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Graag een seintje aan de receptie met hoeveel personen je komt. 
Relaties en klanten zijn van harte welkom!   Wij hopen op een talrijke opkomst.

Het zomert bij 
Officenter en naar 

jaarlijkse gewoonte 
steken we de barbecue 

aan vanaf 17 uur. 
Noteer alvast deze data 

in jullie agenda:

Geel: dinsdag 3 juli
Turnhout: vrijdag 6 juli

Leuven: donderdag 12 juli
A12: donderdag 2 augustus

Hasselt: dinsdag 14 augustus
Maastricht: vrijdag 17 augustus

Brussel: donderdag 23 augustus



Christa  Jouck

Officenter gaat bruisend de zomer in met beloftevolle nieuwkomers, 
sterke groeiers en trouwe vaste klanten (739 klanten in de 7 locaties). 
Telkens wanneer ik één van de vestigingen binnenkom, voel ik de 
energie en dat er hard gewerkt wordt. Er hangt business in de lucht 
en er wordt informeel en formeel genetwerkt waardoor er mooie 
partnerships en samenwerkingen ontstaan tussen de klanten. 
Heel fijn om dat te zien! 

Ook achter de Officenter-schermen blijven we sleutelen aan onze uitbreidingsplannen want onze 
ambities zijn groot. Tegen 2020 willen we een 10-tal bijkomende businesscentra openen in Vlaanderen 
en Nederland. Concreet op onze planning? Officenter nummer 8 in Eindhoven waarvoor we nog de 
laatste investeerders zoeken en de overname van de 7 bedrijvencentra van POM Limburg staan op ons 
verlanglijstje. 

Om al deze plannen te realiseren, lanceren we een win-winlening van € 200.000 waardoor particulieren 
elk Officenter financieel kunnen steunen. Een belegging met een netto rendement van 3,4 % plus 
interessante fiscale voordelen? Klinkt interessant? Absoluut! Lees er alles over in onze rubriek ‘Nieuws’ 
op p19 en contacteer Koen Batsleer voor meer informatie. 

Waar er hard gewerkt wordt, mag er ook ruimte zijn voor ontspanning. Hou je mail in de gaten voor de 
ijskar die langskomt op zonnige dagen en schrijf je zeker in voor onze jaarlijkse zomerbarbecue waarvan 
de data intussen bekend zijn (zie affiche op pagina 2). Relaties en klanten zijn van harte welkom. 

Een tip voor iedereen die op vakantie gaat: laat alles even los, neem voldoende rust en vooral… geniet! 
Maar een verlofperiode is ook het ideale moment om op een ontspannen manier te reflecteren over je 
werk en je business. De kans op creatieve ideeën of een geniale ingeving is dan het grootst! ☺

Ik wens iedereen een inspirerende vakantie toe! 

Laat de zon in je hart… 

®
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Officenter Brussel 

ZEN CAR VLAANDEREN: 
VAN TANKEN NAAR LADEN & 
VAN KOPEN NAAR DELEN 
Thierry Deflandere en Gunter De Pooter hebben ambitieuze plannen. Met Zen Car willen ze het concept van duurzame 

mobiliteit en elektrisch autodelen uitrollen in Vlaanderen. Wij zijn benieuwd naar het knap en innovatief verhaal dat 

ze samen schrijven en spreken af voor een duo interview in Officenter Vilvoorde, hun centrale uitvalsbasis. We zitten 

tegenover twee lachende gezichten, want vanaf vandaag pronkt de eerste elektrische autodeelwagen van Zen Car 

Vlaanderen voor de deur.

Dag Gunter en Thierry, kunnen jullie Zen Car even 
voorstellen?
Gunter: “Zen Car introduceerde 8 jaar geleden het elektrisch 
autodelen in Brussel met als einddoel propere lucht te brengen 
in de hoofdstad. Ondertussen heeft Zen Car een stevige 
reputatie opgebouwd en zijn er maar liefst 200 autodeelstations 
geïnstalleerd.”
Thierry: “Zen Car wil uitbreiden naar Vlaanderen en als voorzitter 
van de Raad van Bestuur heb ik de opdracht gekregen om deze 
groeiplannen te structureren en te ondersteunen.” 

Was het een uitdaging om Zen Car in Vlaanderen op de 
kaart te zetten?
Thierry: “Dat kan je wel zeggen, want er was nog geen 
organisatie om Vlaanderen te bedienen. Een jaar geleden startte 
ik met Gunter aan dit traject. Hij is het centrale aanspreekpunt 
voor Zen Car Vlaanderen en bovendien zaakvoerder van 
VitaeMobility, een one-stop-shop voor de elektrische rijder.” 
Gunter: “Samen met Officenter dienden we een projectvoorstel 
in bij ‘Clean Power for Transport’ (CPT), een actieplan van 
de Vlaamse overheid dat inzet op de uitrol van alternatieve 
brandstoffen.”

Jullie zien in Officenter een ideale partner, wat is jullie 
natuurlijke match?
Thierry: “Officenter wil net zoals Zen Car Vlaanderen investeren 
in een duurzaam beleid en concrete acties ondersteunen op 
het gebied van mobiliteit. ‘Officenter deelt met de buurt’ is 
een eerste aanzet om elektrisch autodelen te stimuleren in de 
Officenter-community.” 
Gunter: “31 mei werd ons project feestelijk voorgesteld aan 
het grote publiek in Vilvoorde. Dit onder het goedkeurend oog 
van Bart Tommelein, Vlaams minister van Begroting, Financiën 
en Energie.”

Fantastisch, putten jullie vertrouwen uit de positieve 
reacties?
Thierry: “Natuurlijk, de uitgesproken steun van Vlaanderen is 
heel plezant. Ook de investeerders en klanten van Officenter  

konden kennismaken met de mobiliteit van morgen en mochten 
instappen voor een testritje.”

Dus jullie mikken op bedrijven die gevestigd zijn in het 
Officenter?
Gunter: “Ja, dat is de eerste stap, maar we willen ook 
onderzoeken in hoeverre de buurtbewoners kunnen 
participeren. Voor de zomer starten we op in Vilvoorde, Leuven 
en Hasselt en voor 1 oktober volgen er autodeelstations in 
Geel, Turnhout en Aartselaar. Later willen we de stap zetten 
naar Maastricht en Eindhoven en dat betekent dan ook meteen 
de start voor Zen Car in Nederland.” 

Wat kan Zen Car Vlaanderen betekenen voor Officenter-
klanten?
Gunter: “Wat we voor Officenter doen, is ‘station based’ 
autodelen. De deelwagens worden opgehaald én 
teruggebracht op dezelfde standplaats. Het lijkt misschien 
een rigide systeem, maar dat is het zeker niet. Want wat blijkt? 
Mensen gebruiken de auto van A naar A om bedrijfsafspraken 
te rijden of voor privégebruik om te winkelen of om vrienden 
te bezoeken. Daarbij bouwen we een eigen laadinfrastructuur 
uit en starten we met 12 autodeelstations, dus 2 per vestiging.” 

Is het jullie ambitie om te kunnen faciliteren van plaats A 
naar B?
Gunter: “Dat zou geweldig zijn, maar daarvoor hebben we een 
volwaardig uitgebouwd wagenpark met voldoende dichtheid 
nodig. Wanneer de klanten dit op een constante en duurzame 
manier kunnen beleven, betekent het dat er een heel pad 
afgelegd is.”

Klanten kunnen zich binnenkort verplaatsen met de 
Renault ZOE, was dit een duidelijke keuze?
Gunter: “Ja, dat was heel simpel omdat wij de best 
mogelijke elektrische auto’s willen aanbieden op het vlak van 
bediengemak, rijbereik en snelheid van opladen. Vandaag 
kan u met dit model vertrekken met ongeveer 250 à 280 km 
autonomie. De Zen Car moet niet alleen herkenbaar zijn, maar 
moet de technologische vooruitgang ook bijblijven. De Renault 
ZOE ziet er hetzelfde uit als 3 jaar terug, maar kan ondertussen 
wel al 2 keer zo ver rijden.” Officenter4



Het elektrisch rijden heeft dus absoluut een evolutie 
doorgemaakt. Hebben jullie het gevoel dat het al helemaal 
ingeburgerd is?
Thierry: “Hoewel er veel over gesproken wordt, rijden er in 
België slechts 10.000 personen elektrisch en een goede 25.000 
met een plug-in hybride. Autodelen is dus een ideale en 
betaalbare manier om zelf te testen of elektrisch rijden werkt of 
niet. Wij dagen iedereen van Vilvoorde, Leuven en Hasselt uit 
om tegen september een ritje te boeken en nadien een eerlijke 
evaluatie te maken.”

Hoe kunnen bedrijven elektrisch rijden integreren in hun 
mobiliteitsplan?
Gunter: “Wij willen ons aanbod tastbaar maken naar 
Officenter-ondernemers. We zitten samen om naar elke vraag 
te luisteren en berekenen de rentabiliteit voor occasioneel en 
langdurig gebruik. Een deelwagen ontlenen kan voor een uur, 
een avond, een halve dag, een hele dag of zelfs een weekend. 
De huurformule kan zo volledig à la carte ingevuld worden. Wij 
beseffen dat de behoeften en mogelijkheden voor elk bedrijf 
anders zijn.”

Maatwerk is dus een evidentie. Hoe zit het met de 
combinatie met bedrijfswagens?
Gunter: “Autodelen is een mooie kans voor mensen die een 
bedrijfswagen en mobiliteit anders ingevuld willen zien of 
voor iedereen die niet in de positie zit om een eigen auto te 
financieren. Ook iemand die een wagen heeft puur voor het 
loonpakket, is gebaat bij ons aanbod. In dit kader kan er  een 
pakket ontstaan waardoor er een win-win is voor alle partijen.” 

Kan dit ook gekoppeld worden aan privégebruik van de 
wagen?
Gunter: “Absoluut, want wij willen klanten stimuleren om zich 
zeker niet in te houden bij het rijden van kilometers. We hebben 
een gebruiksvriendelijk systeem waardoor er geen tweede 
laadkaart nodig is. Een extra account aanmaken is voldoende 
om ook privé met dezelfde kaart te rijden. Uiteraard kunnen we 
de rekening wel splitsen.”

Wat zijn de tarieven?
Gunter: “De tarieven voor het typische autodeelgebruik zijn 
all-in. Gebruikt u meer, dan komt u automatisch in aanmerking 
voor meer korting. Wij gaan voor een bepaalde periode een 
incentive geven voor Officenter-klanten die het eerst eens willen 
uittesten en nadien bereid zijn om zich verder te engageren.”

We nemen jullie even mee naar de toekomst. Wat 
voorspellen jullie op vlak van mobiliteit in 2030?
Thierry: “Het traditioneel vervoerspatroon is opnieuw 
uitgevonden. Ik gok dat de elektrische auto de werking van een 
zonnepaneel voor een deel kan overnemen. Bij voorkeur gaat 
men overdag tanken terwijl de laadprijs negatief is. U betaalt 
om de overschot op te vangen in de auto en wanneer er ‘s 
avonds thuis te weinig energie beschikbaar is, gebruikt u dit 
voor uw dagelijks verbruik.”
Gunter: “Misschien kunnen we nog een stapje verder gaan 
door te stellen dat we zelf geen rijbewijs meer moeten halen 
dankzij de doorbraak van zelfrijdende auto’s. Wie weet.”

Veel succes en wij duimen alvast voor een vliegende 
start en veel milieuvriendelijke ritten!

“Eind mei hebben Thierry Deflandere en Gunter De Pooter het 

Zen Car project feestelijk voorgesteld in Officenter Vilvoorde in 

aanwezigheid van minister Bart Tommelein.”
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“Elektrisch autodelen is een prepaid verhaal, net zoals een auto 

huren. Klanten zetten tegoed op hun kaart en kunnen meteen 

beginnen rijden.”

“Zen Car wil de nummer één elektrisch autodeler worden in België. Dat is doenbaar.

De bedoeling is om altijd de nieuwste modellen te kunnen tonen. 

Daarom zijn onze auto’s maximaal 24 maanden oud.

Als klant kan u alle publieke Zen Car wagens boeken die u maar wil. Voor autodeelverplaatsingen 

is de kost van het laden bovendien inbegrepen in de huurprijs.”



HOE REGISTREREN?
REGISTREREN DOET U ZO: 
1.  Individuele gebruikers kunnen surfen naar www.zencar.eu.
  Professionele gebruikers mogen contact opnemen met      
  VitaeMobility via info@vitaemobility.eu. 
2.  Klik op inschrijven en vul het formulier in. 
3.  Ontvang via de post uw Zen Car kaart en laadpas.

RESERVEREN DOET U ZO:
1.  Reserveer via het online platform of de Zen Car app (gratis
  te downloaden in de app store).
2.  Doe de auto open met je kaart, stap in en begin te rijden.
3. Breng de auto terug naar de oorspronkelijke standplaats en laad op.

WILT U MEER INFORMATIE? KOM VRIJBLIJVEND NAAR ÉÉN VAN ONZE 

KENNISLUNCHES IN OFFICENTER. 

WIJ VOORZIEN VOOR U EEN BROODJE EN U KRIJGT EEN DEMONSTRATIE.

Kennislunch van 12u00 tot 13u30 : 

Brussel (Vilvoorde): woensdag 4 juli  Leuven: donderdag 5 juli

Hasselt: vrijdag 6 juli    Geel: woensdag 19 september

Turnhout: vrijdag 21 september   Antwerpen A12: dinsdag 25 september

Inschrijven aan de Officenter recepties aub.
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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: 

ANTWERPEN (A12)
Amista
IT-consultancy, software toepassingen en applicaties
www.amista.be    
info@amista.be  

Bayo
Management consulting 
bart@bayo.be

Brokercloud bvba
Software ICT en ontwikkelen van SAAS-applicaties
www.lawcloud.app
joeri@integr8rs.eu

Diaspoor
Loopbaanbegeleiding en HR
www.diaspoor.be
sandra.bonny@diaspoor.be

Groep Peter Mussche bvba
Logistiek, transport betoncentrale
www.petermussche.com
peter@petermussche.be

ICPC bvba
Projectontwikkelaar
info@innercity.be

ICRA
Projectontwikkelaar
info@innercity.be

Juce Mobile NV 
Ontwikkeling en commercialisatie van producten
matthias@juce-mobile.com

Umbi nv
Software ontwikkeling 
www.umbi.be
bart.dewulf@umbi.be 

BRUSSEL
Fruit United Bvba 
Handel in groenten en fruit
export@fruitunitedeg.com

Seeburger
Digital business solutions
www.seeburger.com
info@seeburger.com

Zen Car Brussels sprl 
Elektrisch autodelen
www.zencar.eu
info@zencar.eu

GEEL
Be-design & consultancy bvba
Partner voor binnen- en buitenhuisinrichting en 
aanwerving
www.be-design.be

B&MI
Business & marketing improvement
www.b-mi.net
info@b-mi.net

Columbus Financial 
Verzekeringen en financiële ondersteuningen
http://www.ontdekcolumbus.be
info@ontdekcolumbus.be

De Haan IT
Betalings-, reserverings- en ticketingsoftware
ton.cieraad@dehaanit.com
www.dehaanit.com

DJO Global Benelux
Detailhandel medische en orthopedische artikelen
www.djoglobal.com
armand.Gilissen@djoglobal.com
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Hequilibrio
Personeelsrekrutering en -selectie
www.hequilibrio.be
info@hequilibrio.be

Met Maarten
Loopbaanbegeleiding en bedrijfscoaching 
www.metmaarten.be
contact@metmaarten.be

Scheiden via bemiddeling
Familiale bemiddeling
www.scheiden-via-bemiddeling.be
hilde@janpeeraer.be
 
Solved IT
Escape Games en GDPR consultancy
www.solved-it.be
info@solved-it.be
 
SVA Belgium
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
p.beyens@imberholding.nl

Terra Energy
Adviesbureau in hernieuwbare thermische 
energiesystemen
www.terra-energy.be 
demol@crestcapital.be

HASSELT
Conselec BVBA
Consulting en uitvoering electrawerken
conselec@telenet.be

Jobfixers
Uitzend- en selectiekantoor
www.jobfixers.be
info@jobfixers.be

Netsense BVBA
Klanten booster systeem
www.netsense.be
info@netsense.be

Orde der Apothekers
Houders van het wettelijk erkend diploma van apotheker
www.ordederapothekers.be
info@ordederapothekers.be

Schreurs Liftservice
Snelle en veilige verhuis
www.verhuizingenschreurs.be
info@verhuizingenschreurs.be

TalentLab bvba 
Maatgerichte bedrijfsopleidingen, advies en coaching
www.t-lab.be
guido@t-lab.be

Veza Vastgoed
Vastgoedconsultancy en projectontwikkeling 
www.vezavastgoed.be
info@vezavastgoed.be

LEUVEN
IPA Software
Software oplossingen voor bedrijven
www.ipasoftware.com
koen@ipasoftware.com 

Vinson Business & Building Solutions (VBBS) bvba
Project Lead Engineering

TURNHOUT 
Car Parts Eclair 
Juridisch advies en bescherming 
Online webshop autoaccessoires
carparts.eclair@gmail.com

Daan Auctions 
Online veilingen
www.daangroup.eu/services/online-veilingen
b.scallan@daanauctions.com
 
Lean Breweries CVBA
Software ontwikkeling SmartCheckups
www.smartcheckups.com
didier@smartcheckups.com

Stuccologica
Stukadoors
stuccologica@gmail.com

MAASTRICHT
CBG Consulting and Information
Globale vertaalpartner
www.cbgtranslations.com
info@cbg.com

Conatum Tassos
Bedrijfsoverdracht, financieringen en advies
www.conatum.nl
info@conatum.nl       

Fleurdoree
Groothandel
www.fleurdoree.nl
info@fleurdoree.nl     

Mercedes-Benz Customer Assistance Center
www.mercedes-benz.nl
customerservice.nederland@cac.mercedes-benz.com



IJskar
Bij warm weer smaakt niets zo lekker 
als een bolletje ijs. 
Daarom trakteert Officenter heel 
graag op een straaltje zon en een 
verfrissende lekkernij. Iedereen die 
zin heeft, mag aanschuiven voor een 
ijshoorntje met topping... hmm! 

Rode duivels gekte in Officenter 
Voetbal tijdens kantooruren? Geen 
probleem, Officenter zorgt voor 
de oplossing op vraag van de 
klanten. Gezellig samen kijken op 
het grote scherm met een drankje  
& knabbeltje.
Officenter geeft een tournée 
générale bij iedere goal van onze 
Rode Duivels. SCHOL!

®

IN BEELD
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Paasbrunch
De paashaas kwam langs in alle Officenters en 
verraste met een overheerlijke paasbrunch.
Klanten en medewerkers konden genieten van 
ovenverse broodjes, feestelijke hapjes, spek met 
eitjes, zoete lekkernijen en nog zo veel meer. 

IN BEELD



SLIMME SAP-OPLOSSINGEN OP MAAT

Amista is een hippe SAP-partner van kmo’s en multinationals in diverse 
sectoren. Een team van 60 enthousiaste consultants en developers 
analyseert, activeert, bouwt, test en onderhoudt sinds 2014 SAP-software 
op maat van uw bedrijf. 

Amista streeft ernaar om waarde te creëren voor elke klant door innovatieve 
oplossingen aan te leveren die inspelen op bedrijfsnoden. Door technische 
expertise te combineren met sterke kennis van bedrijfsprocessen 
begeleidt Amista klanten doorheen het volledige transformatieproces.

Het klantenportfolio van Amista is gevuld met grote namen zoals Infrabel, 
NMBS, Danone, Alcopa, Terumo en een tiental ziekenhuizen verspreid 
over heel België. Met een gezonde ambitie willen ze verder groeien om 
hun positie als innovators te versterken.

“Een maand geleden verhuisden we naar Officenter A12 en we 
werden met een brede glimlach ontvangen. Wij kunnen ons 

productief richten op onze kernactiviteiten en Officenter doet 
al de rest. Schitterend! Onze consultants zijn meestal aan 

het werk bij de klant. We hebben ons eigen kantoor in 
Aartselaar met tien vaste werkplekken en maken ook dagelijks 

gebruik van de satellietkantoren in andere vestigingen.”
 
 
 
  BEDRIJFSINFO
  www.amista.be

VdP Trainings & Consultancy is een door de overheid en IATA erkend 
expertisecentrum gespecialiseerd in de luchtvrachtindustrie. Zaakvoerster 
Nancy Van de Perre geeft vanuit jarenlange expertise en een passie voor 
logistiek en transport kwalitatieve opleidingen aan kmo’s en multinationals 
die goederen vervoeren naar binnen- of buitenland. 

Nancy is de trendsetter in België op het vlak van luchtvrachtbeveiliging. 
Zij is expert in het begeleiden van bedrijven naar een ‘Known Consignor’ 
of ‘Regulated Agent’ statuut en in het schrijven van de daarbij horende 
procedures en security programma’s. Bovendien ontwikkelde zij diverse 
opleidingen op maat van elke klant: van chauffeurs, magazijniers, logistieke 
medewerkers, customer service en HR tot administratie & management.
Het is haar ambitie om een Belgische topspeler te zijn en tegen 2019 een   

 heuse groei te realiseren. Om klanten nog beter te kunnen ondersteunen, 
werft VdP extra medewerkers en trainers aan. Daarnaast geeft VdP Trainings & Consultancy volgend jaar het startschot van een 
innovatief e-learning platform en wordt het opleidingsaanbod uitgebreid naar baanvracht. 

“De steun en omkadering die we krijgen van Officenter is buitengewoon. Ideaal om mijn bedrijf te laten groeien en klanten 
te ontvangen in een professionele opleidingsruimte. Graag wil ik de dames van de receptie, de Bistro medewerkers en de 

poetsploeg extra in de bloemetjes zetten.”

 
  BEDRIJFSINFO
  www.vdpbelgium.com

LUCHTVAARTVEILIGHEID: TRAINING EN CONSULTANCY OP MAAT

OFFICENTER ANTWERPEN

OFFICENTER BRUSSEL

Officenter12



STRAFFE COMMUNICATIE & STERK GRAFISCH DESIGN 

OFFICENTER HASSELT

MIDES INVESTEERT IN UITBREIDING EN NEEMT ALLIACTA OVER 

Ingenieursbureau MIDES kiest vastberaden voor een schaalvergroting en fuseert 
met sectorgenoot Alliacta. Deze strategische overname versnelt de ambitie om een 
belangrijke internationale speler te worden op het vlak van CAD engineering, project 
support & management en 3D scanning & plant layout.

Vanuit diverse kantoren in België en Nederland kunnen maar liefst 220 gespecialiseerde 
engineers flexibel ingezet worden om de visie van industriële bedrijven, overheden en 
intercommunales technisch uit te werken. MIDES werkt met een focus op innovatie, 
kwaliteit en maatwerk en onderscheidt zich in de markt door een persoonlijke aanpak.

MIDES wil de nieuwste tendensen niet alleen kennen, maar ook voorblijven. Sinds de 
start in 1995 hebben ze hierdoor een mooi portfolio opgebouwd met trouwe klanten uit 
de meest dynamische sectoren zoals Volvo, Arcelor Mittal, DSM, Daikin, Smurfit Kappa, 
Neways en Sabca. 

“Al meer dan 5 jaar zijn wij een meer dan tevreden klant van Officenter. Onze 
uitvalsbasis is de vestiging in Geel, maar u vindt ons geregeld terug op de andere 

locaties. Wij zijn helemaal overtuigd van het Plug & Play principe 
en kijken alvast uit naar de opening in Eindhoven.”

 

OFFICENTER GEEL

dmotion communication & design is de grafische rechterhand van kleine en grote bedrijven die een ijzersterk online en offline 
verhaal willen vertellen. Of het nu gaat om een doordacht ontwerp voor een logo, huisstijl, website, magazine of media: dmotion 
legt de fundamenten van sterke merken en succesvolle campagnes. 

Het beste uithangbord van dmotion? Dat is ongetwijfeld het bouwmagazine Builders Facts dat ze in eigen beheer uitbrengen. 
Zij ‘maken’ niet alleen dit magazine, maar connecteren ook bouwpartners uit Limburg, de Kempen en ver daarbuiten. Hun boon 
voor de bouw, is een bonus voor jou! 

De grootste troef van dmotion, is werken met Diana en Heidi. Persoonlijk, direct en heerlijk to the point. Ze werken altijd op 
maat van de klant én de opdracht, van concept en creatieve ontwikkeling tot realisatie en gedrukt eindresultaat. Om de beste 
dienstverlening te garanderen, kan dmotion dagelijks rekenen op een creatief collectief van 6 freelancers.

“dmotion was een van de eerste nieuwe klanten die zich in 2010 
in Officenter hasselt vestigde. Een beslissing waar we nog steeds 

voor de volle 200 % achter staan. We genieten het meest van 
het warme contact met de andere Officenter-klanten. 

Op vrijdag drinken we regelmatig een glaasje samen wat 
maakt dat wij één grote familie zijn. Fantastisch!”

 

BEDRIJFSINFO w
 www.dmotion.eu w

BEDRIJFSINFO w
 www.www.mides.be  w

Officenter 13



INZICHT, KENNIS EN ERVARING IN ENGINEERING 

Peter Verboven en John-Sebastian Peeters zijn de founders van Sildi en TAG, twee business units van hetzelfde bedrijf die nauw 
samenwerken. Sildi is uw partner voor gedetailleerd uitgewerkte engineering projecten. TAG staat voor Tactical Advisory Group 
en is gespecialiseerd in management consulting. Ze zetten in op innovatie en optimalisatie en zijn sinds 2014 de partner van 
grote multinationals in binnen- en buitenland. 

De voltallige kernploeg van Sildi en TAG bestaat uit een veertigtal consultants die met de juiste knowhow en doorgedreven 
technische skills grote totaalprojecten begeleiden in drie sectoren: utilities, healthcare en fast moving consumer goods. 

Kwaliteit primeert en dus heeft het team stevige groeiverwachtingen in service, aanbod en medewerkers om klanten zoals 
Eneco, Elia, Total en Lampiris nog beter van dienst te zijn. 

“Wij kiezen bewust voor een all-in formule met een 
brede waaier aan ondersteunende diensten. We maken 
regelmatig gebruik van alle faciliteiten, zoals de grote 
meeting room. Heel handig voor in-house opleidingen

 of onze ‘Friday at the office’ dag.” 
 
 
 BEDRIJFSINFO
 www.sildi.be

2 grips versterkt de werking van al uw 
bedrijfsondersteunende afdelingen, van 
HR en FM tot IT. Recent lanceerden ze een 
IT Service Management (ITSM) e-learning 
platform dat nu al veel interesse opwekt. 
Dit online aanbod laat oprichters Danny 
Van Vosselen en Joost van Iersel toe om 
gedreven IT-professionals van op afstand 
te begeleiden in hun groeiproces. 

Service Management consultancy, 
praktische tools of een training op maat van 
uw bedrijf? 2 grips stelt à la carte een aanbod 
samen met als einddoel klantgerichtheid 

te maximaliseren, bedrijfsprocessen te 
optimaliseren, innovaties te implementeren en het kostenplaatje van uw dienstverlening te minimaliseren. 

Vanuit kantoren in Turnhout en Eindhoven bedient een team van 17 enthousiaste werknemers kleine en grote klanten in de 
Benelux. Het team wil de beste service garanderen en daarom blijven ze dagelijks investeren in klanten, medewerkers, kennis 
en opleiding. 

“Officenter staat net zoals 2 grips voor flexibiliteit en remote werken. Wij huren een bureau in Turnhout, maar ook in 
Antwerpen en Vilvoorde kennen ze ons. Bovendien zijn de grote vergaderzalen ideaal voor de opleidingen die we 

geven aan onze klanten.”

 
    BEDRIJFSINFOxx
  www.2grips.bexx

2 GRIPS GAAT VAN START MET E-LEARNING

OFFICENTER LEUVEN

OFFICENTER TURNHOUT

Officenter14



PROFESSIONEEL, BETROUWBAAR EN ONAFHANKELIJK 
BEDRIJFSADVIES 

Conatum Tassos begeleidt en adviseert sinds 
1999 ondernemers, managers en directies in 
Nederland en ver daarbuiten op strategisch en 
financieel gebied. Het bedrijf uit Maastricht lost uw 
handels- of managementvraagstukken op en is een 
professionele partner voor financieringskwesties, 
bedrijfsoverdrachten en bedrijfswaarderingen. 

Meewerkende zaakvoerders Maurice, Sjef en Roger 
wisselen kennis en expertise uit om ondernemingen 
op diverse gebieden te ondersteunen. Ze bekijken 
uw dossier vanuit een objectieve positie en hebben 
oog voor uw langetermijnvisie. 

Conatum Tassos investeert in waardevolle partnerships 
met banken, investeerders, financiële professionals en externe adviseurs. Op het juiste moment bundelen ze de juiste krachten 
om samen professionele projecten uit te voeren. 

“Waarom wij een grote werkruimte huren bij Officenter? Simpel, vanuit onze kernovertuiging: samen kunnen we meer! 
Officenter ontzorgt, net zoals Conatum Tassos, van A tot Z. Als mooie surplus kunnen we vanaf de 4de verdieping 

genieten van een indrukwekkend uitzicht op het Zuid-Limburgse landschap en de Maas.”
 

BEDRIJFSINFO w
www.conatum.nl w

OFFICENTER MAASTRICHT

www.anankei.com

Anankei is een Leuvens IT-consultancy bedrijf 
in volle groei. Met een straf intern team van 
12 medewerkers geven ze IT-infrastructuur 
consultants de kans om hun expertise aan te 
scherpen binnen enkele grote omgevingen 
zoals Proximus, Telenet, Fortis, enz. Wat zijn hun 
kernfundamenten? Teamspirit, vertrouwen én 
plezier!

OFFICENTER LEUVEN 

Officenter Brussel (Vilvoorde) heeft een 
opmerkelijke nieuwe klant: BNI Living Tomorrow. 
BNI is een netwerkorganisatie die staat voor 
Business Network International. Een 40-tal wakkere 
ondernemers komt elke donderdag om 6u00  
’s morgens samen om gestructureerd te 
vergaderen. Officenter zorgt voor een lekker 
ontbijt van 6 tot 7 in de Bistro Cuisine d’Office, 
waarna de leden zich naar de meeting room 
begeven voor het uitwisselen van leads.

 www.bni-vilvoorde.be

BNI Living Tomorrow kiest 
voor Officenter Brussel
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Met trots stellen wij u de eerste ontwerpen voor van onze geplande uitbreiding waarbij we 
onze oppervlakte gaan verdubbelen.
De bouwaanvraag voor onze uitbreiding is binnen en we hebben een officieel bericht ontvangen 
dat ze volledig is en dat we ten laatste op 11 augustus een antwoord zullen ontvangen.
Als het advies positief is verwachten we te starten eind augustus. Ons vooropgesteld doel van 
november 2018 blijft dus nog steeds haalbaar.

Vers van de pers: elke Officenter-vestiging krijgt binnenkort een eigen Smart-Blog. Een digitaal magazine waarin medewerkers en 
klanten van Officenter relevante content kunnen posten en lezen. Het is een toegankelijk medium voor en door ondernemers, want 
elke organisatie mag via dit platform vacatures de wereld insturen of bedrijfsevenementen aankondigen. Bovendien kan elk bericht 
op de blog automatisch gedeeld worden op alle social media kanalen of via e-mail. 
Het resultaat? Klanten kunnen hun verhaal met één druk op de knop vertellen aan de Officenter-community. Om dit project te 
realiseren, werkt Officenter nauw samen met Emiel Jans van UP-TO-DATE WebDesign. Emiel wil Officenter-klanten correct informeren 
en organiseert in-house opleidingsdagen om geïnteresseerden alles te vertellen over de praktische gebruiksaanwijzing van het 
platform. 

OFFICENTER INTRODUCEERT DE SMART-BLOG
in samenwerking met 

WILT U WETEN HOE U BINNENKORT ZELF EVENTS EN VACATURES KAN UPLOADEN 

VIA DE SMART-BLOG VAN UW OFFICENTER-VESTIGING? 

KOM VRIJBLIJVEND NAAR ÉÉN VAN ONZE KENNISLUNCHES IN OFFICENTER. 

WIJ VOORZIEN VOOR U EEN BROODJE EN U KRIJGT EEN DEMONSTRATIE. 

Kennislunch van 12u00 tot 13u00 : 

Maastricht: donderdag 6 september  Hasselt: dinsdag 11 september
Turnhout: donderdag 13 september   Geel: dinsdag 18 september
Leuven: donderdag 20 september   Antwerpen A12: dinsdag 25 september
Brussel: donderdag 27 september   Inschrijven aan de Officenter recepties aub.

uitbreiding Leuven®

Mocht u interesse hebben om uit te breiden in 
Officenter Leuven of om u te vestigen in Officenter 
Leuven, dan kan u mij steeds vrijblijvend 
contacteren en bespreken we de mogelijkheden 
bij een tas koffie.
 

Christa 0473370149



Goed Nieuws Pagina
®

Uitzwaai 
kleuteronderwijs

Voor René Van de Venne, dochtertje 
van Kelly & Julie van Cuisine 

d’Office in Officenter Hasselt is het 
tijd om afscheid te nemen van de 

kleutertijd.

Communie
Julie, dochtertje van 
Diana Willems onze 
receptioniste van 
Maastricht, vierde feest 
in onze Cuisine d’office

Officenter Maastricht

              Dochtertje 
Emma van 

Wouter Goris van 
Ready2Inprove

Officenter Brussel

Liesl en Yentl 
van Kaye Franckaert 

van pixapoint.be
Officenter Geel

Nathalie  Kosowski 
van A&Co, met 
dochtertje Zoë 

Officenter Hasselt

             Zoontje 
Emir van Marleen Ritzen 

van Schakel Bvba
Officenter Hasselt

Thieu Vandepoel, 
zoontje van Goele 
Vandeweyer van 

Pleegzorg. 
Officenter Hasselt

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



HET RESULTAAT!

Dienstmededeling : Make-over Officenter A12 
van 5 juli tot 13 juli 2018.

make-over Turnhout
®
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De 8ste Officenter locatie staat in de stijgers. Officenter Eindhoven wordt een mooi project 
met zo’n 125 werkplaatsen. Bovendien biedt Eindhoven als 5de grootste stad in Nederland 
enorm veel business mogelijkheden. Heel wat investeerders geloven in dit project en 
hebben zich reeds geëngageerd. Er zijn nog enkele plaatsen open voor nieuwe kandidaat-
investeerders, voor snelle beslissers.

Interesse? Voor bijkomende vragen en/of informatie neem contact op met 
Koen: 0495 534422, kba@officenter.eu 

nieuws
|    ONDERSTEUN OFFICENTER MET 
    WIN-WINLENING
Officenter heeft ambitieuze groeiambities en wil tegen 2020 in samenwerking met lokale 
aandeelhouders uitbreiden naar 20 vestigingen in België en Nederland. Bovendien blijven we 
innoveren en investeren in onze bestaande Officenter-vestigingen om de klantentevredenheid 
optimaal te houden. 
Op de agendaplanning staat onder andere het aankopen van zonnepanelen en laadpalen en 
het opfrissen van de lounges en coworking ruimtes. In dit kader willen we onze Officenter-
community verder uitbouwen en lanceren we een win-winlening van € 200.000 voor elke 
vestiging waardoor ook de klanten van elk Officenter financieel kunnen steunen in ruil voor 
interessante fiscale voordelen. Deze win-winlening is een belegging met een laag risico en 
het biedt de kredietgever een netto rendement van 3,4 %, wat duidelijk hoger is dan het 
gemiddelde rendement bij een traditionele bank (0-0,5 %).

De win-winlening in het kort:
• Te onderschrijven door elke particulier gevestigd in het Vlaams Gewest 
• Eén particuliere kredietgever mag maximaal € 50.000 uitlenen
• Het betreft een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar
• Netto rendement van 3.4 % (fiscale voordelen inbegrepen)
• Vermindering personenbelasting van 2,5% op het openstaand bedrag
• Ingangsdatum win-winlening is 30 juni of 30 september 2018

Interesse? Vraag het inschrijvingsformulier bij Koen Batsleer kba@officenter.eu 
Voor bijkomende vragen en/of informatie neem contact op met Koen: 0495 534422 

|    OFFICENTER EINDHOVEN 
    ZOEKT LAATSTE INVESTEERDERS

Kelly & Julie van Cuisine 
d’Office in Officenter Hasselt
hebben nu ook een mooie 
foodtruck ter beschikking voor 
al uw events in Officenter of op 
verplaatsing. 
Voor meer info bel naar Kelly
0495 25 51 11

|   HIPPE FOODTRUCK
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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 


