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Greetings fro
m

De zomer, de zon, de zee...

Graag wil ik u melden dat ik 

momenteel geniet van een 

hardwerkende ‘vakantie’ in 

Officenter. Gesteund door 

mijn medebewoners en door 

de frisse versnaperingen van 

de bistro kan u mij ook tijdens 

de zomer vinden in mijn 

Officenter-kantoor.

Groetjes xxx



In juli en augustus blijven de deuren van elke Officenter-vestiging wagenwijd openstaan. Wanneer uw 
vaste onthaaldames met vakantie zijn, zullen onze ‘vlinders’ Vera, Sophie en Nadia inspringen om de 
permanentie in uw Officenter te verzorgen. Graag wil ik al onze dames van het onthaal eens extra in de 
bloemen zetten want op onze laatste klantentevredenheidsenquête behaalden ze een topscore van maar 
liefst 93 %. Fantastisch! Zij lossen duizend-en-één zaken op zowel voor als achter de schermen, steeds met 
de glimlach. Elke dag werken we met een heel team om al onze klanten de beste service te geven en dat 
vertaalt zich ook in nieuwe initiatieven zoals de installatie van elektrische laadpalen en de kick-off van het 
‘Benefits at Work’-programma voor alle klanten van Officenter. Welkom ook aan alle nieuwe bedrijven en 
ondernemers die recent gekozen hebben voor Officenter en in het bijzonder onze eerste ‘bewoners’ van 
Officenter Brussel. Ik wens iedereen alvast een fijne en inspirerende zomer toe!

De zomer staat voor de 
deur, maar Officenter 
gaat (gelukkig) niet op 
vakantie…

®
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Opening Officenter Brussel

OFFICENTER KLANTEN 
GENIETEN VAN 
VOORDELEN & 
KORTINGEN VIA 

Op een zonovergoten middag ontmoeten we Len 
Goossens, General Manager van corporate benefits 
Benelux, het bedrijf achter het voordelenplatform 
‘Benefits at Work’. Plaats van afspraak: flex 3 in Officenter 
Hasselt. Len speelt een thuismatch want zijn kantoor is 
net een verdieping hoger. Len is een jonge en ambitieuze 
ondernemer in een jonge en ambitieuze startup die hij 
samen met corporate benefits Duitsland opstartte eind 
2016. Nog maar een half jaar op de teller en toch heeft hij 
in de Benelux al een stevig klantenbestand uitgebouwd. 
Bovendien heeft deze pittige startup heel wat voordelen 
en kortingen in petto voor alle Officenter-klanten en hun 
medewerkers!

Goedemiddag Len! Benefits at Work, kan je je 
voordelenplatform even voorstellen? 
Benefits at Work heb ik samen met mijn partners van corporate 
benefits Duitsland opgericht. Zij zijn een Europese speler in 
het uitbouwen, beheren, optimaliseren en communiceren van 
voordelenprogramma’s met personeelskortingen. In Duitsland 
is corporate benefits al 13 jaar actief en zijn er zo’n 2,6 miljoen 
geregistreerde personeelsleden en meer dan 1.800 bedrijven 
aangesloten op hun ‘Mitarbeiterangebote’ platform.

2,6 miljoen gebruikers, dat is al een stevig platform…
Ja, inderdaad. In Duitsland hebben we meer dan 80 % 
marktaandeel en zijn quasi alle grote bedrijven aangesloten 
zoals BMW, Bosch, Commerzbank, Lufthansa, Bayer, 
Siemens, Daimler, enz. Bedrijven met vaak meer dan 100.000 
personeelsleden. Het is één van de meest innovatieve en 
performante voordelenwebsites met een hele straffe ‘backbone’ 
op gebied van IT, security en gebruiksvriendelijkheid. 
Bovendien hebben we ons vizier op Europa gezet en zijn we 
ook actief in Oostenrijk en Italië. 

En nu dus de Benelux. Wat is jullie uitgangspunt?
Ik was op zoek naar een soortgelijk platform voor de Benelux-
markt, maar een ontwikkeling van nul zou heel veel tijd, geld en 
kopzorgen hebben gekost. Het Duitse platform van corporate 
benefits was voorhanden en is – hoe kan het ook anders – 

technisch oerdegelijk. In Q4 vorig jaar zijn we officieel in België 
gestart met de focus op de Benelux-markt. Bovendien kunnen 
onze Benelux-klanten meteen genieten van de geweldige 
voordelen die al op groepsniveau genegotieerd zijn met 
internationale brands zoals adidas, Zalando, Apple en noem 
maar op. Dat maakt dat we internationaal voordelen kunnen 
aanbieden van grote merken maar ook pretparken in Duitsland, 
uitstappen en hotels in Oostenrijk of Italië om maar een paar 
voorbeelden te noemen.

Jullie zijn nog maar een goed half jaar bezig in België. Hoe 
zijn de eerste reacties? Lopen onze Belgische werkgevers 
warm voor dit platform? 
Het wordt heel enthousiast onthaald! Sinds de start hebben 
we in België al een potentieel bereik van een 150.000-tal 
personeelsleden. We merken dat werkgevers op één of ander 
portaal via het internet, via hun vriendenkring of via een 
interne nieuwsbrief al bepaalde voordelen hebben voor hun 
personeelsleden, maar ze hebben daar geen professionele 
totaaloplossing voor. Personeelsleden kunnen de kortingen 
vaak ook niet mobiel gebruiken of ze moeten ingelogd zijn op 
het intranet van de werkgever. Bovendien is het ook een gedoe 
om voordeelkaarten, tickets of kortingsbonnen te verzamelen 
en te verdelen onder de werknemers. Het vraagt veel tijd en 
energie, meestal van de personeelsdienst of de administratie.

Zijn er in België al grote klanten aangesloten?
Zeker! We zijn onlangs gestart met een Benefits at Work-
platform voor de medewerkers van één van de grootste 
Belgische banken. Ze hadden al een eigen intranet met 
personeelskortingen, maar ze hebben nu toch beslist om over 
te schakelen op ons innovatieve platform vanwege de vele 
voordelen en de gebruiksvriendelijke oplossing. Alles wat wij 
aanbieden is ook 100 % mobiel beschikbaar. Nu kunnen de 
mensen eender wanneer, ook in het weekend, gebruik maken 
van hun kortingen, hun Kinepolis tickets of hun pretparktickets. 
Ze krijgen altijd en overal toegang tot het platform. 
Intussen werken we ook samen met de Sociale dienst van de 
Geïntegreerde Politie en zijn we erg actief in de interimsector; 
de Randstad Group, Tempo-Team, Adecco, USG People, Accent 
Jobs, etc. Maar in elke sector en voor elke bedrijfsgrootte 
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kunnen we wel iets betekenen. Wat bijvoorbeeld ook een 
leuke sector is, is de zorgsector. Ze hebben niet altijd de grote 
budgetten om de koopkracht te verhogen maar kunnen via 
deze weg wel leuke personeelskortingen aanbieden aan al hun 
werknemers. 

Over welke kortingen spreken we dan? Kan je een aantal 
voorbeelden geven?
Omdat we met corporate benefits internationaal samenwerken, 
kunnen we heel veel voordelen recupereren uit de groep zelf. 
Dit zijn dan vaak grote namen zoals bijvoorbeeld Samsung, 
Expedia, Lenovo, Levi’s, Dyson, SIXT autoverhuur of Iberostar 
Hotels & Resorts. Dit aanbod hebben we aangevuld met 
goede nationale partners, want het platform is natuurlijk 
wel landspecifiek. Zo hebben we Belgische pretparken en 
dierentuinen zoals Planckendael, Bobbejaanland, Plopsaland, 
Bellewaerde maar ook retailers zoals Hans Anders, Dats24, 
Pizza Hut en Light Gallery die overal in België beschikbaar zijn. 
Dan gaan we dat klantspecifiek verder aanvullen met regionale 
aanbiedingen. Een ziekenhuis als AZ Nikolaas bijvoorbeeld. 
Mensen wonen en werken daar allemaal in een straal van 10-15 
km. Samen bekijken we hoe we de lokale fietsenhandel of een 
lokale kledingzaak erbij kunnen betrekken. 

OK, praktisch dan. Hoe werkt het platform?
Elke bedrijf krijgt zijn eigen subdomein op de voordelenwebsite, 
dat volledig aangepast is aan de huisstijl. Ze kunnen bovendien 
zelf kiezen welke kortingen ze aanbieden en welke niet. De 

werknemers kunnen zich met hun e-mailadres heel eenvoudig 
en gratis registreren op het platform. Eens ze een account 
hebben, kunnen ze direct gebruikmaken van de kortingen, 
altijd en overal. We zien ook dat meer en meer mensen 
inloggen via hun smartphone om snel even te checken of ze een 
korting hebben in een bepaalde winkel. Ga je een weekendje 
weg naar de Ardennen of naar zee? Dan kan je checken of 
er daguitstappen in de buurt zijn of er een hotel is waar je 
korting kan krijgen enzovoort. Het platform is 100 % mobiel en 
gebruiksvriendelijk. 

Waarom de keuze om samen te werken met Officenter 
Hasselt?
Dat is voor ons een heel bewuste keuze geweest. We zijn 
heel veel de baan op en onze klanten liggen verspreid over 
heel België: Hasselt, Gent, Leuven, Brussel, overal. Maar ook 
Maastricht, Zuid-Limburg is voor ons een belangrijke markt. 
Het is super efficiënt om gebruik te maken van alle Officenter-
vestigingen waar je gemakkelijk vergaderingen kan organiseren 
en waar je tussen de afspraken door kan stoppen, inpluggen 
en verder werken. Ook het hele faciliteitenpakket met receptie, 
bistro en administratieve ondersteuning maakt dat we ons 
kunnen focussen op onze core business.

Het Benefits at Work-programma wordt ook geactiveerd 
voor alle Officenter-klanten. Hoe is de samenwerking met 
Officenter tot stand gekomen?
Christa Jouck is altijd op zoek naar extra voordelen of troeven 

“Naast de ijsjes die getrakteerd worden op warme 

dagen of de barbecue in de zomer, was Christa 

meteen enthousiast over ons platform omdat de 

voordelen een heel jaar door geldig zijn voor de 

medewerkers van ALLE Officenter klanten”.
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om haar klanten te verwennen of om extra zaken te kunnen 
aanbieden. Naast de ijsjes die getrakteerd worden op warme 
dagen of de barbecue in de zomer, was Christa meteen 
enthousiast over ons platform omdat de voordelen een heel 
jaar door geldig zijn voor de medewerkers van ALLE Officenter 
klanten. In het Officenter hebben we te maken met een cluster 
van kleinere bedrijven, zelfstandigen en kmo’s die vaak te klein 
zijn om in te schrijven op een dergelijk systeem. Maar, onder 
de paraplu van Officenter, kan het platform wel geactiveerd 
worden en wordt het ineens toegankelijk voor alle Officenter-
klanten.

Klinkt veelbelovend! Wanneer gaat het van start?
Begin juni is het platform voor Officenter gelanceerd, dus 
het is al operationeel. Je registreert je op https://officenter.
benefitsatwork.be met je e-mailadres en de registratiecode die 
je kan opvragen aan de receptie. Je kiest een eigen wachtwoord 
en dan sturen we een activatiecode naar je toe. Inloggen en 
klaar. De hele procedure duurt slechts 2 minuutjes!

Van welke voordelen en kortingen kunnen de Officenter-
klanten genieten?
Wij werken rond verschillende rubrieken zoals reizen, mode, 
ontspanning, welzijn, wonen, elektro, mobiliteit en meer. Je 
vindt er kortingen voor Kinepolis, Philips, Decathlon, Zalando, 
CenterParcs, Brussels Airlines, Walibi, Efteling, ZOO Antwerpen 
en andere leuke merken. Ik zou zeggen, registeren maar en je 
ontdekt het zelf.

Fantastisch! Stel dat een klant uit het Officenter ook een 
korting op het platform wil aanbieden. Kan dat?
Dat kan, maar dan moet het wel een uitzonderlijk en permanent 
aanbod zijn. We zetten bijvoorbeeld geen tijdelijke of publieke 
acties online die geldig zijn voor iedereen. Stel dat een bedrijf 
10 % korting geeft aan al z’n vaste klanten, dan gaan we dit niet 
opnemen in ons aanbod. Het moet een echt exclusief voordeel 
zijn voor de Benefits at Work-leden. Elke aanbieder krijgt een 
volledige pagina op de website waarop het bedrijf zich kan 
voorstellen met een 5-tal foto’s, een bedrijfsintroductie en hoe 
de korting verkregen kan worden. 

Wat brengt de toekomst voor Benefits at Work?
In eerste instantie ligt de focus op de Belgische markt, maar 
we willen snel uitbreiden naar Luxemburg en Nederland. 
Momenteel werken we met een 5-tal personen aan dit project, 
een relatief klein team, maar eens we op kruissnelheid zitten, 
kunnen we snel doorgroeien en hopelijk een grote speler 
worden in de Benelux.

Veel succes nog en… ik ga me meteen registreren want er 
staat binnenkort een uitstap naar Bobbejaanland op het 
programma!

Elke dag korting 
op uw favoriete
merken?

Van een nieuwe outfit tot een 
smartphone of een luxe-vakantie, 
dankzij Benefits at Work geniet u 
van uitzonderlijke voorwaarden op 
producten en diensten van uw 
favoriete merken en handelaars.

officenter.benefitsatwork.be
 
  registratiecode: vraag uw code
  aan uw Officenter receptie

Bespaar telkens
heel wat euro’s op 
uw aankopen!

officenter.benefitsatwork.be
powered by corporate benefits

Altijd en overal beschikbaar
Gebruik de voordelenwebsite ook thuis en 
onderweg! Laptop, tablet of smartphone? 

De website past zich automatisch aan. Zo kan 
u zowel tijdens het online als offline  

winkelen gebruik maken van de kortingen.

Ontdek alle topmerken
en tijdelijke acties

20%

10%

12%

15%

15%

20%

20%

20%

35%

Geniet van een dagje uit
met korting

€ 25,99
in plaats van

€ 35,99

€ 28,50
in plaats van

€ 36,50

€ 14,99
in plaats van

€ 24,99

€ 20,00
in plaats van

€ 29,00

€ 8,50
in plaats van

€ 10,50

€ 22,00
in plaats van

€ 37,00

€ 33,50
in plaats van

€ 39,50

€ 26,50
in plaats van

€ 32,00

€ 20,91
in plaats van

€ 24,00

€ 49,00
in plaats van

€ 94,00

€ 14,50
in plaats van

€ 26,00

€ 20,91
in plaats van

€ 26,50
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HOE REGISTREREN?

 

HOE REGISTREREN?
Ben je een Officenter-klant? Check!

 1. Surf naar https://officenter.benefitsatwork.be/

 2. Klik op NU REGISTREREN
  Vul je naam, geboortedatum en postcode in*. Bij toegangsgegevens vul je je e-mailadres  
  en registratiecode in en kies je een wachtwoord.

  De registratiecode kan je opvragen bij de Officenter receptie.

 3. Je ontvangt een e-mail met een activatiecode. Geef deze code in bij ‘Activeer uw login’  
  op de registratiepagina. 

  Jouw toegang is actief en je kan je nu aanmelden.

4.  Log in met je e-mailadres en wachtwoord en geniet meteen van alle kortingen en  
  aanbiedingen die op het Benefits at Work-platform aanwezig zijn.

  De kortingswijze kan verschillen bij ieder voordeel: online met een promocode op een  
  webshop, door het tonen van een (mobiele) kortingsbon in een winkel, via een online  
  ticketshop, etc. Regelmatig vullen we het programma aan met nieuwe kortingen. Schrijf je in  
  voor de maandelijkse Benefits at Work nieuwsbrief en mis zo geen enkel voordeel.

*Gegevensbescherming
De gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de weergave van de website en diens 
functionaliteiten. De gegevens zijn onderhevig aan de bepalingen inzake gegevensbescherming 
en zijn niet toegankelijk voor derden.
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in beeld

®

Winnaar Maastricht 
Guido Mulder 
MAG Maastricht

Winnaars Officenter enquête gingen op citytrip naar… Londen!

Tessa, Tim, Kristof, Apostolos, Leen en Guido waren de gelukkige 
winnaars van de klantentevredenheidsenquête van Officenter! Een gratis 
citytrip voor 2 personen naar Londen of Parijs? Ze kozen unaniem voor 
Londen en ze genoten… met volle teugen. Onze winnende duo’s doken 
de bruisende stad in, gingen voor een streepje cultuur, passeerden bij 
de Big Ben en de Queen, gingen (window)shoppen in Oxford Street 
en proefden van de lokale Britse en internationale keuken. Er werd 
gewandeld, gewandeld en nog eens gewandeld en na een geweldig 
weekendje Londen verschenen ze op maandagmorgen fris en monter 
op kantoor in Officenter.

Antwerpen A12 – Nextar - Tessa Pauwels
Geel – Dimensys – Tim Motmans
Hasselt – Aviobook – Kristof Remels
Leuven – We Fix-It – Apostolos Tsanaktsidis & Mario Trianni 
Turnhout – Pythagoras – Leen Van Velt 
Maastricht – MAGgroep - Guido Mulder 

Winnaar Turnhout 
Leen Van Velt 

Pythagoras

Winnaar Leuven 
Apostolos 
Tsanaktsidis 
en Mario Trianni 
We Fix-It

Winnaar Hasselt 
Kristof Remels
Aviobook

VOLGENDE KEER IN BEELD: OFFICENTER ZOMER BBQ

Om de zomer alvast in geuren en kleuren in te zetten, organiseert 
Officenter in elke vestiging een zomerbarbecue. 
Maak een gezellige sfeerfoto en bezorg deze aan de dames van 
het onthaal. Wie weet kom jij ‘in beeld’ in ons volgend Officenter 
Magazine!Officenter8



Winnaar Maastricht 
Guido Mulder 
MAG Maastricht

Winnaar Turnhout 
Leen Van Velt 

Pythagoras

Winnaar Geel 
Tim Motmans 

Dymensis

Winnaar A12 
Tessa Pauwels 
Nextar
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Officenter Brussel neemt vliegende start
Na de feestelijke opening van Officenter Brussel op 11 januari 2017 kwam er heel snel positieve respons van groeiende 
startups, kmo’s en grotere bedrijven die interesse hadden in de nieuwe kantoren. Intussen hebben 13 bedrijven zich 
gevestigd in Officenter Brussel met name AC Automatic Clean BVBA, ANV Management- Adcorporate Vlaams Brabant, 
Brandworks, FEBOP VIATA, Hypotheekwinkel, I2Coach, ICT4ME, KWE Kinetsu World Express, Notariaat De Ruydts, QFS 
Quality Facility Support BVBA, Ready2Improve, Videohouse en We and Work. In vergelijking met de ambitieuze prognoses 
die we vooropgesteld hadden, is de bezettingsgraad nu al verdubbeld. Ook onze bestaande klanten van andere Officenter-
vestigingen en bedrijven uit Brussel en omstreken vinden vlot hun weg naar de vergaderruimtes en flex-kantoren van 
Officenter Brussel. Kom zelf de dynamiek en positieve vibes ontdekken in de Luchthavenlaan 27 in Vilvoorde.

nieuwkomers 
bij

®

De flexibele formules van Officenter bieden ondernemers en bedrijven de mogelijkheid om te kiezen voor een vast 
kantoor, flexwerken, coworking of het opzetten van een zakelijk domicilieadres voor een maatschappelijke zetel. 
Officenter verwelkomt volgende nieuwe klanten: 

BRUSSEL
AC Automatic Clean BVBA
Reinigingsmachines & hygiënematerialen
WWW.GROEPVANDEWEYER.BE
info@groepvandeweyer.be 

ANV Management- Adcorporate Vlaams Brabant
Bedrijfsoverdracht & -advies
www.adcorporate.be
e.detimmerman@adcorporate.com

Brandworks 
Digitaal marketing agentschap
www.brandworks.be
hello@brandworks.be

FEBOP VIATA
Federatie van de Belgische online apotheken
www.viata.be
gdg@viata.be

Hypotheekwinkel 
Hypotheekadvies op maat
www.hypotheekwinkel.be
hans.vandenbergh@hypotheekwinkel.be

I2Coach
Teamcoaching voor contactcenters en organisaties
www.i2coach.be
info@i2coach.be

ICT4ME 
ICT services voor bedrijven
www.ict4.me
bart.geeraerts@ict4.me

KWE Kinetsu World Express
Air- and ocean freight forwarding, distribution solutions
www.kwe.com
arent.van.den.driessche@kwe.com

Notariaat De Ruydts 
Notariaat
www.notaris.be/Notaris/charles-de-ruydts
charles.deruydts@belnot.be

QFS Quality Facility Support BVBA
Schoonmaakbedrijf
www.groepvandeweyer.be
info@groepvandeweyer.be

Ready2Improve.be
Coaching & begeleiding naar een gezonde levensstijl
www.ready2improve.be
wouter_goris@ready2improve.eu

Videohouse
Facilitair televisiebedrijf 
www.videohouse.be
info@videohouse.be

We and work 
Werving en selectie, interim en HR advies
www.we-and-work.be
vilvoorde@we-and-work.be
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HASSELT
AP/ART Architecten
Eéngezinswoningen, groepswoningen 
en utiliteitsbouw
www.apart-architecten.be
info@apart-architecten.be

De Hoop Mengvoeders
Specialist in pluimvee
www.dehoop-zelhem.nl
p.wentink@dehoop-zelhem.nl

Dufan Tours BVBA
ymahgary@mahgary.com

Maroba
Online leverancier van kolen, verf, 
tegels, brandstoffen en bouwmaterialen
www.maroba.be
info@maroba.be

Miceli Business Solutions
ICT-bedrijf gespecialiseerd in software development
www.miceli-bs.com
info@miceli-bs.com

Risk 2 Safety    
Veiligheidspreventie
www.r2s.be
Koen.neven@r2s.be

Spindle
Werving en selectie van technische 
bedienden in productie en bouw
www.spindle.be
lore@spindle.be

Vinck & Himpe Advocaten
Advocatenkantoor voor particulieren, 
bedrijven en atleten
www.vinckhimpe.be
info@vinckhimpe.be

TURNHOUT 
2 Grips
Oplossingen voor (IT) service 
management problemen
www.2grips.com
info@2gips.com

Laufen Benelux BV
Bathroom Culture
www.laufen.be
pieter.simons@laufen.ch 

Logitecq Medical Services
Maintenance of medical equipment
www.logitecqmedical.com
info@logitecqmedical.com 

Monitor 
HR Consulting
www.monitor.be
danny@monitor.be

Siteur
Interim en project management 
www.siteur.be
andrea@siteur.be

Trucks.nl
Zoekmachine voor trucks, auto’s, onderdelen en uitrusting
www.trucks.nl
info@trucks.nl

ANTWERPEN (A12)
Arpeggio
Creatief communicatiebureau
www.arpeggio.pub
maxime@arpeggio.be

Balans Selective
Specialist in arbeidsbemiddeling
www.balans.nu/nl
angela.cambula@balans.nu

Exerius Belgium
Automatiseren van accounting processen 
www.exerius.com
j.hugaerts@exerius.com

Lawo
Worldwide provider for the broadcast industry
www.lawo.com
dirk.sykora@lawo.com en mark.tito@lawo.com

MAASTRICHT
Enfim Investment NV 
Private investment holding
www.enfim.nl
info@enfim.nl 

Mercedes-Benz Customer Assistance 
Center Maastricht N.V.
Klantenservice 
www.mercedes-benz.nl
E-mail via contactformulier 

ROBIC Maastricht
Trainingsbegeleiding, inspanningstesten 
en voedingsadvies voor sporters
www.robic.nl
info@robic.nl
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GEEL
Be-Design & Consultance Bvba
Binnen- & buitenhuisinrichting
www.be-design.be
info@be-design.be

Berlitz
Taalcentrum
www.berlitz.be
Serge.Langerock@berlitz.be

Cepheid Benelux Bvba
Moleculaire diagnostiek 
www.cepheidinternational.com
wendy.vanael@cepheid.com

De Merksmederij bvba
Communicatie vanuit de kern 
www.demerksmederij.com
saskia@demerksmederij.com

Fortio CVBA
Bedrijfsopleidingen op maat
www.fortio.be
guido.houben@fortio-bedrijfsopleidingen.be

Mito Foods
Verkoop online dieetvoeding
www.dieetstunter.nl
t.vanbaelen1@gmail.com

Newco bvba
Handel in vastgoed
www.newco-automotive.be
stephan@groep-sd.be

Rise Smart divisie van Randstad Groep
Outplacementbegeleiding
www.risesmart.be
tine.de.ceuster@risesmart-randstad.be
   
UNIZO Antwerpen
Netwerkorganisatie voor ondernemers
www.unzio.be
christel.hofkens@unizo.be

LEUVEN
Besite BVBA
Internet-, telefonie-, streaming-, sms- en betaaloplossingen
www.besite.be
info@besite.be

ANV Management- Adcorporate Vlaams Brabant
Bedrijfsoverdracht & -advies
www.adcorporate.be
e.detimmerman@adcorporate.com

Expertise bvba 
Persbureau
www.expertisenews.be
rmusch@me.com

ELECTRISCHE LAADPALEN GRATIS TE GEBRUIKEN DOOR OFFICENTER KLANTEN
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INSTITUUT TIM TORFS VERLIEST KILO’S IN OFFICENTER

TAILORFIT MAAKT BRUG TUSSEN IT EN FASHION 

Slank in 9 weken met Tim Torfs? Dat kan vanaf nu in Officenter! Instituut Tim Torfs heeft 
sinds kort een uitgebreide praktijk opgestart in Officenter Hasselt. Zijn doel? Mensen 
tussen 18 en 85 jaar begeleiden naar een nieuwe en gezonde levensstijl. 

Het kantoor in Officenter Hasselt wordt dagelijks gebruikt door 4 coaches als  praktijk-
ruimte. Je kan er zowel terecht voor lifestyle coaching, schoonheidsbehandelingen, 
definitief ontharen en begeleiding om af te slanken. Blijf gemotiveerd dankzij het 
wekelijkse bezoek aan je personal coach, leer nieuwe gerechten kennen en ontvang 
extra motivatietips met daarbovenop een toffe babbel.

Geraak je niet tot in Hasselt? Geen probleem, dan komen de coaches tot bij jou! In de 
regio Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn de coaches van Tim Torfs al op heel 
wat locaties aanwezig. Want… als je lekker in je vel zit, ziet het leven er stukken leuker uit!

 “Flexibiliteit motiveerde meteen mijn keuze voor het Officenter. 
Het is zowel voor ons als onze klanten goed bereikbaar en er 
is altijd parking. De verschillende Officenter-vestigingen in 

Vlaanderen en nu ook in de regio Brussel zijn ideaal voor ons 
én ook rendabel! Gepakt en gezakt met onze producten, 

banners en weegschalen, toveren wij elke vergaderzaal om 
tot een praktijkruimte!”

 
BEDRIJFSINFO
www.instituuttimtorfs.be

TailorFIT levert al meer dan 20 jaar geïntegreerde IT-oplossingen op maat voor kmo’s en retailketens in de modewereld. 
Hun ‘Collection-to-Consumer’ product is een all-in-one software die het hele proces ondersteunt, van de creatie van de 
kledinglijn, over productie en logistiek tot het warehouse management en de verkoop van de collectie. 

Fashion zit in hun DNA. Met hun jarenlange expertise bouwen ze een brug tussen de IT-sector en de mode-industrie, een 
specifieke niche in de markt. De TailorFIT software groepeert en vereenvoudigt de werking van retailbedrijven en hun 
leveranciers.

Vandaag werkt TailorFIT hoofdzakelijk met bedrijven uit België en Nederland, maar ze durven absoluut ambitieus te zijn. 
Met een complementair team van 20 medewerkers wil TailorFIT over enkele jaren dé referentie zijn in de Europese markt. Ze 
verleggen letterlijk en figuurlijk hun grenzen met een innovatieve Omnichannel cloud-oplossing. Wordt vervolgd…

“Officenter is voor ons een ideale partner. Dagelijks kunnen we rekenen op een fantastisch team met een professionele 
service, zodat wij ons kunnen focussen op onze core business. Bovendien profiteren we van een grote geografische 

flexibiliteit. TailorFIT huurt een groot kantoor in Antwerpen en een kleinere ruimte in Hasselt. Onze medewerkers maken 
ook regelmatig gebruik van de vergaderzalen en faciliteiten in andere Officenter-vestigingen.”

 BEDRIJFSINFO
   www.tailorfit.eu

OFFICENTER HASSELT

OFFICENTER ANTWERPEN

Tim Torfs
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PYTHAGORAS TREKT DE DIGITALE GEOGRAFISCHE KAART 

Pythagoras is een softwarebedrijf dat al meer dan 25 jaar gespecialiseerd is in de ontwikkeling 
van Computer Aided Design (CAD) en Geografische Informatiesystemen (GIS) voor allerlei 
sectoren van agricultuur en mijnbouw tot onbemande luchtvaartuigen, baggerwerken of 
landmeetkunde. 

Twee zaakvoerders kunnen dagelijks rekenen op de expertise van 8 medewerkers en 
ontwikkelaars in binnen- en buitenland. Het complementair team zet de juiste skills en 
competenties in voor iedereen die technische of grootschalige kaarten en plannen moet 
maken, controleren of actualiseren, zoals landmeters, wegenbouwers, grondwerkers of 
openbare besturen. 

Met een ambitieuze blik op de toekomst wil Pythagoras blijven investeren in hightech 
software ontwikkelingen die perfect inspelen op de vraag van elke klant. Zo gaven ze recent 
het startschot voor Pythagoras 15, een splinternieuw en innovatief programma met state-
of-the-art tools voor de verwerking van puntenwolken en beelden. Bovendien willen ze hun 
dienstverlening letterlijk en figuurlijk op de wereldkaart zetten en zijn ze op internationaal 
niveau actief op zoek naar bedrijven met een gemeenschappelijke visie zodat ze betrouwbare 
partnerships kunnen opbouwen.

“Pythagoras is vaste klant bij Officenter Turnhout. Elke dag genieten we van een 
professionele en vriendelijke service. We huren twee flexibele kantoorruimtes aan 
een meer dan correcte prijs. Bovendien maken onze werknemers frequent gebruik 

van verschillende vergaderruimtes die gratis ter beschikking staan. Een prima locatie 
en een prima service!”

 BEDRIJFSINFO
 www.pythagoras.net

OFFICENTER TURNHOUT

VIDEOHOUSE INSTALLEERT CREATIEVE CEL IN OFFICENTER
Videohouse is een facilitair televisiebedrijf dat all-round audiovisuele diensten levert 
aan televisiezenders, nieuwsorganisaties, productiehuizen en telecombedrijven. Van 
cameraploegen en montagefaciliteiten tot opnamestudio’s, een all-in-one service is een 
absolute prioriteit.

Al meer dan 35 jaar bouwt Videohouse aan een ijzersterke reputatie zowel nationaal als 
internationaal. Met een crew van maar liefst 330 enthousiaste werknemers en een pool van 
100 freelancers brengen ze kleine en grote projecten in beeld zoals evenementen, fictie-
programma’s, sportwedstrijden en concerten. 

Op hun indrukwekkend palmares staan klinkende namen waaronder het Eurovisiesong-
festival, De Slimste Mens ter Wereld, de Jupiler Pro League, de Olympische Spelen 
en de nieuwsdienst van VRT en VTM. Door het contract met het Europese Parlement 
is Videohouse ook een vaste audiovisuele partner van alle Europese instellingen. Ook 
NAVO is fan en duidde Videohouse aan om elk beeld van het bezoek van de Amerikaanse 
president Trump te capteren. 

“Onze kantoren waren al gevestigd in Vilvoorde, maar door een razendsnelle groei 
van de activiteiten, startten we een zoektocht naar een flexibele kantoorruimte. 

De opening van de Officenter-vestiging in Vilvoorde kwam exact op tijd. 
We huren zo’n 600 m2 extra werkruimte en profiteren van de centrale ligging, de 

professionele service en de vele faciliteiten.”

 BEDRIJFSINFO
 www.videohouse.be

OFFICENTER BRUSSEL 

Officenter14



CONTENT CRACKERS OPGEMERKT DOOR GOOGLE

Content Crackers uit Leuven werd door Google geselecteerd als één van de 18 ‘high potential 
agencies’ in België. Een prachtige erkenning die niet uit de lucht gegrepen is want vorig jaar 
realiseerde Content Crackers een groei van maar liefst 45 %! 

Content Crackers evolueerde van een start-up naar een scale-up in 4 jaar tijd en groeide 
intussen uit tot een 12-koppig digitaal agentschap. Communicatie experts, backend & frontend 
developers, social media consultants, project managers, SEO copywriters, strategische denkers 
en Google specialisten stropen de mouwen op om business ideeën en doelstellingen te vertalen 
in een digitale strategie.

Dankzij deze Google erkenning mag Content Crackers samen met 17 Belgische concullega’s het 
exclusieve ‘Elevator Business Coaching’ programma volgen in de Google-kantoren in Brussel, 
een kleurrijk en creatief kantoor waar de lijnen worden uitgezet voor onze digitale toekomst en 
het ‘world wide web’. Leerrijk en uitdagend tegelijkertijd want team Content Crackers wil de 
volgende jaren nog een versnelling hoger schakelen.

 “Na ons startjaar in 2013 zijn we in 2014 - bij de 
opening van Officenter Leuven - meteen naar hier 

verhuisd. Onze werkplekken zijn letterlijk en figuurlijk 
mee gegroeid: van 4 naar 12 in 4 jaar tijd. De centrale 

ligging, de faciliteiten, de flexibiliteit en ook de 
enorm business vibe die aanwezig is, zijn allemaal 

pro’s om voor Officenter te blijven kiezen.”

 
 BEDRIJFSINFO
 www.contentcrackers.be

Sinds januari heeft UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, in Officenter Geel een 
nieuw kantoor voor de regio Kempen. UNIZO ondersteunt beginnende én gevorderde 
ondernemers. Hun motto? Dicht bij de ondernemers staan! Daarom heeft UNIZO 
naast het hoofdkantoor in Brussel zo’n 300 lokale kantoren verspreid over Vlaanderen. 
UNIZO heeft Officenter Geel gekozen als nieuwe uitvalsbasis om de ondernemers uit de 
Kempen dichter bij elkaar te brengen. 

UNIZO Geel is vier van de vijf dagen open en hun hoofdactiviteit bestaat uit het 
organiseren van cursussen, infosessies, workshops en individuele begeleidingstrajecten. 
De meeste werkgroepen gaan door in Antwerpen, maar sinds kort gaan initiatieven 
zoals het inspiratie café en lerend netwerk door in Geel. Maandelijks staat ook de 
infosessie ‘starten als zelfstandige ondernemer’ op de agenda. Alle tips en tricks die je 
als beginnend ondernemer nodig hebt, komen aan bod: van subsidies, sociaal statuut 
tot boekhouding. Interesse? Spring zeker even binnen bij Unizo!

 “Onze opening in het Officenter in Geel was een ware verademing! Voor onze 
activiteiten en events kunnen we voor 200 % rekenen op Lies en Ine voor de 

ontvangst én de professionele omkadering. De Bistro voorziet hapjes en drank en 
alles is altijd tot in de puntjes verzorgd! Dankzij de centrale locatie kunnen we 
ons nog beter concentreren op de regio Kempen. En uiteraard mogen we niet 

vergeten dat het Officenter een ontmoetingspunt is voor ondernemers. 
UNIZO mag hier dus zeker niet ontbreken!”

 
 BEDRIJFSINFO
 www.unizo.be

UNIZO BRENGT ONDERNEMERS SAMEN IN OFFICENTER

OFFICENTER LEUVEN

OFFICENTER GEEL 
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MAKE-OVER BISTRO MAASTRICHT IN BEELD

De Bistro van Officenter Maastricht is recent in een nieuw kleedje gestoken. Het interieur, 
het terras en de kaart is helemaal nieuw. Kijk even mee of kom zelf langs om te genieten 
van onze kraakverse broodjes en bistrogerechten die ook afgehaald kunnen worden. 
Ook welkom op ons nieuw terras tijdens zonnige werkdagen telkens van 8 uur tot 18 uur!

OFFICENTER MAASTRICHT
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nieuws
|    Officenter gaat niet op vakantie

|    Officenter installeert laadpalen

De zomer staat voor de deur, maar toch blijven in juli en augustus de deuren van elke Officenter-
vestiging wagenwijd openstaan voor onze klanten. Officenter heeft een permanentiedienst 
uitgewerkt met flexibele krachten, de zogenaamde ‘vlinders’, en garandeert een 
optimale dienstverlening van maandag tot vrijdag. Enkel op officiële feestdagen zijn onze 
onthaalmedewerkers niet aanwezig. Voor deze zomer betekent dit vrijdag 21 juli en dinsdag 
15 augustus, en maken we op maandag 14 augustus de brug. Officenter Maastricht is deze 
3 dagen wel open en indien gewenst kunnen onze Belgische Officenter klanten eventjes de 
grens oversteken om daar te gaan werken.

We wensen al onze klanten alvast een fijne en ontspannende vakantieperiode toe. Voor 
onze klanten die doorwerken tijdens de zomer alvast vele zonnige vakantiegroetjes van de 
Officenter-collega’s uit Antwerpen, Brussel, Geel, Hasselt, Leuven, Maastricht en Turnhout. 

In het kader van de ‘Lean & Green Award’ werkt Officenter bewust aan een duurzaam 
beleid. De investering in elektrische oplaadpunten in alle Officenter-vestigingen is daar 
een rechtstreeks gevolg van. Werknemers en klanten kunnen hun elektrische wagen gratis 
opladen tijdens de werkuren. Met dit concreet initiatief gaat Officenter de uitdaging aan om 
het brandstofverbruik te verminderen en iedereen aan te sporen om bewust om te springen 
met ons milieu en klimaat. Bovendien spelen we flexibel in op de vraag van onze klanten die 
nu al elektrisch rijden of willen investeren in een CO2-vrij wagenpark. 

|    Officenter scoort op klantentevredenheid
Klantentevredenheid, kwaliteit en service zijn de 3 parameters die voor alle Officenter-
vestigingen altijd op nummer één staan. Daarom organiseren we jaarlijks een enquête om 
objectief te peilen naar de tevredenheid van onze klanten over het onthaal, de ICT-infrastructuur, 
de accommodatie, het onderhoud en de kwaliteit van de bistro. Voor 2016 beoordeelden 
320 deelnemers de algemene service van Officenter met een sterk gemiddelde van 85 %. 
Opmerkelijk is dat onze dames aan de receptie qua service en vriendelijkheid een topscore 
van maar liefst 93 % behaalden, de hoogste score van de voorbije 6 jaar. Een welgemeende 
bedankt aan alle Officenter-medewerkers die zich steeds met de glimlach dagelijks 100 % 
inzetten. Ook voor 2017 zullen we blijven investeren in efficiëntie en innovatie zodat we deze 
goede cijfers kunnen evenaren of zelfs overtreffen. 
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Antwerpsesteenweg 124   
B-2630 Antwerpen
T. +32 (0)3 870 46 46   
a12@officenter.eu

Officenter Antwerpen (A12)

Officenter Brussel

Luchthavenlaan 27
B-1800 Brussel (Vilvoorde)
T. +32 (0)2 486 30 00  
brussel@officenter.eu

Officenter Geel

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

Officenter Hasselt

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

Officenter Leuven

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

Officenter Maastricht

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

Officenter Turnhout

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

www.officenter.eu 


