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Ontdek hoe Belgische 
Best Managed Companies 
streven naar duurzame groei
“Als we het roer moeten omgooien, dan doen we dat”
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Als leden van de Best Managed 
Companies-jury en als onderne-
mers merken we elke dag hoe 
groot de uitdagingen zijn waar 
onze samenleving voor staat. 
Gisteren was het covid, vandaag 
energie en Oekraïne, en wie weet 
wat morgen brengt? De snelheid 
waarmee veranderingen aan de 
oppervlakte komen, zorgen voor 
extra onzekerheid.

Toch slagen bedrijven erin om 
ook tijdens deze crisissen nieuwe 
kansen en sterkere structuren 
te creëren. Zij die bij de pakken 
blijven zitten gaan achteruit. Zij 
die veerkracht voor de dag leggen, 
zijn klaar voor de toekomst. 
Precies die veerkracht kenmerkt 
het kwaliteitslabel Best Managed 
Companies. Alle 26 laureaten 
focussen op de lange termijn, zijn 
innovatief en winstgevend, maar 
ook menselijk en duurzaam.

Het zijn bedrijven die uitblinken 
in de vier pijlers van het Best 
Managed Companies-programma: 
hun strategie is helder, ze be-
schikken over de competenties 
die hun ondernemingen nodig 
heeft, hun financiële resultaten zijn 
uitstekend en ze onderschrijven de 
waarde van betrokkenheid op de 
werkvloer.

De externe health check die het 
Best Managed Companies- 

De evenwichtsoefening 
tussen daadkrachtig snel 
handelen en controle 
houden, is nu meer dan 
ooit een huzarenstuk.

NIEUWE CONTEXT,  
NIEUWE KANSEN

programma voor hen is, helpt 
deze ambitieuze bedrijven in hun 
streven naar duurzame groei. Wie 
het label behaalt, bewijst dat hij 
zich ook in woelige tijden continu 
wil verbeteren. Dat doel vraagt 
doorzetting en tijd, maar de Best 
Managed Companies toonden ook 
in dit tweede crisisjaar dat ze klaar 
zijn voor de uitdagingen die op hun 
pad komen.MANU BREHMEN  
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Voorwoord

onderhevig zijn? Het valt ons op 
dat ondernemingen daarvoor 
steeds meer uit ‘hun hoek’ komen. 
Kennis wordt gedeeld, netwerken 
doen hun werk.

Over de muren kijken van het eigen 
bedrijf is zonder meer een les voor 
de toekomst. Het wordt steeds 
moeilijker – zeg maar onmoge-
lijk – voor ondernemingen om 
alle expertise en ervaring op hun 
verlanglijstje in huis te hebben. 
Specifieke opdrachten vragen om 
het inschakelen van geschikte 
experts. Flexibilisering wordt de 
nieuwe norm in the future of work.

Veel ondernemingen krijgen ook 
te maken met generatiewissels in 
managementteams en bij aandeel-
houders. Vooruitkijken is belang-
rijker dan ooit en langetermijn-
plannen moeten goed ingebakken 
worden in de bedrijfscultuur.

Maar om te weten waar je naartoe 
wil, heb je een doel nodig, een 
purpose die de sleutel is voor 
motivatie en teamwork in een 
complexe, onzekere en bijwijlen 
chaotische wereld. Het doet ons 
plezier om te zien dat veerkrach-
tige Best Managed Companies 
precies dat nastreven.

Meer informatie over  
Best Managed Companies:  
www.bestmanaged.be

Ze stuurden daarvoor hun strategie 
bij, ontwikkelden nieuwe producten 
of diensten en bleven onverwijld 
hun medewerkers motiveren. Die 
evenwichtsoefening tussen snel en 
daadkrachtig handelen en de con-
trole houden, is een huzarenstuk, 
vandaag meer dan ooit.

De vier pijlers van het program-
ma zijn voor de laureaten een 
meetinstrument om na te gaan of 
ze dit delicate evenwicht kunnen 
bewaren. Houdt hun business-
model stand, dankzij of ondanks 
alle veranderingen waaraan ze 
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DIT ZIJN DE 26 BEST 
MANAGED COMPANIES 2022

Deze Belgische ondernemingen hebben met succes het Best Managed Companies-programma doorlopen. Een 
onafhankelijke jury beoordeelde hen op de vier pijlers waar het programma op gestoeld is. Alle Best Managed Companies 

vertalen een heldere strategie, sterke competenties en betrokkenheid bij het bedrijf in solide financiële resultaten.

Best Managed Companies

N E W LY AWA R DE D:  b e d r i j ve n d i e  voo r  de e e r s te  ke e r  
h e t  B e s t  M a n age d Com pa n ie s - l a b e l  b e h a l e n

R EQUA LIF IE R S :  B e s t  M a n age d Com pa n ie s  d i e  h e t  
l a b e l  t we e o f  d r i e  op e e nvo l ge n de j a re n b e h a l e n

G O LD L A B E L S :  B e s t  M a n age d Com pa n ie s  d i e  h u n t i t e l  
v i e r  j a a r  op r i j  s u c ce s vo l  we te n te  b e h ou de n
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“BEST MANAGED COMPANIES 
PRESTEREN MEETBAAR BETER DAN 

ANDERE ONDERNEMINGEN”

“Het valt op dat de 
meerderheid van de 
Best Managed 
Companies op financieel 
vlak sterker groeit dan 
de markt waarin ze actief 
zijn.”
NIKOLAAS TAHON,  
BEST MANAGED COMPANIES PROGRAMME 
LEAD & CHAIRMAN DELOITTE BELGIUM

WAT WIL DELOITTE PRIVATE METEN 
MET DEZE IMPACTSTUDIE?

Bruno Peelaers (Best Managed 
Companies Programme 
Director & Partner bij Deloitte 
Private): “We wilden zwart op wit 
onderzoeken of de Best Managed 
Companies de voorbije vijf jaar 
daadwerkelijk beter presteerden 
dan het marktgemiddelde. De 
uitzonderlijke omstandigheden 
waarin we belandden, lieten ons 
toe om te meten of dat ook het 
geval was tijdens de pittige econo-
mische periode die de coronapan-
demie op gang heeft gebracht.”

WELKE RESULTATEN 
LEVERDE DAT OP?

Nikolaas Tahon (Best Managed 
Companies Programme Lead 
& Chairman Deloitte Belgium): 
”De pandemie heeft bedrijven ge-
stimuleerd om nog meer te focus-
sen op duurzaamheid. We merken 
dat Best Managed Companies 
daar al lang voor corona sterk op 
inzetten. Meer dan 80 procent 
van de Best Managed Companies 
heeft vandaag duurzaamheid 
geïntegreerd in hun bedrijfsstrate-
gie. Binnen de brede markt heeft 
slechts 60 procent een duidelijke 
strategie inzake duurzaamheid. 
De helft van alle Best Managed 
Companies heeft bovendien een 
duurzaamheidsrapport opgesteld 

en communiceert transpa-
rant over hun ambities inzake 
duurzaamheid. Ook daarin lopen 
ze voorop. Daarnaast zetten ze 
enorm in op groei. De voorbije 
5 jaar zagen de Belgische Best 
Managed Companies hun voltijdse 
equivalenten met 22 procent 
toenemen. Ze hebben enorm 
geïnvesteerd in menselijk kapitaal 
en dat heeft zich vertaald in om-
zetgroei en winsttoenames die de 
performantie van de totale markt 
overstijgen.”

pijlers van het Best Managed 
Companies-raamwerk: strategie, 
competenties, betrokkenheid 
en financiële performantie. Die 

Het Best Managed Companies-programma beleeft in België zijn vijfde editie. Voor die gelegenheid organiseerde 
Deloitte Private een impactstudie. “De doorgedreven focus van Best Managed Companies op duurzaamheid doet hen 

vandaag beter presteren dan het sectorgemiddelde”, zeggen founding fathers Nikolaas Tahon en Bruno Peelaers.

Best Managed Companies

resultaten hebben we vergeleken 
met externe onafhankelijke bron-
nen zoals Statbel, het Belgische 
statistiekbureau. Zo konden we de 

HOE WERD DE STUDIE OPGEZET?

Bruno Peelaers: “We hebben 
van alle Best Managed Companies 
elk jaar een uitgebreid verslag 
van hun prestaties in de vier 
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“We wilden zwart op wit 
onderzoeken of de Best 
Managed Companies de 
voorbije vijf jaar 
daadwerkelijk beter 
presteerden dan het 
marktgemiddelde.”
BRUNO PEELAERS,  
BEST MANAGED COMPANIES PROGRAMME 
DIRECTOR & PARTNER BIJ DELOITTE PRIVATE

Best Managed Companies vergelij-
ken met marktgemiddelden.”

ALS WE INZOOMEN OP DE 
PIJLERS, WAT ZIJN DAN DE 
OPVALLENDSTE CONCLUSIES 
OP VLAK VAN STRATEGIE?

Nikolaas Tahon: ”We zien dat 
alle Best Managed Companies 
een duidelijk uitgewerkt strate-
gisch plan hebben. In de brede 
Belgische markt is dat beperkter. 

en meten. Dat is opmerkelijk, want 
dat vinden we niet altijd terug bij 
andere bedrijven.”

WAT DOEN ZE BETER OP VLAK 
VAN COMPETENTIES?

Bruno Peelaers: “Ze zetten 
bijzonder sterk in op digitalisering. 
75 procent heeft een uitgewerkte 
digitale strategie waarin ze duide-
lijke keuzes maken. Het belang-
rijkste is misschien wel dat ze ook 
daadwerkelijk stappen zetten om 
die transformatie concreet te ma-
ken. Ze weten waar ze naartoe wil-
len. Daarnaast zijn Best Managed 
Companies sterk verbonden met 
hun ecosysteem. Weinig andere 
bedrijven onderhouden zulke 
nauwe banden met medewerkers, 
klanten en leveranciers.”

HOE ZORGEN ZE ERVOOR DAT 
HUN MEDEWERKERS BETROKKEN 
ZIJN BIJ DE ORGANISATIE?

Nikolaas Tahon: “We merken 
dat Best Managed Companies 
sterk inzetten op de lerende 
organisatie. Iets meer dan de 
helft heeft een eigen academy 
die medewerkers opleidingen, 
trainingen en begeleiding op 
maat aanbiedt zodat ze kunnen 
groeien als professional. 70 
procent van de Best Managed 
Companies organiseert regel-
matig welzijnsenquêtes om te 

meten hoe goed medewerkers 
zich voelen in hun job, hun team 
en het bedrijf. Talent staat cen-
traal. En meer dan de helft van 
de Best Managed Companies 
heeft een opvolgingsplan klaar, 
via onder meer een familiechar-
ter, om de continuïteit van het 
bedrijf te verzekeren.”

WAT DOEN ZE OM OOK 
FINANCIEEL STERK TE STAAN?

Bruno Peelaers: ”De meesten 
integreren business intelligen-
ce (BI) oplossingen waarmee 
ze data omzetten in bruikbare 
informatie en nieuwe inzich-
ten. Ze volgen nauwgezet hoe 
bepaalde facetten van hun 
business evolueren en linken dat 
aan hun KPI-raamwerk, waarmee 
ze de impact van hun strategie 

Best Managed Companies aligne-
ren hun management met de stra-
tegie en formaliseren dat in een 
duidelijk document. Daarnaast 
hebben ze een KPI-raamwerk 
uitgewerkt waarmee ze hun 
strategie in de praktijk opvolgen 

meten. Het valt op dat de meer-
derheid van de Best Managed 
Companies op financieel vlak 
sterker groeit dan de markt 
waarin ze actief zijn.”

ZIJN ER DOMEINEN WAARIN 
BEST MANAGED COMPANIES 
KUNNEN VERBETEREN?

Nikolaas Tahon: ”In één woord: 
diversiteit. Dat is een thema 
waar we met het Best Managed 
Companies-programma al langer 
op werken. Ook management-
teams moeten voldoende divers 
zijn. Die evolutie verloopt over 
het algemeen wat trager dan 
verwacht. Ze zijn ermee bezig, 
maar zoeken naar de juiste 
formule. Daarin zullen we de 
bedrijven de komende jaren nog 
intensiever begeleiden.”
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Newly Awarded Best Managed Companies 

N-SIDE: INNOVEREN OP  
STERKE FUNDAMENTEN

N-SIDE

Ondanks de technologische voor-
uitgang bestaat er vandaag nog 
steeds geen enkele oplossing voor 
elektriciteitsopslag op grote schaal. 
Aangezien er geen stroomvoor-
raden zijn, fluctueren vraag en 
aanbod constant en schommelen 
de elektriciteitsprijzen op de groot-
handelsmarkten dagelijks.

“De technische en operationele be-
perkingen, zoals de schommelingen 
van de vraag, de productie en de 
transmissiecapaciteit zijn veel gro-
ter dan op een traditionele markt”, 
onderstreept Arnaud Merlet, CEO 
van N-SIDE.

“Onze deeptech modellen evalue-
ren de impact van deze beperkin-
gen en bieden een oplossing om 
de markt te laten functioneren”, 
voegt Maud Larochette, CFO en HR 
Director, toe. “Met onze geavan-
ceerde algoritmes dragen we bij 
tot de prijsvorming, de marktflu-
iditeit, en helpen we black-outs te 
voorkomen.”

FARMA 
 
Naast energie is de scale-up 
uit Louvain-la-Neuve ook actief 
in de markt van het klinisch 
onderzoek. Medische studies 
zijn erg complex van aard. De 
studies vinden wereldwijd plaats, 
ze duren verschillende maanden 
tot jaren en de tests gebeuren 

met verschillende doseringen 
en volgens diverse methoden bij 
vrijwilligers met uiteenlopende 
gezondheidsprofielen.

Het is deze complexiteit die 
N-SIDE helpt beheren. “Wij 
ondersteunen farmabedrijven 
bij het opzetten en uitvoeren van 
hun studies zodat die optimaal 
kunnen verlopen”, aldus de CEO. 
“Dankzij onze oplossingen kunnen 
farmabedrijven hun voorraden 
en hun medische stalen optimaal 
monitoren, processen versnellen, 
hun middelen zo efficiënt mogelijk 
inzetten en tegelijk de risico’s 
tot een minimum beperken.”

er zich van bewust dat ze snel 
doeltreffende vaccins heeft kunnen 
ontwikkelen. “Vandaag vragen 
labo’s zich af of wat mogelijk 
was met de coronavaccins ook 
zou kunnen op het vlak van 
oncologie, immunologie en andere 
therapeutische domeinen”, 
zegt Maud Larochette.

COMPETENTIES EN WAARDEN 
 
“Met onze technologie zouden we 
veel zaken in verschillende sectoren 
kunnen optimaliseren”, aldus de 
CFO. “Maar we hebben gekozen 
voor domeinen die voor ons zinvol 
zijn. Dankzij onze technologie 
kunnen kandidaat-geneesmiddelen 
sneller op de markt worden 
gebracht. Zo hebben we een 
impact op gezondheid en welzijn. 
In de energiesector zorgen we 
voor een betere informatiestroom. 
Onrechtstreeks geven we zo 
ook hernieuwbare energie een 
duw in de rug en verminderen 
we de impact op het milieu.”

N-SIDE kent al jarenlang een 
gestage groei en mikt op een omzet 
van 100 miljoen euro tegen 2026. 
Om die ambitie te realiseren, rekent 
de scale-up op de ontwikkeling van 
zijn bedrijfsmodel en de verdere 
verspreiding van zijn technologie.

Als gevolg van zijn succes zag 
N-SIDE zijn internationale 

“Goed management is 
vaak onzichtbaar. 
Vandaag bewijst onze 
snelle groei hoe sterk 
onze fundamenten wel 
zijn.”
MAUD LAROCHETTE,  
CFO EN HR DIRECTOR VAN N-SIDE

Het Best Managed Companies-programma beloont Belgische private bedrijven die blijk geven van sterk 
ondernemerschap. Een van de nieuwe laureaten dit jaar is N-SIDE. Dit deeptech bedrijf helpt farma- en 
energiebedrijven om betere beslissingen te nemen en hun middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

personeelsbestand – ingenieurs, 
wiskundigen, ontwikkelaars – in 
iets meer dan twee jaar toenemen 
van 90 tot 200 medewerkers. 
Het bedrijf wil tegen oktober 250 
medewerkers in dienst hebben.

Dat is een enorme uitdaging in 
de huidige war for talent. N-SIDE 
maakt zich sterk over voldoende 
troeven te beschikken om dat talent 
aan te trekken. “Een sterk argument 
is dat wij een bedrijf zijn met een 
missie en een sterk engagement. 
Onze medewerkers zijn trots om 
voor N-SIDE te werken”, zegt Maud 
Larochette. “Daarnaast stellen wij 
onze medewerkers echt centraal. 
Iedereen binnen het bedrijf kan 
zich ontplooien om zo goed 
mogelijk te werken, van het begin 
tot het einde van zijn loopbaan.”

CO-INNOVATIE 
 
Innovatie is cruciaal voor N-SIDE. 
Maar hoe behoud je de focus 
op vernieuwing na 22 jaar 
ondernemerschap? “Door bepaalde 
teams toegewijd te laten werken 
aan co-innovatie”, zegt Arnaud 
Merlet. “Die teams bepalen samen 
met onze klanten de kenmerken 
van de nieuwe oplossingen die 
we ontwikkelen. Co-creatie maakt 
echt deel uit van onze processen.”

De managers van N-SIDE zijn 
ervan overtuigd dat de cultuur 

De voorbije coronaperiode heeft 
de impact van de scale-up op 
de farmasector nog versterkt. 
De farmaceutische industrie is 
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Achteraan, van links naar rechts: Sébastien Coppe (Director Life Sciences), Arnaud Merlet (CEO), Olivier Champroux (Director 
QORE). Vooraan, van links naar rechts: Pauline Martin (Marketing Director), Sophie Marquet (Energy Product Director), Maud 
Larochette (CFO & HR Director), Olivier Devolder (Energy Director), Jean-Baptiste Mairy (Life Sciences Product Director).

“De expertise hier is 
meer aanwezig bij de 
teams dan bij het 
management. Het is 
onze rol om 
medewerkers te 
coachen, onze visie te 
delen en een optimale 
werkcontext te creëren.”
ARNAUD MERLET,  
CEO VAN N-SIDE

van samenwerken, vertrouwen 
en informatie delen één van de 
sleutelfactoren is van hun succes. 
“Wij zijn geen bedrijf met een 
command & control-cultuur”, 
verduidelijkt Arnaud Merlet. “De 
expertise is hier meer aanwezig bij 
de teams dan bij het management. 
Het is onze rol om medewerkers 
te coachen, onze visie te delen en 
de optimale context te creëren 
zodat onze talenten de ruimte 
krijgen om zo autonoom mogelijk 
te werken, en dat vanaf het 
moment dat ze hier starten.”

“Wij zetten de krijtlijnen uit, maar 
staan erop dat onze medewerkers 
zich zo goed mogelijk ontwikkelen 
volgens hun eigen wensen 
en expertise”, besluit Maud 
Larochette. “Hier hebben de 
managers een ondersteunende rol.”
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Newly Awarded Best Managed Companies 

TECHNORD HEEFT DE WIND IN DE ZEILEN

TECHNORD

Naast zijn traditionele activiteit 
specialiseert Technord zich in 
oplossingen voor productie-
beheer. Het bedrijf begeleidt 
klanten bij de integratie van 
Manufacturing Execution 
Systems (MES), ontwikkeld 
door grote bedrijven zoals 
Siemens, Schneider en Rockwell 
Automation. 

Manufacturing Execution 
Systems zijn de schakel tussen 
ERP-systemen (die grote proces-
sen beheren binnen financiën, 
aankoop, enz.) en systemen voor 
productiecontrole en -auto-
matisering. Ze zorgen ervoor 
dat producten traceerbaar zijn 
en sturen de planning en de 
uitvoering van opdrachten aan 
in functie van de voorraden 
en de productieprioriteiten en 
-beperkingen. MES spelen ook 
een sleutelrol in de kwaliteits-
controle van productielijnen, de 
voorspelbaarheid van de output 
en het beheer van de middelen.

Sinds kort ontwikkelt Technord 
ook technologieën om produc-
tieprocessen te optimaliseren. 
Het bedrijf zet datascientists in 
om operationele verbeteringen 
te vinden en te creëren op basis 
van data van productielijnen. 
Het toepassingsgebied hiervan 
is heel divers. Het kan gaan over 
de productiesnelheid in de voe-
dingsindustrie, maar ook over 
het regelen van een complex 
proces bij een cementfabrikant. 

“98 procent van de data die 
als gevolg van automatise-
ring verzameld wordt, ‘slaapt’ 
vandaag”, zegt Philippe Foucart, 
CEO van Technord. Waarmee hij 
het enorme potentieel van deze 
data-analyse beklemtoont.

GUNSTIGE WIND

Nadia Messaaoui, de CFO, ziet de 
diversificatie als een echte troef 
voor Technord. “Onze activitei-
ten vullen elkaar sterk aan. Door 

“We betrekken onze 
medewerkers bij de 
ontwikkeling en uitvoering 
van de strategie. En we 
blijven dicht bij hen staan, 
wat door iedereen 
gewaardeerd wordt.”
PHILIPPE FOUCART, 
CEO VAN TECHNORD

op al deze niveaus actief te zijn, 
kunnen we een complete service 
bieden. Dat geeft ons een unieke 
marktpositie.”

Technord krijgt inderdaad vaak 
de vraag om een geïntegreer-
de oplossing te leveren die al 
zijn diensten bundelt. Philippe 
Foucart geeft projecten rond 
vergroening en energiebesparing 
als voorbeeld, thema’s die van-
daag bij heel wat klanten hoog 
op de agenda staan.  

Als er één Belgisch bedrijf de industrie 4.0 belichaamt, is het wel Technord. Hoewel dit Waalse bedrijf zich 
aanvankelijk beperkte tot de installatie van elektrische systemen, is het geëvolueerd naar een aanbieder 

van geavanceerde technologische diensten voor industriële productielijnen.
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Achteraan, van links naar rechts: Loic Boulet (Verantwoordelijke Business & Ontwerp), Michaël Machnitzke (Aankoopdirecteur), 
Michel Caldara (Commercieel en Marketingdirecteur), Michaël Vantroyen (Verantwoordelijke IT & Digitalisering), Philippe Foucart 
(CEO), Michel Foucart (Voorzitter & Stichter), Gontran Prouvost (Directeur M.E.S.), Thomas Hocquet (Directeur Laagspanning 
Elektriciteit), Marcel Willems (Directeur Automatisering), Léon Samyn (Kwaliteitsverantwoordelijke). Vooraan, in de zetels: Yannik 
Broquet (Director Human Development), Nadia Messaaoui (CFO).
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“We hopen dat onze 
erkenning als Best 
Managed Company ons 
helpt om de beste 
technici, ingenieurs en 
ontwikkelaars aan te 
trekken.”
NADIA MESSAAOUI,  
CFO VAN TECHNORD

“We ondersteunen hen zowel bij 
de herdimensionering van hun 
elektriciteitsnet als bij de opvol-
ging en het beheer van hun ver-
bruik via software. We creëren 
algoritmen die onze klanten een 
economische en ecologische 
optimalisatie garanderen in 
functie van de weersomstandig-
heden en de marktprijzen.”

Dat bedrijven bewust hun 
CO2-uitstoot willen verminde-
ren, is niet het enige goede 
nieuws. Ook de Manufacturing 
Execution Systems en de tech-
nologie die Technord ontwik-
kelt om productieprocessen 
te optimaliseren hebben een 
boost gekregen, vooral dankzij 
de versnelde digitalisering van 
bedrijven sinds de coronapan-
demie. “Elk van onze activiteiten 
is een bron van groei gewor-
den”, zegt de CEO.

METIER EN EXPERTISE

Vandaag is Technord vooral 
actief in de farmaceutische, 
voedings-, chemie- en ener-
giesector, en bij datacenters. 
Hoewel hij een uitbreiding naar 
andere sectoren niet uitsluit, 
vindt Philippe Foucart specia-
lisatie belangrijk. “We willen de 
processen en normen van de 
industrieën waarop we ons rich-
ten volledig begrijpen. Er zijn 
wellicht sectoren die we nooit 
zullen benaderen.” Hij voegt 
eraan toe dat de internationale 

aanwezigheid van de groep in 
de eerste plaats het gevolg is 
van de wens om de klanten te 
volgen daar waar ze investeren.

In een sector waar de techno-
logie razendsnel evolueert, ziet 
de CEO de kwaliteit van zijn 
personeel als een sleutelfactor 
voor succes. “We verlenen dien-
sten van een erg hoge kwaliteit. 
Daarom werken we ook met 
experten. We hopen dat onze 
erkenning als Best Managed 
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Company helpt om de beste 
technici, ingenieurs en ontwik-
kelaars aan te trekken”, zegt 
Nadia Messaaoui. Technord 
zoekt momenteel veertig extra 
medewerkers. De CFO appre-
cieert ook de feedback van de 
experten van Deloitte Private 
over de managementstijl in het 
bedrijf. Ze ziet dit kwaliteitsla-
bel als een extra motivatie voor 
alle teams.

FAMILY BUSINESS

Gevraagd naar de andere 
troeven van Technord wijzen 
beide managers op het familiale 
karakter van de groep. Dat zorgt 
voor stabiliteit voor de aandeel-
houders en voor een financieel 
beheer met een focus op een 
solide eigen vermogen.

“Die financiële zekerheid zorgt 
ervoor dat banken ons volgen 
in onze projecten”, aldus Nadia 
Messaaoui. “En voor onze mede-
werkers is het een garantie dat 
we de uitgezette koers blijven 

volgen.” Ze benadrukt dat een 
familiaal karakter hand in hand 
gaat met flexibiliteit. De CEO, 
bescheiden onder het succes, 
knikt bevestigend. “We zijn niet 
geobsedeerd door winstbejag. 
We hebben het liever over 
‘duurzaamheid’ dan over ‘groei’.”

Die focus rendeert. Philippe 
Foucart wijst op het perso-
neelsverloop van 7 procent bij 
Technord. In een technologi-
sche sector met bijzonder veel 
vraag naar experten en waarin 
kandidaten steeds vaker aan de 
touwtjes trekken, is dat best een 
laag cijfer.

“We betrekken ons personeel bij 
de ontwikkeling en de uitvoering 
van onze strategie”, besluit de 
CEO. “Het management leert 
van de uitdagingen en de lessen 
waarmee we op het terrein 
worden geconfronteerd. En we 
blijven dicht bij onze medewer-
kers staan, wat door iedereen 
gewaardeerd wordt.”
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Newly Awarded Best Managed Companies 

“HET BEST MANAGED 
COMPANIES-LABEL 
IS GEEN EINDPUNT, 
MAAR EEN BEGIN”

SPRIMOGL A SS

“Ik denk dat onze eindgebruikers 
ons assortiment meer beïnvloe-
den dan vroeger omdat ze nu 
beter op de hoogte zijn, onder 
andere door de informatie die ze 
online vinden. Maar ze verwach-
ten nog altijd een goede service”, 
zegt Frédéric De Gucht. Als 
CEO van Sprimoglass zag hij de 
voorbije jaren heel wat nieuwe 
uitdagingen ontstaan.

Daarom heeft Sprimoglass zijn 
producten een ‘Deliveroo-touch’ 
gegeven. Klanten kunnen het 
productieproces nu online vol-
gen. Ze zien dat hun order goed 
ontvangen is, dat het behan-
deld wordt en, tot slot, dat de 
bestelde beglazing onderweg is. 
Om dit mogelijk te maken, heeft 
Sprimoglass extra geïnvesteerd 
in IT. Vandaag is die extra service 
een duidelijke meerwaarde voor 
de klanten.

Net iets meer doen, zit in het 

DNA van het bedrijf. Net zoals het 
glas van Sprimoglass meer doet 
dan enkel isoleren. ‘Onze begla-
zing absorbeert geluid, warmte 
en licht en biedt een betere 
veiligheid. We zijn een industriële 
speler die dynamiek koppelt aan 
innovatie en die van plan is om 
nog vele decennia zijn stempel te 
drukken op de sector van de glas-
verwerking”, klinkt CFO Audrey 
Massart overtuigd.

Omdat Sprimoglass een kwali-
tatieve service belangrijk vindt, 
kan het ook projecten van a tot 
z uitvoeren, van ontwerp tot 
plaatsing. “De beglazing die we 
op maat maken, wordt steeds 
groter en zwaarder. Aangezien 
onze klanten meestal niet de 
ervaring of het materiaal hebben 
om dergelijk glas te plaatsen, 
neemt onze dochteronderneming 
Sprimoinstall met plezier die taak 
voor haar rekening”, zegt Frédéric 
De Gucht.

Sprimoglass werd eind 19e eeuw opgericht door de familie 
Prégardien in Sprimont. Het bedrijf is gespecialiseerd in de 
verwerking van vlak glas en biedt een assortiment maatproducten 
aan de bouwsector. De toegevoegde waarde in 2022: Service met 
een grote S.

Van links naar rechts: Steven Peeters (Supply Chain Director), Rachel 
Crepin (Chief Human Resources Officer),  Peter Cuypers (Chief Innovation 
Officer), Frédéric De Gucht (CEO), Julien Wart (Chief Operations Officer), Laure 
Gardier (Chief Commercial Officer) , Audrey Massart (CFO).
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TALENT VINDEN EN HOUDEN 

“Sprimoglass wil altijd het verschil 
maken, ook als werkgever”, 
gaat Audrey Massart verder. 
“Die visie ligt aan de basis van 
talloze beslissingen binnen onze 
organisatie.” De arbeidsmarkt is 
in volle (r)evolutie. Daarom heeft 
Sprimoglass een bedrijfscultuur 
ontwikkeld die gebaseerd is op 
drie waarden. De eerste is ‘win-
ner attitude’.

“Bij Sprimoglass houden we 
van winnen, maar we hebben 
vooral een hekel aan verliezen”, 
zegt Frédéric De Gucht met een 
glimlach. “Daarom zijn vernieu-
wing en volharding essentieel. 
We staan er trouwens op om 
kleine en grote successen te 

“Sprimoglass wil een 
werkgever zijn die echt 
het verschil maakt. Die 
visie ligt aan de basis van 
talloze beslissingen 
binnen onze organisatie.”
AUDREY MASSART,  
CFO VAN SPRIMOGLASS

“Het Best Managed 
Companies-label opent 
nieuwe horizonten en 
bewijst dat we op de 
goede weg zijn.”
FRÉDÉRIC DE GUCHT,  
CEO VAN SPRIMOGLASS

“Ik heb bijvoorbeeld geen vaste 
werkplek.”
 
Die aanpak ligt in het verlengde 
van de tweede waarde van de 
Sprimoglass-cultuur: ‘one team’. 
“We zitten allemaal in hetzelfde 
schuitje en elk van ons heeft – op 
zijn niveau en manier – impact op 
het eindresultaat van het bedrijf”, 
legt Frédéric De Gucht uit. “Dat is 
de reden waarom we geen onder-
scheid maken tussen arbeiders 
- ik gebruik trouwens liever het 
woord ‘operator’ - en bedienden. 
Zo zijn onze bezorgers cruciale 
schakels voor ons omdat ze zowel 
de eerste als de laatste indruk van 
ons bedrijf bij de klant nalaten.”

NIEUWSGIERIG EN WAAKZAAM

De derde waarde van Sprimoglass, 
en meteen ook een van de talenten 
van de medewerkers, is ‘curious’. 
“Je mag nooit denken dat je het 
gemaakt hebt”, meent Frédéric De 
Gucht. “Het beste – en slechtste – 
voorbeeld is ongetwijfeld Nokia. 
Na het enorme succes in de jaren 
90 heeft Nokia de boot van de 
smartphone gemist. Daarom is het 
belangrijk om altijd nieuwsgierig en 
waakzaam te blijven en aandacht 
te hebben voor innovaties. Je mag 
niet aarzelen om je bij te scholen, 
jezelf in vraag te stellen, belang-
stelling te hebben voor het werk 
van collega’s en concurrenten, en 
niet alleen in je eigen sector. En 
last but not least, rust nooit op je 
lauweren.”

“De titel van Best Managed 
Companies is voor ons geen 

eindpunt, maar een begin”, ver-
volgt Frédéric De Gucht. “Dit opent 
nieuwe horizonten en bewijst 
dat we op de goede weg zijn.” 
Audrey Massart knikt instemmend: 
“We mogen er trots op zijn dat 

vieren.” Zo krijgt zowel de selectie 
voor Best Managed Companies 
als het binnenhalen van een 
nieuwe klant een plaats in de 
nieuwsflash die elke maandag 
verstuurd wordt om de teamspirit 
te versterken. “We communiceren 
heel open, digitaal maar ook op 
de werkvloer”, stipt de CEO aan. 

Sprimoglass vandaag een referen-
tie is op de Belgische markt van 
glasverwerking. Het Best Managed 
Companies-label toont dat onze 
visie realiteit wordt. En dit is nog 
maar het begin!”
Om er zeker van te zijn dat 
Sprimoglass de juiste richting uit-
gaat en dat de projecten succesvol 
zijn, werkt het bedrijf met een stra-
tegisch vijfjarenplan. “De huidige 
strategie werd in 2019 opgesteld”, 
zegt Frédéric De Gucht. “Twee keer 
per jaar maken we een stand van 
zaken op over wat gerealiseerd 
is, wat versneld moet worden en 
waar we een voorsprong hebben. 
We bekijken dan ook steeds het 
doel dat we voor ogen hebben en 
waarom we dat willen bereiken. Zo 
houden we even halt in het heden 
om ons voor te bereiden op de 
toekomst.”©
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Gold Best Managed Companies

“Bedrijven met het  
Gold label zijn nog 
aantrekkelijker en sterker 
binnen de wedloop om 
talent.”
BRUNO PEELAERS,  
BEST MANAGED COMPANIES-PROGRAMME 
DIRECTOR & PARTNER BIJ DELOITTE PRIVATE

“Met het Gold label erkennen we 
de anciënniteit en de maturi-
teit waarmee Best Managed 
Companies vier jaar op rij hun 
business performance bewijzen 
en bestendigen”, verduidelijkt 
Bruno Peelaers, Best Managed 
Companies Programme Director & 
Partner bij Deloitte Private. “Deze 
bekroonde bedrijven doorlopen 
hetzelfde proces als alle andere 
laureaten, maar we leggen hen 
een aantal bijkomende actuele 
thema’s en tendensen voor om 
te begrijpen hoe zij daarmee 
omgaan.”

SUPPLY CHAIN

Een voorbeeld van zo’n thema 
zijn de huidige uitdagingen rond 
de supply chain, met verstoorde 
distributieketens en grondstof-
schaarste. Om het Gold label te 
behalen, moesten de bedrijven 
aantonen hoe ze binnen de vier 
pijlers (strategie, competenties, 
betrokkenheid en financiële 
performantie) van het Best 
Managed Companies-raamwerk 
omgaan met die uitdagingen. “We 
willen de bedrijven daarin vooral 
uitdagen en inspireren, we maken 

daar geen extra assessment van”, 
vertelt Bruno Peelaers. 

BLIJVEN INVESTEREN

Bedrijven die jaar na jaar het Best 
Managed Companies-label in de 
wacht slepen, bekrachtigen met 
het Gold label niet alleen hun 
consistente strategie en aanpak. 
“Het is ook een onderscheiding 
die aantoont dat deze bedrijven 
onafgebroken blijven investeren 
in hun professionaliteit en het 
optimaliseren van hun processen”, 
beklemtoont Bruno Peelaers. “Dat 
maakt hen tegelijk nog aantrek-
kelijker en sterker binnen de 
wedloop om talent.”

“HET GOLD LABEL IS ZOWEL 
EEN EXTRA ERKENNING ALS 
EEN NIEUW STARTPUNT”
Laureaten die vier jaar op rij het Best Managed Companies-label 
verzilveren worden daarvoor beloond met het Gold label. Een 
bekroning waarmee de onafhankelijke jury hen tegelijk uitdaagt 
om aan te tonen hoe ze omgaan met de grote gamechangers 
in het ondernemerslandschap. We vragen de vier nieuwe Gold 
label-bedrijven wat hun succes typeert.

GOLD LABELS

CE+T Group
EASI
Easyfairs
E.D.&A.
Golazo

LVD Group 
Soudal
Thomas & Piron
Vanbreda Risk & Benefits
Vandersanden
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Gold Best Managed Companies

HOE HEBBEN JULLIE DE 
UITDAGINGEN VAN DE VOORBIJE 
TWEE JAAR AANGEPAKT EN WAT 
HEBBEN JULLIE OPGESTOKEN 
VAN DEZE CRISIS? 

Bob Verbeeck (CEO Golazo): 
“Vanaf dag één van de pandemie 
hebben we maatregelen genomen: 
een strikt cashmanagement, be-
sparen waar het kon, maar vooral 
het bijsturen van ons aanbod. We 
draaiden de knop om van fysieke 
naar digitale en virtuele evene-
menten. De belangrijkste win is dat 
we onze structurele aanpak van de 
markt versneld op punt hebben 
gezet. Van klassieke events gingen 
we naar events met glijdende 
starturen, van meerdere dagen en 
digitale alternatieven. Ook onze 
corporate wellbeing-aanpak is 
verruimd. We hebben nu een holis-
tisch aanbod voor bedrijven rond 
fysieke én mentale gezondheid. We 
bieden merken nu meer dan ooit 
digitale activatie aan en op media-
vlak werken we ‘verticaler’, met een 
focus op specifieke communities.”

HOE SLAAGDE U ERIN OM UW 
MEDEWERKERS BETROKKEN TE 
HOUDEN IN EEN PERIODE WAARIN 
DE ACTIVITEIT VAN UW BEDRIJF – 
HET ORGANISEREN VAN BEURZEN 
– STILLAG EN WELKE ROL SPEELT 
DE EASYFAIRS ACADEMY HIERIN?

Eric Everard (CEO Easyfairs):  
“Er zijn drie redenen die verklaren 
waarom onze medewerkers 
betrokken zijn gebleven bij het 
bedrijf. We hebben proactief, 
regelmatig en transparant 
gecommuniceerd over onze 
financiële weerbaarheid en ons 
crisisbeheer. We zijn onze mede-
werkers blijven opleiden – daar 
speelde onze Academy een grote 

IS DIVERSITEIT IN JULLIE TEAMS 
EEN DRIVER VAN SUCCES?

“Als je als bedrijf naar klanten 
en deelnemers wil inzetten 
op diversiteit, begint dat altijd 
met het team erachter. Hoe 
meer divers dat team is, hoe 
vanzelfsprekender dit in het 
aanbod doorsijpelt. Dat merken 
we al langer omdat we teams in 
verschillende landen hebben die 
we steeds meer laten samenwer-
ken. Ook losse medewerkers en 
leveranciers spelen een grote rol 
in deze dynamiek. We zijn ook 
een bewustwordingscampagne 
gestart onder de naam ‘Bolingo 
Embracing Diversity ’. Met atlete 
Cynthia Bolingo als boegbeeld 
tonen we dat diversiteit ons 
allemaal rijker maakt. Inclusie is 
overigens nog belangrijker. Door 
mensen op gelijke voet te laten 
samenwerken, kunnen we ons 
aanbod bovendien nog gerichter 
afstemmen op elke deelnemer 
of klant.”

rol in – en hebben voortdurend 
ervaringen uitgewisseld tussen 
de veertien landen waar we actief 
zijn. We hebben onze teams ook 
voortdurend aangemoedigd om 
zich voor te bereiden op de toe-
komst, bijvoorbeeld door nieuwe 
evenementformats te testen. 
Want elke crisis creëert kansen.”

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 
VERANDERINGEN IN UW 
BUSINESSMODEL? HOE HEBT U 
DEZE KEUZES GEMAAKT EN IN 
UW ORGANISATIE GEDEELD?

Anne Lafère (COO Easyfairs):  
“De crisis heeft onze digitale 
transformatie versneld. We 
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GOL A ZO

E A S YFAIR S

hebben meer dan honderd 
digitale evenementen georgani-
seerd en een massa aan formats 
getest. We hebben veel geleerd 
uit die experimenten, maar als 
het op netwerken aankomt, 
komen fysieke events nog steeds 
als winnaar uit de bus. Onze 
missie blijft dezelfde. We willen 
communities tonen hoe de toe-
komst van hun industrie eruit zal 
zien en het contact binnen die 
communities bevorderen. Door 
fysieke en digitale evenementen 
te combineren, kunnen we dat 
nu het hele jaar doen, in plaats 
van pakweg één keer per jaar.”
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Gold Best Managed Companies
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HOE IS SOUDAL ERIN GESLAAGD 
OM IN ÉÉN GENERATIE UIT TE 
GROEIEN TOT EEN BEDRIJF MET 
EEN OMZET VAN 1 MILJARD EURO?

Dirk Coorevits (CEO Soudal): 
“We zijn een familiebedrijf met 
familiewaarden, korte beslis-
singslijnen en een focus op de 
lange termijn. We streven ook 
nadrukkelijk double digit growth 
na. De medewerkers voelen 
perfect de vibe aan van het 
bedrijf. Ze identificeren zich met 
de langetermijndoelstellingen en 
schrijven mee aan ons verhaal. Bij 
Soudal zijn ze geen nummer maar 
een wezenlijk onderdeel van het 
succes. De constante groei, gedre-
ven door innovatie en wereldwijde 
veroveringsdrang, zorgt ervoor 
dat medewerkers aan hun eigen 
groeiparcours kunnen werken. 
Join Soudal and see the world is 
letterlijk te nemen.”

ER HEERST EEN STERKE 
TEAMCULTUUR BIJ THOMAS 
& PIRON. WAT VERKLAART 
UW SUCCES OP DIT GEBIED?

Edouard Herinckx (afgevaar-
digd bestuurder Thomas & 
Piron): “Thomas & Piron is een 
familiebedrijf dat veel belang 
hecht aan de verbanden tussen 
de verschillende entiteiten. In 
alle afdelingen ligt de focus in de 
eerste plaats op de onderne-
ming en op het groepsgevoel. 
We zien elke entiteit als een 
geheel van individuen die 
samen de ontwikkeling, de 
prestaties en de duurzaamheid 
van de groep verzekeren. We 
organiseren ook verschillende 
activiteiten om onze teams met 
elkaar te verbinden, zoals het 
Solidari’Team dat via sportieve 
uitdagingen geld inzamelt voor 
sociale doelen.”

HOE ZORGEN JULLIE DAT 
DE MEDEWERKERS VAN 
SOUDAL BIJDRAGEN TOT DE 
STRATEGISCHE PRIORITEITEN 
ÉN STERK BETROKKEN ZIJN 
BIJ JULLIE SUCCES?

“Door de strategische doelstellin-
gen en prioriteiten helder te com-
municeren zodat medewerkers ze 
begrijpen en omarmen. Wij delen 
alle informatie en hanteren het 
principe walk the talk. Dit betekent 
dat elke beslissing en elke houding 
van het management elke dag op-
nieuw een bevestiging moet zijn 
van onze boodschap en van wat 
we van medewerkers verlangen. 
Onze medewerkers zijn de eerste 
ambassadeurs van onze bedrijfs-
cultuur en stralen dit ook uit. De 
stichter/eigenaar is hier ook nog 
dagelijks aanwezig als gezicht van 
de firma.”

HOE PAKT U DE 
DUURZAAMHEIDSUITDAGINGEN 
AAN IN UW SECTOR EN WAT ZIJN 
UW PRIORITEITEN OP DIT VLAK?

“Duurzaamheid staat al enkele 
jaren en op veel verschillende 
manieren op de agenda van alle 
afdelingen van onze groep. We 
willen nu een samenhangende en 
ambitieuze strategie ontwikkelen 
om de diverse initiatieven beter te 
coördineren. Die strategie bestaat 
uit het definiëren van wetenschap-
pelijk onderbouwde KPI’s, het 
meten van de koolstofvoetafdruk 
van onze activiteiten, voortdurend 
innoveren en het streven naar 
betere energieprestaties van onze 
projecten. Gezien de grote diversi-
teit van onze activiteiten en onze 
afdelingen, zal de realisatie van 
de verschillende elementen van 
die strategie waarschijnlijk niet 
parallel lopen.”

SOUDAL

THOMA S & PIRON

©
 R

V



15

Best Managed Companies

Een duidelijke strategie, betrok-
ken medewerkers met sterke 
competenties en uitmuntende 
financiële resultaten. Het zijn hun 
uitzonderlijke prestaties binnen 
deze vier pijlers die Best Managed 
Companies een voorsprong geven 
op andere bedrijven en die hen 
de kracht en veerkracht geven om 
de uitdagingen van vandaag en 
morgen aan te gaan.

Best Managed Companies 
reageren daardoor beter op 
externe schokken, onverwachte 
uitdagingen en zelfs op plotse 
tegenslagen binnen de eigen 
organisatie. In coronatijd hebben 
verschillende van onze laureaten 
zichzelf opnieuw uitgevonden. Uit 
hindernissen ontstaan nieuwe 
strategieën en businessmodellen.
Bedrijven zoals Golazo en 
Easyfairs, die leven van events, 

In de vijf jaar dat ik juryvoorzit-
ster ben, valt het me telkens op 
dat Best Managed Companies er 
ook in slagen om hun doordach-
te strategieën op een engage-
rende manier te vertalen naar 
hun medewerkers.

Al zijn er ook werkpunten. 
De meeste groeimarge voor 
bedrijven bevindt zich vandaag 
– zelfs voor een Best Managed 
Company – op het vlak van diver-
siteit. Nog te veel ondernemin-
gen zijn hier te weinig mee bezig. 
Nochtans vergroten organisaties 
met een divers personeelsbe-
stand de werknemerstevreden-
heid, tonen ze maatschappelijke 
betrokkenheid én versterken ze 
hun innovatiekracht. Geen enkel 
bedrijf kan het zich nog permit-
teren om geen werk te maken 
van inclusie en diversiteit.

“Geen enkel bedrijf kan 
het zich nog permitteren 
om geen werk te maken 
van inclusie en 
diversiteit.”

“In coronatijd hebben 
verschillende van onze 
laureaten zichzelf 
opnieuw uitgevonden.”

bewijzen dat het roer omgooien 
in crisistijd niet alleen mogelijk is, 
maar dat het ook tot grote suc-
cessen en een sterkere marktpo-
sitie kan leiden. 

Wat me ook opvalt, is dat letterlijk 
elke Best Managed Company heel 
gefocust bezig is met de digitale 
transformatie die ondernemingen 
vandaag nodig hebben om rele-
vant te blijven. Sommigen staan 
uiteraard wat verder dan anderen, 
maar dat is net het mooie aan het 
Best Managed Companies-traject. 
Het is geen wedstrijd waarin je op 
nummer één of twee staat, Best 
Managed Companies gaat over 
de vooruitgang die een bedrijf 
boekt. Alleen al door bezig te zijn 
met de digitale transformatie, 

“UIT HINDERNISSEN ONTSTAAN 
NIEUWE STRATEGIEËN”

Corona, oorlog in Europa, verstoorde distributieketens. De uitdagingen waar bedrijven vandaag vaak 
noodgedwongen voor staan, zijn niet min. “Maar het typeert de 26 Best Managed Companies in België 
dat ze uitermate zijn opgewassen tegen dergelijke snelle en forse veranderingen”, zegt juryvoorzitster 

Françoise Chombar. “Als het roer moet worden omgegooid, dan doen ze dat.”

FRANÇOISE CHOMBAR  
VOORZITSTER VAN MELEXIS EN VAN 

DE BEST MANAGED COMPANIES-JURY

geef je blijk van na te denken over 
de toekomst en neem je stappen 
die je onderneming, je merk en je 
strategie versterken.

©
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Recognising Belgian business success 

IS UW BEDRIJF EEN  
BEST MANAGED COMPANY? 
Het Belgium Best Managed Companies-programma erkent sterk 
presterende private ondernemingen die een heldere strategie, sterke 
competenties en betrokkenheid bij het bedrijf vertalen in solide  
financiële resultaten.

Best Managed Companies is een coachingtraject en een kwaliteitslabel. 
Het verbindt en inspireert ondernemers en hun management. Samen 
delen ze ambitieuze doelstellingen en vertalen ze uitdagingen naar 
duurzaam succes.

Treed in de voetsporen van de laureaten van 
Best Managed Companies; de voortrekkers 
van het Belgische ondernemerschap.

Schrijf u in op www.bestmanaged.be

Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot 
het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen 

met de De Tijd-community. Deloitte is verantwoordelijk voor de inhoud.

Een initiatief van
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