagelijks honderden werven van allerhande bouw- en
tuinmachines. Van kranen, hoogtewerkers, hakselaars en werfinrichting tot handgereedschappen,
stellingen en stroomgroepen. Je vindt het allemaal terug in onze huurvloot.
Met een assortiment van meer dan 3000 machines bieden wij een totaaloplossing voor zowel de
grote aannemer als de kleine doe-het-zelver. Wim Verhuur is en blijft een echt familiebedrijf waar
de klant centraal staat. Ons gemotiveerd team zorgt er dan ook dagelijks voor dat onze klanten de
service krijgen die ze verdienen. Snel, eerlijk en kwalitatief.
Wil jij een kijkje nemen achter de schermen van de verhuurwereld? Van het opmaken van een
bestelling, tot het uitrijden van de vrachtwagens, wij tonen je
graag het volledige verhuurproces van A tot Z.
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DE CEUSTER NV

Aanleg van sportvelden, gespecialiseerd
loonwerk in de tuinbouw sector, nivelleren van
terreinen, … een brede waaier aan werken die
onze vakmannen van De Ceuster uitvoeren.
Volg het parcours met allerhande machines
en filmmateriaal van onze werkzaamheden.
En word meteen ondergedompeld in ons
bedrijfsleven. Kom op zondag 6 oktober naar
Voka Open Bedrijvendag bij De Ceuster en leer
ons top team kennen! Vakmanschap loont.

Dit alles terwijl je omringd bent door de grootste en meest
indrukwekkende machines die de verhuurwereld te bieden
heeft. Je zal ogen tekort komen!
Fortsesteenweg 30
2860 Sint-Katelijne-Waver
www.deceuster.com

Fortsesteenweg 44 - 2860 Sint-Katelijne-Waver - T 015 63 63 63 - www.wimverhuur.be
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VIABUILD NV

Viabuild!, een van de toonaangevende infrastructuurbedrijven van ons land, heeft haar
medewerkers uit de 3 vestigingen samengebracht in een gloednieuw hoofdkantoor in
Puurs. Viabuild! is een grote Belgische speler
gespecialiseerd in wegeniswerken, afbraak- en
grondwerken, asfaltwerken, asbestverwijdering,
burgerlijke bouwkunde en rioolrenovatie. Kom
op zondag 6 oktober onze nieuwe site bezoeken
en ontdek wat we precies doen.
Gansbroekstraat 70
2870 Puurs-Sint-Amands
www.viabuild.be
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ARTSTONE NV

Creëer met de juiste vloertegels het binnenen buitenwonen van je dromen! Social media
tonen je de mooiste interieurs, terrassen en
tuinen. Maar hoe kies je? Hoe pak je het aan?
Artstone denkt graag met je mee in ontwerp,
plaatsing, trends, eigen productie en met
mooie Artrooms binnen en buiten. Laat je
deze dagen inspireren door onze presentaties,
getuigenissen en onze productieprocessen.
Bezoek ons en maak je dromen waar!
Dendermondsesteenweg 150
2870 Puurs-Sint-Amands
https://inspiratie.artstone.be/van-droom-tot-realiteit-artstone

ENVIROTECT BENELUX

Envirotect Benelux is al 23 jaar lang expert
in Indoor Air Pollution, de problematieken
hieromtrent én luchtreiniging. Onze innovatieve
en medisch goedgekeurde luchtzuiveraars
helpen onze klanten bij diverse problemen. Last
van allergieën, astma, eczeem of slaapapneu?
Of heb je klachten over de luchtkwaliteit in
jouw bedrijf? Kom dan op zondag 6 oktober
ontdekken wat onze luchtreinigers voor jou
persoonlijk kunnen betekenen!
Industriepark Brechtsebaan 10
2900 Schoten
www.envirotect.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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Met de steun van

Klasf to
wedstrijd!

Een Minister op bezoek!
Ga jij dit jaar met de klas naar Voka Open
Bedrijvendag? Voor, op of na zondag 6 oktober?
Deel je bedrijfsavontuur dan met ons en win
een crazy originele prijs: een bezoek van Vlaams
minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport!
Dat geeft jou niet alleen dé geknipte kans om
eens te vragen hoe dat zit met zijn chauffeur,
zijn speechschrijvers en zijn dagelijkse planning,
maar ook om jouw school nog eens een plekje in
de spotlights te gunnen. Je voorgangers waren
alvast enthousiast over het bezoek!

HOE DEELNEMEN?
Alles nog even nalezen?
www.openbedrijvendag.be/klasfoto

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

Ga op stap, bezoek een deelnemend bedrijf, neem
er een coole klasfoto, stuur die vóór dinsdag 15
oktober naar ines@openbedrijvendag.be en
vertel ons hoe je de klasuitstap hebt beleefd!
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INTERVIEW MET BELGIAN BEAUTY CLINIC EN ERASMUSHOGESCHOOL

EEN MINISTER OP BEZOEK
“Net als in 2017 was het Belgian Beauty Clinic-Team zeer verheugd een grote groep geïnteresseerden te verwelkomen op Voka Open
Bedrijvendag. Onze bezoekers waren erg enthousiast door de unieke blik achter de schermen van onze nagelnieuwe high-tech privékliniek.
De nieuwsgierigheid van het jong geweld van de Erasmushogeschool was inspirerend. Zelf zijn we steeds bezig met het vernieuwen,
innoveren en zoeken naar nieuwe technieken om zo state-of-the-art behandelingen te kunnen aanbieden. Bij het bezoek van minister
Muyters aan onze kliniek, deelden we dan ook graag deze visie tijdens zijn masterclass ondernemen. We hopen dat de studenten een
fantastische beroepskeuze maken en net als wij met enthousiasme en passie de toekomst tegemoet gaan.”

Dr.Verdonck Kristoff, plastisch chirurg Belgian Beauty Clinic

De lerarenopleiding aan de Erasmushogeschool te Brussel,
optie Bio-Esthetiek en Haarzorg, zet in op actief en dynamisch
onderwijs. Een van de vele aspecten waarop sterk ingezet wordt
is het ondernemerschap.
In dat kader bezochten we met de laatste jaars optie
Bio-Esthetiek en Haarzorg, op zondag 7 oktober de
Belgian Beauty Clinic in Diest. Een unieke kans om met het
ondernemerschap, het aspect “Voka Open Bedrijvendag” en
het vakgebied “Bio-Esthetiek” een up to date inzicht te krijgen.
Ondanks het feit dat elke student gevraagd werd om zich te
engageren op zondag, werd mijn voorstel op groot enthousiasme
onthaald en werd hun weekendwerk voor één keer bijzaak.
En ja, het werd een dag waarover nog vaak werd nagepraat.
Onze studenten kregen dan ook een unieke blik achter de
schermen van een Beauty Clinic “avant la lettre”. Artsen en
vertegenwoordigers van bedrijven zetten zich vol enthousiasme
in om adhv materialen, foto’s en presentaties inzicht te geven
in hedendaagse en toekomstige technieken in de evoluerende
wereld van schoonheid en chirurgie. Daarmee gepaard gaande
kregen de studenten ook zicht op de tot op heden ongekende
jobmogelijkheden die hun diploma in petto heeft. Nooit eerder
blikten studenten meer tevreden en vol verwondering terug op
een bedrijfsbezoek. Heel lovend waren de studenten over het
warm en laagdrempelig onthaal van het personeel van The
Belgian Beauty Clinic. Afsluiten deden we op gepaste manier
in het operatiekwartier met een foto van de ganse groep waar
de laatste prototypes van borstprothesen van hand tot hand
gepalpeerd en beoordeeld werden.
Het kiekje werd ingezonden met bijhorende tekst om onze
deelname aan de scholenactie (klasfotowedstrijd) te verzilveren, uitgeschreven door de organisatie van de Voka Open
Bedrijvendag. Op 27 november kregen we het fantastische
nieuws dat we als winnaar geselecteerd werden dankzij de

inzending van onze foto. Onze studenten waren bijzonder
verheugd als winnaar uit de bus te komen.
Een bezoek van Minister Muyters aan je klas, waarin hij
allerhande vragen zou beantwoorden ivm het ondernemerschap,
het “ondernemer zijn” zou toelichten, leuke anekdotes zou
vertellen, we keken er alvast naar uit.
Al onze verwachtingen werden ingelost, het werd een
memorabele dag op 24 april in the Belgian Beauty Clinic. Deze
laatste zette opnieuw haar deuren open om de ontmoeting in
een feestelijk kader te laten verlopen met drankje en hapje.
Deze groep studenten heeft intussen de opleiding verlaten
om als werknemer/ondernemer aan de slag te gaan in het
onderwijs, hun eigen zaak of een combinatie van beide. Ik,
als docent, kijk nu reeds vol verwachting uit naar de volgende
Voka Open Bedrijvendag om een nieuwe groep studenten warm
te maken voor de boeiende en uitdagende wereld van het
ondernemershap.
Elke Frisch,
optieverantwoordelijke Bio- Esthetiek en Haarzorg,
Erasmushogeschool, Brussel

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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LIMBURG

LIMBURG
1

PAINTFACTORY HASSELT

Paintfactory Hasselt neemt voor het eerst
deel aan Voka Open Bedrijvendag en is dan
ook bijzonder fier om je te verwelkomen. Als
verffabrikant kunnen we jou laten kennis
maken met hoe verf wordt gemaakt. We laten
ook zien hoe de kleurmengmachine werkt,
je kan meedoen aan een workshop kalkverf
en we geven tips & tricks rond kleur in je
interieur. Kinderen laten we hun eigen verfblikje
ontwerpen.

2

HELDER

Heldere financiële keuzes maken op de sleutelmomenten in jouw leven, dat is waar Helder voor
staat. Advies op basis van jouw persoonlijke
financiële levensloop, glashelder uitgetekend
op een begrijpelijke tijdslijn. Je vindt ons op
de Corda Campus. Laat je tijdens een bezoek
onderdompelen in deze inspirerende omgeving,
vraag advies aan één van onze experten of test
je kennis en maak kans op een diner twv 100
euro in Het Cordaat. Open van 14u - 17u.

45

OPTECO

Met een ervaring van meer dan 17.000
installaties is OPTECO de aangewezen partner
voor jouw zonnepanelen! Wil je graag weten hoe
je van 1€ 25.000€ kan maken? Kom ons dan
zeker bezoeken op Voka Open Bedrijvendag!
Tot dan!

Genkersteenweg 80A
3500 Hasselt
www.paintfactory.be

Kempische Steenweg 309 (B2.05 - Corda Campus 2)
3500 Hasselt
www.helder.eu

Senator Alfons Jeurissenlaan 1020
3520 ZONHOVEN
www.opteco.be

3

4

5

GREENVILLE NV

Een blik op de toekomst in een uniek historisch
kader? Maak kennis met het Limburgse
mijnverleden én de voortrekkers van circulaire
economie en cleantech in Greenville. Laat
je meenemen in de wondere wereld van
techniek en wetenschap met een workshop
of interactieve rondleiding. En proef de lekkere
gerechten van De Wroeter in ons restaurant.

Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
www.greenville.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

GREENX

GreenX streeft ernaar om jou de meest
ecologische én economische oplossingen voor
decontaminatie aan te bieden. Biologisch afval
in zowel vaste als vloeibare vorm maar ook
decontaminatie van ruimtes en oppervlakten
wordt op een innovatieve manier aangepakt.
Tot onze klanten behoren ziekenhuizen, farma,
medische en diergeneeskundige labo’s, … .
Benieuwd naar wat we precies doen? Kom dan
zeker eens langs op zondag 6 oktober.
Greenvillage, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
www.greenx.be

FESTICUP

Festicup verwelkomt jou graag op de nieuwe
vestiging in Herk-de-Stad. Ontdek het
uitgebreid aanbod herbruikbare bekers, unieke
mobiele wasstraten en de dienstverlening
waarmee Festicup je zal ontzorgen voor
de
aankomende
wetgeving
omtrent
cateringmateriaal vanaf 01/01/2020.

Industrieweg 1407
3540 Herk-de-Stad
www.festicup.be

LIMBURG
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HOTSPOT

HALEN
Halen is een kleine Limburgse stad op de kruising van
de Kempen, het Hageland en Haspengouw. Door onze
gunstige ligging aan de E314 en de inspanningen van het
stadsbestuur om goed uitgeruste bedrijventerreinen aan
te leggen, beschikken we over een mooie mix van bedrijven.
Met onze deelname aan Voka Open Bedrijvendag willen wij
onze ondernemers steunen. Het stadsbestuur zal in de
toekomst nog nauwer met hen en de nieuwe raad voor lokale
economie samenwerken, zodat wij Halen extra aantrekkelijk
kunnen maken om te ondernemen en te werken. ‘Haal het
in Halen’, de jaarlijkse actie van onze dienst lokale economie
om lokaal winkelen te promoten, vindt dit jaar plaats op
29 en 30 november, maar onze plaatselijke handelaars en
horecazaken staan het hele jaar door voor je klaar. Tijdens
Voka Open Bedrijvendag kan je het splinternieuwe gebouw
van Accountantsbureau Firmin Claes bezoeken. Ook tegelspecialist AZ Design, hightech Brouwerij Anders, internationaal
gerenommeerd producent van huidverzorgingsproducten
Naqi, evenementenlocatie het Sint-Jansbergklooster en
onze eigen gloednieuwe kinderopvang op domein Panoven
zijn zeker een bezoekje waard.

6

NAQI NV

NAQI® is sinds 1986 een toonaangevende
Belgische fabrikant waar wetenschap en
cosmetica samenvloeien. Een nauwe samenwerking met universiteiten en topsportclubs
verzekert innovatie & kwaliteit. Kom een
kijkje nemen achter de schermen van het
zenuwcentrum waar nieuwe formules worden
gecreëerd en getest, naar de productielijnen,
stockageruimte en het magazijn. Een unieke
kans om het hart van ons bedrijf te bezoeken!

7

SINT-JANSBERGKLOOSTER

8

Ontdek de charmes en de mogelijkheden
om jouw feesten te organiseren in dit uniek,
historisch kartuizerklooster met zijn originele
14de eeuwse kapel, gerestaureerde feestzalen en prachtige Engelse tuinen. Tijdens een
rondleiding met fotozoektocht maak je kennis
met de boeiende geschiedenis van het domein.
Of misschien wil je liever vlug trouwen op een
ludieke manier en naar huis gaan met een
mooie foto?

KINDERDORP

In ons gloednieuwe Kinderdorp werken we
dagelijks aan een kwaliteitsvolle omgeving en
opvang voor onze kinderen. Benieuwd naar de
toffe speeltuigen of de prachtige inrichting van
ons gebouw? Kom dan zeker eens langs. Onze
sympathieke collega’s verwelkomen kinderen
en volwassenen in de gezellige, huiselijke sfeer
van ons nieuwe Kinderdorp, dat voldoet aan
de strengste duurzaamheidsnormen en o.a.
beschikt over zonnepanelen.

Stadsbeemd 1037
3545 Halen
www.naqi.com

Sint-Jansbergstraat 9
3545 Zelem (Halen)
www.sint-jansbergklooster.be

Panovenstraat 47
3545 Halen
www.halen.be/buitenschoolse-kinderopvang
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BROUWERIJ ANDERS!

Brouwerij Anders! is gespecialiseerd in het
brouwen van bier voor derden. Dankzij dit
concept maken ze heel uiteenlopende bieren.
Van traditionele Belgische tripels gebrouwen
met respect voor het vak tot experimentele
bieren met bijvoorbeeld komkommer en
szechuan-pepers, die een nieuwe wind door het
bierlandschap laten waaien. Kom ons bezoeken
op zondag 6 oktober en je zal zeker niet dorstig
naar huis gaan!
Stadsbeemd 1400
3545 Halen
www.bieranders.be

ACCOUNTANTSBUREAU
FIRMIN CLAES

Ook al ben je zelfstandige, je staat er
niet alleen voor! Al sinds 1978 adviseert
Accountantsbureau Firmin Claes kmo’s,
vrije beroepen en familiale ondernemingen.
Iedere klant kan rekenen op professioneel
bedrijfsadvies op maat en bijstand bij een
persoonlijke financiële planning. Op die manier
realiseren wij een hechte vertrouwensrelatie op
lange termijn.
Kerkstraat 9
3545 Halen
www.accountant-claes.be

AZDESIGN

Wil je kiezen uit een ruim aanbod tegels, parket,
natuursteen en mozaïek of gereedschap? Zin
om je badkamer een totale make-over te
geven? Ben je doe-het- zelver of professional
en heb je advies nodig? AZdesign en Zamex
helpen je graag bij het realiseren van jouw
dromen. We nodigen je van harte uit om ideeën
te komen opdoen en workshops te volgen! Jong
geleerd is oud gedaan: voor kids ook wat wils!

Staatsbaan 76
3545 Halen
www.a-z-design.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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WITTI GROUP

Lekker eten en drinken serveren dat smaakvol
en toegankelijk is vinden wij vanzelfsprekend
maar daarnaast voorzien wij ieder event van
een Witti-touch. Wij zijn gepassioneerd door
ons vak en creëren steeds een foodconcept op
maat van jouw event. Van food truck festivals
tot sterrendiners en bedrijfsfeesten: met Witti
hebben we alles in huis om je van je culinaire
sokken te blazen! Kom ons ontdekken op
zondag 6 oktober!

13

KONSEPTS EVENTKANTOOR

Evenementen organiseren. Als dit gespreksonderwerp op tafel komt zien we heel vaak
mensen met fonkelende ogen, mijmerend dat
dit voor hen toch wel een droomjob lijkt. Maar
wat houdt dat precies in? Hoe werkt een eventkantoor achter de schermen? KonseptS is al
meer dan 12 jaar actief in de eventsector en
behoort tot de top van de eventkantoren. We
kijken ernaar uit je te mogen verwelkomen in
ons kantoor in Heusden-Zolder.

Koeltorenlaan 9
3550 Heusden-Zolder
www.witti.be

Neerjouten 11
3550 Heusden-Zolder
www.konsepts.be
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BERREVOETS HEKKEN EN POORTEN BVBA

Grootse plannen met je tuin? Kom dan zeker
bij ons een kijkje nemen. Wij produceren
metalen poorten en hekwerk op maat,
eventueel voorzien van automatisering. Je
kan bij ons ook terecht voor al jouw ijzersterke
tuincreaties, van bloem– en boombakken over
carports tot zitbanken en brievenbussen. Alles
is “handmade-in-Belgium”, in ons atelier in
Beringen. Jouw ijzersterke tuincreatie wordt
door onze vakmensen op maat gemaakt.
Koolmijnlaan 181
3582 Koersel - Beringen
www.berrevoets.be

NUYTS & CO BVBA

Nuyts & Co is niet zomaar een interieurzaak,
maar een warm familiebedrijf met meer dan
50 jaar ervaring in de branche. Dankzij deze
ervaring kent hout voor ons geen geheimen
meer. Levensstijlen en smaken evolueren,
wij ook. Bij ons kan je terecht voor stijl- en
designdeuren, allerlei soorten parket en
laminaat, inbouwkasten of dressings maar ook
voor jouw volledig afgewerkte droomkeuken.

VANDERSANDEN STEENFABRIEK
MAASMECHELEN

Wij bouwen, net zoals jou, graag aan een
betere wereld: mooier, duurzamer, persoonlijker. We ontwikkelen daarom producten die er
goed uitzien en ook respect hebben voor het
milieu en de maatschappij waarin we leven.
Niet toevallig lopen we voorop in het reduceren
van energie en materiaalgebruik. Een mooi
voorbeeld is onze nieuwste innovatie: de ECO
baksteenstrip.
Slakweidestraat 35
3630 Maasmechelen
www.vandersanden.com

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

AQUATEC VOCHTBESTRIJDING

Bij Aquatec Vochtbestrijding geniet je van de
meest innovatieve technieken in de vochtbestrijdingswereld. Kom een kijkje nemen en
ontdek wat we doen. Ook onze vestigingen
Humisec en Ventitech stellen hun deuren
open. Maak kennis met onze nieuwe systemen
voor waterontkalking. Aquatec is sociaal
geëngageerd en ondersteunt oa het ‘hartteam’.
Op zondag 6 oktober komt Jef De Smedt (Jan
Van den Bossche uit Familie) langs. Tot dan!

Industrieweg 25
3583 Paal - Beringen
www.nuytsenco.be

Duifhuisweg 10 IZ Dorpsveld 4026
3590 Diepenbeek
www.aquatec-vochtbestrijding.be
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WARSCO UNITS

Wij maken al 40 jaar units. Werfketen, scholen,
ziekenhuizen, kantoren, wij bouwen het
allemaal. Van staalplaat, kepers, rotswol tot
een volledig modulair gebouw. In onze productie
gaan we staal ponsen en plooien, chassis
en daken maken, units afwerken, tot en met
elektriciteit en sanitair. Daarna transporteren
we de units met de kraan. Ben jij benieuwd hoe
we dat doen? Kom zeker een kijkje nemen in
onze productie.

19
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IPTE FACTORY AUTOMATION

IPTE Factory Automation is één van de
grootste marktleiders op het gebied van
automatiseringssystemen voor de elektronica
industrie. Zou jij graag ontdekken welke
processen er nodig zijn om hoogtechnologische
projecten te kunnen realiseren? Kom dan zeker
langs op Voka Open Bedrijvendag! Wij zetten
onze deuren voor je open. Onze professionele
medewerkers leiden je graag rond op onze site.
Kinderanimatie is voorzien.

Slingerweg 20
3600 Genk
www.warsco.eu

Geleenlaan 5
3600 Genk
www.ipte.com
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PIANO’S DRIESEN

Voorstelling van de Yamaha piano TA, première
voor Europa! Dit is een piano waarbij je je kan
laten begeleiden door een heel orkest. Er worden
initiatielessen gegeven voor de beginnende
pianist en je kan ook live meemaken hoe een
vleugelpiano gestemd of hersteld wordt. We
zorgen voor een muzikale noot, vergezeld van
een hapje en een drankje.

Rijksweg 370
3630 Maasmechelen
www.pianos-driesen.com

SCHREURS-PROJECT NV

Schreurs Project maakt maatwerk voor elk
budget en elke omvang! Door de onbeperkte
keuze aan materialen en technische toepassingen kunnen we steeds een realistisch
voorstel doen. We kunnen zowel grote als
kleine projecten aan. De grote kracht van ons
bedrijf is dat we een logisch aanspreekpunt zijn
voor zowel particulieren als bedrijven bij het
realiseren van hun projecten. Kom langs en
ontdek wat wij ook voor jou kunnen doen.
Weg naar zwartberg 230
3660 Oudsbergen
www.schreurs-project.be

LIMBURG
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HOTSPOT

BILZEN
Bilzen is geëvolueerd naar een toegankelijke en
klantvriendelijke winkelstad waar ondernemers welkom zijn.
Die evolutie is vooral het resultaat van het op ondernemers
gerichte beleid. Op de Dienst Lokale Economie staan
drie medewerkers met veel enthousiasme klaar om te
helpen. Extra troeven vormen de komst van het regionale
bedrijventerrein Kieleberg en twee uitbreidingen van de
KMO-zone De Spelver. We zetten onze schouders onder
Voka Open Bedrijvendag omdat we het ondernemerschap
in Bilzen in de verf willen zetten. Zondag 6 oktober is de
ideale gelegenheid voor bedrijven in Bilzen om hun deuren
open te zetten voor het grote publiek. De 20ste verjaardag
van het duurzaam gerenoveerde zwembad vieren, is een
uitgelezen kans om ook daar het publiek te verwelkomen.
We verwachten dat veel Bilzenaren de bedrijven zullen
bezoeken uit interesse of omdat er een familielid werkt
en hopen op stralend weer zodat iedereen met de fiets
van de ene locatie naar de andere kan rijden. Er wordt een
fietsroute voorzien langs alle deelnemende bedrijven en
diverse bezienswaardigheden.

22

ZWEMBAD DE KIMPEL

Zwembad De Kimpel blaast in 2019 twintig
kaarsjes uit en wordt daarom het hele jaar in de
spotlights gezet. Voor Voka Open Bedrijvendag
doen we er nog een schep bovenop en zetten
we de deuren uitzonderlijk open voor het grote
publiek. Kom op zondag 6 oktober ontdekken
wat het stedelijk zwembad zo speciaal maakt
en feest met ons mee. Op het programma
staan o.a. rondleidingen, verrassende demo’s
en een zoektocht met leuke prijzen.

23
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NEBIM JRS

Bij ons kan je terecht voor onderhoud en
service van je bedrijfswagen. In onze werkplaats
keuren we ook jouw vrachtwagen. Specialist in
laadkleppenservices met een grote voorraad
onderdelen. 24/24-7/7 staan wij ten dienste
van onze klant en geven we onze beste service.
In de truckwash wassen wij jouw voertuig, want
jouw bedrijfsimago is ook voor ons belangrijk.
Kom langs en geniet eveneens van kunst in
onze galerij Zennart.

CARGLASS® EUROPEAN
DISTRIBUTION CENTER

Het Carglass® European Distribution Center
(43.000m²) is het grootste distributiecentrum
voor autoruiten ter wereld. Het EDC levert
jaarlijks 1.2 Mio autoruiten en 22 Mio
toebehoren aan meer dan 30 landen en stelt
240 mensen tewerk. Het EDC biedt plaats
aan het Quality Center of Excellence dat volop
investeert in nieuwe, innoverende operationele
processen.

Eikenlaan 29
3740 Bilzen
www.bilzen.be/zwembad

Kruisbosstraat 2/B5
3740 Bilzen
www.nebimjrs.be

Kruisbosstraat 5
3740 Bilzen
www.carglass.be
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PETERS ‘BELGIAN OUTDOOR PLANTS’

Peters ‘Belgian outdoor plants’ is de plantenleverancier voor de tuinaannemer. Bij ons vindt
de tuinaannemer gedurende het hele jaar
een uitgebreid assortiment aan tuinplanten.
Wat niet voorradig is, kan besteld worden.
Dankzij ons uitgebreid netwerk van kwekerijen
waarmee we samenwerken, kunnen we haast
iedere soort of variëteit vinden. Wil je een
indruk krijgen van ons assortiment tuinplanten,
kom dan zeker eens langs!
Oude Kluisweg 9
3740 Bilzen
www.peters.be

GIARDINO

Altijd al eens willen binnenkijken bij één van
de grootste Noord-Europese spelers op het
gebied van tuinafsluiting? Dat kan! Wij openen
onze poorten die normaal voor consumenten
gesloten blijven. Dagelijks zorgt een klein team
voor grote impact met duizenden producten die
we leveren aan bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels. Wij werken op onze eigen, unieke en
duurzame manier. Hoe we dat doen? Dat zie je
op zondag 6 oktober!
Deense Wijersstraat 6
3740 Bilzen
www.giardino-online.com

DE KRINGWINKEL RESET

De Kringwinkel Reset vzw staat in voor de
inzameling, het verwerken én verkopen van
herbruikbare goederen. De goederen worden
aangeboden in De Kringwinkel aan betaalbare
prijzen, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt
zijn levenskwaliteit te verbeteren. Reset is ook
een maatwerkbedrijf, dat mensen tewerkstelt
die in het normale economische circuit weinig
kansen krijgen. Zo versterken ze toch hun
financiële onafhankelijkheid.
Hasseltsestraat 4
3740 Bilzen
www.dekringwinkel.be/reset

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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MIRABLAU ARCHITECTUUR & DESIGN

Kom bij Mirablau architectuur en design
ontdekken hoe we bijvoorbeeld van een kleine
ruimte, zitplaats, bureau en slaapkamer een
Studio-loft gecreëerd hebben! Onze kok demonstreert bovendien hoe je kookt met de steamer
en de vacuümlade (V-Zug) in onze Valcucine
keuken. Benieuwd hoe een 3D tekening tot stand
komt? Je ontdekt het bij onze tekenaar. Neem
je bouwtekeningen mee en laat je adviseren hoe
je fouten kan vermijden!

29

VAN ROEY HANS BVBA
TUINAANLEG EN NATUURSTEEN

Kunnen wij jou helpen bij de inrichting van
jouw toekomstige tuin? Of heb je zelf groene
vingers en kan je wel wat inspiratie gebruiken?
Wij helpen jou heel graag verder. Kom bij ons
ideeën sprokkelen en gratis advies inwinnen,
maak kennis met ons team, de materialen en
machines. Voka Open Bedrijvendag is trouwens
de ideale dag om ons 15-jarig bestaan te
vieren! Van harte welkom op zondag 6 oktober!

Maastrichterstraat 418
3740 Bilzen (Mopertingen)
www.mirablau.be

Blookstraat 14
3740 Bilzen
www.tuinaanleg-natuursteen.be
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SPLENDID WONINGBOUW

Sleutel op de deur is onze specialiteit, maar
alles is bespreekbaar volgens jouw wensen.
Kwaliteitswoningen kunnen alleen gerealiseerd
worden door professionele medewerkers en
vaklieden met bewezen capaciteiten. Wij staan
persoonlijk garant voor de opvolging van de
bouwwerven. Onze klant is koning, daarmee
maakt Splendid woningbouw zijn engagement
hard om klanten steeds volledige tevredenheid
en vertrouwen te garanderen.
Guldenboden
3800 Sint-Truiden
www.splendid.be
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DRONEPORT

In 2013 werden door de stad Sint-Truiden
de eerste plannen gemaakt om de site van
de luchthaven van Brustem in zijn vroegere
glorie te herstellen en te lanceren in de 21ste
eeuw van de luchtvaart. Begin 2019 opende
DronePort haar deuren. Voor Voka Open
Bedrijvendag op zondag 6 oktober, stellen wij
eenmalig onze incubator en vergaderfaciliteiten
open voor het publiek.

Lichtenberglaan 1090
3800 Sint-Truiden
www.droneport.eu

STADSWERKEN LOMMEL

Ben jij ook benieuwd wat er op de dienst
Stadswerken van Lommel allemaal gebeurt?
Wil je graag eens door de serres van de groendienst, de magazijnen, garages en kantoren
lopen? Of liever in de vracht-, borstel-, of
zuigwagens zitten? Zelf iets knutselen in
onze schrijnwerkerij? Kom dan zeker langs
op zondag 6 oktober voor een boeiende,
maar vooral gezellige dag samen met onze
stadsmedewerkers.
Maatheide 85
3920 Lommel
www.lommel.be/contact/2062/stadswerken

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

Industrieterrein Kanaal-Noord 1680
3960 Bree
www.dierencrematorium-eden.be

GROEP JAM BREE (CARROSSERIE MODERN NV)

Op een mooie locatie in Bree, heeft Groep
JAM een nieuwe garage van 2700m² gebouwd;
een multimerk carrosserie en showroom voor
2dehandswagens. Groep JAM heeft geïnvesteerd
in de modernste technologie, ecologie en
ergonomie. We herstellen personenwagens en
lichte vrachtvoertuigen van Mercedes-Benz
en zijn erkend hersteller voor verzekerings- en
leasingmaatschappijen ongeacht het merk.
Groep JAM beschikt nu over 5 vestigingen.

Op een goede nachtrust kan je geen prijs
kleven. Op een zalig bed uit ons atelier gelukkig
wel. Ontdek hoe wij onze matrassen en
boxsprings volledig met de hand maken in ons
atelier in Lommel. De combinatie van een eigen
atelier met eigen winkels zorgt voor een unieke
prijs-kwaliteitverhouding en een eerlijk advies
van onze slaapadviseurs.

33

DIERENCREMATORIUM EDEN

Afscheid nemen van je geliefde huisdier doet
pijn. Op zo’n momenten kan je nood hebben aan
een vredige omgeving om mooie herinneringen
in gedachten te brengen, en het verlies sereen
te verwerken. Bij Dierencrematorium Eden
word je ontvangen in een huiselijke sfeer, wordt
er geluisterd en troost geboden. En je kan
een wandeling maken in onze grote, zuidelijk
gerichte tuin, met strooiweides, midden in een
landelijke omgeving.
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SLEEP DESIGN

Edward Anseelestraat 6
3920 Lommel
www.sleep-design.be
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GROUP NIVELLES NV

Dé 100% Belgische fabrikant van innovatieve
badkameroplossingen. Van de revolutionaire
I-Drain® douchegoot, de Assenti badkamermeubels van topkwaliteit tot de enige producent
in België van wastafels en douches in premium
Solid Surface, hét favoriete materiaal van
interieurarchitecten. Grijp deze exclusieve kans
om een blik te werpen achter de schermen van
ons bedrijf. We delen bovendien voor 100.000€
aan kortingcheques uit!

Ambachtsweg 14
3890 Gingelom
www.groupnivelles.com

Bruglaan 55
3960 Bree
www.groepjam.be
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MURPROTEC TESSENDERLO
VOCHTBESTRIJDING

Je zit comfortabel en gezond thuis met je
familie. Of toch niet? Vocht teistert één op
de vier Vlaamse woningen. Schimmels, water
in de kelder, natte muren en beslagen ruiten
zijn nefast voor de waarde van je huis, doen je
energiefactuur tot 30% stijgen en tasten je
gezondheid aan. Murprotec, marktleider sinds
1954, biedt je een definitieve oplossing. Kom bij
ons langs en test de gezondheid van je woning!
Industrieweg 49/B2
3980 Tessenderlo
www.murprotec.be

LIMBURG
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BIKE VALLEY

Bike Valley is het kruispunt op gebied van
fietssport, fietsrecreatie en fietsmobiliteit
met een netwerk dat innovatie najaagt voor
de fietswereld. De innovatiehub heeft een
lage snelheid windtunnel en klimaatkamer om
fietscondities te optimaliseren. Daarnaast vind
je bij Bike Valley ondernemingen zoals WOW
Solutions, PreventAbsent en ACCELL België.
Bike Valley en haar partners ondernemen regelmatig nieuwe innovatietrajecten.
Tervantstraat 2B
3583 Beringen
www.flandersbikevalley.be
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JVS CYCLING HOLIDAYS

In
2016
nam
Johan
Vansummeren
noodgedwongen afscheid van het profpeloton.
Sindsdien werkt hij in stilte aan een nieuw
project: Johan Vansummeren Cycling Holidays.
Johan zal, met Patrick Van Gelder, instaan voor
de organisatie van kwalitatieve fietsvakanties.
Heb je er altijd al van gedroomd om onder
professionele begeleiding op fietsvakantie te
gaan, grijp dan nu je kans en kom ontdekken
welke mogelijkheden er zijn!
Tervantstraat 2B
3583 Beringen
www.jvs-cyclingholidays.com
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CAFÉ COUREUR

Waar de koers koning en de fietser keizer is. We
zetten de deuren van ons gloednieuw pand een
eerste maal open voor het grote (fiets)publiek.
Doe de fietstocht die je leidt langs meerdere
Limburgse wielerhotspots en maak op
sportieve wijze kennis met ons uniek concept.
Geen fietser of sportieveling? Niet getreurd,
we nemen je tijdens een korte maar krachtige
rondleiding mee in ons verhaal.

De allereerste

Fietshotspot
van Vlaanderen!

Op zondag 6 oktober kan je als fietsliefhebber een hotspot van fietsbedrijvigheid
ontdekken. Via een fietsroute op maat - van een gezinsfietsroute tot een professionele
fietsroute - kan je het fietsuniversum op een hele andere manier verkennen. Ontdek bij
Bioracer hoe speedwear op een innovatieve manier en met de nieuwste technologie
wordt geproduceerd. Bezoek het wielerbelevingscentrum bij Café Coureur en kom bij
Naqi te weten welke producten sporters de beste verzorging garanderen. Wist je dat er
bij Bike Valley een heuse windtunnel is? Als ontwikkelingscentrum zetten zij tevens in
op start- en groeibedrijven. Zoals Prevent Absent dat via hun kiosk medisch correct
de sportieve gezondheid meet en Wow solutions, dat jou op een innovatieve manier
een fietsroute laat beleven. Ook High Demand Brands, verdeler van de merken
SANTINI en SIDI, neemt je mee voor een blik achter de schermen. Maar wist je ook dat
zij verdeler zijn van de FIT FLOP’S & Buffalo’s?

Kortom, ben jij zot van fietsen? Heb jij zin om het plezier, het
sportieve en het ondernemende te combineren? Dan ben je
meer dan welkom in onze fietshotspot.

Oorsprongstraat 5
3840 Borgloon
www.cafecoureur.cc
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BIORACER

Wat hebben Greg, Wout, Mathieu en Marianne
gemeen? Tijdens belangrijke momenten in hun
carrière worden ze allemaal sneller gemaakt
door onze producten. Wil je ook weten hoe we
jou sneller kunnen maken? Of wil je te weten
komen hoe snelle kleding tot stand komt van
start tot finish? Kom dan een kijkje nemen
bij Bioracer tijdens Voka Open Bedrijvendag!
Kinderen welkom, deels toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
Ravenshout Z.5.2.50
3980 Tessenderlo
www.bioracer.be

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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UITGEWERKTE FIETSROUTES KAN JE RAADPLEGEN OP

FIETSHOTSPOT

WWW.OPENBEDRIJVENDAG.BE
43
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Tongeren

NAQI NV

NAQI® is sinds 1986 een toonaangevende
Belgische fabrikant waar wetenschap en
cosmetica samenvloeien. Een nauwe samenwerking met universiteiten en topsportclubs
verzekert innovatie & kwaliteit. Kom een
kijkje nemen achter de schermen van het
zenuwcentrum waar nieuwe formules worden
gecreëerd en getest, naar de productielijnen,
stockageruimte en het magazijn. Een unieke
kans om het hart van ons bedrijf te bezoeken!
Stadsbeemd 1037
3545 Halen
www.naqi.com

42

HIGH DEMAND BRANDS

Wij zijn een distributeur met 26 jaar ervaring
in mode, schoenen en sport, fiets en outdoor
business in de Benelux. Exclusieve partner
van oa FitFlop, Buffalo, Sidi, Santini, …. Met
meer dan 2500 klanten in België, Nederland,
Luxemburg, Frankrijk, Engeland, Duitsland, zijn
wij een toonaangevend bedrijf. Wij helpen onze
klanten om ‘excellent results’ te behalen. Hoe
we dat doen, kom je te weten op Voka Open
Bedrijvendag.
Industriezone Ravenshout
Ambachtsstraat 15 - 3980 Tessenderlo
www.highdemandbrands.eu

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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HECHTEL-EKSEL FIETSEN DOOR DE BOMEN

In Pijnven in Hechtel-Eksel fiets je nu door de
bomen. Op dit fietspad geraak je veilig in hogere
sferen. Letterlijk, want je fietst via een dubbele
cirkel tot op 10 meter hoogte tussen de bomen.
Je ziet, voelt en ruikt de natuurpracht. Ben jij
benieuwd naar deze iconische fietsbrug?
Klaar om te gaan fietsen? Wij stippelden een
toeristische fietslus uit van Fietsen door de
bomen tot aan Bike Valley. Limburgs Fietsroutenetwerk, knooppunt #272
Parking Pijnven/Picknick,
Kiefhoekstraat Hechtel-Eksel,
Bosland - www.bosland.be

44

“VOKA FIETST” VOKA KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG

Ontdek tijdens Voka Open Bedrijvendag de
Limburgse Fietshotspot! Een fietsroute op
maat brengt je tot bij bedrijven die hun unieke
stempel drukken op de ‘koers’. Voka Fietst, het
fietsnetwerk van Voka - Kamer van Koophandel
Limburg doet de volledige route en start om 10u
aan het ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’ in
Hasselt. Dat wordt die dag omgetoverd tot een
fietscafé.
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt
www.voka.be/limburg

werk, een stap dichterbij

Ver gaan voor mijn job?
Ik ga liever ver in mijn job.

www.regiotalent.be
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ONTDEK DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN
IN WALLONIË OP WWW.JDE.BE
BRUSSEL – DE NATIONALE LOTERIJ VERWELKOMT JOU OP HET BROUCKEREPLEIN
De Nationale Loterij, ontstaan uit een samenwerking tussen Voka Open Bedrijvendag en La Journée
Decouverte des Entreprises, zal zijn deuren voor jou opengooien op zondag 6 oktober. Afspraak
op het het Brouckereplein om live een LOTTO-trekking mee te maken. Een unieke ervaring in
Europa! Vanuit hun nieuwe studio die ook nog eens volledig transparant is, worden de trekkingen
tegenwoordig opgenomen voor toeschouwers alvorens uitgezonden te worden op televisie. Een
unieke kans om dit bedrijf, dat sinds 80 jaar in België aan onze nood aan spel voldoet maar ook
zijn winsten herinvesteert in meer dan 800 sociale projecten, achter de schermen te leren kennen.
Lottery Shop, De Brouckèreplein 9/B13 - 1000 Brussel

WAALS-BRABANT – BROUWERIJ VAL DUC THOR, PASSIE VOOR BIER
Genesteld te midden van het dorpje Thorembais-Saint-Trond, heeft Valduc-Thor deze site
gekozen omwille van zijn gemakkelijke toegangswegen, zijn pittoresk karakter maar ook om de
dorpsbrouwerij te doen herleven, brouwerij Meurice, die vroeger op een ‘bier-worp’ hier vandaan lag.
Hun project situeert zich in een sociaal en ecologisch opzicht… voor een duurzame ontwikkeling
voor ons allen. De brouwerij Valduc-Thor is de vrucht van de passie van twee brouwers die zich
terugvinden in een logica van directe verkoop, technologie en groene energie en het respect van
de brouwerstradities en -waarden.
Rue du Ponceau 38 - 1360 Thorembais-Saint-Trond

LUIK – JOHN COCKERILL (HET VROEGERE CMI) – EEN HAARD VOOR INDUSTRIELE INNOVATIE
De Groep John Cockerill ontwikkelt technologische oplossingen op grote schaal om antwoorden
te bieden aan de noden van vandaag : natuurlijke bronnen vrijwaren, meewerken aan een
groenere mobiliteit, produceren op een duurzame manier, de onzekerheid tegen gaan en toegang
tot hernieuwbare energie vergemakkelijken. Hun kracht? Technische oplossingen grijpen en
aanbieden, door het nieuwe te creëren of door het te combineren met het bestaande. Hun
industriële know-how, het gebruik van nieuwe technologieën en digitale tools en hun operationele
uitmuntendheid zorgen ervoor dat zij een antwoord kunnen bieden aan de noden van hun klanten,
overal ter wereld.
Avenue Greiner 1 - 4100 Seraing

CHARLEROI – EEN HYPERBARISCHE DECOMPRESSIETANK IN HET CHU VAN CHARLEROI
Het CHU André Vésale is één van de vier ziekenhuizen van de Publieke Gezondheidszorg van
Charleroi en één van de enige ziekenhuizen in Wallonië dat beschikt over een hyperbarische
decompressietank. Deze uitrusting zorgt ervoor dat ze patiënten kunnen blootstellen aan een
hogere druk dan de normale atmosferische druk, door er een gasmengeling aan toe te voegen
die hoofdzakelijk (soms zelfs voor 100%) bestaat uit zuurstof. De hyperbarie wordt gebruikt
bij koolstofmonoxidevergiftiging, duikongevallen en luchtembolie, helpt bij de littekenvorming
van complexe verwondingen, of bij plotselinge doofheid. Ze bevordert ook de reoxygenatie bij
sporters. Zo kwam Novak Djokovic hier ook voor langs, toen hij in de buurt was.
Rue de Gozée 706 - 6110 Montigny-le-Tilleul

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

Radio 2

wenst je

veel
plezier!

Ook interesse om deel te nemen?
Schrijf je nu al in voor onze
30ste verjaardag op zondag
4 oktober 2020 en geniet van
een earlybird korting.
www.openbedrijvendag.be

