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Wist u dat we maar liefst 40 % van ons geluk in eigen handen 
hebben door onze ingesteldheid (mindset)?
Uw mindset is het geheel van gedachten en overtuigingen. 
Of u positief of negatief ingesteld bent ten opzichte van iets of 
iemand bepaalt voor 40 % uw geluk.
 
Of zoals Voltaire zei:
“J’ai décidé d’être heureux.  C’est mieux pour la santé”.
 
Denken we negatief? Dan voelen we ons geërgerd, gefrustreerd 
of angstig.
Door positieve gedachten te hebben, voelen we ons blij, vol 
vertrouwen of voldaan.
Elke ‘nee’ leidt tot spanning.  Elke ‘ja’ leidt tot ontspanning.
De medewerkers van Officenter konden dat aan den lijve 
ondervinden tijdens een workshop: “ja of JA? De strategie van 
het geluk” van Frederik Imbo. (meer info op www.imboorling.be)
 
Beeldt u in hoeveel meer geluk u in uw leven zelf kan creëren door 
te stoppen met u te ergeren en te klagen over de anderen en dan 
die vrijgekomen energie gebruiken om te veranderen wat wél kan 
veranderd worden.
 
Wij bij Officenter doen alle dagen heel erg ons best om alleen maar ‘JA’ te zeggen tegen u en wij hopen dat dat 
ook weer blijkt uit de klantentevredenheidsenquête die u deze week zal ontvangen. 
Zeker invullen want iedereen maakt weer kans om een weekendje weg te winnen!
 
Geluk wordt voor 50 % bepaald door uw DNA, voor 40 % door uw mindset en slechts voor 10 % door omgevings-
factoren.
Dus die nieuwe auto, of exotische vakantie, 5 kilo lichter maakt u niet gelukkiger…
Maar gelukkig hebben we controle over onze mindset en kunnen we met onze gedachten er dus ZELF voor 
zorgen dat we gelukkiger zijn. Dus niet piekeren maar glimlachen!
 
We gaan u ook verrassen met de nieuwe Officenter jaarkalender volledig in het thema GELUK.  
U zal er een heel jaar plezier aan hebben.
 
Officenter blijft groeien en zoals u weet bent u van harte welkom in al onze vestigingen.  Daarom stellen we graag 
onze nieuwe Happy Client Assistants aan u voor (zie pagina 8 en 9).
 
Onze Happy Client Assistants hebben hun fantasie de vrije loop kunnen laten gaan want ze mochten dit jaar zelf 
een leuk nieuwjaarevent bedenken voor hun klanten. 
Kijk even op pagina 4 en 5 wat uw dames voor u in petto hebben op 10 januari 2020 van 17 tot 23u.
U en uw gasten zijn van harte welkom!
 
En het is nooit te vroeg om u het allerbeste toe te wensen, vandaar wil ik jullie nu al 
een ongelooflijk gelukkig 2020 toewensen!
 

JA JA JA!

®
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Officenter opening

FEESTELIJKE OPENINGSRECEPTIE 
VAN OFFICENTER LEUVEN 2.0

Op 12 september werd de nieuwe vleugel van Officenter Leuven officieel ingehuldigd. Onder goedkeurend oog van 

burgemeester Mohamed Ridouani genoten we van een zomerse barbecue, frisse drankjes, zoete dessertjes en gezellige 

livemuziek. Kijk mee naar enkele sfeerbeelden!
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Klantvriendelijkheid en hospitality zijn dé pijlers die Officenter met stip op één plaatst. Graag stellen we in deze editie van 

het magazine de nieuwe Happy Client Assistants aan u voor. U leert ze een beetje beter kennen dankzij volgende vragen:

1. Hoe zou je jezelf omschrijven in 3 woorden?

2. Wat zijn je hobby’s?

3. Wat is je favoriete drankje?

4. Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Officenter news

MEET & GREET: 
DE NIEUWE HAPPY CLIENT ASSISTANTS

Elke Van den Broeck Officenter Turnhout

Carpe Diem

1. Vrolijk, behulpzaam en meedelevend

2. Yoga en nagelstyliste

3. Martini Bellini

4. Curaçao

Natascha Feil Officenter Leuven

Droom niet je leven - leef je droom

1. Vriendelijk, enthousiast, spontaan

2. Mijn gezin, uit gaan eten, wandelen

3. Witte wijn

4. Malediven

Kaat Van Hove Officenter Aalst

Als je iets hard genoeg wilt, 
dan kan je dat bereiken. 
Wie goed doet, goed ontmoet.

1. Positief ingesteld, behulpzaam en een problemsolver

2. Zilveren/bronzen juwelen maken, me verliezen in een goed boek,

 lekker gaan eten of keuvelen met vriendinnen.

3. Lattemacchiato met hazelnootsiroop en in de zomer een cocktail

4. Met de wagen naar Frankrijk trekken, dat bevalt ons als gezin wel

 heel erg. Leuke, authentieke plekjes bezoeken en een frisse duik

 nemen met de kinderen in het zwembad.

Anneleen Meert Officenter Aalst

Teamwork makes the dream work!!

1. Loyaal

2. Tennis, etentje met vrienden

3. Aperol Spritz

4. Griekse eilanden (Cycladen)

Patsy Van Hoyweghen Officenter Brussel

Wish it, Dream it, Do it !

1. Energiek, opgewekt en ongeduldig

2. Geen hobby’s, de zorg voor mijn 6 maanden oude zoontje 

en 2 stiefzoons van 6 en 8 jaar is al een hobby op zich :-)

3. Cava

4. Bali

AL DE MEDEWERKERS KREGEN EEN OPFRISSING VAN
 DE EHBO-CURSUS EN DE WERKING VAN DE AED.
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IN BEELD

Halloween ontbijt in Officenter.
Angstaanjagende taferelen op 31/10 in alle Officenters. Er was 
een wedstrijdje aan gekoppeld voor de engste klant en de 
meest angstaanjagende Happy Client Assistant. 
En omdat wij niet durfden kiezen, geven wij een prijsje 
     aan alle deelnemers namelijk: 
           een fles champagne!



Officenter Column

Welzijn op het werk duurzaam verbeteren 
met de werkbaarheidscheque 

1 oktober was het eindelijk zover: de ontknoping van de 
spannende 10k stappen-challenge. De laatste twee weken van 
september namen verschillende Officenter-teams het tegen elkaar 
op en daagden ze elkaar uit om per dag minimum 10.000 stappen 
te zetten. Een sportieve uitdaging mét succes, want wie drukke 
kantoordagen doorbreekt met een stevig blokje om, verhoogt niet 
alleen zijn dagelijkse dosis beweging, maar ook zijn concentratie. 
Teams werden gevormd, de inschrijvingen liepen binnen en elke stap 
werd nauwkeurig getrackt aan de hand van een fitbit of smartphone. 
Na twee weken stappen verzamelen en trappenlopen, maakten we 
bij Ready2Improve de balans op. De winnaar? Team Maastricht! Zij 
haalden de meeste dagen de kaap van 10.000 stappen en winnen 
een inspirerende workshop over gezonde voeding, gegeven door 
voedingscoach Laura. Proficiat!

Meer beweging op de werkvloer kunnen we alleen maar positief 
aanmoedigen. Daarom willen we alle teams die zich hebben 
ingeschreven van harte bedanken voor hun enthousiaste 
deelname en toffe reacties. Actieve doelen stellen, elkaar 
aanmoedigen en inspireren, … Hou deze sportieve mindset in 2020 
zeker vast! Ook gaat onze dank uit naar de behulpzame onthaaldames 
die de challenge mee gepromoot en geregeld hebben. Zonder hen 
hadden we nooit dezelfde, gunstige resultaten geboekt.

Een actieve werkplek boost het welzijn van uw werknemers. Daar 
is de 10k stappen-challenge het beste bewijs van! Waarom zou u 
als werkgever deze gezonde trend niet verderzetten doorheen 
het nieuwe jaar? Lange werkuren kloppen, omgaan met stress, met 
goesting gaan werken, … Het werklandschap in Vlaanderen ontpopt 
zich meer en meer als een kennisindustrie, waar het meeste breinwerk 
achter het bureau plaatsvindt. 

Om de mentale en fysieke gezondheid op het werk te promoten, 
introduceerde de Vlaamse overheid de werkbaarheidscheque. 
Concreet? Een initiatief dat voortvloeit uit het actieplan ‘werkbaar 
werk’ en als doel heeft de pijnpunten en opportuniteiten van 
uw werkomgeving in kaart te brengen. Op basis daarvan kan een 
praktisch actieplan worden uitgerold, dat uw personeel de juiste 
handvaten geeft om met plezier en energie te komen werken. De 
cheque is van toepassing op alle ondernemingen uit de profitsector, 
vanaf 1 werknemer met een maximale subsidie van 10.000 euro per 

bedrijf. 

Benieuwd hoe uw bedrijf werkbaar 
werk naar een hoger niveau kan 
tillen? Dien uw aanvraag in voor de 
werkbaarheidscheque, laat uw bedrijf 
scannen en ontdek welke noden en 
behoeften vandaag nog beter kunnen 
worden omkaderd. En goed nieuws, want 
hoewel de cheque normaal slechts tot 6 
december kon worden aangevraagd, 
werd de termijn verlengd tot 31 
december. De ideale kickstart van een 
gezond, werkbaar en wervend 2020! 

Wouter Goris

Officenter Column

De wereld is continu in verandering. Een afstandelijke 
kennismaatschappij? Die willen we maar al te graag inruilen 
voor een warme community, waarbij we ons netwerk inzetten 
om mensen te connecteren. Ook Officenter is een community, 
die we de komende jaren nog hechter willen maken. Dat doen 
we door deuren te openen en muren te slopen. Figuurlijk, 
uiteraard. De sleutel? Dat is ons overkoepelende platform, 
OfficenterConnect.  

De tool kwam dit jaar tot stand met ondersteuning van Schakel Vlaanderen 
bvba, een bedrijf dat zelf een kantoor huurt in onze Hasseltse vestiging. 
Hun specialiteit? Het ontwikkelen en beheren van online platformen. Via 
OfficenterConnect kunnen al onze klanten eenvoudig met elkaar in contact 
komen, over de verschillende locaties heen. Al wat u moet doen, is een eigen 
account aanmaken, et voilà! U bent klaar om verschillende onderwerpen te 
verkennen. Ziet u iets interessants? Dan geeft u zelf aan dat u met dit topic 
verbonden wilt worden.

Boeiende workshops in uw vestiging? Een uitdagende 
vacature? Elke twee weken ontvangt u een mail met 

de laatste nieuwigheden per onderwerp.

Maar OfficenterConnect wil méér zijn dan een platform voor 
eenrichtingscommunicatie. Het is een community waar onze klanten met 
elkaar in gesprek kunnen gaan. Heeft u een werkgerelateerde of persoonlijke 
vraag? Op zoek naar specifieke knowhow, of een sportbuddy tijdens 
de middagpauze? Post het in de groep! Zo maakt u kennis met andere  
Officenter-gebruikers, die een antwoord kunnen formuleren op uw 
vraagstuk. U gooit de anonimiteit overboord, ontmoet interessante profielen 
en vergroot uw eigen netwerk. Alleen maar voordelen dus! 

OfficenterConnect informeert, inspireert en 
connecteert alle Officenter-klanten. Leer elkaar 
kennen en deel uw ervaring, kennis en expertise 

op het platform.

Het online gedeelte van OfficenterConnect draait natuurlijk niet zonder een 
offline luik. Mijn naam is Dana Rizzuti, aangenaam! Ik houd het platform 
draaiende en match de juiste onderwerpen en gebruikers met elkaar. Een 
bericht voor alle Officenter-klanten? U hoeft niet van deur tot deur te gaan, 
integendeel. Geef me gerust een seintje en ik zorg ervoor dat uw boodschap 
zich als een lopend vuurtje verspreidt. De 
komende weken zal u me zien passeren in 
de verschillende vestigingen. Het ideale 
moment om uw account te activeren en 
aan te geven welke onderwerpen u wilt 
volgen. 

You know what to do: 
let’s connect!

Ondernemende groeten,

Dana Rizzuti
OfficenterConnect Team

info@officenterconnect.eu 
www.officenterconnect.eu

0032 11 98 82 36

De Sint trakteerde 
met speculaas van 
zorginstelling  De Wroeter 
in samenwerking met de 
organisatie ‘37 graden’
De aftrap van de drukke decembermaand 
gaat traditiegetrouw hand in hand 
met de intrede van de Sint. Dat is ook 
Officenter niet ontgaan! Om de feestelijke 
eindejaarsperiode smakelijk in te zetten, 
trakteerde Officenter haar klanten op vrijdag 
6 december op kraakverse speculaas. 
Een heerlijk én eerlijk initiatief, want dit jaar 
werd de zoete traktatie aangeleverd door 
zorginstelling De Wroeter in Limburg. 
De link met Officenter? Die werd gelegd 
door de coöperatieve organisatie 37 graden, 
bruggenbouwer tussen commerciële en 
sociale economie. 

37 graden tilt lokale productie naar 
een hoger niveau
Talent, creatie en connectie. Drie triggers 
die Kim Hardy inspireerden om een platform 
uit te werken dat zorg en economie beter 
op elkaar afstemt. Onder de noemer 37 
graden verlegt Kim het zwaartepunt van 
massaconsumptie naar lokale productie, 
en geeft ze de talenten achter muren van 
zorginstellingen meer zichtbaarheid. De 
focus? Die ligt overduidelijk op menselijk 
maaktalent, aangewakkerd en ontwikkeld in 
sociale werkplekken en zorgateliers. 

“37 graden wil de sociale brug slaan 
tussen lokaal design en reguliere 

economie. De samenwerking tussen 
De Wroeter en Officenter is hier een 

mooi voorbeeld van.”

Creëren, inspireren, connecteren
37 graden slaat de brug tussen makers, 
bedenkers en kopers. Daarbij vertrekt de 
organisatie steeds vanuit het concreet 
creatief vermogen van de sociale ateliers. 
Welke talenten liggen op tafel? Hoe vertaalt 
zich dit naar een concreet product? Hoe 
kunnen we de creaties schalen, verpakken 

SPECULAAS MET 
EEN LOKAAL
EN SOCIAAL 
KARAKTER

en verkopen? Door maatschappelijke 
handenarbeid naar waarde te schatten en te 
commercialiseren, is het de missie van Kim om 
talent uit zorginstellingen uit de anonimiteit 
te halen en de vele onzichtbare handen een 
gezicht te geven.

“De bakkerijafdeling van 
De Wroeter staat gekend om 
haar vers brood en heerlijke, 

artisanale speculaas. Het perfecte 
Sinterklaasgeschenk voor bedrijven 

die lokale, maatschappelijke productie 
ondersteunen.”

Speculaas met een missie
Om commerce en creatie te verbinden, 
werkt 37 graden nauw samen met sociale 
werkplekken zoals De Wroeter. Sinds 1982 
biedt dit dagactiviteitencentrum mensen 
met een beperking de mogelijkheid om 
hun talenten in te zetten in hun ateliers en 
productieafdelingen. Confituur, geschenk-
pakketten, soep, spaghettisaus, … Met een 
brede waaier aan artisanale producten én 
een fantastische bakkerijafdeling, bundelt De 
Wroeter heel wat talent dat 37 graden met 
plezier commercialiseert en optimaliseert. 
Resultaat? 

Een succesvolle samenwerking 
met Officenter voor haar 

Sinterklaasgeschenk. 100% lokaal
en duurzaam, dat proef je!     
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NIEUWKOMERS 
BIJ

® NEMESIS nv
Beheer van residentieel onroerend 
goed 
Lucien Barthels
studentrooms@live.be 
 
CHM Consult
Zakelijk consultant
carmen.hondru@gmail.com 

TURNHOUT 
KBLS bv
Groothandel in bliksemveiligheid en 
aardingsmaterialen
hbrouwers@bvbetonindustrie.nl

Tomec
tom@littlegiant.be

Stevelinck nv
tom@littlegiant.be

Domus Curam
Gezinszorg en thuishulp
mina@qualicura.be
www.domuscuram.be

B&D Energy Consultants
Plaatsen van zonnepanelen
bbeekhuis@zonnestraaltje.expert
www.zonnestraaltje.expert

MAASTRICHT
Lionarons GGZ bv
Geestelijke gezondheidszorg
info@lionarons-ggz.nl
www.lionarons-ggz.nl

Mus Laetus bv
Holding
j.bleijenberg@muraq.eu

AALST
DatAction
Mobile Computing Solutions
Jan.doclo@dataction.be
www.dataction.com
 
Union Biometrica
Biotechnologie 
fsmet@unionbio.com
www.unionbio.com
 
Edenred
Diensten aan ondernemingen
koen.reyniers@edenred.com
www.edenred.be
 
Mignot & De Block
Fabrikant van rokersbenodigdheden
anthony.vandaele@mascotte.eu
www.mascotte.nl
 
Kairos Consulting
Coaching – Leiderscapaciteit 
verhogen
stefaan.maes@solvint.com
www.kairosconsulting.com
 
Global Financial Platform
Training/coaching op maat
tom.dero@gfp.be
www.gfp.be

ANTWERPEN 
(A12)
Gelilo bvba
Kraanwerken, transport, 
landbouwwerken
gecomed@hotmail.com

DCA nv
Bouw en wegenbouw
info@dca.be 
www.dca.be 

TTL cvba
IT Consulting Service in Software
stefan.patry@thetestleaders.com
www.ttl.be

BRUSSEL
TRU nv
Schoonmaakbedrijf
info@cleanroomcleaning.be 
www.trucleanroomcleaning.be

Vilcab
Taxi- en transportbedrijf
Mohammed Djibet
vilcabsrl@gmail.com 

GEEL
Calrissia bv
Consultancy
ward.hus@gmail.com

Solvr bv
Expertisebureau 
Bart.vermeersch2@kbc.verz.be

Xitechnix
Laboratorium software
paul.wellekens@xitechnix.com
www.xitechnix.com

HASSELT
Robbea nv
Immobiliën
vanende@t-online.de

BestBuro
Bedrijfsopleidingen
info@bestburo.be
www.bestburo.be/nl

 

Management Drives
Software die menselijke drijfveren in 
kaart brengt
info@managementdrives.be
www.managementdrives.com/be
 
Flanders Tax Shelter
Fiscale ondersteuning voor Vlaamse 
productiehuizen in de audiovisuele 
en podiumkunstensector
info@flanderstaxshelter.be 
www.flanderstaxshelter.be
 
Jupitero bv
Beheer van roerende en onroerende 
goederen
Evy_mooren@icloud.com
 
Jobmatch
Interim en Selectie
info@jobmatch.be
www.jobmatch.be/nl

LEUVEN
Techs & Tools
Outsourcing van technische profielen
info@techsandtools.be
www.techsandtools.be
 
Mr. OFFICE
Datavisualisatie binnen Office
wouter@mr.office.be
www.mroffice.be
 
JobTalent nv
Uitzendbureau
xavier.detaille@jobtalent.be
www.jobtalent.be
 
Blubird nv
Adviesbureau bedrijfsvoering, 
computerconsultancy activiteiten
koen.warson@blubird.eu 
www.blubird.eu
 

Officenter Column

Shop uw cadeaus met korting en geniet 
van een voordelig eindejaar

Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur. Zoekt u leuke cadeaus 

voor de kids, een origineel cadeau voor uw partner of een waardebon 

voor uw schoonmoeder? Neem dan een kijkje op het Benefits at Work 

platform waar u als Officenter-klant geniet van exclusieve voordelen. 

U kan er shoppen met flinke kortingen bij tal van winkels, hotels, 

pretparken, webshops, merken en nog zoveel meer. 

Al geregistreerd op de Benefits @ Work website? 
Fantastisch, dan heeft u toegang tot een bijzonder 
voordelenplatform waar iedereen echt blij van wordt. 

Mode, sport, cultuur, reizen, media, wonen, elektro, mobiliteit, 

uitstappen… navigeer rustig door de verschillende categorieën en ga 

op zoek naar een prijsbewust cadeau voor uw gezin, familie, vrienden 

of een leuk extraatje voor uzelf.

Nog niet aangemeld op de Benefits at Work website? Registreer u in 

minder dan 2 minuten via officenter.benefitsatwork.be en verzilver 

vandaag nog leuke kortingen.

Bent u benieuwd naar het exclusieve aanbod? Wij tillen een tipje van 

de sluier:

• Eindejaarscadeaus aankopen bij Fun, Vivabox, Wonderbox,

 Berghoff,  Decathlon, ICI PARIS XL, Samsung, Fitbit, JBL,…

• Een nieuwe outfit kopen bij o.a. adidas, Levi’s, ZEB, Galeria Inno,

 Torfs, About You, …

• Een dagje uit in een pretpark: Phantasialand Wintertraum,

 Plopsaland, Aqualibi, Bellewaerde Aquapark, Thermae 2000,

 Jungle Book Light Festival, …

Ik wens u alvast veel shopplezier op 

het Officenter-voordelenplatform en 

een schitterend eindejaar!

Len Goossens

General Manager - corporate 

benefits Benelux
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Officenter gezondheid

WORDT U HET FITSTE BEDRIJF? 
Ready2Improve lanceert sportieve challenge in Officenter 

 

Bij de start van het nieuwe jaar mogen goede voornemens niet ontbreken. 2020 gelukkig én gezond 
inzetten? Dat kan! Ready2Improve organiseert opnieuw het ‘Fitste bedrijf’, een sportieve uitdaging voor 
ondernemingen die de gezondheid en conditie van hun werknemers een stevig duwtje in de rug willen 
geven. 

‘Fitste bedrijf’ komt naar Officenter
Meer bewegen, slimme voedingskeuzes maken en voldoende ontspannen. Drie belangrijke doelstellingen, maar 

niet altijd evident om te realiseren. Een gezonde levensstijl uitstippelen, opbouwen en vasthouden, vraagt om een 
haalbaar stappenplan met voldoende begeleiding. Met haar project ‘Fitste bedrijf’ lanceert Ready2Improve een 

sportieve uitdaging om de fysieke en mentale gezondheid van Vlaamse bedrijven in 12 weken naar een hoger niveau 
te tillen. Ideaal om lange kantoordagen te doorbreken en de work-lifebalans in evenwicht te houden!

Fysieke vooruitgang in 12 weken 
Ready2Improve start het traject met een fitheidsmeting in ieder Officenter via een wandel-, fiets- of looptest. 

Op basis van deze lichaamsparameters krijgt iedereen een fitheidsscore en gepersonaliseerd trainingsschema 
toegekend. Klaar voor actie! Gezonde voeding, juist bewegen, tips en tricks om voldoende ontspanning in te 

bouwen, … Twaalf weken lang ontvangen de deelnemers coachingmails die hen toelaten hun gezondheidsdoel met 
glans te behalen. Aan het einde van de rit wordt de balans opgemaakt door middel van een finale fitheidsmeting. 

De focus? Die ligt op de fysieke progressie, want niet de eindscore, wél het verschil telt. 

Gaat u de uitdaging aan met uw bedrijf? 
Registreer u door een mailtje te sturen naar bernd_cambre@ready2improve.eu.

 Bernd Cambre

Welke topics komen aan bod tijdens onze seminars

4 Digitale marketing overview  4 Website en SEO     4 Copywriting
4 E-mail marketing   4 Sociale media Facebook & Instagram  4 Sociale media Linkedin
4 Content marketing   4 Funnels     4 Google Analytics
4 Online adverteren Google & YouTube 4 Online adverteren Facbook & Instagram  4 Online adverteren Linkedin

Officenter news

WEBHERO ACADEMY IN 
OFFICENTER LEUVEN
Digitale superkrachten voor ondernemers 

Na het succes van de Webhero Academy in oktober staat er in februari 2020 een nieuw seminarie op de 
agenda in Officenter Leuven. Wat mag u van deze tweedaagse verwachten? Een praktijkgerichte lessenreeks 
voor startende en ervaren ondernemers rond digitale marketing. De Webhero Academy bestaat uit 12 
topics die helder en praktijkgericht worden uitgelegd zodat u meteen zelf aan de slag kan.

Uw digitale kennis aanscherpen in 2020
De nieuwe Webhero Academy gaat door in de Webhero Headquarters in Officenter Leuven op 16 en 17 februari 
2020. Er is plaats voor 50 ondernemers die meer inzicht willen krijgen in de nieuwe digitale trends en online willen 
groeien. Elke sessie wordt gegeven door een expert in z’n vak.

Wat? Webhero Academy

Voor wie? Startende en ervaren ondernemers

Wanneer? Zondag 16/02 & maandag 17/02

Waar? Webhero - Officenter Leuven, Grauwmeer 1, 3001 Heverlee

Prijs? € 1115 voor twee Academy dagen (inschrijven voor 1 dag is niet mogelijk)

Aantal? 50 plaatsen beschikbaar

Hoe deelnemen? Schrijf je in in via http://academy.webhero.be   

Tip: Wie intekent op de Webhero Academy kan gebruikmaken van de kmo-portefeuille (30% subsidie).
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          BEDRIJFSINFO
                             www.travvant.be

Een etentje aan de helft van de prijs? Een heerlijke massage voor 
slechts enkele euro’s? Sounds like a dream! Dankzij Social Deal 
is het ook écht mogelijk. Op hun online platform vindt u tal van 
belevingsmogelijkheden in uw regio met superkortingen. Een 
makkelijke en goedkope manier om leuke adresjes te ontdekken. En 
ook voor de handelaars is het goed nieuws, want zij krijgen op korte 
termijn tal van nieuwe klanten over de vloer. Win-win!

Het Belgisch-Nederlandse bedrijf kende in 2011 een vliegende start. 
Vandaag maken meer dan 3 miljoen consumenten gebruik van de Social 
Deal-formule, en dat in Nederland, Vlaanderen, Brussel en Duitsland. 
Terwijl het team amper acht jaar geleden nog bestond uit twee leden, 
is het anno 2019 uitgebreid naar maar liefst 300 medewerkers, waarvan 
14 in ons land. Van een stevige opmars gesproken!   

In oktober nam Social Deal haar intrek in Officenter Leuven. Het team 
draagt fun torenhoog in het vaandel en is vastbesloten om van elke dag een feest te maken. Wat brengt de toekomst voor dit 
ambitieuze bedrijf? Het platform ontplooien in Wallonië staat als volgende op de checklist. In Luik zijn ze alvast up and running. 
Wordt zeker en vast vervolgd!

 

“De uitstraling, professionaliteit en uitstekende service van Officenter Leuven sprak ons onmiddellijk aan. 
Enkele medewerkers hebben ondertussen ook al gewerkt vanuit de vestigingen in Hasselt en Aalst. 

We hebben alleen maar lovende woorden over de accommodatie en faciliteiten!”

PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING MET GELOOF IN DE 
INNERLIJKE KRACHT VAN IEDER MENS

OFFICENTER MAASTRICHT

ENERGIE-INSTALLATIES MET DE FOCUS OP DUURZAAMHEID
Bouwen of verbouwen vanuit een energievriendelijk standpunt? 
Energie-installatiebedrijf ETS uit Geel plaatst alle technische 
installaties in woningen en publieke gebouwen en dit van ontwerp 
tot inbedrijfstelling en nazorg. In het kader van toenemende 
technologische en wetgevende ontwikkelingen, bundelt ETS alle 
technieken onder één dak. Zo vormen ze het centraal aanspreekpunt 
voor bouwheren, architecten en openbare besturen.

Of het nu gaat om zonnesystemen voor opwekking van stroom en 
aanmaak van warm water, recuperatie van hemelwater, ventilatie-
systemen of geothermische warmtepompen en -koppelingen: de 
ETS-medewerkers hebben de nodige kennis en certificaten op zak 
om alle installaties zelf te plaatsen en te keuren. Dat doen ze in vaste 
ploegen én volgens een haarscherpe planning, want de technici 
betreden de werf pas wanneer elke stap 100% is voorbereid. 

Vergrijzing, samengestelde gezinnen, minder open ruimte, … Samen met de maatschappelijke ontwikkelingen, verandert ook 
onze manier van wonen. Woonvormen zoals co-housing, zorgwoningen en instapwoningen winnen anno 2019 steeds meer aan 
belang. ETS heeft alle expertise in huis om snel in te spelen op deze toekomstige woontrends. 

“Officenter biedt een flexibele instapvorm op maat van de startende ondernemer. Een onberispelijke infrastructuur, een 
hippe look & feel, een gezellige coffee corner, … Maar vooral de vriendelijke onthaaldames van Officenter en het prikkelend 

enthousiasme onder de verschillende ondernemers zorgen voor een positieve vibe!”
 

  

Professionele begeleiding voor werknemers en werkgevers? Travvant 
is een dynamisch bedrijf dat particulieren en bedrijven begeleidt 
met inplacement, loopbaanbegeleiding, coaching, hr-advies en 
ontslagondersteuning. Van arbeider tot kamerlid, van multinational 
tot kmo: het 20-koppig team bijgestaan door 21 zelfstandige 
consultants laat elke schakel in zijn eigen potentieel groeien.
Travvant wil ondernemingen en werknemers begeleiden op een 
eerlijke, menselijke manier. Een beloftevolle premisse die ze succesvol 
vertalen naar de praktijk! Outplacementprocedures uitrollen, 
werknemers vlot laten inschalen, een uitdagende carrièreswitch 
een duwtje in de rug geven, … Travvant stemt haar begeleiding 
100% af op de unieke vraag van bedrijven en kandidaten. Deze 
betrokken werkwijze werd al snel opgepikt door grote organisaties 
in de sector. Resultaat? Structurele partnerships met onder andere 
VDAB en Cevora. Klinkende namen die het potentieel in Travvant 

onderstrepen!
Straffe resultaten vragen om een stevig staaltje teamwork. Coaches, jobhunters, trainers, consultants, … Het Travvant-team 
bruist van de interactie, passie en diversiteit. Deze kernwaarden zetten ze met plezier om in praktisch, onafhankelijk advies op 
mensenmaat. 

 “In onze job is flexibiliteit qua regio heel belangrijk. Wij hebben vaste kantoren in Officenter Hasselt en Turnhout, en maken 
en passant graag gebruik van de flexkantoren op verplaatsing. Daarnaast kunnen onze kandidaten rekenen op een ruime 

parking en een warme ontvangst. Perfect!” 

 

CARRIÈREPARTNER MET EEN HUMAN TOUCH

OFFICENTER GEEL 

OFFICENTER HASSELT

IEDERE DAG GENIETEN MET EEN VOORDELIG PRIJSKAARTJE

OFFICENTER LEUVEN

Persoonlijk, efficiënt, en steeds met de belangen van de cliënt voorop: 
Lionarons GGZ tilt de geestelijke gezondheidszorg naar een hoger 
niveau. Wat begon als een kleinschalige praktijk in het Nederlandse 
Heerlen, groeide al snel uit tot een bloeiende organisatie met een 
brede patiëntenpopulatie. Met ruim 125 medewerkers en meerdere 
vestigingen verspreid over heel Limburg, focust Lionarons GGZ zich op 
de diagnostiek en behandeling van psychische problemen bij kinderen, 
volwassenen en ouderen. 
Ondanks de succesvolle groeispurt en een bestuurswissel in 2016, 
blijft Lionarons GGZ vasthouden aan de kleinschalige, persoonlijke 
aanpak die de organisatie tot een succes maakte. Met onder andere 
psychotherapeuten, GZ-psychologen, psychiaters en verpleegkundige 
specialisten bundelt Lionarons GGZ professionals in behandelteams 
die multidisciplinair samenwerken ten behoeve van de cliënt. De 
gemeenschappelijke focus? Ambulante hulpverlening op een betrokken, open manier. 
Lionarons GGZ nam medio november haar intrek in Officenter Maastricht. Een centrale vestiging van vier kantoren waar 
hulpverlenders cliënten in vertrouwelijke sfeer ontvangen, behandelen en begeleiden. Met ketenpartner Embloom onder 
hetzelfde dak is Lionarons GGZ alvast zeker van een vlotte, duurzame samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg.

“Onze kantoren in Officenter Maastricht, vlak naast Embloom, vormen het ideaal kader voor  psychologische 
hulpverlening. Een extra pluspunt? De vlotte bereikbaarheid en ruime parkeermogelijkheden. Handig voor onze 

behandelaars én onze cliënten!”

BEDRIJFSINFO
www.uweigenenergie.be

 BEDRIJFSINFO 
 www.socialdeal.be  

BEDRIJFSINFO
www.lionarons-ggz.nl
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Zeg niet zomaar boekhoudkantoor tegen een allround accountancykantoor met cloudoplossingen. Mon3aan is sinds 2015 de 
boekhoudkundige rechterhand van Vlaamse ondernemers. Dit doen 
ze volledig digitaal via een gestructureerd, gebruiksvriendelijk en 
beveiligd platform. Cliënten verliezen dankzij deze werkwijze niet 
langer tijd aan bedrijfspaperrassen en de administratieve opvolging. 
Naast zuiver boekhoudkundige dienstverlening via cloud solutions, 
ontwikkelde Mon3aan een sterke afdeling Corporate & Finance. 
Toegepast vennootschapsadvies, een helder financieel inzicht, een 
beredeneerde visie op wetswijzigingen, … Mon3aan biedt als business 
en financieel consultant objectief advies aan klanten in uiteenlopende 
sectoren. 
De financiële afdeling van uw onderneming upgraden? Mon3aan 
analyseert, adviseert en digitaliseert. Door af te stappen van het 
klassieke boekhoudpatroon zet hun team maximaal in op innovatieve 
werkmethodes. Een moderne mindset die zijn vruchten afwerpt, want 
zo positioneerde het boekhoudkantoor zich als pionier in de digitale 
accountancy en administratie. 

“Vanaf de eerste kennismaking was er een klik tussen Mon3aan en Officenter. De vibes die het nieuwe Officenter 
uitstraalt, voelen voor het bedrijf als een letterlijke vertaling van hun langetermijnvisie. Met een werkplek voor 

vier personen heeft het accountantskantoor bovendien een goede uitvalsbasis gevonden voor haar klanten in de 
regio Aalst-Gent.”

BEDRIJFSINFO 
www.mon3aan.be 

             
    BEDRIJFSINFO
                                       www.f-secure.be 

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN VZW

OFFICENTER TURNHOUT

BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN MET EEN 360° VIEW
Cybersecurity op internationaal niveau? F-Secure gaat geen enkel beveilingsvraagstuk 
uit de weg. Met ruim dertig jaar ervaring biedt deze onderneming van Finse bodem een 
brede waaier aan baanbrekende beveiligingsoplossingen, zowel voor consumenten als 
bedrijven. Vanuit hun centrale vestiging in Officenter Vilvoorde staat F-Secure garant 
voor een slimme, kostenefficiënte beveiliging van mobiele apparaten, systemen en 
servers. 

Online privacy garanderen, antivirus installeren, hoogstaande netwerkbeveiligingen 
uitbouwen, … 
F-Secure implementeert, beheert en installeert geïntegreerde beveiligingstools tot 
in het kleinste detail. Het gedreven team van veiligheidsexperts en consultants wil 
mensen en bedrijven zo goed mogelijk beschermen tegen cybercriminaliteit. 

Hoe? Door de juiste tools te koppelen aan de unieke beveiligingsbehoefte van elke 
klant. Zo biedt F-Secure gepersonaliseerde consumentenondersteuning en krijgen ze 
gehackte bedrijven snel weer up and running.  

  Cybersecurity is een wisselwerking van mens en technologie. Dat begrijpt F-Secure als 
geen ander! Hun ervaren consultants hechten veel belang aan menselijke expertise, en combineren deze moeiteloos met hun 
uitgebreide kennis van software en technologie.

“Officenter biedt flexibele vergaderoplossingen op locatie. Perfect voor onze consultants die iedere dag het land 
doorkruisen! De behulpzame onthaaldames en fijne accommodatie maken het plaatje compleet. Onze wekelijkse 

teammeetings? Die sluiten we met plezier af in de gezellige bistro. Top voor de teamsfeer!” 

                 

Een bouwproject tot in de puntjes voorbereiden, uitvoeren, opvolgen 
en afwerken? U vraagt, DCA bouwt. In 1969 legde Eric De Clercq de 
eerste steen van DCA in Turnhout. Een ambitieus plan dat niet binnen 
de stadsgrenzen bleef, want al snel volgden verschillende vestigingen 
in Beerse, Olen, Aarschot en Aartselaar. Sindsdien realiseert DCA 
bouw-, woon- en wegenbouwprojecten van de hoogste kwaliteit, 
zowel voor privé opdrachtgevers als voor de overheid. 

Bouwen is meer dan alleen stenen op elkaar zetten. Met meer dan 
50 jaar ervaring op de teller, evolueerde DCA van kleinschalige 
verhardings- en rioleringsonderneming naar een multidisciplinair 
bouwbedrijf met verschillende afdelingen en zusterondernemingen. 
Bouw, wegenbouw, projectontwikkeling, een eigen afdeling 
prefabbeton en wapeningsijzer, … 
DCA verzamelt alle bouwdisciplines onder één dak zonder het 

familiaal karakter uit het oog te verliezen. Waar DCA zich de laatste jaren vooral toelegde op uitbreiding en integratie, wil 
de ambitieuze bouwfirma vandaag haar kwaliteit behouden, aanscherpen en perfectioneren. De hoogwaardige materialen, 
gespecialiseerde ploegen en duurzame partnerships zetten alvast de standaard. 
 

“Naast onze hoofdzetel in Beerse werken we via een aantal satellietkantoren in Vlaanderen. Een soepele werkmethode die 
precies past bij Officenter A12! Een vlotte co-workingruimte, een snelle werkplek onderweg naar een werfbezoek, … 

Met haar flexkantoren speelt Officenter handig in op de mobiliteit.”

SOLIDE BOUWPARTNER MET FAMILIAAL KARAKTER 

OFFICENTER BRUSSEL

OFFICENTER ANTWERPEN A12

REVOLUTIONAIR BOEKHOUDEN VOOR ONDERNEMERS

OFFICENTER AALST

Alzheimer Liga Vlaanderen is een koepelorganisatie voor mensen met 
dementie, jongdementie en hun mantelzorgers en familieleden. Als 
patiënten- en vrijwilligersplatform biedt de vzw sinds 1995 de nodige 
ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek en de verbetering 
van levenskwaliteit bij personen met dementie. Het doel? Samen 
dementie draagbaar maken, zowel voor patiënten als hun naasten.  
Dat praten verbindt en versterkt, weet Alzheimer Liga Vlaanderen 
als geen ander. Verhalen delen, meeleven met lotgenoten, inzicht 
krijgen in de ziekte, … De geëngageerde vzw wordt gedragen 
door honderden vrijwilligers die praatgroepen organiseren rond 
dementie en jongdementie. Inmiddels bouwde de vereniging een 
stevig netwerk uit van 62 Vlaamse zelfhulpgroepen die op vaste 
basis samen komen. Door naar elkaar te luisteren en ervaringen te 
delen, ondersteunt de organisatie patiënten tijdens alle fases van het 
dementeringsproces, van sensibilisering en preventie tot diagnose 
en behandeling.
Daarnaast zet Alzheimer Liga Vlaanderen maximaal in op wetenschappelijk onderzoek en werkt ze nauw samen met 
universiteiten, overheden en inspecties. Zo speelt de organisatie met haar eigen adviesraad en werkgroep een voortrekkersrol 
in de ontwikkelingen rond dementie. 

“Onze vrijwilligers vormen het kloppend hart van de vereniging. Het praktische, administratieve luik wordt beheerd door 
een professioneel team in Officenter Turnhout. Van flexibele vergaderzaaltjes tot full-option faciliteiten: 

wij zijn zeer te spreken over de kwaliteit van de dienstverlening.”

                   BEDRIJFSINFO
                     www.dca.be

 BEDRIJFSINFO
 www.alzheimerliga.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 ®

Olivia is de dochter van 
Kenny Wyckmans van 
Tunity. Welkom, Olivia! 
(Officenter Geel)

    

 Maarten Pieters
 van Embloom werd 
de trotse papa van een dochter, 
Fia. Proficiat! 
         (Officenter Maastricht)

Jan Rutten 
             van Hypotheekwinkel 
  en Aizhan  
          Mamyrkhanova gaan  
           sinds kort als man en  
     vrouw door het leven. 
    Nog vele mooie jaren
     samen! 
      (Officenter Brussel)

Cara Vermeulen van 
Columbus Group gaf 
haar jawoord aan Jelco 
Van Belle. Op een mooie, 
liefdevolle toekomst! 
(Officenter A12)

                  In Officenter 
Turnhout mocht Eline 
Van den Heurck 
(United Soft Drinks) 
een flinke zoon, Torre, 
verwelkomen. Hoera! 

        Onder 
goedkeurend oog van 
Amy en Oona trouwde 
onze bistromedewerkster 
Melissa Caron met Wouter 
Cauwenbergh. Proficiat! 
(Officenter Aalst)

KLANTENTEVREDENHEIDSENQUÊTE: 
GEEF UW MENING EN WIN

Naar jaarlijkse gewoonte polsen wij met een enquête naar uw mening over Officenter.
 Wat vindt u absoluut top aan uw werkplek en onze faciliteiten? Van welke services maakt u 

enthousiast gebruik? Waar is er volgens u ruimte voor verbetering? 

Kansmaken op een snoepreisje naar Londen of Parijs? 
Bezorg uw ingevuld exemplaar dan ten laatste voor 15/01 in de afgesloten urne aan het onthaal.  

Wij zijn alvast bijzonder nieuwsgierig naar uw feedback en suggesties! 
Uiteraard is deze enquête volledig anoniem.

Sophie Vandooren
van Iyuno, werd mama 
van Renée Van 
Beversluys. Welkom 
     lieve Renée!
        (Officenter Aalst)

Dynamo Retail Group 
(Officenter Turnhout) 
mocht in oktober vijf 
kaarsjes uitblazen. Doe er 
gerust nog 50 jaar bij!

Na een fusie 
staat BTI Studios 
nu bekend onder de 
naam Iyuno Media 
Group. Gefeliciteerd 
met de nieuwe start! 
(Officenter Aalst).

Warre Janssens werd 
in september provinciaal kampioen 
mountainbike. Fiere mama is 
Veerle Geenen van Group S in 
Officenter Turnhout. Proficiat!

                  Claudia 
     Colaneri van Columbus / 
Colaneri Financial heeft mee-
gedaan met de Crossfit aan 
de Highland Games in 
Alden Biezen met de Darkrow 
Crossfit. Resultaat : 
           Vrouwen Team 1ste plaats
         Mannen Team 3de plaats
          Proficiat Claudia!
           (Officenter Hasselt)

Luca Cardella 
van Tunity stapte in het 
huwelijksbootje met 
Patricia Vitali. Congrats, 
       lovebirds! 
   (Officenter Geel)
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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
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