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Christa  Jouck

We blikken graag even terug op de eerste maanden van het 
jaar:
We openden op 1 april Officenter Aalst en realiseerden op 
6 maanden tijd de nieuwbouw (2000 m²!) en renovatie van 
Officenter Leuven.
We kunnen dus nu al stellen dat 2019 een goed jaar is voor 
Officenter maar ook voor de Officenter klanten aangezien 
iedereen baat heeft bij onze uitbreiding en groei!
Hoe meer locaties wij hebben, hoe meer uitvalsbasissen u heeft 
voor uw bedrijf.
 
We kijken even naar wat het najaar te bieden heeft:
De overname van de bistro in Brussel is gerealiseerd en wij 
zijn zeer blij dat de uitbaters van de bistro in Leuven nu ook de 
bistro van Brussel onder hun vleugels nemen.
We wensen Johan, Davy en Nanno veel succes!
Op de planning staat alvast de uitbreiding van de Bistro in 
Geel en Brussel maar we hopen toch stiekem om ook nog een 
nieuwe locatie voor een nieuwe vestiging te vinden.
U hoort dat dan uiteraard als eerste, zodat jullie ook kunnen 
meegroeien.
 
De boog mag zeker niet altijd gespannen staan en daarom 
nodig ik u allen uit om zeker mee te doen aan de Officenter 
Challenge, u leest er alles over op de pagina hiernaast.
 
Ik kijk samen met u uit naar een gezellige herfst en mocht u een alternatief hebben voor de lekkere ijsjes of 
meloen in de zomer (zie foto’s hieronder), dan hoor ik dat graag van u.

         

ONGELOOFLIJK
 HOE SNEL DE TIJD GAAT…

®

In ieder Officenter zal er een team opgericht worden van mensen die geïnteresseerd zijn in meer bewegen op en naast het werk. 
Gedurende 14 dagen streeft u ernaar om elke dag 10.000 stappen te zetten. Dit registreert u via een fitbit of via uw smartphone, 
die in contact staat met onze Improver app. Ondertussen kan u de tussenstanden bekijken en elkaar aanmoedigen om nog 
actiever te zijn. De challenge loopt van 16 september 2019 tot en met 30 september 2019.

De stappen-challenge is een ideale manier om laagdrempelig te bewegen. Zo kan u bijvoorbeeld uw vergaderingen vervangen 
door wandelvergaderingen. Ontspannende wandelingen met de collega’s onder de middag geven uw lichaam en geest extra 
zuurstof. Efficiënt en gezond!

Geïnteresseerd? Hou uw mailbox goed in de gaten! Binnenkort zal u een inschrijvingsmail ontvangen met alle details.
Wouter Goris en Ready2Improve, gevestigd in Officenter Brussel, inspireren mensen en organisaties om duurzaam gezonder te 
leven. 

Vragen rond gezondheid op en naast het werk? Contacteer info@ready2improve.eu.

Officenter news

OFFICENTER CHALLENGE
Officenter on the move: 10k stappen-challenge met Ready2Improve
Het is alweer zover. De laatste vakantiefoto’s worden ingekaderd en de boekentassen bovengehaald. September is 

meestal een stressvolle periode voor elke ouder. Toch is het belangrijk om tijdens die hectische dagen voldoende te 

bewegen. Maar daar is niet altijd genoeg tijd voor in onze volgeplande werkweek. Daarom organiseert Officenter in 

samenwerking met Ready2Improve de 10k stappen-challenge.
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Officenter Primeur

FEESTELIJKE OPENING OFFICENTER LEUVEN 2.0

In januari startten de eerste graafwerken voor de uitbreiding van Officenter Leuven. Het plan? De aanbouw van een 

nieuwe vleugel voor een verdubbeling in capaciteit en een stevige facelift voor de bestaande ruimtes. Amper 6 maanden 

later verhuisden de eerste ondernemingen naar een gloednieuw kantoor. Ondertussen is de extra vleugel tot het laatste 

hoekje afgewerkt, steekt het volledige gebouw in een hip kleedje en loopt alles op wieltjes. De reacties zijn uitsluitend 

positief!

Vlot en vlekkeloos verloop
Met de gekende efficiëntie van Officenter werden de 
verbouwingen razendsnel uitgevoerd. Er werd geprobeerd om 
de hinder tot een minimum te beperken, maar eerlijk is eerlijk: 
het was een aantal weken letterlijk en figuurlijk in het stof bijten. 
Enkele bedrijven, en zeker onze onthaaldames, waanden zich 
soms in een bouwwerf. Daarom ‘een dikke merci’ voor het 
geduld en voor het begrip tijdens de bouw- en renovatiewerken. 
MAAR, het resultaat mag er zijn! Het is aangenaam werken in 
het volledig vernieuwde én grotere Officenter Leuven! 

Bigger, better, beautiful!
Onze nieuwe vleugel staat te blinken met 2000 m2 extra 
capaciteit en tientallen nieuwe, mooi ingerichte kantoren. Meer 
werkplaatsen? Check! Een flinke uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen? Dubbel check! Maar daar bleef het niet bij. 
Alle gemeenschappelijke ruimtes, zoals de vergaderzalen, co-
working en de lounge, werden geüpgraded naar een eigentijdse 
urban look. Ook de Bistro d’Office kreeg een grondige make-
over. Muren werden gesloopt en de gelijkvloers werd opnieuw 
ingericht met nieuwe meubels, een professionele keuken, een 
groot zonnig terras en een apart afhaalpunt.
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“Het is de eerste keer dat Officenter zelf een nieuwbouw 
realiseert. Het was een uitdagend project met een 
pittige deadline. Maar het is gelukt en ik ben fier op het 
resultaat. Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt 
aan deze knappe realisatie.” 

- Christa Jouck, Algemeen Directeur Officenter

“Mooier, ruimer, comfortabeler, 
professioneler, … Ik kan alleen maar in 
superlatieven spreken over de nieuwe 
Bistro d’Office. Ook de klanten zijn 
laaiend enthousiast over de nieuwe 
look & feel. Spring zeker eens binnen 
want binnenkort lanceren we ook 
onze nieuwe menukaart.” 

- Johan Smolders, 
Manager Bistro d’Office

OPENINGSFEEST OP 12 SEPTEMBER
Op donderdag 12 september wordt de nieuwe vleugel van Officenter Leuven feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid 

van de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani. Vanaf 17 uur is iedereen uitgenodigd op onze gratis barbecue. 

Inschrijven via: https://www.officenter.eu/nl/event/openingsbbq-officenter-leuven

KANTOOR HUREN IN OFFICENTER LEUVEN?

Er zijn nog kantoren te huur in Officenter Leuven voor ondernemers die een nieuwe vestiging zoeken in een inspirerende 
omgeving. Het researchpark in Haasrode is vlot bereikbaar, er is gratis parking voor de deur en alle klanten genieten van een 
topservice. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Christa Jouck op het nummer 0473/370149.
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Adviseren en optimaliseren

Diaspoor geeft trainingen en workshops die het welzijn op 
de werkvloer verbeteren. Het aanbod is breed: van fysieke 
sessies voor een betere zithouding, over opleidingen voor 
stresspreventie, tot burn-out op het werk. 

Als een door de VDAB erkend loopbaancentrum kan u ook 
bij hen aankloppen voor loopbaanbegeleiding. Een team van 
professionele coaches werpt een deskundige en objectieve 
blik op uw onderneming. Stuk voor stuk zijn ze gedreven om de 
werkomstandigheden naar het hoogste niveau te tillen, zowel 
voor de werkgever als de werknemer. 

Flexibele formules op maat

Schakel Diaspoor in voor een gerichte aanpak. Ze komen 
graag langs in uw Officenter voor een kennismakingsgesprek. 
Op basis van uw wensen en noden wordt een aanbod op maat 
uitgewerkt met trainingen en consulting door gespecialiseerde 
coaches. Als klant heeft u altijd het laatste woord. U en uw 
medewerkers krijgen toepasbare oplossingen en een handvol 
praktische tips aangereikt. Het resultaat? Een gelukkig team 
en een allround boost voor uw zaak. De investering méér dan 
waard!

Officenter news

INVESTEER IN HET WELZIJN 
VAN UW MEDEWERKERS
Officenter trekt voluit de kaart van welzijn op het werk. Medewerkers die zich goed voelen in hun job en op kantoor? 

Een absolute must! Daarom investeert Officenter in leuke werkplekken, vers fruit en maandelijkse stoelmassages. 

Diaspoor, één van onze klanten in Officenter A12, deelt deze visie en wil bedrijven ondersteunen om een gezonde 

werkomgeving te bieden aan hun team.

Diaspoor, bewust veranderen

Vragen of interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem contact op met Sandra Bonny, 
HR-adviseur & Loopbaancoach.     Info@diaspoor.be | www.diaspoor.be

OFFICENTER VOORZIET VOOR U EEN BROODJESLUNCH.

Kennislunch van 12u30 tot 13u30: 
Data:
Maandag 23 september  =  Officenter Leuven  (Red room)
Dinsdag 24 september  =  Officenter Hasselt  (White room)
Woensdag 1 oktober  =  Officenter Aalst  (Red room)
Vrijdag 11 oktober  =  Officenter Turnhout  (Red room)
Maandag 14 oktober  =  Officenter A12  (Blue/Green room)
Dinsdag 15 oktober  =  Officenter Geel  (Red room)
Maandag 21 oktober  =  Officenter Brussel  (Red room)

 Inschrijven aan de Officenter recepties aub.

Officenter kennislunch

INVESTEER IN VASTGOED VIA UW 
PENSIOENSPAARPRODUCTEN

Roberto Musardo Managing director + 32 (0) 475 57 95 64
 
www.columbusgroup.be. | Hendrik van Veldekesingel 150 - 3500 Hasselt
+32 (0)16 79 53 00 | RPR Antwerpen | FSMA: 115280A | medische beroepen.

Investeren in vastgoed is vaak een goede en standvastige investering. U neemt weinig risico, het is tastbaar en indien 

u het organiseert met de juiste constructie is het ook nog eens fiscaal voordelig. Een niet te missen voordeel is dat 

op dit moment de kredieten aan zeer scherpe tarieven verkrijgbaar zijn. Inzake pensioenopbouw wordt investeren in 

vastgoed ook wel de 5de pijler genoemd.  Columbus group is een toonaangevende verzekeringsmakelaar en anderzijds 

positioneert Columbus group zich als consultant m.b.t. financiële dienstverlening.
 
Door ons team van specialisten beschikken wij over meer dan voldoende expertise om u wegwijs te maken doorheen deze materie. 
Wij beloven u geen saaie uiteenzetting maar een hands-on presentatie in mensentaal.
Graag nodig ik u uit voor een lunchsessie waarbij we dit topic op een uurtje doornemen.

Wat brengen we in kaart?
• Welke zijn de klassieke mogelijkheden inzake pensioenopbouw?
• Wat is nu zeer concreet uw fiscaal voordeel?
• Hoe kan u een hefboom creëren door vastgoed aan te kopen?
• Waarom is het vandaag hiervoor het perfecte moment?

Deze topics zullen 50 minuten in beslag nemen, daarna krijgt u uiteraard de tijd om vragen te stellen. 
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Officenter aanbieding

VERISURE SMART ALARMS
Mensen beschermen mensen

Ieder huis of bedrijf heeft zijn eigen veiligheidsbehoeften. Daar zijn ze bij veiligheidsfirma Verisure al meer dan 30 jaar 

van overtuigd. Met een ruime expertise plaatst de security company maandelijks zo’n 2.000 alarmsystemen bij Belgische 

gezinnen en kleine zelfstandigen. 

Het bedrijf met Zweedse roots is marktleider in België, maar heeft ook drie miljoen klanten in 15 Europese en Zuid-

Amerikaanse landen voor haar inbraak- en brandwerende systemen. Doordat Verisure de technische evoluties op de 

voet volgt, is het aangeboden systeem bijzonder toekomstbestendig.

Naast het bedieningspaneel met de fysieke StarKeys, biedt Verisure de mogelijkheid om het alarm te bedienen en te 

controleren vanop afstand via een app. Vanuit een gecentraliseerde meldkamer wordt er daarenboven 24u/24 en 7d/7 

over particulieren en professionelen gewaakt en staat er een operatorenteam paraat in geval van nood. Veiligheid en 

gemoedsrust staan centraal in alles wat Verisure doet.

Verisure is gevestigd in Officenter Aalst en lanceert een
exclusieve korting voor alle Officenter-klanten.
Maak nu een afspraak en ontvang een gratis veiligheidsstudie.

arnaud.dirick@verisure.be
+32 470 19 13 75 

www.verisure.be

TOT
- €200*
*€200 korting op de installatiekosten

bij een plaatsing binnen 48u na de o�erte.
Aanbod niet cumuleerbaar.
Actie geldig tot 31/12/2019

Verzeker uw veiligheid en gemoedsrust
met Verisure, de no.1 in België en Europa.

Zomer:
BBQ, ijsjes en meloen

®

IN BEELD



NIEUWKOMERS 
BIJ

® Lou Morgan II
Calculatie, verkoop, technische 
opvolging van projecten in 
woningbouw, industriebouw 
en waterbouw
louis.goetschalckx@skynet.be

ETS
Energie – installatie en onderhoud 
van technische installaties
info@uweigenenergie.be
www.uweigenenergie.be

Media 24
Nieuwswebsite
media24bvba@gmail.com
www.media-24.be

HASSELT
BIZZOSCOPE Consulting bvba
Software bedrijf
www.avola-decision.com

Nathalie Wouters bv
Eyes & More brillenwinkel
nathaliewouters@gmail.com

Suwaco n.v.
Afval management
info@suwaco.eu
www.suwaco.eu

Tervuren Invest bvba
Vastgoed ontwikkeling
0475 25 87 11

Truca BVBA
Consultancy
0475 74 64 84

Trem BVBA 
Real Estate & Management
hugh.driessen@icloud.com

AJA Executives bvba
Management
0479 79 31 06

FCR Media
Marketing services
info@fcrmedia.be
www.fcrmedia.be

Mercateo Belgium bv
Het inkoopplatform voor 
de zakelijke markt
info@mercateo.be
www.mercateo.be 

Chantal Jacobs Bv
Medisch specialist
cer.jacobs@live.nl

New Senses bvba
Uitgeverij magazines bouw 
Philip@prestigegroup.be
www.maisonable.be

Edco Jobs
Werving- en selectiekantoor 
info@edco-jobs.eu
www.edco-jobs.eu

Woning en Gezin
Advies en opleidingen
info@woningengezin.be
www.woningengezin.be

Health& Wealth
Sales
ulrik@bict.be

LEUVEN
Ymage bv 
Beeldverwerking voor onder andere 
e-commerce doeleinden 
www.ymage.com 

Nemesis nv 
Beheer van residentieel onroerend 
goed
studentrooms@live.be
 
Riflebird Capital cvba
Marktonderzoek & Adviesbureau
sgilis@riflebird.be
www.riflebird.be  
 
Social deal bvba 
Verkoper van diensten en goederen 
dmv. tegoedbonnen
www.socialdeal.be 
 
Project Developers bv 
Project development in de bouw
dennis@projectdevelopers.be 

 

PE Group: 
Financiële diensten
Stefan Yee 
stefan.yee@pegroup.be
 
FCR Media 
Marketing Services, 
info@fcrmedia.be
www.fcrmedia.be

TURNHOUT 
Quali Cura                      
Thuisverpleging
Asabbane.mina@telenet.be
www.qualicura.be

Schilderwerkenplus
Schilder- en onderhoudswerken
Vandeneyndekelly@gmail.com
 
Leijtens België bv
Horeca Groothandel
N.kerkhof@hagu.nl
www.leijtensgvb.nl

Ductus Management
Leveren managementdiensten
Geert.buijsman@yahoo.com

FCR Media
Marketing services
info@fcrmedia.be
www.fcrmedia.be

Safe Belgium bvba
Verhuur en bouw van stellingen
J.Remmits@safebv.eu
 
Philip Brosens 
Gerechtsdeurwaarder
Gerechtsdeurwaarder
Philip.brosens@telenet.be

MAASTRICHT
Bobco Nederland BV / 
Mijn Zorgeloos Huis
Beheer van onroerend goed
info@mijnzorgelooshuis.nl
www.mijnzorgelooshuis.nl

AALST
Durst
Fabrikant van digitale productie 
technologieën 
h.klarenbeek@durst-online.be
www.durst-group.com

Hairbeau
Kapperszaak
office@hairbeau.be
www.red-stylists.be

Accent Jobs For People 
Uitzend-selectiebedrijf
katrien.vanesser@accentjobs.be
www.accentjobs.be/nl

Anvas Bodyguards
Bewakingsfirma
Annemie.vanschepdael@anvas.be
www.anvasguards.com

NEC
Fabrikant van hardware (display 
solutions)
Evy.remory@nec-displays.com
www.nec-display-solutions.com

Konnekto
Begeleiden van groeibedrijven 
(business consultancy)
ruth@konnekto.be
www.konnekto.be

Greenfever
Projectontwikkelaar hernieuwbare 
energie & dienstverlener in de 
energiesector
marianne.eeckhout@greenfever.be
www.greenfever.be

Mon3aan
Cloud accountancy-advies
Frederik.meert@mon3aan.be
www.mon3aan.be

Kenze 
Softwarebedrijf
david.stroobants@kenze.be
www.kenze.be

Strategon bvba 
Reiswebsite gespecialiseerd in last 
minutes & vakantiedeals
info@vakantiedeals.be
www.vakantiedeals.be

WISL bvba
Business begeleiding, Persoonlijke 
begeleiding, Loopbaanbegeleiding
mario@wisl.be
www.wisl.be

ANTWERPEN 
(A12)
B2C Europe
Overige posterijen en koeriers
bart.ybema@b2ceurope.eu
www.b2ceurope.eu

TLQ Services (Taxi Limo quality 
Services)
Taxi bedrijf
info@tlqservices.eu
www.tlqservices.eu 

BRUSSEL
F-Secure bvba
Security
sales@f-secure.nl
www.f-secure.com

Robrechts & Thienpont cvba
Security & consultancy
pro@consultancy.be 
www.Rtconsultancy.be

Metoz bvba
Installaties en onderhoud in de 
bouwsector
info@fysservices.be

Teamleiders.nu
Bemiddeling teamleiders en 
teammanager
info@teamleiders.nu
www.teamleiders.nu

Carron-Advocaat bvba
Advocaten
ortwin.carron@casbtl.com

A.J.E Consult
Consulting
Laurapellegrino1607@gmail.com

Le Trans BV
Koerierdienst
heidi@debockboekhoudservice.be

Medical Precision n.v
Onderhoud en herstelling van 
flexibele endoscopen
info@medicalprecision.be
www.medicalprecision.be

GEEL
Veasy VOF
Sales en adviesbureau
info@veasy.be
www.veasy.be

One Job
Werving- en selectiekantoor
info@onejob.be
www.onejob.be

Collifin
Incasso bureau
gunter@collifin
www.collifin.com

Hita
Duurzame energie
info@hita.be
www.hita.be

        



                
          BEDRIJFSINFO
                             www.maisonable.be 

Wie slim wil investeren, richt zijn pijlen anno 2019 op de vastgoedmarkt. 
Project Developers is een jong bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling 
en de verkoop van nieuwbouwwoningen die verhuurd worden met 
huurgarantie. Een baksteenobligatie met een hoog rendement én de 
zekerheid van een huurinkomen gedurende 18 jaar.

Met een neus voor vastgoed en een achtergrond in de sociale 
woningbouw vormen zaakvoerders Dennis en Pieter al enkele 
maanden de drijvende kracht achter Project Developers. Als 
complementair team zetten ze iedere dag hun schouders onder 
rendabele investeringsprojecten in heel Vlaanderen. Concreet? 
Project Developers gaat op zoek naar de juiste locatie, ontwikkelt 
eigentijdse, energiezuinige nieuwbouwwoningen en verkoopt deze 
aan investeerders met huurgarantie. 

Als ambitieus bedrijf wil Project Developers blijven ondernemen met 
oog voor elke schakel in de keten. Optimaal rendement voor de koper, een betaalbare woning voor de huurder, een duurzame 
samenwerking met hun bouwpartners en een huurcontract op lange termijn. Kortom: een verstandige vastgoedinvestering met 
een win-win voor alle betrokken partijen.  

 

 “Een kantoorruimte met een goede prijs-kwaliteitsverhouding, flexibele vergaderzalen, een verzorgde accommodatie 
met een moderne toets, ... Officenter Leuven biedt de ideale all-in formule op maat van ons bedrijf. En omdat we vaak in 

Hasselt werken, springen we regelmatig binnen in Officenter Hasselt om daar te werken of te vergaderen.”

            

  BEDRIJFSINFO 
  www.projectdevelopers.be  

MATCHMAKER TUSSEN ONDERNEMERS EN BEDRIJFSLOCATIES

OFFICENTER MAASTRICHT

BETROUWBARE EN DUURZAME ENERGIE UIT EIGEN BODEM

HITA brengt gemeentes, bedrijven en investeerders in de Antwerpse 
Kempen en Limburg een stap dichter bij duurzame energie. Sinds juni 
2019 maken CEO Geert De Meyer, een team van energiespecialisten 
en enkele strategische partners groene energie tastbaar en 
betaalbaar. Hoe? Ze boren meer dan 1000 m diep en gebruiken 
de lokale, natuurlijke warmte van de aarde voor warmtenetten en 
elektriciteitsproductie. 

Er zijn diverse redenen om in dit positieve energieverhaal te stappen. 
De eerste HITA-klanten zijn bijvoorbeeld op zoek naar een bereikbare 
energieleverancier, willen hun inwoners milieuvriendelijke energie 
aanbieden, wensen onafhankelijk van geopolitiek te zijn, … HITA 
is hun vast aanspreekpunt en totaalpartner. Met als uitvalsbasis 
Officenter Geel, verkent HITA de terreinopportuniteiten in de 
Antwerpse Kempen en Limburg. Van observerende plaatsbezoeken, 
over ondergrondse testing en bovengrondse warmtemetingen, tot 

uiteindelijk duurzame warmte- en elektriciteitsproductie.
HITA is een spin-off van onderzoeksinstelling VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en informeert als pionier in 
diepe geothermie bedrijfsleiders, gemeentes en potentiële investeerders tot in de puntjes. Het bedrijf is ambitieus en motiveert 
geïnteresseerden om op eigen tempo mee op de kar te springen van duurzame energie uit eigen bodem.

“In Officenter Geel zitten ze niet stil. En dat merken we aan alles. Er is een dynamische sfeer. Een hartelijk welkom bij 
aankomst, laadpalen voor onze elektrische voertuigen, altijd plek om te vergaderen, een toffe bistro, … 

Een échte match met HITA dat ook goesting heeft in de toekomst.”
 

  

Bouwen of verbouwen? New Senses uit Hasselt ontwerpt smaakvolle 
coffee table books boordevol sfeervolle foto’s die u toelaten de juiste 
interieurkeuzes te maken tijdens uw bouwproject. Elk boek is stijlvol 
vormgegeven en bouwt de inspiratiebrug tussen bouwheer, architect 
en toeleveranciers. De ideale eyecatcher voor op uw salontafel, 
perfect afgestemd op het DNA van uw architect.

Hoewel New Senses pas in september zijn intrek neemt in Officenter 
Hasselt, is dit bedrijf geen nieuwkomer in de uitgeverswereld. 
Met meer dan 20 jaar ervaring in het uitgeven van boeken en 
magazines legt zaakvoerder Philip met New Senses de focus op 
de bouwwereld, met de architect als rode draad. Netwerken, 
leadgeneration, gepersonaliseerde brochures ontwerpen, … Vaak 
hebben architecten niet de tijd om een uitgebreid communicatie- en 
salesplan uit te rollen. New Senses grijpt dit pijnpunt aan en ontwerpt 

gepersonaliseerde inspiratieboeken die de gepaste aandacht geven aan de juiste partijen, op het juiste moment. 
Waar New Senses zich momenteel richt op architecten in Limburg, is het haar ambitie om door te groeien naar de rest van 
Vlaanderen. Daarnaast willen ze hoogwaardige content blijven creëren voor de bouwheer, architecten en toeleveranciers, zowel 
online als offline.

“Samen ondernemen, ruimte om te groeien, een praatje slaan in de gezellige Bistro, …
 In Officenter Hasselt werken we elke dag in een bruisende community met tal van interessante bedrijven. 

De plaats bij uitstek om van elkaar te leren!”

 

LUXUEUZE INSPIRATIEBOEKEN VOOR UW BOUWPROJECT

OFFICENTER GEEL 

OFFICENTER HASSELT

VERSTANDIGE VASTGOEDINVESTERINGEN MET RENDEMENT

OFFICENTER LEUVEN

Bedrijfscontactpunt Maastricht staat ondernemers met gratis advies 
bij in hun zoektocht naar de geschikte bedrijfslocatie. Vergunningen 
en bestemmingsplannen? Advies en bemiddeling? Overnemen 
en verhuizen? Bezoeken en vergelijken? Met een team van acht 
accountmanagers is er steeds een gespecialiseerd adviseur beschikbaar 
voor wie zijn ondernemersplan wil uitrollen in Maastricht.  

Een restaurant of bed and breakfast beginnen? Een productiebedrijf 
oprichten of van thuis uit werken? De businessmogelijkheden in 
Maastricht zijn eindeloos. De vestigingsopties zijn dat ook, wat de 
zoektocht naar de perfecte locatie niet vereenvoudigt. Onder de 
vleugels van de gemeente Maastricht matcht Bedrijfscontactpunt 
Maastricht ondernemers met hun ideale bedrijfshuisvesting.
Tijdens het tweemaandelijkse spreekuur op dinsdagochtend van 
09.00 – 12.00 uur in Officenter Maastricht, zet het Bedrijfscontactpunt 
de deuren wagenwijd open voor geïnteresseerde ondernemers. Dan 
kunnen lokale ondernemers, beginnend of ervaren, zonder afspraak aankloppen voor helder en gratis huisvestingsadvies. Buiten 
het inloopspreekuur kunnen ondernemers een afspraak maken of contact opnemen via telefoon of e-mail.

 ‘’Met een ligging in de bruisende bedrijvenzone Randwyck hebben we met Officenter Maastricht de ideale locatie beet, 
pal tussen de ondernemers. Officenter heeft daarnaast een hippe en vriendelijke uitstraling. Dit sluit goed aan bij onze 

laagdrempelige aanpak richting ondernemers.’’  - Shirley Hupkens, accountmanager Bedrijfscontactpunt.

  
  
  BEDRIJFSINFO  
  www.bedrijfscontactpunt.nl

PROJECT
DEVELOPERS

PROJECT
DEVELOPERS

Duurzame energie 
uit eigen bodem.

BEDRIJFSINFO
www.hita.be

Duurzame energie 
uit eigen bodem.
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Ruim tien jaar is GreenFever actief als projectontwikkelaar her-
nieuwbare energie en dienstverlener in de energiesector. Gedurende 
de ontwikkeling van groene energieprojecten engageert het 
vooruitstrevende bedrijf zich als langetermijnpartner. Als een loyale 
partij voor alle betrokken partijen met volledige transparantie over 
visie, doelstellingen en cijfers. 

Hun klanten komen met hun activiteiten in hernieuwbare energie voor 
grote uitdagingen te staan maar vinden bij GreenFever duurzame en 
toekomstbestendige antwoorden. Zaakvoerder en burgerlijk ingenieur 
Stijn Lenaerts geeft het cliënteel als bijkomende service inzage in zijn 
visie op het Belgische energielandschap. 

Bij Officenter Aalst bestaat er voor GreenFever geen twijfel over wat ze krijgen. Geen onverwachte of onaangename 
kosten voor het zeskoppige team ter plaatse. Flexibel te boeken vergaderzalen, voldoende parkeergelegenheid, … 
alles is inbegrepen in een vaste fee. Voor GreenFever is de locatie daarenboven gunstig: pal tussen Gent en Brussel, 

ideaal om files te vermijden. Dat het complex een nieuwbouwrealisatie is die knap en functioneel is ingericht, 
is een mooie bonus.

  BEDRIJFSINFO 
  www.greenfever.be

    BEDRIJFSINFO
                                       www.microfocus.com 

THUISVERPLEGING MET EEN HART EN OOR VOOR DE PATIËNT 

OFFICENTER TURNHOUT

BRUGGENBOUWERS VOOR DE DIGITALE WERELD

Micro Focus is een internationaal softwarebedrijf dat klanten de juiste 
tools aanreikt voor hun digitale transformatie. Dit doen ze door de 
bestaande oplossingen van de klant te respecteren, en hierop verder 
te bouwen met nieuwe technologieën. Hun brede softwareportfolio 
ondersteunt tal van ICT-toepassingen: van plannen tot beheren, 
en van beveiligen tot data analyseren. Het resultaat? Hun klanten 
kunnen snel en efficiënt innoveren, zonder alles overboord te moeten 
gooien. Hierdoor blijven de kosten en risico’s beperkt. 

In september heeft Micro Focus zijn intrek genomen in Officenter 
Vilvoorde. Maar wereldwijd heeft deze grote speler zijn plaats 
verworven in de top 10 van softwarebedrijven, naast o.a. Microsoft 
en Oracle. De cijfers spreken voor zich: 14.000 werknemers in 43 
landen en meer dan 40.000 klanten in uiteenlopende branches: van 
financiële instellingen, naar de farmaceutische industrie, tot en met 
de publieke sector.

Micro Focus plaatst de klant altijd centraal bij het ontwikkelen van kwalitatieve producten. Tal van klinkende namen zijn fan van 
hun toepassingen. Zo gebruikt Twitter een predictive analytics oplossing om tweets uit te pluizen en trends waar te nemen. En 
ook BMW is overtuigd: met de automated testing tools kunnen ze dagelijks de meer dan 100 miljoen lijnen software testen die in 
een auto vervat zitten. Indrukwekkend! 

“Tijdens de zoektocht naar een nieuw kantoor hebben we verschillende opties overwogen. Officenter Vilvoorde stak 
er met kop en schouders bovenuit dankzij de professionele inrichting, het uitgebreide dienstenaanbod en het 

warme onthaal. De beslissing was snel gemaakt!”  

                 
             

Columbus is een onafhankelijk adviesbureau voor zelfstandige 
medische en paramedische beroepen. Van tandarts en apotheker 
tot osteopaat of kinesist: het gedreven team van financial architects 
en service managers gaat elke dag op zoek naar de beste financiële 
producten tegen de laagste kosten van de markt. Vertrouwelijk, 
beredeneerd en 100% ongebonden. 
Het maximale uit uw pensioenplan halen, goed geïnformeerd 
een verzekering afsluiten, een fiscaal spaarplan op maat van uw 
profiel, … De zoektocht naar een interessant verzekerings- of 
spaarpakket neemt heel wat tijd in beslag. Het aanbod van banken 
en verzekeringsmaatschappijen is enorm, en vaak ontbreekt het 
aan werkbaar en onafhankelijk advies. Niet evident om het bos 
door de bomen te zien! Columbus luistert, adviseert, vergelijkt 
en optimaliseert. Een constructieve dialoog die leidt tot financieel 
welzijn op maat, want de noden van hun klanten staan met stip op 1. 

Naast sparen en verzekeren, is Columbus ook gespecialiseerd in beleggingen en vastgoed. Zo bieden ze een gepersonaliseerde 
totaalformule die de beste producten van verschillende maatschappijen combineert. Een snelle update van uw financieel pakket? 
Op het Columbus online platform beheert u uw contracten met slechts een druk op de knop.
 

 “Onze adviseurs zijn veel op de baan. Een afspraak buiten de kantooruren, persoonlijk advies bij klanten 
thuis of in hun praktijk, … De flexibiliteit van Officenter sluit perfect aan bij onze dagelijkse werking. 

En de onthaaldames zijn schitterend!”

TRANSPARANT FINANCIEEL ADVIES VOOR MEDICI

OFFICENTER BRUSSEL

OFFICENTER ANTWERPEN A12

GREENFEVER - TRANSPARANT PARTNERSHIP VOOR GROENE 
ENERGIEPROJECTEN

OFFICENTER AALST

Quali Cura biedt verpleging aan huis waarbij het comfort van de 
patiënt voorop staat. Oprichtster en verpleegkundige Mina Assabane 
is al meer dan 25 jaar actief in de zorgsector. Ze engageert zich voor 
thuisverpleging die de juiste zorg biedt, in de eigen leefomgeving 
en met oog voor de patiënt als individu. Mina komt aan huis in 
Turnhout, Beerse, Vosselaar, … en krijgt ondersteuning van sociaal 
verpleegkundige Kayleigh en administratief bediende Valasia.

Beroep doen op Quali Cura kan uitsluitend met een voorschrift van 
een arts, maar de dames staan met de glimlach in voor zorg met 
een plus. Iedere patiënt krijgt namelijk een vaste verpleegkundige. 
Een vertrouwd gezicht dat de medische zorgen toedient, maar ook 
luistert naar hun bezorgdheden en aandacht heeft voor hun sociale 
of financiële situatie. Als bruggenbouwer nemen ze vertrouwelijk 
contact op met bijvoorbeeld de familieleden, bewindvoerder of 
huisarts waar nodig.
Quali Cura biedt naast traditionele thuisverpleging ook twee bijkomende expertises aan. Palliatieve zorg en thuisverpleging bij 
allochtone patiënten. Respect voor het geloof en de bijhorende gebruiken? Natuurlijk! Quali Cura hoopt zich zo in de toekomst 
verder te professionaliseren als verstrekker van zorg op maat. 

“Van zodra we voet zetten in Officenter Turnhout kregen we een goed gevoel. De service gaat er veel verder dan 
infrastructuur en apparatuur. De onthaaldames zijn heel betrokken en beantwoorden onze vragen razendsnel. 

Deze herfst verhuizen we. Maar Officenter verlaten, doen we gelukkig niet. We trekken naar de eerste verdieping en 
zijn volop aan het aftellen!”

  BEDRIJFSINFO
  www.qualicura.be

                   BEDRIJFSINFO
                     www.columbusgroup.be
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Geef zeker blijde gebeurtenissen door op info@officenter.eu. 
Wij vermelden ze graag in ons volgende magazine

GOED NIEUWS PAGINA
®

Vera van de firma 
ATS Logistics werd 
mama van een meisje 
Nina. Gefeliciteerd! 
(Officenter Geel).    

 Minne Bex 
(Schakel) en Sintayehu 
Mulugeta Chernet zijn trotse 
ouders geworden van een tweeling, 
Malia en Zita, geboren op 30 
januari 2019. Hun dochtertje Solana 
krijgt er 2 zusjes bij. Proficiat!
         (Officenter Hasselt)

Na 12 jaar 
trouwden Ineke Kerkhofs
(Pleegzorg Limburg) en   
  Ruben Theuwen. 
  Nog vele mooie jaren 
samen! (Officenter Hasselt)

In Officenter Hasselt 
werden Roberto Musardo  
(Columbus Group) en Hilke 
op 14/06/2019 trotse ouders 
van Anna, een zusje voor 
                   Julius.         
       Gefeliciteerd!

Sallina La Monaca van 
Pleegzorg Limburg stapte 
in het huwelijksbootje met 
Jesse Claes. Proficiat!  
(Officenter 
Hasselt)

Gaston 
is de flinke zoon 

van Gitte Jansen van 
Corporate Benefits. 

Welkom Gaston!
(Officenter Hasselt)

Wessel Van Orden 
  (Pythagoras) is papa geworden 

van Ann-Sophie. 
         Dikke proficiat!

                        (Officenter Turnhout)

Nadia Majewski, 
Happy Client Vlinder bij 
Officenter maakt vanaf 
nu ook haar man 
Pieter Zurings
heel happy.

Officenter news

IRONMAN MET EEN MISSIE
3,8 km zwemmen, 180 km wielrennen én een marathon uitlopen?  Dat is de uitdaging 
die David Vanhaelen, relatiebeheerder bij Kind en Gezin in Officenter Hasselt, aangaat. 
David is al volop aan het trainen voor zijn allereerste Ironman op 21 juni 2020 in Hamburg. 
Officenter staat als één blok achter deze straffe triatleet, die vastbesloten is om zijn 
ambitie waar te maken.  

Van een eenmalige uitdaging…
Op 26 maart 2017 wees de weegschaal van David een verontrustend cijfer aan. Het signaal 
voor hem om het roer stevig om te gooien en zijn sportschoenen aan te trekken. Hij besloot 
om 3 maanden later deel te nemen aan de sprint-triatlon in Riemst, een competitie met 500 
meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen. Dankzij een flinke dosis motivatie, een stevig 
trainingsschema en een strak dieet haalde David trots de eindmeet. Het resultaat? 30 kilo 
lichter en helemaal gebeten door de triatlonmicrobe. Hij nam aan talloze wedstrijden deel 
en verlegde steeds zijn grenzen met langere afstanden. 

… naar een complete levenswijze
De volgende uitdaging van David is om een volledige triatlon af te leggen. Met een 
gestructureerd schema van 10 tot 15 trainingsuren per week is hij zich grondig aan het 
voorbereiden. Het blijft puzzelen om een evenwicht te vinden tussen sport, werk en gezin, 
maar David is vastbesloten om zijn droom te verwezenlijken. Zijn doel? Finishen in minder 
dan 12 uur. Op 21 juni 2020 hoopt hij eindelijk de woorden “You are an Ironman!” te horen. 
Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen van David? Volg hem gerust via Instagram 
(@davidvanhaelen) voor de laatste updates. Officenter wenst hem alvast heel veel succes en 
duimt mee voor een toptijd!

HEROPENING SHOWROOM SEDUS @ OFFICENTER AALST

Op 20 juni opende de heringerichte showroom van Sedus in Officenter 
Aalst. Niet met een knal maar met gespetter (afkomstig van de 
buiten barbecue). Oorspronkelijk vestigde Sedus zich in 2016, in wat 
destijds een leeg kantoorgebouw was met een uitstekende ligging 
maar verouderde faciliteiten. De showroom werd nu heropend in een 
volledig gerenoveerd Officenter, een van de 8 Business Centers die 
de Officenter Group nu heeft in Vlaanderen, Brussel en Nederland.

De showroom in Aalst (ook wel Brussel West genoemd) werd volledig 
heringericht volgens de nieuwe kleurenschema’s van het Kleuren 
Kookboek en onze interieurarchitect, Ilina Stankova, introduceerde 
de Orgatec noviteiten in de nieuwe omgeving alsof ze er voor zijn 
gemaakt, waarbij ze altijd de unieke sfeer van de vorige en zeer 
succesvolle edities behouden.

Ongeveer 50 Belgische en Luxemburgse dealers voegden zich bij 
ons voor de opening en de BBQ was een groot succes, maar dit pas 
na een goed bezocht en interessant opleidingsprogramma in de 
vergaderzalen van Officenter (uitgerust met Sedus stoelen en tafels 
natuurlijk...). De ijskar aan het einde van de dag was de kers op de 
taart.

Om de samenwerking van Sedus en Officenter te vieren, werden 
Christa Jouck (CEO Officenter) en Erik de Keersmaecker (Country 
Manager Sedus) gevraagd om  de taart aan te snijden.

U bent altijd welkom in de Sedus Showroom in Officenter Aalst voor 
een kijkje en een kopje koffie (misschien wel met een ijsje of een lekker 
stukje cake...).  www.sedus.com
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Antwerpsesteenweg 124   
B-2630 Antwerpen
T. +32 (0)3 870 46 46   
BE 0844 137 154
a12@officenter.eu

Antwerpen (A12)

Kleinhoefstraat 5  
B-2440 Geel
T. +32 (0)14 57 00 11  
BE 0652 699 637
geel@officenter.eu

Geel

Grauwmeer 1
B-3001 Leuven
T. +32 (0)16 74 47 70 
BE 0544 882 256
leuven@officenter.eu

Leuven

Rubensstraat 104   
B-2300 Turnhout
T. +32 (0)14 47 08 47   
BE 0837 798 797
turnhout@officenter.eu

Turnhout

Ninovesteenweg 198   
B-9320 Aalst
T. +32 (0)53 51 02 00  
BE 0711 938 230
aalst@officenter.eu

Aalst

Luchthavenlaan 27
B-1800 Brussel (Vilvoorde)

T. +32 (0)2 486 30 00  
BE 0660 720 745
brussel@officenter.eu

Brussel

H. van Veldekesingel 150   
B-3500 Hasselt 
T. +32 (0)11 87 08 11   
BE 0821 194 476
hasselt@officenter.eu

Hasselt

Gelissendomein 8-10
6229 GJ Maastricht NL
T. +31 (0)43 7600100       
NL 851 991 440 B 01
maastricht@officenter.eu

Maastricht

office - meeting - coworking - bistro
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