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Ondernemen blijft, zekervoorjongeren, een hele uitdaging.
Een uitdaging vol beloften en perspectieven: "Wie niet
waagt niet win!"; "Eigen baas"; "Wie in de bovenste la
wil liggen moet klauteren". "Les pessimistes ne seront
jamais que les spectateurs"....

Ambitie, creativiteit, toewijding en doorzettingsvermogen
zijn belangrijke troeven in dit boeiende spel waarvan de
menselijke en financiële inzet hoog is, maar waarbij kennis
en beheersing van de spelregels een eerste vereiste blijft.
De genoten opleiding legt een basis voor professionaliteit,
maar in een complexe en gespecialiseerde markt zijn er
altijd belangrijke terreinen waarvoor hulp en advies
buitenshuismoeten worden gezocht. Dit geldtvoor gevestigde
ondernemingen, en dus zeker ook voor starters die hiervoor
echter vaak tijd en geld tekort komen.

En juist hieraanwil het FondsJonge Ondernemers tegemoet
komen.

In 1988 richtte de Koning Boudewijnstichting in samenwerking
met de Generale Bank het Fonds Jonge Ondernemers op :
jaarlijks reikt dit Fonds een veertigtal beurzen uit aan jonge
starters en ondernemers. Deze beurzen hebben elk een
waarde van 100.000 BF en worden 'uitbetaald' in een
professionele begeleiding die het deze jongeren mogelijk
moet maken de haalbaarheid van hun ondernemingsproject
te toetsen of hun jonge onderneming van een steviger
uitvalsbasis te verzekeren.

Wie komt hiervoor in aanmerking ?

Jonger zijn dan 35 is een eerste voorwaarde, de wil een
eigen nieuw bedrijf op te zetten een tweede.
Bij sommige kandidaten is deze onderneming nog een
idee, anderen gingen, maximum 2 jaar geleden, concreet
van start.

In 1990 ontving het Fonds 148 inschrijvingen: 91 Franstalige
en 57 Nederlandstalige. Van deze eerste groep stelden er
45 een projectvoor, 46 een reeds bestaande onderneming.
De tweede groep telde 39 ondernemingen en 18 projecten.
Er waren 29 vrouwelijke en 119 mannelijke kandidaten.

De lichting 1990typeren is nietmogelijk. Enkele tendenzen
die zich ook de twee voorgaande jaren reeds lieten
onderkennen blijven doorspelen. De meeste kandidaten
kiezen voor de dienstensector, en slechts weinigen zetten
een produktie op 't getouw. Ook de informatica zet haar
opmars voortals bedrijfsactiviteit en als beheersinstrument.
Maar toch springen sommige kandidaten ook duidelijk op
het spreekwoordelijke gat in de markt: recyclagebedrijfjes,
ecoconsultants en bedrijfskribben waren in deze selectif
opvallend aanwezig.

Vijftien juryleden beoordeelden deze dossiers en
selecteerden 33 bursalen. Belangrijke elementen bij het
toekennen van de beurzen zijn de originaliteit en de
toegevoegde waarde op het vlak van produktie, verkoop of
dienstverlening; het groeipotentieel; de schriftelijke en
persoonlijke presentatie en verantwoording en tenslotte,
het effect dat de beurs kan hebben op de haalbaarheid en
ontwikkeling van project of onderneming.



De jury beoordeelt elk project afzonderlijk en hanteert geen
quota. In 1990 kregen vijftien Franstalige en achttien
Nederlandstalige initiatieven een beurs, verdeeld over
negenentwintig mannen en zes vrouwen (twee initiatieven
werden door duo's ingediend).
Bij de selectie 1990 valt vooral het overwicht van
ondernemingen op. Slechts zeven van de drieëndertig
geselecteerde initiatieven betreffen projecten en sinds dit
voorjaar zijn al 4 van deze projecten ondernemingen
geworden. De kandidaten geven zelf aan opwelkdomein zij
een begeleiding nuttig achten en met wie zij daarvoor
scheep willen gaan, maar het Fonds begeleidt en adviseert
bij deze keuze die in dubbel opzicht professioneel
verantwoord moetzijn. Op de eerste plaats isde begeleiding
in handen van mensen van het vak, op de tweede plaats
moet deze begeleiding renderend zijn voor het initiatief in
kwestie.
De ervaring van de voorbije twee jaren leert dat het Fonds
Jonge Ondernemers een waardevol initiatief is. Het snijdt
essentiële domeinen aan waarvoor een starter soms
onvoldoende tijd vrijmaakt. Hetstelt hen in staatmislukkingen
te vermijden omdat project of markt nog niet rijp zijn, of laat
toe op een steviger basis te starten.

Externe adviesverstrekking wordt steeds belangrijker voor
het bedrijfsmanagement. De aard van de voorgestelde
initiatieven maakt duidelijk dat de kandidaten dit zelf goed
begrepen hebben.
Externe begeleiding kan, ook al blijft haar omvang beperkt,
een corrigerend en sturend effect hebben op een groeiende

onderneming, maar ze heeft ook een meer algemeen
vormend aspect : de onderhandelingen die toch moeten
gevoerd worden, de taakomschrijving voor de adviseur
waarbij het noodzakelijk is het eigen project, probleem of
bedrijf systematisch te verwoorden en te becijferen, zijn
leerrijk en momenten van persoonlijke groei.

Bij elk initiatief- ook het Fonds Jonge Ondernemers - dringt
een evaluatie zich op. Het Fonds volgt daarom gedurende
vijf jaar de ontwikkeling van elke bursaal en zijn
onderneming.

In 1988- de eerste lichting - werden dertig beurzen
toegekend: 13 aan projecten, 17 aan ondernemingen.
Helemaal in de lijn van de verwachtingen nemen projecten
de moeilijkste en langste start:slechts3 hiervan realiseerden
zich reeds met succes als onderneming. Alle
ondernemingen groeiden, enkele zelfsexplosief, en slechts
één stopte haar activiteiten. Van deze groep functioneren
er 5 boven break-even; 2 hopen dit punt dit jaar nog te
bereiken. Negen realiseerden een personeelsuitbreiding,
8 diversifieerden hun produkten of diensten, inspelend op
de markt.
Achteraan in deze brochure kan U een lijst met alle nuttige
gegevens over de bursalen '88 en '89 terugvinden.

Deze brochurewil een beeld schetsen van de 33 initiatieven
die het Fonds Jonge Ondernemers dit jaar zal steunen en
begeleiden in hun startfase, in de hoop dat deze met
succes zullen uitgroeien tot ondernemingen die bijdragen
tot de welvaart van ons land en zijn bevolking. ■



UiTäEYEN WAN 4 1TZ
Miriam ARBYN
PiLi-PiLi bvba

Centrumgalerij 3 bus 340
1000 Brussel
02/51196 98

Pili-Pili Desktop Publishing
Services is het aangewezen
bedrijf voor drukwerken met
kleine en gemiddelde oplages.
"Vroeger gebeurde uitgeven
stapsgewijs. Dankzij de
ontwikkeling van gesofisti
keerde software kunnen we nu
zelf de teksten en de illustraties samen brengen", zegt
Miriam Arbyn (32). Samen met Annemie Bauwens (34) en
Lê-van Quang (41) richtte zij het bedrijf op in januari 1990.

De grafische dienstvan Pili-Pili realiseertvan start tot finish
folders, nieuwsbrieven, advertenties, logo'sen jaarverslagen.
Het bedrijf beschikt daarvoor over een breed gamma
illustratiestijlen, gaande van grafisch werk op de computer
tot de klassieke airbrush-technieken. Daarenboven doet
Pili-Pili vertaalwerk in het Nederlands, Frans, Engels en
Spaans. Miriam Arbyn gaat er prat op dat de onderneming
de klant op al zijn wenken kan bedienen. "Alle bedrijven van
sociale, industriële, administratieve en culturele aard die

drukwerk gebruiken, kunnen
bij ons terecht. Voor pas
opgerichte KMO's werken we
aan een kant en klaar busi
ness-pakket."

Miriam Arbyn weet dat het
grafisch bureau niet het enige

in zijn soort is. "Toch is er voor ons zeker nog plaats. PiLi
PiLi's sterkste troef is zijn all-round aanbod, aangevuld met
de perfecte kennis van vier Europese talen. Als je daar nog
de individuele ervaring en de professionele contacten van
de medewerkers bijtelt, maken we een goede kans."

h

Pili-Pili moet niet overhaast groeien, maar eerst een
degelijke reputatie opbouwen, vindtMiriam Arbyn. Toch wil
ze op de Europese eenheidsmarkt ook een rol spelen. "Om
onze slagkracht op te drijven, moet PiLi-PiLi verder
informatiseren. Hierbij isdeskundig advies nodig, datkunnen
we dankzij de beurs krijgen."
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VERHALEN ZANDER GKNLEN
Marie-Christine BARREAU

Barreau Traduction
rue des Bas Prés 11

5000 Namen
081/73 95 28

Marie-Christine Barreau (26)
heeft een passie voor talen.
Ze is vertaler Frans-Engels
Spaans en volgde bij de
Kamer van Koophandel in
Brussel een intensieve cursus
Nederlands. Begin dit jaar ging
ze als zelfstandig vertaler aan
de slag. "Het overgrote deel van de teksten vertaal ik zelf.
Voor de talen die ik niet beheers, moet ik uiteraard een
beroep doen op losse medewerkers. Toch blijf ik ook dan
instaan voor de coördinatie van het werk en de opvolging
van de klanten."

Haar motivatie om als zelfstandige te beginnen was
tweevoudig. Enerzijds werd ze geïnspireerd door haar
ouders die allebei een leidende functie bekleden. "Ik neem
mijn toekomstgraag zelf in handen, zodat ik mijn eigen weg
kan gaan." Anderzijds vond ze de economische situatie
gunstig. "België is centraal gelegen in Europa en door de
toename van de internationale handel willen meer bedrijven

hun activiteiten uitbreiden naar
het buitenland. Ze moeten dus
een beroep doen op vertalers.
Omdat mijn eigen bedrijf in
Namen gevestigd is, richt ik
mij vooral naar de bedrijven in
het zuiden van ons land."

In Brussel is de concurrentie groot, maar in de provincie
Namen merkt Marie-Christine Barreau daar weinig van. "Ik
werk heel efficiënt en snel. Bovendien sta ik altijd ter
beschikking. "
Haar vertaalbureau is technisch volledig uitgerust met
faxapparatuur, woorden-boeken, referentiewerken en een
krachtige tekstverwerker. "Omdat de opdrachten vlot
binnenstromen, zal ik binnen-kort minstens vijf
medewerkers moeten aanwerven. Naderhand wil ik ook
vertalingen verzorgen voor buitenlandse ondernemingen
die zich in ons land komen vestigen. Wie weet open ik zelfs
een bijkantoor in het buitenland! Maar dat is nog altijd
toekomstmuziek." ■
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EEN JWWEEL WAN EEN SRI6ELTENT
Walter BERTELS

Kleine Hinckstraat l
2880 Bornem
03/889 52 04

Beeldhouwer-kunstschilder
Walter Bertels (29) wil op een
originele manier munt slaan
uit zijn creativiteit. Hij droomt
ervan om een spiegeltent te
exploiteren.
"Samen met mijn vriendin
ontwierp ik een variant op de
traditionele spiegeltent, meteen origineel uitzichten interieur.
Het bouwwerk heeft een diameter van negentien meter:
ideaal voor feesten, zakendiners, vernissages en feeste
lijkheden", zegt de ambitieuze kunstenaar. Hij hoopt over
enkele maanden de laatste hand aan zijn geesteskind te
leggen. Met zijn vriendin werkt hij er al drie jaar aan. De
pijlers, ornamenten en beschildering zijn stuk voor stuk
unieke kunstwerken, die eerst in klei werden geboetseerd.
Klassieke elementenen moderne materialen zoals polyes
ter worden tot een harmonieus geheel vervlochten."
Het tentenduo overweegt om een bvba te stichten, en ziet
de toekomst vol vertrouwen tegemoet. "In Active Enterprise

las ik dat de verhuur van 'de
betere tent' floreert. Zo'n tent is
een populaire attractie, en daar
maken klassezaken en
bedrijven dankbaar gebruikvan.
Alsonze spiegeltenteen succes
wordt, nemen we over drie jaar
twee mensen in dienst om een

tweede exemplaar te bouwen en uit te baten."

In vergelijking met andere spiegeltenten springt die van
Walter Bertels in het oog door de originaliteit, de
brandveiligheid en de verhuurprijs. "Wij weten nog niet
precies tot welke klanten we ons in de toekomst zullen
moeten richten. Pas als die doelgroep is afgebakend,
kunnen we bij sponsors de middelen krijgen om het project
af te werken. We hebben nood aan juridisch advies,
huurcontracten blijken een zeer complexe zaak te zijn.
Daarvoor zullen we de beurs gebruiken."

•



VAM MET iNROVD
Sven BULLAERT
Quest Design

Cogels Osylei 36
2600 Berchem
03/230 0907

De angst om weg te
kwijnen in dienstverband
zette Sven Bullaert (26) er
toe aan om in 1989 Quest
Design op te richten. Het
ontwerpbureau voert
vormgeving van hoge
kwaliteit in het vaandel en
strijdt op drie domeinen: grafische communicatie,
ontwikkeling en vernieuwing van produkten. Door die
opsplitsing wil Sven Bullaert een zo groot mogelijke
doelgroep bereiken.
"Een perfecte eerstelijnscommunicatie is onontbeerlijk en
maakt onder andere gebruik van logo's, briefpapier,
verpakkingen ... In grafische communicatie zoek ik altijd de
persoonlijkheid van de klant uit te drukken. Met
produktontwikkeling streef ik naar een tijdloze vormgeving
met een natuurlijke soberheid, zodat de klant werkelijk
waar voor zijn geld krijgt."

i
Waarom schakelt een bedrijf een designbureau in bij de
ontwikkeling van een nieuwprodukt? "Omdatveel produkten
vaaknietblijken aan te slaan!Alleen alswordtsamengewerkt
vanaf de ontwikkeling en de vormgeving van het produkt,
zal een investering geen gok zijn."
VolgensSven Bullaertontbreekthetde bestaande Belgische
ontwerpbureaus aan een duidelijke visie. Hij probeert in
zijn werk een persoonlijke lijn te volgen."ln het buitenland,
vooral in Spanje, Italië, Engeland en Nederland, mag de

inbreng van de ontwerper duidelijk
merkbaar zijn. Toch vinden veel
bedrijven zo'n inbreng nog altijd te
artistiek. Ik zoek dus de gulden
middenweg. Precies omwille van
mijn technische achtergrond (5 jaar
produkt-ontwikkeling te Antwerpen)
verkoos Union Duitsland Quest De

sign boven hun vroegere ontwerper Luigi Colani." Vooral
luchtvaart en techniek boeien Sven Bullaert. Momenteel
werkt hij aan een overdekte ligfiets voor het stadsverkeer, die
een snelheid van zestig kilometer per uur kan halen.

De eenmanszaak realiseerde na zes maanden een omzet
van bijna één miljoen, en als die trend zich doorzet zal het
bedrijf volgend jaar een bvba worden. Momenteel besteedt
Sven Bullaert opdrachten uit aan zelfstandige medewerkers.
"Vast aanwerven zal ik pas doen als ik iemand vind met
eenzelfde visie, zodat de lijn die ik in mijn ontwerpen breng,
behouden blijft."

De beurszal dienen om een marktonderzoekte laten uitvoeren
en na te gaan of Quest Design de produktinnovatie verder
kan uitbouwen. Het lanceren van nieuwe produkten is voor
Sven Bullaert de grootste uitdaging en geeft ook de meeste
voldoening. "Daarvoor moetje degelijkgeautomatiseerd zijn.
Een deel van de beurs kan worden gebruikt om advies in te
winnen bij de keuze van opleiding in specifieke industriële
design-programma's." ■
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STERKE MEKKEN WEKKEN
Thierry CATTOIR

CoTet
Bruiloftstrraat 48
9050 Gentbrugge
091/39 93 83

■

In ruime zin zouden we de
bestaande depotbureaus als
indirecte concurrenten
kunnen beschouwen, maar
marketing en een taalkundige,
culturele dimensie maken
ConText sterker."

Het bedrijf is volledig geinformatiseerd: desktop, database,
on-line verbindingen metjuridische systemen en specifieke
taalsoftware. Toch wil ConText tegen 1993 zes mensen in
dienst hebben. "Nu is er al een administratieve kracht.
Vanaf september '90 en zeker in '91 moeten we op een
bijkomende taalkundige ondersteuning kunnen rekenen.
Binnen twee jaar zal er gezocht worden naar interne
juridische versterking."

Het bedrijf wil zijn grenzen verleggen naar Wallonië en
Noord-Frankrijk. "Dat is voorConText nog onbekend terrein.
Metde beurs laten we een studie maken van de plaatselijke
markt. Daarenboven heeft het bedrijf nood aan een stevig
communicatieplan."

4o0

Een bedrijf dat een nieuw
produkt lanceert, moet met een
krachtige merknaam uitpakken.
Thierry Cattoir (28), licentiaat
Economische Wetenschappen
en Marketing, legt zich toe op
de ontwikkeling van merkna
men. Daartoe richtte hij in
september '89 ConText op.

Wat nu het vernieuwende is? "In ons land was er nog altijd
geen gespecialiseerd bureau datop een professionele manier
aan merkenbeheer deed. Het bijzondere aan ConText is zijn
geïntegreerde aanpak. Rekening houdend met de wensen
van de klant en de aard van het produkt, zoekt een team
marketeers, taalkundigen en juristen een krachtige
merknaam.

ConText richtzich vooral naar de voedingsindustrie. Logisch,
wantdaar volgen de produkten elkaar snel op. Ookde mode
industrie en de dienstensector doen een beroep op ConTet.
"Om mogelijke concurrenten voor te zijn, investeert het
bedrijf momenteel vooral in sociale contacten, public rela
tions en in een snelle expansie van het personeelsbestand.



DirkCRIEL
Econnecfion
Gansstraat 1

9750 Huise-Zingem
091/83 73 52

Dirk Griel (30) is bijna tien jaar
actief in de milieusector. Die
ervaring benut hij optimaal in
zijn eenmansonderneming,
Econnection,waarmee hij in mei
1990 startte. Het bedrijf streeft
naar een ecologisch
verantwoorde landschapsin-
richting. Econnection verleent advies aan KMO's, de
overheid, eigenaars en beheerdersvan terreinen, en studie
en planningbureaus.

DirkGriel begeeft zich op braakliggend terrein, soms letterlijk,
maar vooral figuurlijk. De belangstelling voor alternatieve
landschapsinrichting is voorlopig nog eerder lauw. "Een
natuur-en milieugerichte benadering van de landschapszorg
ontbreekt in België. Econnectionwil een harmonisch geheel
creëren waar ruimte is voor zowel de mens als de natuur."
Niemand twijfelt nog aan het belang van milieu- en
natuurbehoud, en dus lijkt Dirk Griel eigenlijk toch op rozen
te ziten. "Econnection heeft voorlopig nog geen grote
naambekendheid, daar moet ik werk van maken. Dankzij

mijn ervaring op het gebied
van de toegepaste
landschapsecologie en de
originele en functionele
werkwijze, neemt Econnec
tion een unieke marktpositie
in."

Momenteel werkt Dirk Griel met een aantal free-lance
medewerkers. In de toekomst zal een administratieve
kracht worden aangeworven. "Andere functies zullen
worden ingevuld naargelang van de opdrachten die
Econnection krijgt. Voor het ogenblik krijgt de perfec
tionering van de werkmethodes en de serviceverlening alle
prioriteit."

Met de steun van het Fonds Jonge ondernemers wil Dirk
Griel de toepassing en ontwikkeling van natuurtechnische
bouw- en inrichtingsmethodes onderzoeken. Ook zal
worden nagegaan hoe die in België kunnen worden
geïntroduceerd.

■



4UToMATi~iN@ If MEE WAN 4ES1iN@uEeN
Geert COUDIJZER
Covan Industrie nv
J. Stormestraat 85
8790 Waregem
056/60 76 48

Covan Industrie bvba werd
opgericht op 1 februari 1989
en heeft al 7 werknemers in
dienst. Industrieel ingenieur
Geert Coudijzer (26) legtzich
met zijn bedrijf toe op
automatiseringsprojecten, die
ook als totaalpakket kunnen
worden geleverd. Covan Industrie ontwerpt en plaatst
schakelkasten en besturingsprogramma's, en fungeert ook
als hoofdaannemer waarbij het de volledige ver
antwoordelijkheid op zich neemt.
"Daarnaast onderzoeken wij het energiebeheer van
ondernemingen en zorgen wij voor de integratie van
visiesystemen. Daarmee worden via een camera beelden
opgenomen die vervolgensdoor een snel Ie processorworden
verwerkt. Zo krijgt de klant een visueel hulpmiddel bij het
nemen van beslissingen."

Automatisering is meer dan de besturing alleen. Daarom
richtte Covan Industrie naasteen elektrische ookeen mecha-

nische afdeling op. Geert
Coudijzer is ervan overtuigd dat
bedrijfsautomatisering enorme
perspectieven biedt, dankzij de
Europese eenheidsmarkt en het
opengooien van het Oostblok.
"In de automatisering speelt de
dienstverlening een belangrijke

rol. Covan Industrie biedt een totaalproject aan, dat
vereenvoudigt al heel wat. Bovendien zijn onze mensen
zeer flexibel. Tenslotte hebben we een aantal concepten
die in verschillende bedrijven kunnen worden toegepast,
en door die standaardisering wordt de kostprijs gunstiger
voor de klant."

Je haalt niet automatisch succes door een technisch
hoogstaand produkt in huis te hebben, je moet het ook aan
de man brengen. "We moeten achterhalen welke bedrijven
nood hebben aan automatisering. Zo'n marktonderzoek is
een zaak voor specialisten, die we met de beurs zullen
betalen." ■

Det Holk
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Jean-Philippe CRUTZEN
PC Support sprl

rue Auguste Buisseret 14
4000 Luik

041/53 3131

Om de groei in goede banen te leiden, wil PC Support op
deskundig advies kunnen rekenen. "We dienen in elk geval
na te gaan op welke manier we de potentiële markt het best
kunnen aanboren", zegt Jean-Philippe Crutzen. "Daarom
zullen met het geld van de beurs een marktanalyse
bekostigen."

■

Of PC Support zal groeien? Jean-Philippe heeft er het volste
vertrouwen in. "De personal computer evolueert bijzonder
snel en de markt neemt nog voortdurend toe. Bovendien
worden de gebruikers er zich van bewust dat ze toch iets
moeten afweten van hun computer om er efficiênt mee te
kunnen werken. De dienstverlening binnen de informatica
sector zal zich in elk geval moeten diversifiëren om beter aan
de specifieke behoeften van de gebruiker tegemoette komen.
Op die tendens spelen wij in."

Het team van PC Support zit dagelijks paraat bij het
telefoontoestel. "Als een gebruiker een probleem heeft,
hoeft hij maar te bellen", zegt Jean-Philippe Crutzen. "Wij
helpen hem ogenblikkelijk via de telefoon of komen eens
langs. De problemen mogen van om het evenwelke aard zijn
en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het gebruik
van de computer en de specifieke randapparatuur of de
installatie ervan. Wij beperken onze dienstverlening wel tot
die mensen die de computer beroepshalve gebruiken."

Jean-Philippe Crutzen is ervan overtuigd dat PC Support
een gat in de markt heeft gevonden. "Bijna tachtig procent
van de Belgische bedrijven is geïnformatiseerd. Toch worden
de mogelijkheden van de personal computers meestal niet
maximaal benut omdat de gebruikers over onvoldoende

Het overkomt elke pc- Il,, »,al- »t} technische kennis beschikken.
gebruiker vroeg of laat wel [tl l.@ auur«ijk.kan je bij problemen gaan
datitoestelhietlotslaat une Cl2lle. bladeren h de hanteidmng. Maar
afweten en dat er zelfs.me! ]ge 'Ve. negen op de tien keer kom je daar
de meest ingenieuze "( Ml., ,pa geen stap verder mee. Nu hoef je
combinatie van functietoe- \lo{Suf'H enkel nog te belen om direct hup te
tsen geen zinnig woord krijgen van een computer-
meer op het scherm deskundige. Voor zover ik weet zijn
verschijnt. Omdie ongelukkigen uitde nood te helpen startte we het enige bedrijf op de Belgische markt dat zich enkel en
Jean-PhilippeCrutzen (26), samen metRenaud Bonhomme, alleen toespitst op die hulpverlening."
in november vorig jaar PC Support. De naam spreekt voor
zichzelf: het bedrijf verkoopt geen personal computers en
randapparatuur maar biedt hulp aan de gebruikers ervan.



#ia TE( f0NiSTieK
Alain de FOOZ

Media 3 Press & Communication se
avenue des Courses, 16 a

1050 Brussel
02/3749010

Alain de Fooz (34) is geen
onbekende in de wereld van de
informaticapers. Toen hij in
Frankrijk als journalist
afstudeerde kon hij aan de slag
bij Tests Publications France
als hoofdredacteur van de
Belgische publicaties. In 1983
ontmoette hij Sylviane Cannio en samen werkten ze het
idee uit om met een eigen onderneming bedrijfsbladen,
voorstellingsbrochures en speciale persdossiers te
verzorgen. "In 1988 was het dan zover", zegt Alain de
Fooz. "Tests Publications France legde in België de
boeken neer, maar Media 3 Press & Communication zag
het daglicht. Op dat moment kwam Nathalie Witvrouwen
de rangen vervoegen als grafisch vormgever."
Sylviane Cannio vult de kennis van Alain de Fooz pertect
aan.Ze is immers licentiate in de toegepaste economische
wetenschappen, internationale betrekkingen en publiek
recht, en sleepte bovendien nog een M.B.A-diploma in de
wacht.

Het startkapitaal van 50.000 frank werd met een lening
van 300.000 frank opgetrokken. "Met die som konden we
computerapparatuur aanschaffen en ons kantoor
meubileren. Andere grote investeringskosten moesten

we niet maken omdat ons
bedrijf vooral steunt op de
hersens en pennen van de
medewerkers", zegtAlain de
Fooz. "Wel moeten we alle
geboektewinstaanwen-den
om de drukkers en de grafici
te betalen. Die kosten

moeten we immers zelf voorschieten."
Media 3 Press & Communication wil zich blijvend, maar niet
uitsluitend, toespitsen op journalistieke teksten over de
financiële wereld en de informatietechnologie. "Over het
algemeen vermijden de schrijversvennootschappen die zeer
gespecialiseerde onderwerpen omdat ze het jargon niet
meester zijn." Die specialisatie vormt een eerste belangrijke
troef voor de onderneming. Bovendien werkt het trio zeer
flexibel en coherent en is het niet bang om zowel op korte als
op lange termijn in projecten te investeren. "Ons bedrijf
steuntookopzijn professionalisme en respecteert nauwgezet
de afgesproken deadlines. In de journalistieke sector is dat
minder evident dan het lijkt." Tenslotte kan het bedrijf
redactionele opdrachten aan die veel meer
achtergrondkennisvereisen dan de meeste reclamebureaus
kunnen bieden. "Het is dan niet verwonderlijk dat die
agentschappen vaak een beroep doen op onze diensten als
het om zeer specifieke projecten gaat." ■



Lucy de HAAS
Aureole

Wijnheuvelenstraat 226
1030 Brussel
02/245 57 26

Begin juli startte Lucy de Haas
(27) met het ontwerpen en
realiseren van juwelen als
relatiegeschenk. Daarmeewil ze
een stijlvol evenwicht bereiken
tussen haar capaciteiten als
goudsmid en de mogelijkheden
van de markt. Onder de
firmanaam Aureole richt zij zich naar het bedrijfsleven in
Europa.

"Ik verenig mijn vakkennis met mijn esthetisch gevoel, en
ontwerp zo juwelen die mijn eigen stempel dragen." Lucy de
Haas heeft een uitgelezen doelpubliek voor ogen. "Daarmee
bedoel ik sociale kunstliefhebbers en kunstzinnige
bedrijfsmensen, met een royaal budget. Bedrijven kunnen
unieke stukken aanbieden als relatiegeschenk,
herinneringsspelden voor reünies en jubilea ... Ik ontwerp
ook juwelen op vraag van particulieren, en detailhandelaars

kunnen bij mij series moderne
designjuwelen kopen. Omals
ondernemer het contact met
de kunstwereld niet te
verliezen en om naam
bekendheid op te bouwen, wil
ik ook tentoonstellingen
organiseren."

Lucy de Haas wil de concurrentie de baas worden door
origineel te zijn in de materiaalkeuze, en door specifiek
rekening te houden met de wens van de klant. "Er is
duidelijk de trend om kunst in hetbedrijfsleven te integreren.
Tegelijk is er de groeiende vraag naar design en
vakmanschap."
Eerst moet de zaak grotere bekendheid en erkenning
krijgen, dan kan Lucy de Haas aan uitbreiden denken.
"Daarvoor heb ik een financieel-strategisch plan nodig. Dat
kan ik nu dankzij het Fonds Jonge Ondernemers laten
maken."



#uES Luw 4 STALENiELTJS
Jacques DELAUNOIT
Delaunoit Levage sa
rue de la Station
6042 Lodelinsart
071/4218 39

Het bedrijf dat Jacques
Delaunoit (24) in mei '89
oprichtte, realiseerde op
zeven maanden tijd al een
omzet van 23 miljoen frank!
Zelfs in de sector waarin
Delaunoit Levage actief is,
blijft dat een krachttoer. Het
bedrijf ontwerpt, bouwt en monteert rolbruggen, stutten,
monorails, stuurbalken en hijskranen voor de industrie.

"Dankzij mijn twee ervaren vennoten en mijn kennis als
industrieel ingenieur elektromechanica beschikken we nu al
over prima referenties in de metaal- en de elektriciteitsector,
en in de chemische industrie", zegt Jacques Delaunoit. "Met
een startkapitaal van 1,25 miljoen frank konden we een
atelier inrichten in de gebouwen waarGlaverbel vroegerwas
gevestigd. Daar kunnen we het materieel nu zowel bouwen
als herstellen. Daarnaast hebben we ook een afdeling die op
de werf herstellingen gaat uitvoeren."

Toch is het niet allemaal rozegeur en maneschijn voor
Delaunoit Levage. Door het plotse succes moesten er de
eerste maanden heel wat overuren worden geklopt en was
het niet eenvoudig om een efficiënt werkschema uit te
tekenen. Bovendien diende ondertussen de computer in het
bedrijf te worden geïntegreerd. Jacques Delaunoit laat zich
evenwel niet uit het lood slaan. "Nu die groeipijnen achter de

rug zijn, kunnen we dit jaar een
omzetvan 40 miljoen frank halen

) en in 1992 zelfs 47 miljoen frank.
loter Dat is niet slecht met de

Europese markt voor de deur.
Van bij het begin al houden we
rekening met de eenmaking.
Zodra we een stevige positie op

de binnenlandse markt hebben uitgebouwd, gaan we ons
toespitsen op de export en de dienstverlening na de
verkoop."

De concurrentie in de sector is zeker niet te verwaarlozen.
"Wij zijn voorstander van de dialoog. In plaatsvan bikkelhard
tegen elkaar op te boksen, moeten we proberen om ons
samen op de eenheidsmarkt voor te bereiden. De
concurrenten die in deze sector het been stijf houden en
alleen door willen gaan, worden onverbiddelijk uit de markt
gerangeerd."

Ondertussen kan Delaunoit enkele belangrijke troeven
uitspelen. Als klein bedrijf kan het zeer flexibel werken en
snel een soepele oplossing bieden voor de specifieke
problemen van de klant. "Het geld van de beurs zullen we
gebruiken om de organisatie van ons bedrijf verder te
optimaliseren. Zowel technisch en financieel, als op het
gebied van de marketing, moet die nog verder worder
uitgebouwd." ■



Serge DELHAUTEUR
Delhauteur sprl
Sur Je Bois 423 A

4870 Nessonvaux-Trooz
087/26 73 75

Na zijn studies automechanica
en metaalconstructie, werkte
Serge Delhauteur (34) negen
jaar bij een autodealer. In 1983
ging hij aan de slag als monteur
en stoffeerder bij het bedrijf
Duchätelet. Hij promoveerde er
totwerkmeester van de afdeling
waar luxewagensworden omgebouwd. Zijn gespecialiseerde
kennis en zijn ervaring als afdelingshoofd, zetten Serge
Delhauteur er uiteindelijk toe aan om in april dit jaar een
eigen bedrijf op te richten. "Er blijkt een nijpend tekort te zijn
aan vakbekwame autostoffeerders voor de restauratie van
old-timers en de bekleding van luxewagens. En het aantal
verzamelaars neemt nog voortdurend toe."

Serge Delhauteur legt zich in de eerste plaats toe op het
interieur van de wagen. Vaak demonteert hij het hele
binnenwerk om daarna alles opnieuw met aangepaste
materialen te bekleden en zelfs het volledige houtwerk te
vernieuwen. Dankzij zijn opleiding kan hij bovendien al het
elektriciteits- en carrosseriewerk uitvoeren. "Ik sleutel niet
alleen aan museumstukken. Er wordt ookgevraagd om heel

bijzondere opties bij
luxewagens in te bouwen.
De bedrijven die wagens
invoeren zoeken wanhopig
naar specialisten die dit
soort werk aankunnen.
Vooral die weg wil ik
opgaan."

Serge Delhauteur heeft drie concurrenten in het Luikse.
Toch is hij overtuigd van het welslagen van zijn project.
"Ik werk goedkoper en lever op veel kortere termijn. De
concurrentie levert soms pas na een jaar! Bovendien
garandeer ik topkwaliteit en word ik bij de montage
bijgestaan door een ervaren ploeg." Serge zal een strikte
planning respecteren en de coördinatie over de volledige
restauratie waarnemen. Hij verwacht een snelle groei en
zal dusgekwalificeerd personeel in dienstmoeten nemen.
"Ook in het buitenland bestaat er veel belangstelling voor
gepersonaliseerde luxewagens. Export blijft dus een
belangrijke uitdaging. Maar voor ik die stap waag, wil ik
een grondig marktonderzoek laten uitvoeren. Dat zal nu
worden gefinancierd met het geld van de beurs."

■



ZEVEN ANIMEER'ANAENVS MET EEN iDE»
Patrick DELVAUX
Mosquito Studio se
avenue van Kerm 1

1170 Brussel
02/675 11 75

De medewerkers van Mosquito Studio profileren zich ten
opzichte van Belgische en Europese concurrenten door
hun resolute keuze voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Doordat zij werken met een minimale maar krachtige
apparatuur, kunnen ze hun zelfstandigheid bewaren. "De
meeste concurrenten vormen een schakel in de
produktieketen. Onze studio, daarentegen, werktvolledig
autonoom. Daardoor wordt onze apparatuur optimaal
gebruikten kunnenwe tegen competitieve prijzen werken.
Onze manier van werken springt in het oog. In februari dit
jaar werden we zelfs uitgenodigd om te komen spreken
op het Cartoonsprogramma van het Mediaplan van de
Europese Gemeenschap." Als dat geen referentie is!

■

Met een diploma rechten op T2 op de produktie van
zak, kun je alle wegen uit. food la }let animatiefilms. 'Ales hangt
Daarvan levert Patrick natuurlijk af van de vraag',
Delvaux (30) wel het beste keut Col zegt Patrick Delvaux. 'Maar
bewijs. Als licentiaat in de k . , , die lijkt bijzonder gunstig te
rechten werkte hij een tijdje ua- evolueren. In 1986 produce
voor de reclamewereld en het erden de Europese landen
maandblad 'Liège Université'. nauwelijks 60 uur
Maar zijn passie voor video, in het bijzonder voor animatiefilm. Twee jaar later was dat al gestegen tot 200
beeldsynthese, haalde tenslotte de bovenhand. en vorig jaar al tot 350 uur. Terwijl het leeuwenaandeel

van de 11.000 uur animatiefilm op tv nog altijd uit de
Verenigde Staten en Japan wordt geïmporteerd. Daarom
beginnen de Europese producenten en fabricanten zich
nu te groeperen om die produktie zelf in handen te krijgen.
Er wacht ons dus een enorme afzetmarkt."

Samen met zes vennoten richtte hij in 1988 Mosquito
Studio op. Het produktiebedrijf is gespecialiseerd in het
"aankleden" van gewone videobeelden met allerlei
bijkomende grafische elementen, zoals animatiebeelden
ofgrafieken. "Onze belangrijkste klanten zijn videostudio's
op zoek naar speciale effecten, en televisieproducenten
die hun programma'swillen animeren. Maar ookbedrijven,
ontwerpers en architectenbureaus, die video gebruiken
als presentatietechniek, doen een beroep op onze
diensten."

Bij de oprichting van de studio brachten de vennoten
samen een half miljoen frank bij elkaar. Na een jaar
hadden ze hun bedrijfskapitaal - dankzij een omzet van
vier miljoen- al meer dan verdubbeld. Zuivere winstwordt
er voorlopig nog niet gemaakt. Eerst moet er gewerkt
worden om de zeven miljoen die in apparatuur werd
geïnvesteerd, terug te winnen.
In de toekomst wil Mosquito studio zich meer toespitsen



LANAFuk All EEN koi RoFi€
Béatrice DUCES

Planservice
Mechelsesteenweg 252

2550 Kontich
03/458 22 53

Wie snel een planafdruk nodig
heeftwordtuit de nood geholpen
door Béatrice Ducès (30), de
vrouw achter Planservice. "Ik
maak de afdrukken terwijl de
klant geniet van een kop koffie,
hij hoeftdusgeen tijd te verliezen
met nutteloze verplaatsingen.
En wie het te druk heeft om langs te komen kan gewoon
bellen. Ik laat de originelen op calqueerpapier afhalen,
maak de planafdrukken, en laat die bij het bedrijf weer
afgeven. Dat is echte planservice!''

Planservice doet meer dan alleen maar afdrukken maken.
Men kan er terecht voor fotokopieën, kantoorbeno
digdheden, en alleswatje maar nodig hebtbij hetschilderen,
knutselen, tekenen en plotten. Handig meegenomen, vindt
Béatrice Ducès. "Terwijl de klant op de afdrukken zit te
wachten, vult hij zijn voorraad aan. We hebben ook andere
klanten: particulieren, scholen, studenten, zelfs kleuters,
die een set kleurpotloden komen kopen."
Planservice wil de omzet jaarlijks met dertig procent zien

stijgen. Zaakvoerder Ducès
ziet de toekomst rooskleurig
in. "Mijn zaak is gunstig
gelegen en gemakkelijk
bereikbaar. De omliggende
industriezone is in volle
expansie waardoor ons
klantenbestand zal toenemen.

Daarenboven zijn we de enige winkel in de streek die
plottermateriaal verkoopt. En de vraag blijft stijgen dankzij
de uitbreiding en de modernisering van het
computertekenen. Planservice pastzijn plotterassortiment
voortdurend aan."

De toekomst zal moeten uitwijzen of Béatrice Ducès zal
kiezen voor een andere juridische organisatie en of er
bijkomend personeel wordt aangeworven. De beurs van
het Fonds Jonge Ondernemers zal zij met veel plezier
aanwenden om een financieel plan te laten maken, en om
zich te laten adviseren bij de uitbouw van Planservice.

■
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Marie HELEWAUT
Selexis cv

Oostendsesteenweg 1
8000 Brugge
050/310322

Marie Helewaut (30) groeide
op in een familiezaak. Ze zette
haar ondernemerszin in de
praktijk om en startte in 1988
de cv Selexis. Het bedrijf heeft
een klein maar ervaren team
specialisten in dienst dat zich
inzet voor een optimale
personeelsselectie. Van bij het begin nam Marie Helewaut
bedrijfspsychologe Maryse Vanroose in dienst. "Naongeveer
een jaar stond ik dan voor de keuze: ofwel op korte termijn
winst boeken, ofwel een derde persoon aanwerven. Het
werd het tweede. Zo is Nancy Vandewiele al meer dan een
half jaar verantwoordelijk voor ons secretariaat."

Selexis biedt volgens Marie Helewaut "geen praatjes voor
de vaak, maar service. De succesformule van ons bedrijf
steunt op de selectie in twee richtingen. The right man in the
right place. Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door
een open communicatie met de klant, een persoonlijke
benadering van de sollicitanten en een blijvende evaluatie
ook na de aanwerving."

Omdat Selexis klein is, wordt een vertrouwensrelatie
gemakkelijker opgebouwd. Ook de kandidaat-werknemers
worden persoonlijk benaderd. "Zelfs al komt de sollicitant

niet in aanmerking voor de job,
dan houden we in de toekomst
toch rekening met zijn kandi
datuur. Zo bouwen we een
gevarieerd bestand op en
kunnen we snel rea-geren op
nieuwe vacatures."

Marie Helewaut neemt de selectie van sollicitanten zeer
ernstig. "De vacature wordt samen met de werkgever
uitvoerig besproken. Rekening houdend met de eigenheid
van het bedrijf komen we zo tot het profiel van de gezochte
kandidaat. Vervolgensworden de sollicitanten getest. Door
de diepgaande selectieprocedure verlagen we het risico
voor de klant en onszelf. Tegelijk garanderen we de
werknemer dat zijn persoonlijkheid en arbeidsprofiel
overeenstemt met de vraag van de klant."

Binnenkortwil Marie Helewautvan Selexis een bvbamaken.
Ze ziet de toekomst rooskleurig in. "Met een maandelijkse
vaste kost van 450.000 frank hopen we onze omzet
maandelijks op gemiddeld 600.000frankte brengen. Sinds
1 juli 1990 worden we bijgestaan door een boekhouder
fiscalist. De beurs zal worden gebruikt om een financieel
plan op te stellen, en voor een verdere opleiding in budget
beheer." ■



EN ME (HE WE GE6REN
Christophe DEMAIN en Yves HENET

Baby Care Company sprl
p/a CTGA (ULB)

Rue de !'Industrie 20
1400 Nivelles

tel 067 /21 07 87

Christophe Demain en
Yves Henet zijn allebei
licentiaat in de toegepaste
economischewetenschap
pen. In hun gezamenlijke
eindverhandeling werkten
ze een scenario uit omeen
eigen bedrijf op te starten.
"In opdracht van andere bedrijven gaan wij voor het
personeel de kinderopvang organiseren en besturen. Elke
kinderkribbe wordt in een vzw-structuur gegoten om het
niet-commerciële karakter van het project te garanderen.
Wij zorgen wel voor de volledige organisatie en opvolging
van elke vzw."

De tijd lijkt rijp te zijn voor het initiatief. De bedrijven voelen
zich meer en meer genoodzaakt om als bijkomend sociaal
voordeel kinderopvang aan hun personeel te bieden.
Bovendien besliste de minister van Financiën onlangs om
alle bedrijfskosten voor kinderopvang fiscaal aftrekbaar te
maken. "Het is verkeerd te denken dat alleen in grote
ondernemingen een bedrijfscrèche kan worden opgezet.
Voor een groep KMO's die, bijvoorbeeld, op hetzelfde
industrieterrein zijn gevestigd, kunnen wij evengoed een

gezamenlijke opvangdienst
organiseren."
Christophe Demain en Yves
Henet lopen al sinds de
middelbare school met het idee
rond. "Hetconceptwerd concreet
uitgewerkt toen we deelnamen
aan een wedstrijd van de

Generale Bank voor mini-bedrijven. Tijdens een seminarie
voor KMO's werd ons enthousiasme door heel wat
bedrijfsleiders gedeeld. Toen viel ook de beslissing om
effectief met het project van start te gaan. Nu moeten we
eerst nog een prototype van een opvangdienstvoorleggen
aan Kind en Gezin. Vervolgens gaan we op zoek naar
kinderverzorgsters. Wij zullen minstens een persoon per
vijf kinderen inschakelen."

Het tweetal zal alles in hetwerk stellen om het bestuur van
de crèches zo doorzichtig mogelijk te houden. "iedere
opvangdienst zal de eigen werkingskosten en onze hono
raria afzonderlijk factureren aan het moederbedrijf. Om het
geheel efficiënt te organiseren zullen we enkele
administratieve krachten in dienst nemen."

■



LAKKEN MAAI
Wilfrid GIELEN
Vepola bvba

Meeënweg 14 B
3600 Genk
011/3644 94

Wilfrid Gielen (34) en Bert
Franiczek (30) hebben hun
beslissing om een eigen zaak
te beginnen nooit betreurd.
Vepola VErnist, POiijst en LAkt
ramen en profielen in PVC. Op
vraag van de klant bouwt het
bedrijf ook lichte constructies
zoals verstelbare TV-armaturen of winkelrekken.

In maart vorig jaar ging Vepola van start. "Aanvankelijk
begonnen we als een Vennootschap Onder Firmanaam.
Maar door de groeiende omzet schakelden we na een jaar
over naar de bvba-structuur. In die vorm beschouwen onze
klanten ons ook meer als een volwaardige handelspartner",
zegt Wilfried Gielen.
Maar daar blijft het niet bij. Overtuigd van hun eigen kunnen,
willen de zaakvoerders hun omzet en rendabiliteit de hoogte
injagen. "Weinigen zijn bekwaam om PVC te lakken. De
courante kleuren zijn bruin en wit terwijl er meer vraag is naar
frisse en helle kleuren. Lakken maar! Wij spuiten ook alle
maten en garanderen hoge kwaliteitzonder produktiefouten.
En als er per se na het weekend moet worden geleverd,
zorgen wij ervoor dat het werk af is."

De firma was een beetje krap
behuisd, maar intussen kon
Wilfried Gielen een geschikte
bijkomendewerkruimte huren.
Daar wordt momenteel een
nieuwe werkplaats ingericht.
"Wij voorzien een spuitcabine
met een dagelijkse capaciteit

van 80 ramen (nu nog 25). Door de ontdubbeling van onze
produktie zullen we twee mensen in dienst moeten nemen.
Tenslotte willen we een derde medewerker op zelfstandige
basis aantrekken om een ernstige marktpenetratie te
bewerkstelligen." Als alles volgens plan verloopt, moet de
omzet in het volgende boekjaar verdubbelen.

OmdatVepola op een cruciaal puntstaat in zijn ontwikkeling,
kan het heel wat hulp gebruiken. Er was duidelijk nood aan
een financieel plan en een grondige marktstudie. "Bij de
toekenning van de beurs zullen die inspanningen
waarschijnlijk al achter de rug zijn. Toch kunnen we de
nieuwe zuurstof goed gebruiken om het bedrijf te
informatiseren en een produktiedeskundige te betalen. Die
zal Vepola doorlichten en adviseren zodat het bedrijf een
optimale produktie bereikt." ■
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INTEKNATONAAL MANAGEMENT
Joris HOEREE

IMI Overseas Industries bvba
Martelaarslaan 373

9000 Gent
091/33 3216

In Afrika een logistiek netwerk
opzetten voor een grote
autoconstructeur? Een project
voor personentransport in Togo
uit de grond stampen? Dat is een
kolfje naar de hand van IMI
Overseas Industries. Sinds
oktober 1989 richt die
onderneming zich tot binnen- en buitenlandse
ondernemingen en groepen die in hetbuitenland activiteiten
ontplooien.

De pijlerswaarop hetbedrijf steunt, zijn consultancy, trading
en training. Devennoten Joris Hoeree (33), Benjamin Engelen
(31 ), Yves Gigase (31), LucVan De Woestijne (35) en Koen
Bogers (30) hebben ruime ervaring met buitenlandse
projecten. "Wij richten ons op Afrikaanse, Aziatische en
Zuidamerikaanse KMO's die op zoek zijn naar Europese
partners en op Belgische en Europese bedrijven die
exportgericht zijn. De grote internationale ondernemingen
kunnen een beroep doen op onze gespecialiseerde kennis
en trainingsmodaliteiten. Verder werken wij ook voor di
verse organisaties voor ontwikkelingssamenwerking", zegt
Joris Hoeree.
Er zijn drie mensen in dienst. Daarnaast beschikt IMI Over-

seas Industries over een
netwerk van honderden
mensen die het op elk
ogenblik kan mobiliseren.
Joris Hoeree is er fier op.
"Het netwerk bestaat
uitsluitend uit mensen met
jarenlange buitenlandse

ervaring op verscheidene gebieden. Door dit potentieel
van hooggespecialiseerde know-how kunnen we zeer
soepel inspelen op heterogene vragen." Een andere troef
is een complementaire visie op het ontwikkelen van
succesvolle relaties met niet-Europese landen en markten.
"Centraal in onze benadering van het internationaal ma
nagement, staat de relatie tussen het project en zijn
sociaal, economisch en cultureel milieu. Wij beschouwen
het management niet als een louter technische zaak maar
proberen hetproject ook in zijn sociale contextte plaatsen."
De omzet van bijna 30 miljoen in 1990, moetvolgens Joris
Hoeree in twee jaar stijgen met meer dan 100 miljoen. "Er
zijn onderhandelingen aan de gang om onze
kapitaalstructuur binnen het jaar grondig te verstevigen.
De beurs kan ons helpen om een diepgaande
kostprijsanalyse van onze diensten te laten uitvoeren."

■



KENNIS i /TEMEN 6iETEN
Albrecht HEEFFER

Impakt nv
Ham64

9000 Gent
091/305919

Kennis die voor een onder
neming van levensbelang is,
moet worden vastgelegd en
bewaard. Expertsystemen
spelen in die strategie een
cruciale rol. Ze worden
ingeschakeld op alle domei
nenwaar nietenkel informatie,
maar ookmenselijke kennis een doorslaggevende rol speelt,
zoals bij kwaliteitscontrole, klantenservice en het opvangen
van noodsituaties. "De doeltrellendheid van expertsystemen
evenaart de efficiëntie waarmee menselijke experten de
problemen in het bedrijf aanpakken", zegt Albrecht Hee/Ier
(34) die samen met Frank Lateur de nv lmpakt oprichtte in
1988.

De diensten van de vennootschap zijn drievoudig. lmpakt
ontwikkelt expertsystemen naar maat en onderzoekt hoe
kennistechnologie of artificiële intelligentie (Al) binnen een
bedrijf kan worden toegepast (consultancy). Als een bedrijf
zelfexpertsystemen wil implementeren kan het bij lmpakt de
nodige hard- en software bestellen. Het bedrijf organiseert
ook nog Al-cursussen.

De markt voor Al-toepassingen is in België verspreid over
verschillende sectoren zoals landbouw, diensten en industrie.
Er zijn nog veel bedrijven die pas beginnen te informatiseren,

of niet weten welke rol
expertsystemen zouden
kunnen spelen.
lmpakt werkt dus voor een
gedillerentieerde afzetmarkt, al
moet die nog voor een groot
stuk worden gecreëerd. "Het
produktdatwij verkopen ismeer

dan een verbruiksgoed, meer dan een technisch apparaat
en het is meer dan een duidelijk omlijnde dienst. Wij zijn
ervan overtuigd dat in elk middelgroot en groot bedrijf
nuttige en rendabele toepassingen van kennistechnologie
te vinden zijn."

lmpakt blijft groeien. Dit jaar werden twee werknemers in
dienst genomen. "Een licentiaat informatica voor de con
crete uitvoering van de ontwikkelingsprojecten en een
ingenieur voor de ondersteuning ervan. Later zal de
vennootschap versterkt moeten worden met een
administratieve kracht", vertelt Albrecht Heeffer. "Voor
1990 voorzien we een stijging van de netto-winst met
166%."

De beurs zal dienen om lmpakt het produkt te helpen
profileren naar buiten toe. Bovendien staat een gedegen
marktstudie op het programma. "Onze grootste moeilijkheid
is nog altijd de prospectie van nieuwe klanten." ■
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Didier LANGEVIN
Garçon! Le magatarif se
Rue Walther Jamart 31

4430 Ans
041/26 2121

Didier Langevin (29) heeft
een neus voor zaken. Na
enkele omwegen bij andere
bedrijven richtte hij vorig jaar
samen met zijn vader en
Alain Dirckx een eigen
onderneming op: Garçon!
Le magatarif. "Hetkan soms
op de zenuwen werken als je in een café lang moet zitten
wachten voor de ober je bestelling komt opnemen en je
bedient. Metonsgepersonaliseerd magazine Garçon maken
we datwachten een stuk draaglijker. In het maandblad kan
je niet alleen de prijslijst van het café raadplegen maar ook
allerlei cultureel nieuws, lokale berichten en andere
wissewasjes lezen."

Het blad biedt verschillende voordelen. De klant heeft met
het magazine iets om handen terwijl hij op zijn bestelling
wacht en de uitbater kan zijn prijslijst maandelijks laten
aanpassen zonder doorhalingen. "Bij de oprichting van
Garçon kregen we steun van Socran, een hulpinstelling
voor jonge ondernemers. Zij stelden onsfinancieel plan op.
Vorig jaar sloten we een akkoord metde brouwerij lnterbrew.
Daardoor kunnen we ons magazine in meer dan

tweehonderd tavernes op de
tafel leggen. Die meevaller én
de inkomsten uit reclame
zorgden ervoor dat we in het
eerste trimester van '90al winst
konden boeken."

Bij de verdere uitbouw van de
onderneming verwacht Garçon weinig last van
concurrentie. "Dankzij de samenwerking met lnterbrew
bereiken we bijna zeventig procent van alle Belgische
tavernes en bierhuizen: we zijn intussen het officiële
magatariefvan lnterbrew. In hetbegin stonden de uitbaters
wel wantrouwig tegenover het project. Ook de
adverteerders waren niet zo happig. Toch ben ik ervan
overtuigd datonsbedrijfnog zal groeien en datwe personeel
zullen moeten aanwerven."

De beurszal dienen om het imago van Garçon te verbeteren
en om een marktonderzoek te laten uitvoeren. Daarnaast
wil Didier Langevin een nieuwfinancieel plan laten opstellen
voor hij zich waagt aan relatief zware investeringen in de
informatisering van het bedrijf.

■



Joël LOUETTE
Equibio - sa

rue de l'ancienne école 28
4030 Grivegnée
041/67 78 03

Op zijn negenentwintigste
haalt Joël Louette een
doctorstitel in de biochemie
aan de Luikse universiteit.
Meteen wil hij zijn kennis in
een eigen bedrijf aan de
praktijk toetsen. Joël
specialiseerde zich in het
beïnvloeden van menselijke genen met behulp van
glucocorticoiden - een soort cortisonen - en ontwikkelde
een revolutionaire vernieuwing van de elektroporatie. Dat
is een techniek die genetische manipulatie mogelijk maakt
met behulp van elektriciteit. Die know-how zal nu in zijn
onderneming worden gecommercialiseerd.

Naast de zaakvoerder stelt nog een commercieel
verantwoordelijke, een ingenieur elektronica, een technicus
en een secretaresse tewerk. De ploeg ontwikkelt,
produceerten commercialiseert elektroporatie-apparatuur
voor universitaire en andere onderzoekscentra, en wil
binnenkort ookmini-koelkasten bouwen die in de laboratoria
kunnen worden gebruikt.

Voorde commercialisatie van de produkten doet het bedrijf
een beroep op gespecialiseerde verdelers. Hoewel de

markt van de moleculaire
biologie beperkt blijft, gelooft
Joël Louette sterk in de
groeimogelijkheden van zijn
project. "Uit een studie blijkt
datde Amerikaanse marktvoor
dit soort apparatuur tot 1993
jaarlijks met tweeëntwintig

procent zal groeien. Dat percentage zou nog groter zijn
voor Europa en Azië." Op basisvan die gegevens, verwacht
de volgende drie jaar een jaarlijkse produktiestijging van
vijfentwintig procent.

Om de veelbelovende cijfers hard te maken, beschikt het
bedrijfover een extra troef. "De techniekdie wij ontwikkelden
voor de elektroporatie is revolutionair en gepatenteerd.
Brengt hiermee het meest performante systeem ter wereld
op de markt. Wij verwachten dat zestig procent van onze
cliënteel uit universiteiten zal bestaan en de overige veertig
procent uit de privésector zal komen."

ln het tweede werkjaar hoopt zijn personeelsbestand uit te
breiden met een ingenieur elektronica, een commercieel
verantwoordelijke en een technicus. "Met de beurs laten
we ons adviseren bij het opstellen van een financieel plan."



{A TEN (0MUIER-RATEN
Pascal MARTIN

Resitee
rue Petite Foxhalle 143 b

4040 Herstal

In april '89 werd Pascal Mar
tin (29) benaderd door een
belangrijke informaticafabri
kant. Of hij kon uitdokteren
hoe computer-schijven en -
onderdelen tegen illegaal
copiëren konden worden
beschermd? Pascal zocht en
vond de oplossing: hars! Pascal Martin is opgeleid in het
ontwerpen van kunstgebitten en werkte in de medische
sector. "Toen die fabrikant mij opzocht, was hij al een hele
tijd op zoek naar een techniek om het illegaal copiëren van
de informatie tegen te gaan. Dat kan door de
computerschijven met een harslaagje te bedekken. Maar
de criteria waaraan de stof moest voldoen waren bepaald
niet mals. Zo moest het hars gemakkelijk in een gegeven
vorm te gieten zijn, diende de kleur ervan vlot te kunnen
worden aangepast en moest het bestand zijn tegen
ultraviolette stralen. Verder mocht het hars niet giftig zijn,
moest hetwaterbestendig zijn en diende het temperaturen
tussen min veertig en plus honderdveertig graden Celcius
te kunnen verdragen!"

Het kostte Pascal Martin zes weken intensief onderzoek
om uiteindelijk toch een samenstelling uit te kienen die aan
de voorwaarden voldeed. Kort daarna kwam de techniek al

in produktie. "Nu zijn al zo'n
2500 computersmetde nieuwe
beveiliging uitgerust en op de
markt gebracht. Ondertussen
heb ik een aantal andere
toepassingsmogelijkheden
ontdekt. Zo kan de stof ook
worden gebruikt om de

navigatie-instrumenten van vliegtuigen en de instrumenten
op schepen tegen vochtigheid en schokken te beschermen.
Verder kan ik het hars ook gebruiken om tapijten te maken,
of regenkapjes, banden, borstbe-elden en zelfs
stripfiguurtjes. Zo maak ik momenteel mallen voor Kuifje."

Omdat de belangstelling voor het nieuwe produkt pijlsnel
steeg, richtte Pascal Martin samen met twee zelfstandige
medewerkerseen naamloze vennootschap op. Hetsucces
is zo grootdathet bedrijf nu al voor verscheidene Belgische
exportfirma's werkt. "We verkopen een uniek produkt",
zegt Pascal Martin. "Bovendien streven we naar een
puntgave afwerking en kan de hoeveelheid, kleur en vorm
flexibel worden aangepast. Met die troeven moet het
mogelijk zijn om voet aan de grond te krijgen in het
buitenland." Om de export-plannen voor te bereiden zal
Pascal Martin met het geld van de beurs een
marktonderzoek laten uitvoeren in onze buurlanden. ■



MET 4ETA}EiNá
Dominique MATHIEU en Serge WASEIGE

MW Line sa
rue Saint-Nicolas 191

4000 Luik
041/26 43 06

Dominique Mathieu (34) en
Serge Waseige (33) stam
men allebei uit een familie
van zelfstandigen. Domini
que is industrieel graficus en
Serge burgerlijk ingenieur
elektro-nica. Ze leerden
elkaar kennen op hun werk
in het Centrum voor metallurgisch onderzoek te Luik.
Begin dit jaar zetten ze samen het informaticabedrijf MW
Line op. "We kregen daarbij de steun van een bedrijfsleider
en een commercieel kaderlid. De eerste werd onze externe
raadgever, de andere is nu voorzitter van onze raad van
bestuur, zegt Serge Waseige.

MW Line verkoopt zowel hard- als software. "Wij
ontwikkelen programma's naar maat voor
computergesteunde grafische bureaus en plaatsen ook
lokale netwerken. Daarnaast leveren we hoogwaardige
apparatuur waarop de toepassingen optimaal kunnen
draaien, en stellen we de hele configuratie van de klant op
punt."
Binnenkortwil MWLine een Europese dimensie toevoegen
aan zijn activiteiten. "Onzedoelstellingen zijn zeer duidelijk",

zegt Dominique Mathieu.
"Tegen 1993 willen we een
Europese computerverbinding
verwezenlijken tussen onze
zetel en ontwerpbureaus in

rf»74r binnen- en buitenland. Via die
on-line-verbinding kunnen de
klanten rechtstreeks gebruik

maken van onze apparatuur en voortdurend rekenen op
een gepersonaliseerde dienst-verlening. Daardoor hoeven
ze niet langer zelf in dure toestellen te investeren en
kunnen ze zonder grote kosten uitbreiden."
MW Line rekentdit jaar op een omzetvan zes miljoen frank,
waarvan 150.000 frank winst. Omdat het klantenbestand
van het bedrijf blijft toenemen, zal het binnen enkele
maanden een drietal operateurs in dienst nemen. "Alleen al
het feit datwe ons kandidaat stelden voor de beurs van het
Fonds Jonge Ondernemers, beschouwen we als een
overwinning. We zijn er toch in geslaagd om in minder dan
zes maanden tijd een leefbaar bedrijf uit de grond te
stampen." Het geld van de beurs zal het duo gebruiken om
een Europese marktstudie te laten uitvoeren.

■
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GROENE ML»$SiNá oo 0e~Mi)WELEN
Hubert NICOLAI

H.N. SEEK
avenue Eugène Ysaye 11

4053 Embourg
041/65 80 81

De beurs biedt de jonge ondernemer de mogelijkheid om
een grondig marktonderzoek te laten uitvoeren. "Als ik
exact weet wat de Belgische bedrijven van een regenera
tor verwachten, kan ik een prototype bouwen dat volledig
is aangepast aan hun behoeften."

■

staatook in voor hetonderhoud
ervan. Daarnaast past hij ze
aan de wensen van de kopers
aan en geeft hij zijn klanten
adviesbij hetbergen van giftige
afvalstoffen.
De omzet, die tijdens het
startjaar anderhalf miljoen

frank bedroeg, kan volgens Hubert Nicolai in de loop van
de volgende jaren meer dan vertiendubbelen. "De markt
van de recyclage staat nog maar in de kinderschoenen. In
1993 wordt de Europese wetgeving voor alle lidstaten van
toepassing. Dan zal het transport, het opslaan en het
bergen van giftige stoffen streng gereglementeerd zijn. Ik
verwacht dus voor de volgende vijf jaar een jaarlijkse
omzet van twintig miljoen frank." Om dat te kunnen
bolwerken, zal Hubert Nicolai personeel aanwerven voor
de montage en aanpassing van de regeneratoren.

"De regeneratie van de industriële oplosmiddelen gebeurt
via eenvoudige of trapsgewijze destilatie', legt Hubert
Nicolai uit. "De recyclage vermindert niet alleen de
milieuverontreiniging maar drukt ook de produktiekosten
en beperkt de risico's die gepaard gaan met het gebruik
van dergelijke middelen. Alle bedrijven die oplosstoffen
produceren of gebruiken zijn dus potentiële klanten.
Concreet richten wij ons zowel naar de metaalverwerkende
industrie of de autofabrikanten als naar de spoorwegen en
de polyester- en verfproducenten."

Hubert Nicolai verkoopt niet alleen de regeneratoren, hij

Datde milieumarkt in de jaren
negentig een explosieve
ontwikkeling zal kennen, is
nu al duidelijk. Electrome
canicien Hubert Nicolai (25)
ad dan ook een utsetend SEEKING YOUR SOLUTioN
ogenblik gekozen toen hij
begin '89 een eigen zaak
opzette. H.N. Seek importeert uit Italië regeneratoren om
industriële oplosmiddelen te recycleren. Tot eind april
volgend jaar beschikt de onderneming over de exclusieve
verkooprechten van die groene technologie in België.



Etienne OLEWICKI
Otea Entreprise sa
me des sorbiers 15
6030 Charleroi
071/52 5218

Het uitvoeren van openbare
waterwerken, dat is bij de
Olewicki's een zaak voor de
hele familie geworden. Vorig
jaar startte Etienne Olewicki
(28) samen metzijn vader, twee
broers en twee zussen, Otea
Entreprise op. Etienne had net
twee jaar polytechnische school en een vervolmakingsjaar
bestuurswetenschappen achter de rug. "Ons bedrijf is
gespecialiseerd in het uitvoeren van waterwerken, zoals
het leggen van ondergrondse leidingen of van netwerken
voor de brandweer, en het plaatsen van
waterpompstations. Nu willen we ons in het bijzonder
gaan toeleggen op nieuwe technieken voor het irrigeren
en draineren van golfterreinen."

Afgevaardigd bestuurder Etienne Olewicki opteerde voor
de naamloze vennootschap als juridische structuur. "Zo
komt het bedrijfgeloofwaardiger over bij de banken en de
klanten. Bovendien moet je in onze sector over vrij grote
kapitalen kunnen beschikken." De vennoten brachten
eerst een startkapitaal van 1,25 miljoen frank samen. In
april dit jaar werd dat bedrag verdubbeld door de inbreng
van reservegeld en het uitschrijven van nieuwe aandelen.

Etienne Olewicki blikttevreden terug op de resultaten van

het eerste werkjaar. 'We
hebben dateerste jaar vooral
project-onderzoek verricht.
Daarmee haalden we toch
al een omzet van ruim twee
miljoen frank. Vanaf dit jaar
zou het zakencijfer moeten
vervijfvoudigen. Met de

nieuwe technieken die we nu willen introduceren, moet dat
mogelijk zijn."
De voorbije maanden optima-liseerde Otea Entreprise een
aantal nieuwe methodes om golfterreinen te draineren.
Daartoe ging Etienne Olewicki te rade bij Britse en Franse
specialisten. Nu staat hetbedrijf klaarom die know-howzelf
in de praktijk toe te passen. "De sector loont zeker de
moeite. De golfsport wint voortdurend aan populariteit en
overal in België worden nieuwe golfterreinen aangelegd."

Doordat heel wat concurrerende bedrijven volgens Etienne
Olewicki langzaam aan het vergrijzen zijn, kan Otea
Entreprise een mooi deel van de markt inpalmen. "Hoewel
veel ondergrondse waterleidingen aan vervanging toe zijn,
kunnen de concurrenten het werk niet meer aan of vinden
ze geen jonge ondernemers meer bereid om dit soort werk
te doen. We staan dus in een uitstekende uitgangspositie.
Voor kleine en middelgrote werken kunnen we zelfs
opboksen tegen grote ondernemingen." ■



EEN TERE 4AN DE W4NM
WardROEF
Hi-Light

Sint-Jansvest 26
9000 Gent

091/33 09 46

Tijdens zijn studies was Ward
Roef (25) actief als organisator.
De concurrentie was echter te
groot om zelf een evene
mentenbedrijf op te richten. Het
alternatief werd Hi-Light, dat in
maart vorig jaar uit de grond
werd gestampt. De eenman-
sonderneming ontwikkelt soft- en hardware voor de eigen
lichtkranten, de Hi-Light Textwalls. Die Textwalls verkoopt
én verhuurt Roef, daarnaast zette hij nog een reclameregie
op poten.

"Die veelzijdigheid impliceert verschillende soorten klanten.
Hi-Light verhuurt lichtkranten aan organisatoren van onder
andere beurzen, opendeurdagen en shows zoals Walt Dis
ney's World on lee. Verkopen doen we vooral aan
reclameregieën, KMO's met een rendabele ligging,
enzovoort."

De vraag naar lichtkranten is volgens Ward Roef in volle
expansie. "Lichtreclame is al meer dan 20 jaar een belangrijk
publiciteitsmedium. Hi-Light biedt met zijn nieuwe opvatting
een waaier van mogelijkheden." Het bedrijf ontwikkelt niet
alleen de hard- en software, het is bovendien de enige
producent in de Benelux die zijn lichtkranten grafisch illustreert
en ze op locatie plaatst. Daarenboven beschikt de

onderneming over een eigen
distributienet.

"Het bedrijf heeft een eigen
technische dienst die binnen
de achtenveertig uur alle
herstel-lingen uitvoert. Zo'n
service kan geen enkele

buitenlandse invoerder in België garan-deren. Tenslotte
laat de modulaire structuur van mijn systeem toe om de
afmetingen van de lichtkrant aan te passen aan de wensen
van de klant. Dit maakt ook een eenvoudige montage en
gemakkelijk transport mogelijk."

De eenmanszaak zal in de toekomst voor een nieuwe
bedrijfsstructuur kiezen. Voorde personeelsbezetting heeft
Ward Roef hoge verwachtingen. Als zaakvoerder doet hij
momenteel beroep op een aantal free-lance medewerkers.
Volgend jaar wil hij minstens een werknemer in vaste dient.
In 1993 zouden dat er al vier moeten zijn. In dezelfde
tijdsspanne zou de omzetmoeten vertienvoudigen.Tegelijk
lonkt Ward Roef al naar het buitenland. Hij wil de beurs
inschakelen om een degelijk marketingplan op te stellen
voor Frankrijk, Nederland en Duitsland. Hij wil ook een deel
van die beurs investeren om na te gaan hoe Hi-Light
optimaal kan worden geïnformatiseerd.

■
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Jan-Jan SABBE
Ski! nv

Voskenslaan 71
9000 Gent

091/21 9946

Als gebruiker van een
elektrische rolstoel wendt
Jan-Jan Sabbe (34) zijn
ervaring en know-how aan
om gespecialiseerde produk
ten voor mensen met een
handicap te ontwerpen. Met
Skil nv (Sabbe Konsulting In-
dependent Living) zette hij in februari '90 een structuur op
voorde ontwikkeling, de produktie en de verkoop van allerlei
hulpmiddelen. Daarnaast geeft hij bijhorend advies en in
formatie. "Ikverkoop zowel aan de directe verbruiker als aan
de groothandelaars en intermediaire verkoopskanalen zoals
para-medici en revalidatiecentra."

Jan-Jan Sabbe wil een gat in de markt vullen én rekening
houden metde persoonlijke wensen van zijn klanten. "Minder
validen worden gelukkig zelfstandiger en stellen terecht
hoge eisen."
Van concurrentie heeft Jan-Jan Sabbe weinig te vrezen.
"Het is wel zo dat er fabrikanten zijn die mijn doelgroep ook
op het oog hebben., maar ik bied andere produkten aan.

Bovendien bouwt Skil een
vertrouwensrelatie met de klant
op. Daarbij komt dat de klant
sneller en goedkoper kan
worden bediend omdat ik
standaardprodukten aanbied."

In de beginfase mikt Skil op de
Belgische markt. Sabbe is ervan overtuigd dat zijn gamma
het hier goed zal doen, daarna wil hij in het buitenland
verkopen. Vooral Nederland vindt hij een interessante
markt omdat de overheid daar veel meer subsidieert.
Jan-Jan Sabbe drijft op ervaring en enthousiasme, en laat
zich met plezier door deskundigen bijsturen.
"Advies over de tegemoetkomingen, rechten en andere
mogelijkheden voor minder-validen die een eigen zaak
opstarten, is meegenomen. Bovendien is de ge
handicaptensector nog relatiefonbekend: produktprofilering
naar de doelgroep toe is onontbeerlijk. Daarvoor wil ik de
beurs gebruiken."

■

7zee drent
vat ole treed



FEESTELIJK ENTAEE VAN E MAN.E
Gaëtan SCHEPPERS
rue Sur le Bois 42
4601 Argenteau
041/79 6929

■

en te bouwen."

Volgens Gaëtan Scheppers kan het moeilijk mislopen
met zijn project. "Als ik mijn Badule vergelijk met de
ontvangstruimtes die meestal in de horeca worden
gebruikt, weet ik dat mijn alternatief zal inslaan. Toch wil
ik geen onnodige risico's lopen en zal ik het geld van de
beurs aanwenden om een haalbaarheidsstudie te laten
uitvoeren."

De Badule is zeer makkelijk
verplaatsbaar en moeiteloos te
monteren en te demonteren.
"Bovendien kan het chalet
worden aangepast aan de
behoeften van de klant. Zo kan

de Badule worden opgebouwd in functie van de omgeving
en het aantal gasten." De structuur van het chalet werd
zeer functioneel ontworpen en is zowel praktisch als
estetisch. De achthoekige ontvangstruimte bestaat uit
verticale, transparante wanden, die een dak torsen in de
vorm van een flessehals. De vloer is als een taart verdeeld
in aluminium panelen, die bekleed zijn meteen isolerende
anti-slip-vloerbedekking. Tenslotte is er ruimschoots
plaats voorzien om reclameborden op te hangen.

Solvre a 'vèe os
navseo evr a

9ovr m
ere

De Badule is een mobiel chalet dat om het even waar kan
worden neergezet om banketten, buffetten, bedrijfsdiners,
recepties en allerlei promotie-activiteiten in te organiseren.
De constructie heeft een achthoekige vorm en bestaat uit
verschillende modules. Veertig vierkante meter glas maken
er een oase van licht van.

Met zijn Badule wil Gaëtan Scheppers allereerst een
kwaliteitsimago opbouwen. "Tijdens mijn stageperiode viel
het me op hoe armzalig de gasten somswerden ontvangen.
Meestal vonden de vernissages of openingsplechtigheden
plaats in een schamele tent, die slecht verlicht en verlucht,
onvoldoende verwarmd en allesbehalve comfortabel
ingerichtwas. Vandaar mijn idee een alternatiefte ontwerpen

Hoewel Gaëtan Scheppers
pas 19 jaar is, heeft hij zijn
toekomst al haarfijn uitge
kiend. Na zijn studies aan
de hotelschool liep hij eerst
nog stage in verschillende
restaurants. Nu gaat hij
samen met zijn
schoonvader, Alphonse Lorquet, een bedrijf oprichten om
met zijn project, de Badule , iedereen in fuifstemming te
brengen.



PekEEL NWMWN OFRPREKEN7
Berthold SIMONS

ACT(Arbeids Consulting Team) Desiron cv
Vredestraat 51
3500 Hasselt
011/27 29 38

gebruiken. Aan de hand
daarvan discussieert de
multidisciplinaire groep over
alle mogelijkheden en
selecteren we uiteindelijk de
meest geschikte oplossing."

Het is helaas nog maar al te
vaak zo datwerknemers worden gedumpt als ze niet meer
over al hun mogelijkheden beschikken, als gevolg van
ziekte of ongeval. Daarom stopt Berthold Simons in een
eerste fase zeer veel energie in het bekendmaken van zijn
ongewoon initiatief. "Bij mijn weten is ACT Desiron de
enige organisatie in België die dat soort advies aanbiedt.
De interesse van het bedrijf voor de recuperatie neemt toe
naargelang van de deskundigheid van de werknemers."

ACT Desiron blijft gebaseerd op een netwerk van free
lance specialisten. Toch zullen in de toekomst voltijdse
medewerkers worden aangeworven, onder andere om de
coördinatie te doen. "Om echt leefbaar te worden moet ons
bedrijf over enkele jaren op een kruissnelheid van mini
mum 4 à 5 miljoen per jaar draaien."

■
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In september 1988 liet doctor
in de scheikunde Berthold
Simons de chemie voor wat ze
was, en hij begon met een

1merkwaardig bedrijf. ACT éj
Desiron helpt ondernemingen
medewerkers recupereren die
wegens ziekte of ongeval niet
meer op volle kracht kunnen meedraaien. Een ervaren
ingenieurdie rolstoelgebruikerwordthoeft nietafgeschreven
te worden. Als het bedrijf zich enigszins aanpast kan die
man weer aan de slag. ACT-Desiron bewijst dus
onschatbare diensten aan bedrijven die het gevaar lopen
know-how en vakmanschap te verliezen als iemand zo
genaamd arbeidsongeschikt wordt. Simons en zijn
medewerkerszoeken een oplossing waar zowel werknemer
als werkgever goed bij varen.

ACT Desiron is een netwerk van free-lance specialisten
zoals arbeidsgeneesheren, paramedici, ingenieurs en
ergonomen. Voor elk specifiek recuperatieproject wordt
een aangepast team gevormd. "Elk project wordt
gecoördineerd door een ergotherapeute. We zijn de enigen
in België die een exclusief Duits diagnosesysteem



ME KLEREN MAKEN ME 8I8Y
Françoise VAN den BEMPT-HAAG
Fashion Development International se

place de la liberté 1
6720 Habay-la-Neuve

063/42 3505

Doordat haar grootvader
hemdenmaker was, groeide
Françoise Van den Bempt
(33) op tussen de bobijnen
garen en de rollen stof, en
kreeg ze uiteindelijk zelf de
smaak van het beroep te
pakken. Na haar studies in de
handelswetenschappen liep ze eerst nog een jaar stage in
een tricotagebedrijf. Maar in september '89 richtte Française
met twee vennoten een eigen confectiebedrijf op: Fashion
Development International.

De jonge onderneming werpt zich op de jongerenmarkt en
wil baby's, kinderen en junioren in een stijlvolle outfit laten
opgroeien. Terwijl Française zelf alle kleren ontwerpt, zijn
haar elfmedewerkers druk in de weer metde confectie zelf.
"We hebben onze collectie 'Tambour battant' gedoopt",
zegt ze. "De ontwerpen behoren tot het topgamma en op
dat niveau valt er nog heel wat te doen. De grote collecties
lijken allemaal op elkaar en de klanten zoeken hoe langer
hoe meer iets origineels met een aparte stijl. Daardoor
verdwijnen de kindercollecties van de middenklasse
langzaam maar zeker en splitst de markt zich in twee
uitersten: de goedkopere kinderkleding die in de
grootwarenhuizen wordt verkocht, en de dure luxekleding
die je enkel in de boetieks terugvindt."

De vennoten kozen voor een
coöperatieve vennootschap
als juridische vorm omdat er
dan geen groot startkapitaal
vereist is. Ze moesten immers
zonder externe hulp instaan
voor de volledige uitbouw van
de basisinfrastructuur van hun

bedrijf. Bovendien duurde het een tijdje voor Fashion
development International echt rendabel kon worden want
alleen al de opleiding van het personeel vraagt minstens
een jaar. "Het succes dat onze collectie bij de prestigieuze
boetieks boekt, hebben we ongetwijfeld te danken aan de
aparte stijl van 'Tambour battant'. We combineren in de
ontwerpen raffinementmet hedendaagse ideeën en kunnen
toch leveren tegen een interessante prijs/
kwaliteitsverhouding. Bovendien zijn onze stoffen van eerste
kwaliteiten houdenwij ons striktaan de leveringstermijnen.
In de confectiewereld is dat van essentieel belang."

Fashion Development International hoopt via het Fonds
Jonge Ondernemers zijn naambekendheid op te drijven.
"De beurs zelf zal dienen om een marketingcampagne op
te zetten. Dat is onontbeerlijk als we onze omzet de
komende drie jaar telkens willen verdubbelen en ons
personeelsbestand met 14 mensen willen uitbreiden."

■



1REE MEN MAO 4uT or Msies
Gino VAN OSSEL

Baby City cv
Riem straat 43

2000 Antwerpen
03/238 98 05

Gino Van Osse! (27) heeft
van jongsaf ondernemerszin
gehad. Zijn zin voor initiatief
heefthem nog niet in de steek
gelaten. Sindsmei 1990 zoekt
hij met twee vennoten naar
opvangmogelijkheden voor
kinderen van bedrijfsperso-
neel. De drie mannen van Baby City zijn echt wel meer dan
babysitters.

Naargelang van de vraag organiseert Baby City zelf de
opvang of doet het een beroep op bestaande initiatieven.
Gino Van Ossel is overtuigd van het welslagen van de
onderneming. "Onze potentiële klanten zijn allewinstgevende
bedrijven met werknemers met kinderen. Ons streefdoel
voor 1991 is een omzet van 10 miljoen. Het objectief is een
jaarlijkse verdubbeling van de omzet. Dat is haalbaar: een
groeiend aantal bedrijven overweegt om als een bijkomend
sociaal voordeel kinderopvang aan hun personeel aan te
bieden."

Precies op die evolutie wil Baby City inspelen. "Wij bieden
kennis en ervaring aan de bedrijven, wat leidt tot een

kwalitatief betere opvang. Wij
maken de bedrijfsgerichte
kinderopvang ook toegankelijk
voor kleinere bedrijven. Door de
uitbouwvan de opvang aan Baby
City toe te vertrouwen, behouden
de ondernemingen een grotere
flexibiliteit. Het is nu eenmaal

eenvoudiger om de samenwerking met Baby City op te
zeggen, dan om een eigen opvangdienst af te stoten of aan
te passen aan gewijzigde behoeften. Ten-slotte hoeft
uitbesteden niet eens duurder te zijn."

In een eerste fase wil Baby City zich concentreren op
Vlaanderen. Daarna komt het Franstalige landsgedeelte
aan de beurt. Maar bij Baby City droomt men er al van om
over de landsgrenzen heen te werken, vooral in Nederland
en Groot-Brittannië. "Wij hebben onze handen vol, hoewel
de markt eigenlijk nog onontgonnen is", glundert Gino Van
Ossel. "Niemand in België heeft systematische ervaring
met kinderopvang voor bedrijven. De beurs van het Fonds
zal ons helpen om een degelijk marktonderzoek uit te laten
voeren. Zo komen we te weten welke gebieden we nog
kunnen veroveren." ■
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/0NEELS(HEF N INTERiM
JosVERDONCK

Verdonck Personeelsmanagement
Prinsenstraat 21
8940 Wervik
056/3135 73

Het is niet Jos Verdoncks bedoeling om zeer snel uit te
breiden. Toch hoopt hij in de loop van het tweede werkjaar
een administratieve kracht in dienst te nemen. Voor
nevenactiviteiten zoals vorming, het zoeken naar
marketingstrategieën en het optimaliseren van de
bedrijfsorganisatie, vindt hij geen tijd. Met de beurs zal hij
een marketing- en promotiestrategie laten uitdokteren.
Bijscholing en informatisering staan ookop zijn verlanglijstje.

■

automatisering neemt het aantal
KMO'szonder personeelscheftoe.
"In mijn regio ken ik niemand die
een gelijkaardige activiteit
uitoefent. Hier in de Westhoekzijn
zelfs geen klassieke selectie
kantoren. Mijn diensten zijn
trouwens goedkoper en flexibeler

dan wat zo'n selectiebureau kan bieden. Door mijn
individuele en persoonlijke werkmethode kan ik me beter
aan de bedrijfscultuur aanpassen dan de selectiekan
toren, waar verschillende mensen voor hetzelfde project
worden ingezet."

cp el ra
~

VerdonckPersoneelsmanagementmiktvooral op de KMO's,
zakenkantoren en studiebureaus die hun personeelsbeleid
niet willen verwaarlozen maar geen voltijds peroneelsver
antwoordelijke in diensthebben. Verdonckverwachtdat het
aantal klanten zal blijven toenemen.Wegensde verregaande

Een bedrijf plaatst een
p e rso nee lsadve rte n tie
maar wil zelf niet alle fasen
van de aanwerving organi
seren. De preselectie en
selectie kan het uitbeste
den aan psycholoog Jos
Verdonck (30).
"Metmijn eenmanszaakVerdonck Personeelsmanagement
(opgericht in januari '90) geef ik advies aan bedrijven die
geconfronteerd worden met problemen bij de
personeelsaanwerving. Ze beschikken bijvoorbeeld niet
over de nodige mensen, ervaring of tijd om de moeilijkheden
zelf aan te pakken. Mijn activiteit verschilt met die van de
klassieke selectiekantoren omdat ik flexibel werk en geen
totaalpakket opdring. Integendeel, samen met de
opdrachtgever zoek ik een oplossing naar maat."



WERELN» MET KAL/TE/T
Eric VERHULST

Intelligent Systems International nv
Interleuvenlaan 62

3001 Leuven
016/29 0128

DURVEN

■

Het valt hem op dat grote
bedrijven langzamer
toehappen dan creatieve
KMO's. "De markt zit in een
eerste fase. Het komt er nu
op aan toepassingen te ont-
wikkel en en die nieuwe
technologie aanvaardbaar te

maken voor bedrijven. Het potentieel is enorm. I.S.I. heelt
alles in zich omdie marktte veroveren: know-how, objectiviteit
en de drang naar kwaliteit. Van nu afaan moet hetzakencijfer
jaarlijks verdrievoudigen (1990: 20 miljoen)." Het aantal
medewerkers, voorlopig drie, zou hetzelfdegroeiritmevolgen.
België is volgens Eric Verhuist te klein maar ook te traag in
het aanvaarden van die nieuwe technologie. "Ik heb nood
aan begeleiding zodat ik met I.S.I. ook in het buitenland kan
opereren. Internationale verkoop veronderstelt plaatselijke
kantoren. Zonder advies kan ik daar niet aan beginnen. De
beurs zal daarvoor worden aangewend."

•
1$

ONERNE #En !

In mei 1986 zette Eric Verhuist
(35), ingenieur-officier bij de
Belgische Landmacht, als
nevenactiviteit Intelligent Sys
tems International (I.S.I.) op.
Begin dit jaar werd I.S.I. een
nv. "Dat was noodzakelijk om
snel te kunnen uitbreiden, ook
naar het buitenland, en om gemakkelijker een
kapitaalsverhoging te kunnen doorvoeren."

I.S.I. is sterk in de snelle verwerking van data. De
onderneming gebruikt daarvoor parallel werkende
processoren, vooral de Europese INMOS transputer.
Daarnaastontwikkelt en distribueert I .S.I. eigen systemen
en geeft het advies. l.S.1.'s belangrijkste klanten zijn tot nu
toe universiteiten en onderzoekslaboratoria. Sinds kort
toont ook de industrie belangstelling, vooral voor het
softwaresysteem dat I.S.I. ontwikkelt. Zo kon EricVerhuist
onlangs zijn produktvoorstellen op een beurs in Engeland.



Het Fonds Jonge Ondernemers wil van deze publicatie
gebruik maken om U een overzicht te geven (adres,
sector, activiteit) van de bursalen '88 en '89 die nog contact
hebben met de Koning Boudewijnstichting.

PROJECTEN

Edmond-Philippe DEMILLECAMPS
avenue de Chérémont 99
1300WAVRE
tel : 010/22.67.66
Reisadvies

Tony DENAYER
rue Emile Lecomte 27
1180 BRUXELLES
tel : 02/345.51.01
Micro-electronische chips

Jacques FAUX
rue Haute 22
7604 WASMES-BRIFFOEIL
tel: 069/77.25.51
fax: 069/77.58.67
Planten in vitro

Marc MONDEN
Broekstraat 61

2370 ARENDONK
tel: 014/67.07.15
Laboratorium : evaluatie van testen, kwaliteitszorg

Philippe PLOUVIER
rue Grignard 36
6533 BIERCEE
tel : 071 /59.18.84
Voeding: groenten.sap

Eric STÖCKLIN
NEW FARM
route des Six Frères 68
5310 LEUZE-EGHEZEE
tel : 081 /51.26.65
fax: 081/51.26.65
Groententeelt

Rudy VAN GEELE
Pont Zuid 15
9840 DE PINTE
tel : 091 /85.55.20
Meubelen

Peter VAN VLASSELAER
P/A Jozef Goebels
Technische Schoolstraat 22
2440 GEEL
tel : 014/58.71.97
Biotechnologisch bedrijf



ONDERNEMINGEN

E. BERGERS, L. HERMANS en P. VAN HEES
APEX
Prinsbisschopssingel 50
3500 HASSELT
tel : 011/27.29.83
fax: 011/27.43.53
Geluidswerendeprodukten

Jean BLONDEEL et Erik ADRIAENSEN
A & B PARTNERS
Grote Steenweg 146
9840 DE PINTE
tel : 091 /85.71.21
fax: 091/20.51.38
Marketing

Philippe BORSEN
ELTEC
Place St. Denis 30
1190 BRUXELLES
tel : 02/376.98.78
fax : 02/376.80.99
Electroluminescente lampen

Florent BROES
MOKER
Hoek 76

2850 BOOM
tel : 03/888.96.86
fax: 03/888.96.86
Metaalconstructie

Francis CUIGNIEZ
PIX RAY ENGINEERING
Groot-Brittaniëlaan 28
9000 GENT
tel : 091 /33.08.93
fax: 091/24.10.47
Beeldverwerking

Perry de BOER
DATAX
Fruithoflaan 120 bus 5
2600 BERCHEM
tel : 03/440.15.80
fax : 03/440.36.80
Digitale communicatie (draagbare meettoestellen)

Frank DE MUYNCK
DM & A TRADE CONSULT
Albijn Van den Abeelestraat 4
9800 SINT-MARTENS - LAARNE
tel: 091/82.60.01
Publicitaire afvalbakken



Piet DE RYCKER
STUPID STUDIO
Dubrucqlaan 172
1210 BRUSSEL
tel : 02/426.85.62
Tekenfilmstudio

Geert DE SMET
EES-ELECTRO & ENGINEERING SERVICE
Kortehoekstraat 41 e
9308 HOFSTADE (AALST)
tel : 053/77.76.19
fax : 053/77.76.52
PLC gestuurde systemen

Philippe DE TENDER
SERISTYLE
rue de Liège 37
4800 VERVIERS
tel: 087/23.00.44
fax: 087/31.18.70
Zeefdruk op textiel

Bruno DE WINTER
HEBIC
Blauwsteenstraat 98
2550 KONTICH
tel : 03/457.82.14
Houtbewerking (inlegvloeren)

Jean-François d'HOFFSCHMIDT
BISON
Recogne 29
6600 NOVILLE-BASTOGNE
tel : 061/21.67.56
Voeding: bizonvlees

Jean-Philippe FANIEL
SHOPPING SERVICE '60
Cantecroylaan 16
2640 MORTSEL
tel: 03/440.19.76
fax: 03/440.05.10
Levering aan huis

Denis GILLIOT
NINETY-TWO
rue de Florival 27
1390 ARCHENNES
tel : 010/84.59.93
Publiciteit: verhuur van voertuigen

Saskia HOLVOET
S.AS
Vlamingstraat 24
8560 WEVELGEM
tel : 056/41.34.58
fax : 056/40.39.23
Publiciteit en fotografie



Alexander KETELE
TRUE FORM
Groenstraat 29
1740 TERNAT
tel : 02/582.28.80
Publi-design : 3-dimensionele logo's

Erik KINT
COPYRIGHT CONSULT
Oude Graanmarkt 20 bus 18
1000 BRUSSEL
tel : 02/513.24.69
fax : 02/511.68.03
Juridisch advies-auteursrecht

Anne LAMPENS
ORAKEL
Draverstraat 16
9810 NAZARETH
tel : 091/85.73.53
fax: 091/85.73.54
Vertaalbureau, verzorgen an informaticabrochures

Eva LAUWERS
SPINNRAD BENELUX
Hofkensstraat 2
3080 TERVUREN
tel : 02/767.97.85
fax: 02767.01.19
Doe-het-zelfwinkel: cosmetica en waspoeder

Karin LECLERCQ
Ets LECLERCQ
Stationsstraat 29
9700 OUDENAARDE
tel : 055/31.14.03
Cosmetica en parfums

Philippe LIEVENS
UNITHOME
Waterlelielaan 22
8400 OOSTENDE
tel : 059/80.65.56
fax : 059/80.65.56
Uitschuifbare ruimtepaviljoenen

Pierre MAAS
ADAPTCAR
rue Reynier 42
4000 LIEGE
tel: 041/22.43.91
Auto : aanpassingen voor gehandicapten

Robert MAHIEU
OPTIMAL-CD
Hofkwartier 14 B
2200 HERENTALS
tel: 014/23.06.61
ax: 014/23.05.61
Compact Disk: verspreiding



Laurent & Quentin MICHEL
PIERRE COLAS, Chocolatier
rue Campagne 2
4577 MODAVE
tel : 085/41.17.45
Voeding : chocolade

Eric NEVEN
NECIT
Boomkunststraat 256
3500 HASSELT
tel: 011/28.17.10
fax:011/28.17.10
Informatica

Xavier PIRET
CIRKENSES se
avenue de la Couronne 35
1050 BRUXELLES
tel : 02/647.55.30
,ax : 02/646.26.59
Spelen : produktie, organisatie, distributie

Marc REVEILLON
ALTSYS
avenue Milcamps 17
1040 BRUXELLES
tel : 02/735.00.32
fax : 02/632.15.29
Informatica : medische sector

Jozef REYNAERT
Sint-Denijsplaats 43
8554 SINT-DENIJS (Zwevegem)
tel : 056/45.65.42
fax : 056/45.63.21
Ecologisch bouwen

Annick ROBYN
ISOCELE
rue des Minimes 37
1000 BRUXELLES
tel : 02/502.06.37
fax : 02/514.57.18
Kinderkleding

David THIRY
MT EUROPE
rue Léopold 1491
1090 BRUXELLES
tel : 02/428.10.11
Standen voor exposities

Renaat VAN CAUWENBERGE
GRAMMA
Cogels Osylei 44
2600 ANTWERPEN
tel : 03/230.42.70
fax: 03/230.47.49
Desk top publishing



Bernard VAN DE POPELIERE en Hans FAELENS
JANSEN & JANSSEN
Drongenhof 34
9000 GENT
tel : 091/24.19.32
fax : 091/25.76.12
Tekstbedrijf

Edwin VAN der OUDERAA
VOO NV
Leuvensesteenweg 310 bus 10
3070 KORTENBERG
tel : 02759.26.45
fax : 02/759.82.92
Toegepaste electronica : connectiviteit

Jozef VAN DIJCK
PROBABILITAS
Tiensesteenweg 76 bus 3
3001 HEVERLEE
tel : 016/20.39.56
fax : 016/22.41.60
Ingenieursbureau

Walter VAN ESPEN
SCREEN SERVICE
Beaulieustraat 18
1830 MACHELEN
tel : 02/252.43.97

fax : 02/252.53.44
Beglazingsbedrijf autobussen

Thierry VAN KERM
NAOS INDUSTRIAL DESIGN
rue des Glands 85
1190 BRUXELLES
tel : 02/343.53.38
fax : 02/346.12.58
Design

Ludo VAN SCHEPDAEL
SYSTEM DEVELOPMENT and ENGINEERING
Aarschotsesteenweg 38
3012 WILSELE
tel : 016/29.03.26
fax : 016/29.03.26
Auto : glasvezelversterkte persluchttanks

Kris VAN STAPPEN
INTEGRATION BY DESIGN
Orteliusstraat 22
1040 BRUSSEL
tel : 02/230.00.81
fax : 02/230.59.05
Ontwerp- en adviesbureau : informatietechnologie



Pascal VIGNERON
AKKA
avenue Jean Volders 62
1060 BRUXELLES
tel : 02/539.03.07
fax: 02/539.07.08
Communicatiecentrum

Pierre WATTECAMPS
PRODUCTION et EDITION
avenue de Maelbeek 25
1040 BRUXELLES
tel : 02/230.66.16
fax : 02/231.07.99
Grafische diensten

Kristina WEEMAES
FILMBUS
Cuperusstraat 21
2018 ANTWERPEN
tel : 03/239.75.82
fax : 03/218.63.88
Verhuur ingerichte locatiebus

Noëlla WINTERS
GLOBAL CONSULT
Industriepark Keiberg
Minervastraat 6
1930 ZAVENTEM

tel : 02/725.30.15
fax : 02/725.32.94
Voorlichting apothekers
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VOORZITTER
■ De Heer W. COOMAN
Gedelegeerd bestuurder Cooman nv

LEDEN
1 De Heer M. CLERCKX
Directeur van de Agentschappen
Generale Bank - A.Z. Brussel
1 De Heer 1. CRAB
Mabel Consult KFT
1 De Heer F. DIRCKSENS
Bestuurder-Directeur
Cuperus nv
1 De Heer P. FIMMERS
Hoofd Commerciële Sector
Generale Bank - A.Z. Hasselt
1 De Heer D. GHEZA
Directeur
CDP- IDELUX
De Heer L. HILKENS
Afgevaardigde bestuurder
Hilkens Engineering L.M.
1 De Heer E. JANSSENS
Adviseur
Instituut voor Voortdurende
Vorming van de Middenstand

1 Mevrouw L.-M. LAMBERT
Voorzitter
Club des Createurs d'Entreprises de Wallonie
1 De Heer B. LEVIE
Directeur van het Strategisch
Departement KMO
Generale Bank
1 De Heer J. MOSSOUX
Opdrachthouder Centre Socran Liège
1 De Heer L. OSSELAER
Coördinator Startersprogramma
Vlerick School voor Management
1 De Heer M. PHILIPPART de FOY
Hoofd van de Commerciële Dienst
Generale Bank - Luik/Verviers
■ Mevrouw F. ROSSION
Bestuurder
Chemdata Belgium
1 De Heer J. VAN MOL
Adviseur
Generale Bank

SECRETARIS
■ Mevrouw C. JORIS
Attaché bij de Koning Boudewijnstichting
1 Mevrouw V. VAN de MOORTEL
Attaché bij de Koning Boudewijnstichting
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VOORZITTER
■ De Heer Henri FAYT
Gedelegeerd Bestuurder
Generale Bank

LEDEN
1 De Heer L. BRAGARD
Deken van de Faculteit van Economie, Bedrijfsbeheer en
Sociale Wetenschappen Université de Liège
1 De Heer W. COOMAN
Gedelegeerd bestuurder Cooman nv
1 De Heer 1. CRAB
Mabel Consult KFT
1 Mevrouw K. DEESEN
Adviseur KMO bij het VBO
1 De Heer F. DE KEYSER
Adviseur generaal bij het
Verbond van Ondernemingen te Brussel
De Heer D. DESCHOOLMEESTER
Hoogleraar aan de
Vlerick School voor Management
1 Baron M. DIDISHEIM
Afgevaardigde beheerder Koning Boudewijnstichting
1 De Heer R. DONCKELS
Directeur van het KMO-Studiecentrum UFSAL
■ De Heer Jean de LAME
Algemeen secretaris van de
Union des Entreprises Wallonnes

1 De Heer .-C. ETTINGER
Directeur van het programma I.A.C.E.
Ecole de Commerce Solvay de l'U.L.B.
1 De Heer C. LECLUYSE
Bestuurder
VERA CV
1 De Heer A. MAYHEW
Directeur bij het Directoraat Generaal 23
EG-Commissie
■ De Heer P. NEURAY
Directeur Chambre de Commerce de Liège
1 De Heer Y. TEUGHELS
Advocaat
1 Baron H. SIMONART
Secretaris generaal van de
Generale Bank
1 De Heer A. VAN BEYLEN
Gedelegeerd bestuurder van het
Instituut van de Onderneming
1 De Heer H. van MOLTKE
Algemeen directeur van het
Directoraat Generaal 23 EG-Commissie
■ De Heer R. WTTERWULGHE
Professor U.C.L.

SECRETARIS
1 De Heer L. TAYART de BORMS
Adviseur bij de Koning Boudewijnstichting



Indien uw onderneming of instelling
het Fonds Jonge Ondernemers wenst te steunen,

kunnen uw bijdragen gestort worden
op het rekeningnummer:

000-0000004-04
van de Koning Boudewijnstichting

met de vermelding Fonds Jonge Ondernemers

Voor meer informatie over het Fonds

kan men zich wenden tot
Fonds Jonge Ondernemers
Koning Boudewijnstichting

Brederodestraat 21
1000 Brussel

Tel. 02/511.18.40
Fax 02/511.52.21

Luc TAYART de BORMS, secretaris van het Bestuurscomité van het Fonds Jonge Ondernemers
Veerle van de MOORTEL, secretaris van de Jury van het Fonds Jonge Ondernemers

Karin LIPPERT, secretariaat
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