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“Ik heb geleerd dat mensen zul-

len vergeten wat je zei. Mensen  

zullen vergeten wat je hebt gedaan.  

Maar mensen zullen nooit vergeten 

hoe je ze hebt laten voelen."
– Maya Angelou, Dag voor de Klant, 2 november 2018
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Het einde van het jaar nadert. Tijd voor reflectie. Even achteromkijken 
naar het afgelopen jaar en dan richten we onze blik terug naar de toe-

komst. 2018 is weerom een speciaal jaar geworden. De start was niet min: 
op 2 januari zijn we met zijn allen het tijdperk van AX binnengestapt. Dankzij een 

geweldige voorbereiding en het professionalisme van vele collega’s over de departementen heen is 
die stap goed genomen en kunnen we terugblikken op een intens jaar vol nieuwe proceservaringen. 

Met AX stappen we meteen ook door de poort van de toekomst. Gecombineerd met alle intense 
inspanningen op vlak van CRM en digitale processen hebben we ons klaargemaakt om de klant  
terug optimaal te kunnen bedienen. En of dat nodig zal zijn! We zijn er immers van overtuigd dat de 
zorg voor onze klanten hét competitieve verschil voor de toekomst zal uitmaken. “Customer First”, 
“Remove ALL Friction” en “Saving Time” zijn drie strategisch gekozen projecten die onze organisatie 
nog sterker moeten verbinden met die van onze klanten. Tijdens recente klantbezoeken konden we 
vaststellen dat de klant onze inspanningen zeer waardeert. Maar daarnaast stelden we ook vast dat 
de ontwikkelingen bij onze klanten zelf minstens zo hard gaan. Het vermogen tot verandering wordt 
dus onze grote uitdaging voor de toekomst. Verandering van onze processen, verandering van onze 
dagelijkse werkzaamheden, verandering van onze eigen houding, verandering van technologieën,… 
allemaal focuspunten voor de toekomst van onze onderneming. Soms leidt dit tot erg moeilijke 
beslissingen, maar moeten we de moed hebben om ook die noodzakelijke stappen te zetten in het 
belang van de toekomst van ons allemaal.

Ik wens jullie dan ook de nodige rust en tijd voor reflectie tijdens deze periode van kerst en Nieuwjaar. 
En bij deze alvast een bruisend 2019 gewenst voor u en uw families. Een jaar vol zelfrealisatie en har-
monie. Gelukkig Nieuwjaar! 

Beste 
collega’s

—   Peter Van Hoecke, CEO
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Dag voor de klant!
Op 2 november namen we met alle collega’s van de Commerciële Binnendienst de tijd om voluit te focussen op een 
essentieel onderdeel van onze organisatie: de klant! Het werd een dag vol actie, enthousiasme en inspiratie.

Klantentevredenheid is één van de vier pijlers in ons bedrijfs-DNA.  
De klant staat daarin letterlijk en figuurlijk centraal. Want we ge-
loven erin dat onze klanten de sleutel zijn tot succesvol onder-
nemen op lange termijn. Alleen wanneer we goed luisteren naar 
hun wensen en verwachtingen, kunnen we onze producten en 
dienstverlening ontwikkelen in de juiste richting om zo ook in de 
toekomst meerwaarde te blijven bieden als leverancier en part-
ner. We noemen het Extreme Customer Centricity, kortweg ECC.

Maar ‘de klant centraal zetten’, wat betekent dat dan precies?  
Hoe doen we dat? En waarom vinden we het zo belangrijk?  Deze 
en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens onze allereerste 
"Dag voor de Klant". Onze collega’s van de Binnendienst beten 
de spits af en werden ondergedompeld in deze boeiende ma-
terie. Peter Van Hoecke leidde de dag in en kaderde wat het 
belang is van deze strategie. Nadien gingen onze binnendienst-
collega’s in theorie en in praktijk dieper in op klantgericht han-
delen. Tijdens het spel ‘Klant Erger Je Niet’ ondervonden ze in 
een virtuele bedrijfswereld o.a. de impact van samenwerking in 
functie van de klant en het belang van een systeem om klant-
informatie te delen met alle betrokkenen in de organisatie.  
Na alle inspiratie, ideeën en ervaringen was het tijd om terug te 

koppelen naar de eigen afdeling. Er werd nagedacht over wat 
klantgerichtheid betekent op de Binnendienst. Tijdens deze 
workshop passeerden heel wat post-itjes de revue die met het 
hele team werden besproken. Resultaat? Een oplijsting van con-
crete acties die sinds 2 november de klanten een nog betere er-
varing bieden wanneer ze onze binnendienstcollega’s contacte-
ren. En een lijstje verbeterpunten die we konden onderbrengen 
in verschillende lopende verbeterprojecten. Op die manier wer-
ken we ook de komende maanden verder aan ECC!

Uiteraard is dit geen eindpunt. Integendeel, we zijn nog maar be-
gonnen!  Het is de bedoeling om deze dag ook voor andere afde-
lingen te organiseren en er zo voor te zorgen dat ECC een breed 
gedragen strategie wordt, want alleen wanneer we hier met z’n 
allen onze schouders onder zetten, zal de kracht ervan naar bo-
ven komen en zullen onze klanten de impact ondervinden. 

Tekst: Sophie Verhaert



Dan komen onze Buitendienst collega’s voor een dagje binnen!  
We vonden snel een enthousiast team van collega’s bereid om 
die dag de Binnendienst te bemannen en er zo voor te zorgen 
dat onze klanten niet teveel hinder ondervonden van deze the-
madag. Ook collega’s van PM, IT en Receptie hielpen achter de 
schermen mee om de dag in goede banen te leiden. 

Wat als… alle collega’s van de binnendienst een  
dag buitenhuis zijn?



In de vorige edities van de VHizier kon je al lezen dat een groep enthousiaste collega’s aan de slag ging met onze waar-
den. Vanuit ieders achtergrond en beleving gaf iedereen input over wat de waarden volgens hen inhouden. Met de 
identiteit van de onderneming en de algemene sfeer in het achterhoofd, kregen ze steeds meer vorm en werden 

ze herwerkt tot 5 kernbegrippen. We houden jullie niet langer in spanning, dit zijn de vijf nieuwe waarden van Van 
Hoecke en de invulling die vanuit de workshops naar voor kwam! 

De kerstreceptie op de laatste werkdag van het jaar waar we met 
iedereen samen het jaar afsloten, was de ideale gelegenheid om 

de nieuwe waarden voor te stellen. Zo gaven Peter en Steven de 
aftrap om deze waarden verder uit te rollen. Wordt ongetwij-

feld vervolgd! 

We werken met passie en gedrevenheid en stralen daarbij een po-
sitieve mind-set uit naar onze klanten en collega’s. 

We hebben respect voor iedereen, voor onze maatschappij en onze 
omgeving. Onze communicatie is helder, maar ook steeds rustig en 
respectvol waarbij we luisteren naar de anderen en een open dia-

loog kunnen voeren. 

We maken tijd om na te denken, te analyseren en een goed plan 
op te maken en communiceren nadien helder over genomen be-

slissingen. 

We handelen doelgericht, gesteund vanuit onze expertise, oplos-
singsgerichtheid en innovatiekracht. We zetten door, zijn actie-
gericht en durven bijsturen als dit nodig is of ons nieuwe kansen 

biedt. Daarbij vergeten we niet alle betrokkenen tijdig en correct 
te informeren. 

In onze relaties met klanten, collega’s en leveranciers zijn we eerlijk 
en oprecht en communiceren dus over positieve én negatieve pun-
ten. We werken actief mee aan een cultuur waarin oprechte, op-

bouwende feedback binnen en over afdelingen heen mogelijk is.  

Enthousiasme

Respect

Conceptualiteit

Daadkracht

Oprechtheid

Nieuwe waarden krijgen vorm

Tekst: Karen Coomans
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Niet alleen in het VHIP-project wordt er gewerkt aan 
(nieuwe) softwaresystemen. Ook bij HR zijn ze volop 
bezig met het aanpassen en optimaliseren van hun sys-
temen. Daarbij wordt de nieuwe HR-tool 'Profit' van 
AFAS geïntegreerd van waaruit alle HR-processen zullen 
plaatsvinden. Van de gelegenheid wordt nu ook gebruik 
gemaakt om een aantal zaken aan te passen zodat ze 
beter integreren met de nieuwe HR-tool. 

Nieuw sociaal secretariaat 

Na een lange samenwerking met SD Worx, beslis-
ten we dit jaar om over te stappen naar het sociaal  
secretariaat Acerta. “We kiezen voor Acerta omdat 
ze volledig kunnen integreren met AFAS. Dat zal de 
verwerking van de lonen vlotter laten verlopen”, legt 
Caroline uit. 

De omschakeling gebeurt in januari. Dat wil zeg-
gen dat de eerste loonbrief van het jaar (begin 
februari) van Acerta zal komen. “De loonbrieven 
zullen nog steeds digitaal beschikbaar zijn, via 
Doccle. Het kanaal van SD Worx blijft toeganke-
lijk en alle documenten blijven raadpleegbaar.  

Vernieuwde Protime 

Begin januari zullen we ook overschakelen naar een 
nieuwe versie van ons tijdsregistratiesysteem Pro-
time. Deze krijgt een aantal nieuwe functionaliteiten 
die het gebruiksgemak moeten verhogen. “De nieu-
we versie zal volledig in de "cloud" beschikbaar zijn”, 
vertelt Caroline. “Hierdoor wordt het mogelijk om 
vanaf je smartphone, en dus buiten de kantooruren, 
verlof aan te vragen. Je zal zelfs kunnen nakijken wan-
neer, en hoe lang, andere collega’s verlof hebben.” 
Deze nieuwe versie van Protime zal uiteraard ook ge-
integreerd worden met de AFAS-software. 

HR omarmt  
nieuwe systemen

Stagiaire met de glimlach 

De afgelopen maanden hadden we Jade Somers in 
ons midden. Als laatstejaarsstudente Handelsweten-
schappen met veelzijdige interesses en een frisse kijk 
op marketing, was zij de ideale kandidaat om ons en-
kele maanden bij te staan tijdens een stage in het ka-
der van klantentevredenheid in de brede zin van het 
woord. Jade ontpopte zich als volleerd presentator 
van onze nieuwe App op Prowood en ging aan de slag 
in CRM om de data kwaliteit te optimaliseren en de ba-
sis te leggen voor het verrichten van marktonderzoek, 
zowel via klantbezoeken als in het systeem. Daarnaast 
ondersteunde ze ook de collega’s van Orgalux en 
werkte ze een studie uit rond klantgericht handelen 
en de link met medewerkerstevredenheid. Ze leverde 
op die manier een waardevolle bijdrage aan een the-
ma dat ons bijzonder nauw aan het hart ligt!

Nieuw gezicht op de Marketing
 
Op 23 april startte Brian Troch als Web & Data  
Analist in het Marketing team. Brian zal instaan voor 
het ontwerpen en implementeren van een kader voor 
web & data-analyse met specifieke nadruk op het be-
waren van marketingdata (ClickDimensions), analy-
tische tools (Google Analytics), gestandaardiseerde 
verslagen en dashboards. Op die manier wordt hij een 
belangrijke schakel om ons 360° klantenbeeld verder 
uit te bouwen zodat we onze dienstverlening nog ver-
der kunnen optimaliseren. Daarnaast werkt hij mee 
aan allerhande e-business projecten zoals onze App en 
de nieuwe Orgalux consumentenwebsite. 

Tekst: Dries Tindemans

Tekst: Sophie Verhaert

Tekst: Karen Coomans



In de vorige VHizier kon je zien dat gebouw B nog niet veel meer 
was dan een staalconstructie. Uiteraard zagen we er de voorbije 
maanden heel wat bedrijvigheid waardoor we nu kunnen zeg-
gen dat we na Nieuwjaar stilaan kunnen beginnen aan de laatste 
fase en de afwerking. 

Misschien wel het meest indrukwekkende moment van de af-
gelopen maanden was het plaatsen van de trappen. De stalen 
draaitrappen bestaan uit één stuk en moesten daardoor via 
het dak worden binnengebracht. Een indrukwekkend zicht om 
ze door de lucht te zien zweven maar vooral een echt precisie- 
werkje om ze perfect op de juiste plaats te installeren in de 
smalle traphal. 

Intussen zijn de bezetters aan de slag en werd er gestart met 
het isoleren en afwerken van het dak en de zijgevels. Voor de 
gevels zal trouwens gebruik gemaakt worden van hetzelfde 

zwarte hout dan bij het nieuwe gebouw van de Productie. Daar-
naast is men natuurlijk al volop bezig met de plannen voor de 
inrichting van de nieuwbouw. “We vertoeven allemaal 8 uur per 
dag op onze werkplek om onze dagelijks taken uit te voeren”, 
zegt Kevin (Product Management). “Daarom is het belangrijk 
dat die plaats comfortabel is en is aangepast aan de taken die je 
uitvoert. In een projectteam rond ‘Het nieuwe werken’ denken 
alle afdelingen mee om hun ideale werkplek te bepalen. Daarbij 
werden in een eerste stap alle vereisten in kaart gebracht: Voor 
hoeveel mensen is er plaats nodig? Hoeveel en wat voor soort 
meetings hebben we? Hoeveel uur per dag zitten we neer? Voor 
de inrichting zal dan ook rekening gehouden worden met al de 
antwoorden en vereisten.”

Als alles verder volgens plan verloopt, zal het gebouw eind 
maart worden opgeleverd. IT, Technische Dienst en Marketing 
kunnen dus stilaan hun verhuis beginnen voorbereiden! 

Een vraag die iedereen wel eens stelt aan de telefoon. Maar bin-
nenkort klopt ze niet meer 100%. We vervangen immers onze tele-
fooncentrale, nemen afscheid van onze vaste telefoontoestellen en 
zullen binnenkort met klanten, leveranciers en contacten bellen via 
Skype for Business. 

“Voor externen die naar Van Hoecke bellen, verandert er niets”, 
vertelt Tim (Systeembeheer). “Zij kunnen nog steeds terecht op 
het vertrouwde nummer. Dankzij het nieuwe systeem zullen ze wel 
sneller bij de juiste persoon terechtkomen. Dat kijkt immers wie er 
belt en zoekt dan de meest geschikte persoon om de oproep te 
beantwoorden. Wie is er vrij? Wie kent de klant het best?…” Ook 
interne telefoongesprekken zullen efficiënter verlopen. “Je kan op 
voorhand zien of iemand beschikbaar is en als dat niet het geval is, 
kan je hem of haar via een chatberichtje vragen om je terug te bel-
len. Een ander voordeel is natuurlijk dat je via Skype heel eenvoudig 
een conference call kan doen met partners van een andere firma.”

“Om het nieuwe systeem te implementeren moeten we met heel 
wat zaken rekening houden”, zegt Tim. “We installeerden een nieu-
we telefooncentrale, optimaliseerden het wifi-netwerk om de kwal-
iteit van de gesprekken te garanderen, zullen alle toestellen door 
headsets vervangen,… Zo zijn we helemaal klaar voor de volgende 
stap in onze communicatiesystemen!”

Wie heb ik aan de lijn?

Verhuis komt stap dichterbij
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Met AX, CRM, Admin,… hebben we intussen heel wat systemen 
die gegevens over klanten, producten of processen bevatten. 
Om deze gegevens uit één of meerdere systemen te halen, te 
kunnen koppelen en analyses te kunnen maken, zullen we in 
de toekomst gebruik maken van de BI-tool ‘Qlik Sense’. BI staat 
voor Business Intelligence en dat is ook precies waarvoor de tool 
gebruikt wordt. We hebben heel veel data, maar deze zijn pas 
nuttig als we ze ook kunnen interpreteren en gebruiken om op 
businessniveau beslissingen te nemen. 

Het grote voordeel van deze nieuwe tool is de gebruiksvrien-
delijkheid. Vroeger moest IT heel vaak programmeren om  
bepaalde rapporten te kunnen genereren. Nu zullen de afde-
lingen zelf dashboards kunnen aanmaken die voor hen relevant 
zijn. Daarvoor heeft iedere afdeling een key-user die een uitge-
breide opleiding zal krijgen in het nieuwe systeem. Maar uitein-
delijk zal iedereen die momenteel met CRM en/of AX werkt van 
Qlik Sense gebruik kunnen maken. 

“Voor ons een super handige tool”, vertelt Giel (Productiebu-

reau). “Doordat in de TA’OR productie elke bewerking wordt 
geregistreerd, is TA’OR een datagoudmijn waar enorm veel op-
portuniteiten liggen voor datagedreven procesverbetering en 
aansturing. Ook kan het mensen binnen en buiten de productie 
een inzicht geven in de efficiëntie en de procesflow van het pro-
ductieproces. Let the data do the talking”, lacht hij.    

IT is intussen al volop bezig om goede datamodellen uit te bou-
wen. We moeten immers zeker zijn dat we vertrekken van de 
juiste cijfers en daarvoor is heel wat omzetting nodig. Denk 
maar aan hoe een datum geschreven wordt of in welke tijdzone 
de tijd wordt bijgehouden, dat kan anders zijn in de verschil-
lende systemen, …  Maar Qlik Sense moet ze wel allemaal als 
dezelfde datum kunnen begrijpen. 

We verwachten weldra de eerste analyses met Qlik Sense 
in gebruik te kunnen nemen. Daarna zullen zowel de data- 
modellen als de verzameling beschikbare analyses continu 
groeien naargelang de noden. 

Vorig jaar lanceerden we onze gloednieuwe website met ge-
bruiksvriendelijke webshop. Nu gingen we nog een stapje ver- 
der om het bestelgemak van onze klanten te verhogen en 
brachten we de enige echte Van Hoecke App op de markt! 

“Met de App kunnen klanten voorraadproducten heel eenvou- 
dig bijbestellen, ze hoeven er enkel de barcode voor te scan-
nen”, legt Dries (Marketing) uit. “Maar we gingen nog een stap-
je verder. Dankzij de unieke QR-code die op elke voorgemon-
teerde lade staat, kennen we exact alle specificaties van die 
lade. Vertrekken van die gegevens om iets klein aan te passen of 
exact dezelfde lade opnieuw te bestellen, bij bijvoorbeeld een 
beschadiging, wordt vanaf nu kinderspel!”

“De Van Hoecke App is voor onze klanten een nieuwe, frisse tool 
om voorraadbeheer makkelijker te maken”, verklaart Remco 
(Verkoop). “Voor hen is het een groot voordeel dat te bestel-

len producten niet meer eerst op een briefje moeten worden 
geschreven, maar direct gescand worden en in de winkelwa-
gen staan. Toegevoegde waarde is zeker dat nadien achter de 
computer de winkelwagen zichtbaar is en orderreferenties van 
de klant kunnen worden ingegeven of extra producten kunnen 
worden ingevoerd. Het is voor mij een feestje om de App bij 
klanten te introduceren.”

“We kozen bewust voor een Progressive Web App”, vertelt 
Dries. “Dat is eigenlijk een geavanceerde mobiele website die 
zich gedraagt als app en dezelfde functies kan aanbieden. Maar 
klanten hoeven de App niet langer te downloaden en wij hoev-
en niet altijd updates van de verschillende besturingssystemen 
af te wachten en onze App hieraan aan te passen. Bovendien 
hoeft de gebruiker updates van de App niet zelf te installeren. 
Wanneer wij verbeteringen aanbrengen, zal de App die onmid-
dellijk zelf doorvoeren.”

Rapporteren met een QLIK

Lancering Van Hoecke App

Teksten: Karen Coomans

Brian (Marketing) laat Anne en Nicolas (Binnendienst) ken- 
nismaken met de mogelijkheden van onze Van Hoecke App. 
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Teksten: Karen Coomans

Dat we bij Van Hoecke een hart voor voetbal hebben, konden 
jullie al zien in de vorige VHizier aan onze vurige supporters 
voor de Rode Duivels. We vonden het dan ook hoog tijd om 
al dat supportersenthousiasme om te zetten naar sportieve 
resultaten óp het veld! 

Al snel werd een voetbalteam gevormd met collega’s uit alle 
afdelingen en schreven we ons in voor de bedrijvencompeti-
tie zaalvoetbal. Maandelijks nemen we het op tegen een an-
der bedrijf uit het Waasland. “Plezier maken met de collega’s 
blijft natuurlijk het belangrijkste”, vertelt coach Bart (Binnen-
dienst), “maar het is natuurlijk leuk dat de resultaten volgen. 
We zijn nog altijd in de running voor de beker en staan voor-
lopig eerste in de competitie! De sfeer op en naast het veld 
maakt het helemaal af dus supporters zijn uiteraard altijd 
welkom voor de volgende matchen!”

GO team RED!



alloween
Het griezeligste feest van het jaar is ongetwijfeld  
Halloween. Gelukkig had niemand schrik om onze versierde ref-
ters binnen te stappen en konden ze genieten van de heerlijke 
pompoensoep. Ook de snoepjes zagen er een beetje angstaan-
jagend uit, maar ze vielen duidelijk toch in de smaak!  
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In het bedrijfsleven is de toekomst van e-business al lang een 
hot-topic. En zoals we al lang weten, speelt dat zich niet enkel 
bij Marketing of op de IT-afdeling af. Daarom werden alle vak- 
experten en teamleiders, uitgenodigd om zich een hele dag 
te laten meevoeren in de wondere wereld van Artifical Intel-
ligence, Virtual Reality, digitale innovatie en bedrijven die zich 
klaarmaken voor “The Day After Tomorrow“. Omwille van het 
digitale topic werden ook twee personen per team extra toe-
gevoegd aan de deelnemerslijst.

We nodigden enkele topsprekers uit van partners waar Van 
Hoecke al geruime tijd mee samenwerkt. Vanuit hun vakgebied 
toonden ze ons de trends en verwachtingen voor de toekomst 
en hoe ze in een bedrijfscontext ingezet kunnen worden. Peter 
Van Hoecke trapte de dag af en deed iedereen stilstaan bij het 
belang om te blijven groeien als bedrijf. Intussen is meer dan de 
helft van onze klanten geboren na 1980 en behoren ze tot de 
zogenoemde ‘millenials’. Een generatie met een andere inge-
steldheid en andere verwachtingen van de bedrijven waarmee 
ze samenwerken. Dat dwingt ons tot het zoeken naar nieuwe 
benaderingen en oplossingen. Vervolgens nam hij de aanwezi-
gen mee naar China, één van de referentiemarkten op het ge-
bied van e-business en innovatie waar we heel wat van kunnen 
opsteken. 

Dat consumenten veranderen en hoe we daar slim op kunnen 
inspelen was ook de boodschap van Rik Vera (Nexxworks). “Ex-
treme Customer Centricity is het nieuwe normaal, het antwoord 
op alles begint immers bij de klant”, was zijn niet mis te versta-
ne boodschap. Daarom wordt de interface (webshop, app, …) 
die klanten helpt om producten of diensten te gebruiken ook 
steeds belangrijker. Die bepaalt immers hoe mensen je merk 
zien en ervaren.

Daarna was het de beurt aan Koen Vingerhoets (Belfius) om 
‘Blockchain’, één van de nieuwe buzzwords, in mensentaal te ko-
men uitleggen. Kort gezegd: Blockchain is een databank waarin 
gegevens worden opgeslagen en kunnen gedeeld worden op 
het moment dat er niet aan getwijfeld wordt. Een groot voor-
deel is dat je aan gegevens uit het verleden nooit meer iets kan 
veranderen en dat alles dus eenvoudig te traceren is. Dat kan 
handig zijn om bijvoorbeeld een overzicht te houden op goe-
derenstromen omdat je perfect weet van waar elk onderdeel 
komt en wie er verantwoordelijk voor is. 

De geheimen van Artificial Intelligence en Machine Learning wer-
den ontsluierd door Tom Van Mierlo (Intracto). Eigenlijk wordt 
daarbij het onderscheid gemaakt tussen Machine learning waar-
bij de machine getraind wordt door de mens om patronen te 
herkennen en Deep learning waarbij de machine zelf via trial & 
error leert om patronen te herkennen. Het grote voordeel is 
natuurlijk de enorme snelheid waarmee machines gegevens 
kunnen verwerken. Heel repetitieve en tijdrovende taakjes kan 
een machine dus eenvoudig overnemen en snel uitvoeren. 

Pieter Van Leugenhagen (Yondr) nam iedereen mee naar de 
Virtual en Augmented reality. Hét nieuwe platform voor video 
en beleving dat nu stilaan écht aan zijn opmars bezig is. Yondr 
kwam onlangs onze eerste eigen VR-video opnemen. We kun-
nen niet wachten om het resultaat te bewonderen!

“Persoonlijk is mij de keynote van Rik Vera het meest bijgeble-
ven”, vertelt Matthias (Marketing). “Het was zeer interessant 
om te horen hoe het benaderen van klanten geëvolueerd is 
van één op één communicatie naar massacommunicatie en hoe 
we nu terug gaan naar een unieke ervaring voor elke persoon! 
Het belangrijkste dat ik meeneem van deze dag is hoe ieder-
een binnen Van Hoecke openstaat voor de toekomst”, besluit 
Matthias. 

“De klant is de cruciale factor om het bestaan van eender welk 
merk te garanderen”, vult Laura (IT) aan. “Bovendien is het dui-
delijk dat het tempo waarin we leven elke dag meer en meer 
versnelt. Daarom is het belangrijk om producten te ontwik-
kelen vanuit de noden van de klant. Een product op de markt 
brengen en opdringen aan de klant is verleden tijd en zal nooit 
voldoen aan alle vereisten van die klant.”

De dag werd afgesloten met een workshop onder leiding van 
Nicolas Cap van Bundl. De antwoorden op centrale vragen als: 
“Welke klantypes hebben we in deze digitale wereld? Wat zijn 
de  kenmerken per segment? Hoe kunnen we onze services nog 
beter toespitsen op de verschillende types?” Deze vormden 
een ideaal uitgangspunt om nu met alle input van deze e-volu-
tionaire dag aan de slag te gaan. Eén ding is zeker: we moeten 
de toekomst niet proberen voorspellen, maar ze samen waar-
maken! 

Tekst: Karen Coomans



Wim Rombaut zorgde tijdens de pauzes voor 
ontspanning voor lichaam en geest. 

Remco (Verkoop) ontdekt de  
mogelijkheden van Virtual Reality.

Rudi (Magazijn) zette tijdens de workshop de 
theorie om naar praktijkvoorbeelden.  



“Dries en ik hebben geprobeerd ons op te splitsen rond de ver-
schillende thema’s”, vertelt Stijn. “Op die manier zijn we erin 
geslaagd om elke dag een 12-13 relevante presentaties van 
diverse onderwerpen bij te wonen. Wat me opviel was de in-
teresse in storytelling en UX (user experience), waar vroeger 
web toch vooral bits en bytes waren. De online wereld is voor 
de huidige en de nieuwe generatie mobile, zit vol met video, 
gaat verstandig om met je datagegevens, zet volop in op een 
online beleving. Hoe je als bedrijf daarmee omgaat bovenop je 
duurzame aanpak en hoe authentiek een bedrijf is, daar maak 
je straks het verschil mee.”

“Inzetten op User Interface (UI) en User Experience (UX) wordt 
steeds belangrijker”, vult Dries aan. “De emoties die een klant 
heeft bij het gebruiken van je product of tool zijn soms zelfs 
belangrijker dan de functionaliteiten. Daarnaast zien we dat 
een merk nog steeds een plaats heeft in de Amazon/Aliba-
ba-wereld. Merken leven op het kruispunt tussen functional-
iteit en de emotie die het bij ons oproept. Zolang mensen 
emotioneel beslissingen maken, zal er een plaats zijn voor (niet 
Amazon) merken die focussen op authenticiteit.” “De uitdag-
ing is nu bepalen wanneer we welke zaken aanpakken”, aldus 
Stijn. “Liefst doen we dat zo snel als mogelijk natuurlijk, de (on-
line) wereld is in een rotvaart aan het bewegen, we springen er 
sowieso mee op.” Benieuwd naar de volgende stappen bij Van 
Hoecke! 

Top technologiewereld verzamelt op Web Summit 
Lissabon was begin november een week lang dé hoofdstad van technologie. Voor Van Hoecke lieten Stijn en Dries (Marketing) zich 
onderdompelen in de wereld van data, user experience, the next generation, … 

Een frisse blik op de toekomst 
Onder het motto “een frisse blik, geeft nieuwe inzichten” daagden we in september maar liefst 48 studenten van de Vlerick Busi-
ness School uit om na te denken over de vraag: ‘Wat moet Van Hoecke doen om binnen 5 jaar nog te bestaan?’ 

Als marktleider in de Benelux zouden we kunnen denken: we 
zijn goed bezig, we blijven alles behouden zoals nu. Maar stil-
staan is achteruitgaan, daarom is het niet slecht om vooruit 
te kijken en nieuwe, innovatieve ideeën te ontdekken. De stu-
denten kregen een inleidende kennismaking met ons bedrijf 
en werkten vervolgens twee dagen lang in zes groepen heel 
intensief aan de opdracht. Daarna was het tijd om hun ideeën 
voor te stellen aan een panel van Van Hoecke dat elk met een 
andere blik naar hun bevindingen keek: Caroline (organisatie-
structuur), Stijn (marketing), Kevin (innovatie), Sophie (klant-
gerichtheid). 

De oplossingen waren divers en soms heel out-of-the-box maar 
er waren een aantal voorstellen die er onmiddellijk uitspron-
gen. Heel vaak kwam Orgalux naar boven als veelbelovend 
merk waar heel wat potentieel inzit. “Wat meteen opviel bij 
verschillende concepten waren de thema’s die de studenten 
en hun generatie belangrijk vinden”, vertelt Kevin. “Ecologie is 
er daar zeker één van. Ze hebben enorm veel oog voor green 
marketing en zijn bereid om (extra) te betalen bij een bedrijf 
met een groen imago. Daarnaast verwachten ze dat bestaande 
technologie zoals webshops, mobile first, gezichtsherken-

ning,... worden toegepast bij het bedrijf waar ze aankopen ook 
al komt dat bedrijf uit een andere sector. Met nieuwe, innover-
ende producten kunnen we dus écht het verschil maken.” 

Heel wat uitdagingen voor de toekomst, maar ook een bewi-
js dat de ingeslagen trajecten rond Orgalux en duurzaam on-
dernemen ons alvast klaarstomen voor de toekomst!

Teksten: Karen Coomans
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Tijdens het jaarlijkse teamleiderseminarie in september 
zochten onze teamleiders een antwoord op verschillende 
vragen over de toekomst van Van Hoecke: Hoe zal onze or-
ganisatiestructuur van de toekomst er uitzien? Hoe kunnen 
we aan de verwachtingen van de nieuwe generaties tege-
moetkomen? Hoe gaan we om met de enorme hoeveelheid 
informatie die op ons afkomt? Hoe houden we een over-
zicht op alles? … Kortom, we weten dat alles verandert, 
maar wordt het een evolutie of een revolutie? 

Urs en Ruth Bolter van ‘Blum International Consulting’ 
leidden hen gedurende drie dagen doorheen verschil-
lende stappen om tot waardevolle inzichten, besluiten 
en acties te komen. Daarbij kreeg iedereen de ruimte 
om zijn verwachtingen en dromen uit te spreken. Maar 
natuurlijk namen ze ook de tijd om stil te staan bij be-
zorgdheden en twijfels. 

Door de jaren heen voelden we onze organisatiestruc-
turen al veranderen van heel hiërarchisch, over autono-
mie in teams waarmee we nu heel vertrouwd zijn tot 
de soort van organisatie die we zachtjesaan aan het 
worden zijn: autonoom, minder hiërarchie, gedeeld lei-
derschap, meer rollen en met intensieve samenwerking 
over alle grenzen heen. 

Nieuwe samenwerkingsvormen
Om klaar te zijn voor de toekomst, is het belangrijk te 
beginnen bij jezelf. Dus stond iedereen stil bij hun eigen 
rol als teamleider en de relatie met hun team. Daarbij 
groeide het besef dat teamleiders of managers geen 
“pro” kunnen of moeten zijn in alles! In expertise aan-
brengen EN in strategie maken en promoten EN in het 
bouwen van cultuur EN in het garanderen van presta-
ties EN in het ondersteunen van implementaties EN in 
het ontwikkelen van medewerkers, in het aanmoedigen 
van teams, in het bouwen van bruggen, in het opvolgen 
van resultaten, in het voeden van dialoog tussen men-
sen, in het tonen van empathie, en, en, en…? Elk indivi-
du is immers anders! Vanuit die gedachte analyseerden 
alle teamleiders voor zichzelf wat hun sterktes en werk-
punten waren en maakten ze  die ook transparant aan 
de hele groep. 

Met de resultaten van alle oefeningen in het achter-
hoofd werkte iedereen een visie uit voor het eigen 
team en werd er een aanzet gemaakt naar wat de eerst-
volgende stappen zouden kunnen zijn om verder te 
evolueren in de ingeslagen richting. 

Eén ding is zeker na deze intense dagen en dat is dat de 
veranderingen géén revolutie, maar een evolutie zullen 
zijn! Eentje die bij ons reeds lang ingezet is, maar dus 
ook nog lang niet voorbij is! We kijken met enorm veel 
zin uit naar die mooie evolutie waarbij al onze mensen, 
vroeg of laat, intensief betrokken zullen zijn.  

De weg naar
gedeeld leiderschap

Tekst: Steven Muylaert
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Prowood  2018
Prowood is dé vakbeurs voor de houtverwerkende industrie van België. Elke drie 
jaar worden de hallen in Flanders Expo Gent gevuld door de belangrijkste toe-
leveranciers in de sector. Ook wij waren dit jaar weer graag van de partij met 
productinnovaties, nieuwigheden én onze services! 

Traditiegetrouw is Prowood het moment om een aantal nieuwe producten te 
tonen aan het grote publiek. Met de nieuwe AVENTOS HK top en EXPANDO 
T voor dunne fronten was dat dit jaar ook niet anders. We konden zelfs in 
wereldprimeur een prototype van de MINIPRESS top presenteren. Centraal 
op de stand hadden we een aantal van onze services gezet. Op deze manier 
wilden we onze klanten laten kennismaken met onder andere onze logistiek, 
Commerciële Binnendienst, onze nieuwe Van Hoecke App en onze Orgalux 
service voor professionele klanten. Uniek dit jaar was dat het niet enkel de 
vertegenwoordigers waren die hen te woord stonden, maar dat collega’s van 
de respectievelijke afdelingen zelf vertelden over hun werk. 

Wil je de sfeer van de beurs nog even herbeleven? Neem dan zeker een kijkje 
op www.vanhoecke.com/nieuws en bekijk onze video!

Tekst: Karen Coomans
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Studenten aan het werk

Al jaren investeert Blum in jong talent. Met acht hightech op- 
leidingen van kunststoftechniek tot machinebouw stimuleren ze 
de individuele interesses en talenten van de jongeren. Daarnaast 
zijn de opleidingen afgestemd op de noden van het bedrijf. Het 
leerprogramma kent heel wat succes weet Peter Voermantrouw 
(Verkoop): “60% van de studenten blijft na het afronden van hun 
programma aan de slag bij Blum. Zo kunnen ze rekenen op goed 
opgeleid personeel dat beschikt over bedrijfsspecifieke kennis.”

Drie studenten van Blum kwamen op Prowood hun kunnen in de 
praktijk tonen. Ze produceerden er metalen, gegraveerde honingle-
pels voor de bezoekers en maakten daarbij gebruik van hulpmidde-
len die ze volledig zelf voor deze toepassing ontwikkeld hadden. 
Een zoete kennismaking met een fantastisch project!

Teksten: Karen Coomans Axel (Blum) stelt in primeur het prototype  
van de MINIPRESS top voor.
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At your service !

Vakbeurzen zijn al jaren het terrein waar 
onze vertegenwoordigers zich echt thuis 
voelen. Maar dit jaar waren ook enkele 
collega’s van het Magazijn en de Binnen-
dienst van de partij om bezoekers te in-
formeren en uit eerste hand de reacties 
op hun werk te horen. 

“Ik vond het een heel aangename erva-
ring”, vertelt Arno Vlaeminck (Magazijn). 
“De klanten waren heel geïnteresseerd 
en het was leuk dat we zelf eens konden 
uitleggen wat er allemaal moet gebeuren 
vóór onze producten vanuit ons magazijn 
bij de klant geleverd worden. Door de ge-
sprekken begrijp je soms beter hun ma-
nier van werken en begrijp ik waarom het 
belangrijk is dat we iets op een bepaalde 
manier doen. Gelukkig waren al heel veel 
klanten tevreden over onze service en de 
feedback die we kregen, zullen we zeker 
gebruiken om nog meer in te spelen op 
wat de klant wil”, besluit Arno. 

“Voor mij was het vooral leuk om mensen 
te zien die ik normaal enkel aan de tele-
foon hoor”, zegt Stefanie (Binnendienst). 
“Op de beurs gaven we uitleg over de 
website en het is altijd leuk om te mer-
ken dat de reacties daarop overwegend 
positief zijn.”   

De klant centraal

Hoe kan je op de beurs duidelijk maken 
dat we bij Van Hoecke de klant centraal 
zetten? Door ze ook effectief in het mid-
den van onze stand te zetten natuurlijk! 
Het was ongetwijfeld de eye-catcher van 
onze stand: een grote zuil met verschil-
lende fragmenten van onze klanten.    

Ze werden op beeld vastgelegd door 
Yoni Van Buel (Productie) die ervoor op 
pad trok met onder andere stagiaire 
Jade Somers en Sophie (Marketing). Zij 
maakten van de gelegenheid gebruik om 
te polsen naar de klantentevredenheid. 
Gezichten die onze klanten niet vaak te 
zien krijgen, maar ze waren wel zeer ge-
interesseerd om al hun vragen over onze 
productie te stellen aan een expert ter 
zake!

Arno (Magazijn) legt onze logistieke processen uit aan enkele klanten. 

Stefanie (Binnendienst) laat enkele bezoekers kennismaken  
met de mogelijkheden van onze website.



Sven (Productie) is trots dat onze case over voorgemonteerde  
lades getoond wordt op het Blum forum.

Afgelopen september waren we in Oosten-
rijk te gast voor het tweejaarlijkse Blum 
Forum. Steeds weer een spannend moment 
voor Blum en dus ook voor ons. Hoe staan 
we ervoor? Wat zijn de uitdagingen voor de 
toekomst en vooral: wat komt er op ons af?

Onder het motto “Connect, Collabora-
te, Create” kwamen meer dan 580 col-
lega’s van over de hele wereld samen in  
Bregenz. Ze namen er deel aan workshops 
over producten, services en creatieve the-
ma’s. Ze deelden ervaringen uit hun mark-
ten en werkten samen om de toekomst 
van Blum mee vorm te geven. Uiteraard 
kon een update van de Product Managers 
van Blum over de nieuwste innovaties 
waaraan gewerkt wordt niet ontbreken. 

“Voor het forum kon ik me niet goed 
voorstellen wat ze nog aan nieuwig- 
heden zouden kunnen vertellen”, lacht  
Arjan. “Toch werd ik twee dagen lang ver-
rast met nieuwe producten en diensten 
die ons in de komende jaren heel wat 
nieuwe mogelijkheden zullen brengen.”

We kunnen niet rond de digitalisatie 
heen en daarom zullen onze commer- 
ciële taken daarbij heel wat verander- 
ingen ondergaan. Van de analoge product- 
presentatie uit de catalogus en via be-
monstering, evolueren we naar product- 
presentaties en ondersteuning in een di-
gitale vorm. AR (Augmented Reality), VR 
(Virtual Reality) en spraaktechnologie zul-
len in de toekomst niet weg te denken zijn 
als verkoopstool. 

Na twee dagen vol innovaties en nieuwe 
uitdagingen is één ding zeker: Blum blijft 
ook de komende jaren dé trendsetter in 
de markt. We zijn blij dat we, als één van 
hun belangrijkste partners in Europa, die 
toekomst mee mogen uitdragen. Volgen-
de afspraak: Interzum in Keulen in mei 
2019. Daar zal Blum deze visie delen met 
onze klanten. We zijn alvast enthousiast! 

BLUM 
forum

Tekst: Peter Van Hoecke



Het nieuwe jaar gepland

Tekst: Stijn Van Avermaet

Tekst: Peter Van Hoecke

Eind november trokken we naar Blum voor 
ons 10de Vermarktungsgespräch, een uit-
wisseling van info en strategische plan-
nen voor het volgende kalenderjaar (met  
Interzum als hét moment van het jaar).

De eerste dag van het overleg staat 
klassiek in het teken van marketing en 
communicatie. Niet toevallig hebben de 
collega’s bij Blum dezelfde opdrachten 
als Van Hoecke die ze met evenveel ener-
gie en inzet moeten aanpakken. CRM en 
E-commerce in al zijn facetten zijn immers 
dé E-business takken die het verschil gaan 
maken. Uiteraard zijn de uitdagingen 
van “het moederschip” anders en vooral 
groter. Voor CRM moeten zij bv. de om-
schakeling maken in 58(!) landen voor 850 
gebruikers. Dat we van elkaars ideeën 
kunnen leren, zal dan ook niet verbazen. 
Meermaals hoorden we dat Van Hoecke 
snel en flexibel is, en Blum iets minder 
omwille van zijn omvang.

Peter gaf op de eerste dag in zijn  
gekende, enthousiaste stijl een overzicht 
van alle plannen die we gemaakt hebben 
op strategisch gebied uit onder andere de 
inspiratiereizen die we dit jaar maakten.  
Stijn (Marketing) bracht daarna een over-
zicht van de plannen in uitvoering in Ver-
koop en Marketing, waaronder onze Van 
Hoecke App en de ontwikkelingen in onze 
webshop waar Dries (Marketing) de ver-
zamelde Blum-collega’s deskundig door-
loodste.

De tweede dag stond volledig in het teken 
van producten voor Johan (Marketing) en 
Sebastiaan (ASP producten bij Verkoop) . 
Sebastiaan was er voor de eerste keer bij 
en zal straks de vertaalslag maken voor de 
introductie van nieuwe producten en di-
ensten naar zijn collega’s in Nederland en 
België. Op de laatste dag kregen we een 
“unieke” blik in de laboratoria van Blum, 
maar daarover na Interzum allicht meer! 
De speedboat (onze bijnaam bij Blum) op 
bezoek in het moederschip, altijd een 
plezier!  

Blum-bezoek uit Azië

Vlak voor onze afreis naar het Blum-Forum in Bregenz kregen 
we hoog bezoek uit Azië. De marktverantwoordelijken en de 
Managing Directors uit de Blum familie in China, Hongkong, 
Singapore, Vietnam, India, Turkije en Mexico brachten ons 
een bezoek. Ze kwamen naar hier om te kijken welke strat-
egieën en ideeën we ontwikkelen voor de Benelux. Vele van 
onze nieuwe diensten en marketingconcepten kunnen im-
mers ook interessant zijn voor onze collega’s in de rest van 
de wereld.

Tijdens het bezoek ontstond er een spontane wisselwerking. 
Ideeën en plannen werden uitgewisseld en de basis voor een 
nieuw netwerk werd gelegd. Het was bijzonder fijn om vast 
te stellen dat wij binnen de hele Blum-familie als bijzonder 
vooruitstrevend te boek staan. Wellicht kunnen we in de toe-
komst nog meer ideeën uitwisselen en kunnen we ook van 
hen een paar zaken opsteken voor onze markt. Dit initiatief 
is duidelijk een eerste stap in de richting van een wereldwijd 
netwerk waarin we een mooie rol kunnen spelen!



In 2016 werden we bekroond als Factory of the Future. Een award 
waar we heel trots op zijn en die een bewijs is voor ons innoverend 
karakter en toekomstgerichte visie. In september werd er opnieuw 
een audit uitgevoerd om te kijken of we opnieuw voor drie jaar de 
titel ‘Factory of the Future’ mogen dragen. Tijdens de audit moes-
ten we aantonen dat we ook de afgelopen drie jaar vooruitgang 
hebben geboekt op het vlak van de 7 transformaties waarmee Fac-
tories of the Future zich onderscheiden. Als alles succesvol wordt 
geëvalueerd, krijgen we hopelijk op 6 februari 2019 een hercertifi-
cering als Factory of the Future.  

TA’OR BOX behaalde in 2017 zijn TÜV certificaat. We digitaliseer-
den al onze kwaliteitsplannen en werkinstructies in de TA’OR pro-
ductie en investeerden in verbeteringen aan bestaande machines. 

Zowel bij onze gebouwen (BEN) als in de productie doen we inspan-
ningen om zo ecologisch mogelijk te werken en produceren. Denk 
bijvoorbeeld aan de verbrandingsoven waarmee we ons houtafval 
zullen verbranden en gebruiken om de gebouwen te verwarmen. 
Ecologie zal ook hoog op de agenda blijven staan in het project dat 
werd opgestart rond duurzaam ondernemen (zie blz. 31). 

We startten met een ploegensysteem om de pieken in de klant-
vraag te kunnen opvangen, verbeterden het aanvraagsysteem voor 
reworks in de TA'OR afdelingeen optimaliseerden het intern trans-
port tussen de Productie en het Magazijn. 

We deden zelf verschillende audits bij kandidaat Factories of the 
Future, namen deel aan verschillende denktanken, organiseerden 
een ‘Dag van de Innovatie’ voor onze klanten en namen bestuur-
staken op binnen diverse organisaties (Voka, WOOD.be, BEPASIN). 

We actualiseerden onze waarden en dachten na over de uitwer-
king met medewerkers uit al onze teams. Bovendien werd het FH-
LEX-plan geïntroduceerd en zagen we in heel wat teams dat zelf-
sturing en ownership naar een hoger niveau werden getild.  

Begin dit jaar organiseerden we een klantenworkshop waarmee 
we informatie verzamelden om onze diensten en processen nog 
beter te kunnen afstemmen op de noden van onze klanten. 

Uiteraard is het uitrollen van het VHIP-project een grote stap 
voorwaarts in onze digitale processen. Maar denk hierbij ook aan 
bijvoorbeeld de schermen met statusupdates in productie en ma-
gazijn, het EDI-project, ons vernieuwd e-commerce platform of de 
QR-code die wordt meegegeven met alle lades. 

Op 7 gebieden klaar voor de toekomst:

World Class Manufacturing

ECO Production

SMART Production

Networked Factory

Human Centered

End-to-end Engineering

Digital Factory

Factory of the Future
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Teksten: Karen Coomans

Efficiënte transportbanden

Dat er in de TA’OR productie heel wat moderne, indrukwekkende machines staan, weten we al langer. Ze werken 
allemaal samen om het plaatmateriaal om te toveren tot de prachtige TA’OR BOX lades. Als sluitstuk voor een effici-
ent draaiend machinepark, worden deze machines met elkaar verbonden door transportbanden om de onderdelen 
volautomatisch in te voeren in een volgende machine.  

Zo werd er een verbinding gemaakt tussen de kantenband machine en de rug-profilerings-machine.  Ook werd de 
vlakverlijming machine van Hardo verbonden met de ingang van de kantenband. Al deze transportbanden zorgen 
voor een betere doorstroming van de producten, maar belemmeren ook de mobiliteit van de operatoren. Daarom 
werd een speciaal platform gebouwd, dat voorzien is van drie -in- en uitgangen en dat de operatoren in staat stelt 
om over de transportbanden heen te stappen op een veilige manier. 

Johan De Flô, Jarno Brunati en Jonas Van Laere werkten samen om deze knappe constructie uit te tekenen en te 
realiseren.  Een knap staaltje vakmanschap!

Met een volledig zelf ontworpen stand trokken we in oktober naar het Italiaanse Pordenone om onze TA’OR BOX 
tijdens Sicam voor te stellen aan het Italiaanse design-publiek!  Dankzij de doorkijkwanden aan de zijkant van het 
meubel werd de aandacht onmiddellijk getrokken door onze TA’OR BOX lades en de verschillende kleuren en mate-
rialen waarin we deze kunnen aanbieden. Italië was, als dé referentiemarkt voor design, ook de ideale gelegenheid 
om reacties te sprokkelen op een aantal keuren die we (nog) niet in ons gamma hebben. Tevreden met de reacties 
en met een heleboel nieuwe contacten, konden we de beurs afsluiten. Volledig opgeladen om TA’OR BOX verder te 
verdelen op de Italiaanse en internationale markten! 

TA'OR in de kijker  

op Sicam



Van Hoecke

CRUISE



Is as experum atiusae caectatium quate voloreriore plantio rehent 
rerum et offici ide cuptaep ererum quunt licium dollitatur aciis aut 
pel in renis utatus dolorem deliquam quam dia veliquis eseditet apis 
veribus Eptatiis volupta provides assi aut alici nulles sequis volor reni-
mint elictur sum dis quibus, verumquas andesti conserum est eos do-
lupta tiasper ferferferum fugia nos et alibea quo cores

Op het einde van een heerlijke nazomer scheepten we in voor ons jaarlijks 
personeelsfeest! En dat namen we deze keer wel heel letterlijk. Vanuit Temse 
maakten we een boottocht tot in Antwerpen waar we onmiddellijk konden 
aanschuiven aan een lekkere barbecue. Een strandbar aan de oever van de 
Schelde met uitzicht op de skyline van de stad was het ideale decor voor onze 
Indian Summer Night.  Naar goede gewoonte duurde het na het eten dan ook 
niet lang voor de dansvloer vol stond met enthousiaste collega’s! 

All aboard !



Hoe is de liefde voor musical begonnen? 
“Ik ben er eigenlijk ingerold in 2005 omdat mijn dochter Maren 
toen meespeelde als één van de weeskinderen in de musical 
Annie. Vanaf dat ogenblik bekijk je musical volledig anders om-
dat je er veel dichter bij betrokken bent. Toen ik haar op het 
podium zag staan, had ik al het gevoel dat ik dat ooit zelf ook 
wel eens wou doen.”

Wanneer stond je voor het eerst zelf op de planken? 
“Dat heeft uiteindelijk nog tot in 2009 geduurd. Het was een 
vriendin die toen vroeg of ik mee wou figureren in de open-
luchtmusical van Festivaria op Overmere donk. Daarover moest 
ik niet lang nadenken en dus werd Camelot de eerste musical 
waarin ik als figurant te zien was.”

Had je onmiddellijk de smaak te pakken?
“Absoluut! Festivaria organiseert om de twee jaar een op- 
voering. Intussen heb ik er al in vijf musicals meegespeeld. Ik 
kijk er altijd enorm naar uit want het voelt echt als thuiskomen. 
Het is heel vaak dezelfde groep figuranten en we vormen in-
tussen een soort familie die in de zomer 6 weken lang heel in-
tensief bezig is met repeteren en optreden.”

Zijn er volgens jou gelijkenissen tussen meespelen in een 
musical en je werk bij Van Hoecke? 
“Ik ben van nature graag onder de mensen en dat is natuurlijk 
belangrijk in mijn job. Eigenlijk hoort daar ook een stukje enter-
tainen bij. Consumenten die onze showroom komen bezoeken 
ervaren een totaalbeleving op het vlak van keukeninrichting 
met alles wat ze zien en horen. Het is mijn taak om ons verhaal 
op een boeiende manier over te brengen en hen met een goed 
gevoel te laten vertrekken. Als ze met de glimlach naar huis 
gaan, haal ik daar enorm veel energie en voldoening uit.” 

Op dit moment ben je te zien in 40-45, de spektakelmusi-
cal van Studio 100. Merk je een groot verschil tussen de 
producties? 
“Ja het verschil is immens! Ik was wel al wat gewoon van bij Fes-
tivaria want ook daar worden enorme decors gebruikt en is een 
podium op het water echt indrukwekkend. Toch is dit qua pro-

fessionalisme en 
op het vlak van 
techniek echt 
van een heel 
hoog niveau. 
We moeten echt 
goed opletten 
en weten wan-
neer we waar 
moeten staan want met 8 bewegende tribunes, 8 ledtorens en 
verschillende buhnewagens die op de scene komen gereden is 
het een huzarenstukje om er juist tussen te bewegen. In een 
hal van 70 op 100m leg je natuurlijk iedere voorstelling heel 
wat afstand af en omdat ik verschillende rollen heb (burger- 
vrouw, verzetsvrouw en Joodse vrouw) moet ik er ook nog 
eens op letten dat ik altijd het juiste kostuum en de juiste de-
tails voor die bepaalde scene aan heb.”

Vond je deze dan ook de leukste om in mee te spelen? 
“Eigenlijk wel, omdat het zo aangrijpend is en ik me er heel 
sterk in kan inleven. Als ik de verhalen van mijn vader over 
de oorlog hoor, merk ik dat het verhaal van 40-45 echt waar-
heidsgetrouw is en besef ik dat het echt gebeurd is in ons land, 
in ons eigen dorp. Je voelt echt de oorlog tijdens de musical 
en dat maakt het heel krachtig. Het repeteren zelf was al zo 
aangrijpend dat we meermaals met de tranen in onze ogen 
stonden. Het is dus niet moeilijk om mij in te leven omdat het 
verhaal zo meeslepend is, ik stap ook pas uit mijn rol als ik mijn 
pruik afzet.” 

Tot wanneer ben je nog te zien in deze musical? 
“Ik heb beslist om de verlengingen te spelen tot juni. Ik kan er 
gewoon geen genoeg van krijgen en er heel moeilijk uitstap-
pen omdat het zo’n overweldigende ervaring is. Het is heel 
moeilijk te verwoorden hoe het voelt om er in mee te doen. 
Maar het geeft echt een kick om elke avond voor een volle zaal 
met 1600 toeschouwers te spelen. Je kan je niet inbeelden wat 
het applaus op het einde met je doet. Ik ga nooit vergeten dat 
ik hierin heb meegespeeld!”

Al sinds 2009 is Danielle De Smet een vast gezicht bij Van Hoecke. Eerst op de Binnen-
dienst maar vanaf 2013 leert ze consumenten de geheimen van een praktische keuken 
kennen in onze showroom. In haar vrije tijd is ze niet altijd in de keuken terug te vinden 
maar staat ze regelmatig op de planken bij een aantal van de grootste musicalproducties 
van het land. 

It's showtime!

Tekst: Karen Coomans



1.

2.

3.

6.

7.

8.

12.

13.

9.

10.

11.

4.

5.

14.

15.

16.

17.

9.       Achternaam van de Belgische turnster die enkele maanden 

          geleden wereldkampioen werd op de brug met ongelijke leggers. 

10.    Welke boom wordt traditioneel gebruikt als kerstboom?

11.    Hoe heet de marslander die op 26 november succesvol op 

          de rode planeet geland is?

12.    Wat was de naam van het vlaggenschip van de expeditie 

          waarop Columbus in 1492 Amerika ontdekte?

13.    Door welk Afrikaans land wordt de onafhankelijke staat 

          Lesotho volledig omsloten?

14.    Welke maand ligt zowel in de herfst als in de winter?

15.    Welke popgroep had een kanjer van een hit met ‘Hotel California’?

16.    Op welk Frans eiland werd Napoleon Bonaparte geboren?

17.    Wat is de hoofdstad van Estland?

1.    Een opwarmertje: Hoeveel zijden heeft een trapezium?

2.    Welke straat verbindt de Middellandse Zee

met de Atlantische Oceaan?

3.    In welke Vlaamse stad in de buurt van Sint-Niklaas

werd in 1512 de cartograaf Mercator geboren?

4.    Hoe heet de nieuwe internationale voetbalcompetitie die om

de 2 jaar wordt gespeeld tussen de 55 lidstaten van de UEFA?

5.    Engelse benaming voor Tweede Kerstdag?

6.    Welke cartoonist is de geestelijke vader van Garfield?

7.    Voor welke film ontving Gary Oldman begin dit jaar

de oscar van Beste Acteur?

8.    Wat is de naam van het diepste en

grootste zoetwatermeer ter wereld?

Wedstrijd

Vul het kruiswoordraadsel in en maak kans op een waardebon van €100 voor een  
etentje in Park & Laan in Sint-Niklaas! Stuur je oplossing voor 2 maart naar  
deredactie@vanhoecke.be of deponeer ze in de dozen in de refter. De winnaar van  
vorige wedstrijd is oud-collega Jenny De Mey. Proficiat Jenny!
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Alex De Cock
Comm. Binnendienst

Brigitte Cauwenberg
Consumentenadvies

Liesbet Weckx 
Orgalux Consulente

Kevin Maes
Productie

Anne Bryssinckx
Comm. Binnendienst

Tom Noé
Marketing

Michael Heyninck
Magazijn

Nikolas Van Beeck 
Marketing

Mama Djariétou 
Magazijn

Jubilarissen

Reeds 30 jaar vervult Jo De Meyer zijn taken met hart en ziel. Letterlijk onze duivel-
doet-al. Met de jarenlange ervaring in de verkoop en tussen de machines en werktui-
gen is Jo de steun en toeverlaat van vele collega’s bij technische problemen. Moeite-
loos vindt hij een productnummer van een oud product terug en met veel kunde legt 
hij ook de nieuwste argumenten van onze interfaces tussen CAD systemen en ma-
chines aan de klanten uit. Of het nu klanten buitenshuis of collega’s binnenshuis zijn, 
allemaal kunnen ze beroep doen op de enorme bagage die Jo heeft. We hopen dat 
zijn kennis ons nog lang mag vergezellen. Proficiat voor de vele jaren ondersteuning!
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En tenslotte...

Tekst: Karen Coomans

Van Hoecke  
onderneemt duurzaam
Begrippen als duurzaamheid, ecologie en klimaatdoelstellingen zijn niet 
meer weg te denken uit onze kranten en journaals. Het besef dat alles 
wat we doen een impact heeft, niet alleen op onze generatie maar ook 
op de generaties die na ons komen, is intussen algemeen aanvaard. Die 
negatieve impact verkleinen, daar dragen we bij Van Hoecke natuurlijk 
graag ons steentje aan bij! 

We engageren ons om inspanningen te leveren op dit vlak en gaan 
daarom in zee met Voka om het ‘Voka Charter Duurzaam Onderne-
men’ te behalen. Zij zullen ons begeleiden om onze vooropgestel-
de doelen te behalen. Daarbij is het belangrijk dat het project mee 
ondersteund wordt door iedereen binnen het bedrijf. Samenwerk-
ing is een noodzakelijk onderdeel om de vooropgestelde doelen te 
halen.  

Tom (Marketing) begeleidt het project en legt uit wat het voor 
hem inhoudt: “De term duurzaamheid is voor veel mensen een 
vaag onderwerp en is jammer genoeg snel een containerbegrip 
geworden. Het komt er op neer om zodanig te ontwikkelen zodat 
onze behoeftes niet de behoeftes van toekomstige generaties in 
gevaar brengen. Al gauw wordt er gedacht richting ecologie. Maar 
gezondheid, economische groei, ongelijkheid,... zijn maar enkele 
voorbeelden van andere thema’s. Ik geloof dat elke duurzame actie, 
zowel thuis als op het werk, een stap in de goede richting is. Bij Van 
Hoecke hebben we de kans om onze impact op alle thema’s posi-
tiever te maken. Naast veel andere voordelen maakt het ons merk 
ook meer zichtbaar, waardevoller en relevanter.”

Het echte startschot werd gegeven met een nulmeting op 18 de-
cember. Bij zo’n meting wordt gekeken hoe ver we nu staan en van 
daaruit zullen minstens 10 actiepunten gekozen worden waar we 
het komende jaar aan zullen werken. Om te slagen moeten we min-
imaal 7 punten voltooien en een voldoende krijgen van de jury. Wat 
de actiepunten worden, hoe we ons zullen inzetten en hoe iedereen 
een bijdrage kan leveren, lees je zeker in de volgende VHiziers!



Prettig  
eindejaar!


