
Unizo Limburg reikte de Livia
Award 14 jaar geleden voor het
eerst uit. De award bekroont een
vrouwelijke ondernemer die an-
dere vrouwen kan inspireren en
motiveren. De prijs heeft zijn doel
niet gemist, zo blijkt uit de cijfers
van Unizo Limburg, want het
aantal vrouwelijke ondernemers 
is de voorbije jaren fors gestegen.

Eind 2016 telde onze provincie 
bijna 29.000 vrouwelijke zelfstan-
dige ondernemers, een stijging
met 11 procent of meer dan 2.800
vrouwelijke ondernemers extra
op vijf jaar tijd. “Op tien jaar tijd
spreken we zelfs van een groei van
27,5 procent”, aldus Jacqueline
Mahieux, voorzitter van Unizo 
Vrouwelijke Ondernemers in 
Limburg.
Dit jaar viel de keuze op Sandra
Deraeve, medeoprichter  van En-
con, een bedrijf dat ondernemin-
gen helpt zoeken naar creatieve en
innovatieve oplossingen in ver-
band met energiebesparing, her-
nieuwbare energie en duurzaam-
heid. Het bedrijf is de voorbije ja-
ren fors gegroeid en heeft zich een
indrukwekkende portfolio aan 
klanten opgebouwd van kmo’s en
grote internationale bedrijven zo-
als Ikea, Groep H.Essers, BMW,
Eternit en Aldi. Het bedrijf heeft
vestigingen in België, Nederland 
en Zuid-Amerika. 
Het voorbije jaar was belangrijk 
voor Encon. Zo investeerde het 
bedrijf fors in een nieuw gebouw 
in Bilzen en haalde het met de 
Hasseltse bedrijvengroep Hasco 
Invest van Francis Wanten een 
krachtige partner binnen.

Altijd een koppel
Encon wordt geleid door een duo
dat niet alleen zakelijk samen-

werkt maar ook privé een koppel
vormt. Sandra Deraeve en haar 
echtgenoot Robin Bruninx heb-
ben de taken mooi verdeeld. “Wij
zijn een heel technisch bedrijf, 
maar er is natuurlijk ook de be-
drijfseconomische kant”, legt De-
raeve uit. “Dat is vooral mijn do-
mein: het aantrekken en behou-
den van talent, het financieel 
beheer en het mee uittekenen van
de doelstellingen op lange ter-
mijn.”
Tot nu werkte Sandra Deraeve 
vooral op de achtergrond, terwijl
Robin Bruninx met zijn bezieling 

en enthousiasme het gezicht was 
van Encon. “Ze noemen mij eer-
der de ruggengraat van ons be-
drijf. Van buiten niet zo zichtbaar,
maar belangrijk om het lichaam 
recht te houden”, aldus de winna-
res, die sinds kort ook meer op de
voorgrond treedt. “Bij wijze van 
voorbeeld, want we vinden nog al-
tijd te weinig vrouwen voor tech-
nische functies.”

Een hoger doel
Sandra Deraeve werd door de 
jury gekozen uit een dertigtal dos-
siers. Drie finalisten werden ver-

DOSSIER.

vanaf 
28/05 
In jE kRant

‘87% van de beslissingen 
worden al genomen 
voordat de gemeenteraad 
plaatsvindt…’

Lees er alles over in het Dossier Gemeenteraad: Burgemeester & co over hun job. 
vanaf maandag 28/5 in je krant.

Livia Award voor Sandra Deraeve, 
hoofd van energieadviesbedrijf Encon
HASSELT - De Livia Award, de prijs waarmee ondernemersorganisatie 
Unizo Limburg elk jaar vrouwelijk ondernemerschap bekroont, gaat dit 
jaar naar Sandra Deraeve, medeoprichter van het Limburgse energie-
adviesbureau Encon. “Met Sandra Deraeve hebben we een nieuwe 
laureate die andere ondernemende vrouwen kan inspireren”, aldus 
Bart Lodewyckx van Unizo Limburg. “Een mooie erkenning”, reageert 
Sandra Deraeve.

Guido CLOOSTERMANS

Ondernemers 
geven politici 
5 op 10 op rapport
HASSELT - De ondernemers 
van Voka Limburg geven de 
huidige regeringsploegen een 
5 op 10. Van de tien onderne-
mersprioriteiten die vier jaar 
geleden voor Limburg naar 
voor werden geschoven, zijn 
er - met nog 1 jaar te gaan - 
slechts vijf afgevinkt. 

Het afgelopen jaar zijn de 
politici erin geslaagd om het 
rapport op te vijzelen van drie 
naar vijf afgevinkte prioriteiten:
1. Ontwikkeling en versterking

van bestaande bedrijventer-
reinen

2. Heroriëntering van de 
Ford-terreinen

3. Opwaardering van techni-
sche en beroepsopleidingen

4. Verhoging van de participatie
aan het hoger onderwijs

5. Erkenning van Limburg als
ontwrichte zone

Blijven nog onafgewerkt op de 
lijst staan:
1. De Noord-Zuid
2. de uitvoering van andere 

infrastructuurwerken 
(bruggen kanaal, Spartacus,
IJzeren Rijn, N71 en N73)

3. Hoger nettoloon en lagere 
totale loonkost

4. Aanpak van de armoede
5. Maximaal twee beleidsni-

veaus per beleidsdomein

“Geslaagd, maar met de 
hakken over de sloot”, vat 
Francis Wanten (foto), voorzitter 
van Voka Limburg, samen. “Het 

belangrijkste
pijnpunt van dit
rapport blijft de
mobiliteit. Daarom
roepen we alle
politici op om het

komende jaar
gebruik te

maken van
álle 365
dagen.” (dc)

Sandra Deraeve, de 
sterke vrouw achter 
energieadviesbureau 
Encon. FOTO LUC DAELEMANS 

Ze noemen mij de 
ruggengraat van ons 
bedrijf. Van buiten niet zo
zichtbaar, maar belangrijk
om het lichaam recht te 
houden

Sandra DERAEVE
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CIJFER VAN DE DAG 295 meter lang is ‘oneindige’ brug van Besix in Dubai
Besix heeft een contract ter waarde van ongeveer 91,5 miljoen euro (394 miljoen dirham) binnengehaald 
voor de bouw van een nieuwe brug in Dubai. De brug van 295 meter over de Dubai Creek zal de vorm 
van een lemniscaat of liggende acht hebben, het wiskundige symbool voor oneindigheid. (b)

De ruggengraat 
van het bedrijf

volgens beoordeeld op verschil-
lende criteria zoals creativiteit en 
innovatie, financiën en werkgele-
genheid, communicatie en klant-
gerichtheid en ‘het uitdragen van
de voorbeeldfunctie van een ster-
ke zelfstandige ondernemende 
vrouw’. 
“Bij Encon werken we allemaal
elke dag aan een hoger doel, met
name de strijd tegen de klimaat-
opwarming. Het winnen van deze
mooie prijs betekent voor mij dat
we goed bezig zijn. Niet alleen ik
als ondernemer, maar het hele 
team van Encon.”

CAMPUS:
■ Genk
 
PRIJS:
€1195 inschrijving

STARTDATUM:
24 september

3D ARTIST

1 jaar 
Voltijdse dagopleiding

TANDARTS-
ASSISTENT(E)

1 jaar
Voltijdse dagopleiding

CAMPUS:
■ Hasselt
  
PRIJS:
€895 inschrijving

STARTDATUM:
24 september

BOEKHOUDER

1 jaar
Voltijdse dagopleiding

CAMPUS:
■ Hasselt 

PRIJS:
€895 inschrijving

STARTDATUM:
24 september 

BIM 
BETONTEKENAAR

1 jaar 
Voltijdse dagopleiding

CAMPUS:
■ Genk 

PRIJS:
€995 inschrijving

STARTDATUM:
24 september

VASTGOED- EN 
NOTARIEEL 
MEDEWERKER

1 jaar 
Voltijdse dagopleiding

CAMPUS:
■ Genk
 
PRIJS:
€875  inschrijving

STARTDATUM:
24 september

INFODAG
ZATERDAG 13u tot 16u

26 MEI
CAMPUS GENK
Kerkstraat 1

CAMPUS HASSELT
Gouverneur Verwilghensingel 40

CAMPUS MAASEIK
Weertersteenweg 135 A

CAMPUS NEERPELT
Hoekstraat 50

CAMPUS TONGEREN
Overhaemlaan 11

CAMPUS WESTERLO 
Zone Kamp C

Bekijk ons volledig aanbod op 
SYNTRA-LIMBURG.BE

Nog één jaar verder studeren  
bij SYNTRA Limburg.  
 
Met onze voltijdse dagopleidingen 
bieden we een praktijkgericht 
alternatief voor de hogeschool. 

Sandra Deraeve 
houdt Encon recht

Robin Bruninx mag dan het 
gezicht zijn van Encon en bij 
uitbreiding van The Energy 
Group, zijn echtgenote 
Sandra Deraeve (40) zorgt 
voor het reilen en zeilen. 
Sandra en Robin kennen 
elkaar al van tijdens hun 
jeugdjaren in Bilzen. Tijdens 
een nachtje stappen hebben 
ze elkaar ‘wat beter’ leren 
kennen.
Bij deze nog een aantal 
wetenswaardigheden in 
verband met de winnares 
van de Livia award:
➜ Geboren in 1977 en 
getogen in Bilzen
➜ Ging na haar studies aan
de PXL aan de slag bij het 
telecombedrijf Versatel, en 
nadien bij de energiebedrij-
ven Nuon en EDF/Luminus. 
➜ Is sinds 2009 als 
mede-eigenaar aan de slag 
bij Encon en The Energy 
Group als HR- en financieel 
directeur
➜ Sandra en Robin hebben
samen twee kinderen: 
Laurens (11) en Julie (14).
➜ Hobby’s: “De weinige 
overblijvende tijd gaat naar 
de kinderen.”
➜ Favoriet restaurant: 
“Italiaans”
➜ Favoriete vakantiebe-
stemming: “Italië, om er te 
genieten van de rust en 
elkaars gezelschap.”
➜ Rol in het huishouden: 
“Schrijf maar dat we elk 
één pijp van de broek 
aanhebben. Organisatie en 
planning zijn toch meer mijn 
taken. Maar we laten elkaar 
ook hier veel vrijheid.” (dc)

Rabobank.be trekt spaarrente 
(een heel klein beetje) op

Concreet trekt de internetbank
Rabobank.be de getrouwheids-
premie op met 0,05 procent-
punt voor alle particuliere
spaarrekeningen. De basisrente
blijft ongewijzigd.
Rabobank.be zegt “de eerste 
bank in lange tijd” te zijn die de
rentes optrekt. Volgens general
manager Johan Vanhulle ziet 

Rabobank.be door de stijgende
langetermijnrente de mogelijk-
heid om wat marge door te spe-
len aan de klanten.
Volgens Kristof De Paepe van
de gespecialiseerde site spaar-
gids.be is het van januari gele-
den dat een bank de spaarrente
heeft opgetrokken. Dat was
toen Santander. De Paepe gaat
ervan uit dat de stap door Rabo-
bank.be vooral bedoeld is om
de kloof met de prijsbrekers op
de markt niet te groot te laten 
worden. “Van een echte trend-
breuk kan je pas spreken als een
van de grootbanken de rentes 
zou optrekken”, aldus De Pae-
pe. (b)

BRUSSEL  - Rabobank.be 
verhoogt op 1 juni de rente op 
particuliere spaarrekeningen, 
een heel klein beetje alleszins. 
Dat heeft de bank gisteren 
bekendgemaakt. Van een echte 
trendbreuk is evenwel nog geen
sprake.
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