
Met de Award Limburgse Jonge Ondernemer plaatst JCI Limburg vier jonge 

verdienstelijke ondernemers in de schijnwerpers op het grootste gratis 

netwerkevenement van de provincie. Dit jaar zijn er opnieuw evenveel 

vrouwelijke als mannelijke finalisten.

Wie wordt Limburgs jonge 
ondernemer van jaar?

De kandidaten worden aange
bracht door de vijf afdelingen 
van JCI Limburg (Haspen
gouw, Tongeren, Beringen, 
Hasselt en Genk). Uit deze lijst 
weerhoudt de awardcom
missie vier genomineerden. 
Essentiële voorwaarden zijn 
hier dat de kandidaat in de 
provincie Limburg woont of 
de maatschappelijke zetel 
van zijn/haar  onderneming 
in Limburg heeft.

De vier genomineerden wor
den voorgelegd aan een 
 vakjury bestaande uit de werk
geversorganisaties, universitei
ten en hogescholen, LRM en 
de oudwinnaars van de afge
lopen 4 jaar. De jury beoordeelt 
de kandidaten op basis van een 
hele reeks criteria waar onder 
tewerkstelling, personeels
beleid, innovatie, creativiteit, 
communicatie, groei, visie, ...

Essentieel in de jurering zijn de 
vier pijlers van JCI, met name

 . Individu: Door inzet in de 
onderneming werkt de 
kandidaat laureaat aan 
zijn of haar persoonlijke 
groei.

 . Gemeenschap: De kandi
daat bestudeert wat er 
zich in de gemeenschap 
voordoet en draagt bij tot 
oplossingen i.v.m. eco
nomische ontwikkeling, 
democratie, opvoeding, …

 . Internationalisme: De 
kandidaat bereikt in 
zijn handelen een 
nieuwe dimensie: 
internationalisme.

 . Business (& networking): 
De kandidaat grijpt de 
kans om bij te dragen tot 
de ontwikkeling en groei 
van de economische 
infrastructuur, welvaart en 
welzijn.

Op basis van al deze criteria 
selecteert de jury elk jaar één 
laureaat die zichzelf gedu
rende één jaar de JCI Lim
burgse Jonge Ondernemer 
van het jaar mag noemen.

Commissie Award 2018:

 . Voorzitter JCI Limburg Jan Gorissen

 . Voorzitter Commissie Award JCI Limburg  
Roel Timmermans

 . Past president JCI Limburg Geert Libregs

 . Past president commissie Award JCI Limburg  
Wim Lenaers

 . Secretaris Katrien Timmermans

 . Partnerships Pieter Bruggen, Jan Gorissen

 . Penningmeester Pieter Bruggen

 . Logistiek Tine Delorge, Katrien Timmermans, 
Jan Willemse

 . PR, Marketing en Communicatie Hanne Nijs, 
Thomas Beuls, Inger Missotten, Geert Libregs

 . Erelid Andres Lesire

JCIKJCI Limburg
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Natalie Vanderschaeghe 
studeerde bioingenieur 
in Leuven en economie 
in Namen. Ze startte haar 
carrière bij AlkenMaes 
en richtte in 2008 samen 
met haar man Davy 
 Macquoi ingenieurs
bureau Macobo op. “In 
ons businessplan was 
voorzien om binnen 10 
jaar naar 10 medewerkers 
te groeien. Maar intussen 
tellen we al 50 mensen. 
Die groei gebeurde gro
tendeels organisch, maar 
ook via enkele gerichte 
overnames. Intussen heb 
ik als CEO de dagelijkse 
leiding in handen en 
maakt Davy tijd voor een 
carrière als professioneel 
muzikant. Hij is wel nog 
mijn klankbord.”

Macobo is een allround 
engineeringbureau. 
“We specialiseren in de 
breedte maar ook ver
ticaal in elk vakgebied 
apart en dat is redelijk 
uitzonderlijk. We heb
ben van in het begin de 
keuze gemaakt om met 
eigen mensen in loon
dienst te werken. Zo 
kunnen we waarmaken 

wat we beloven. Door een 
langetermijnrelatie op te 
bouwen met medewer
kers én klanten kunnen 
we ons anders profileren 
dan de concurrentie en 
kennen we een sterke 
groei. Als technische part
ner zijn we steeds vaker 
van in de allereerste fase 
in het bouwteam betrok
ken waardoor we een 
reële meerwaarde kunnen 
bieden.”

Intussen zijn met 
Macoustics en Macolines 
al twee spinoffs actief. 
Macoustics is gespeci
aliseerd in akoestische 
engineering en Macolines 
is een apart tekenbu
reau. Macobo heeft sinds 
2016 ook een kantoor in 
Dubai om zich daar op 
de markt te profileren. 
Naast Macobo is Natalie 
Vanderschaeghe trou
wens ook voorzitter van 
de ondernemersclub 
TessenderloHam. .

 —www.macobo.be

Jeroen Meermans stopte 
op zijn 18e met school 
om zich toe te leggen op 
zijn passie in de licht, 
geluids en evenemen
tensector. In 2006 startte 
hij zijn eigen bedrijfje. 
“Totale is intussen 
geëvolueerd naar een 
totaalleverancier in de 
evenementensector. We 
verzorgen licht, geluid, 
decors, video, … maar 
doen ook standenbouw, 
zijn leverancier voor cate
ringbedrijven en hebben 
een printafdeling voor 
commerciële en operati
onele signalisatie. Onze 
totale omzet bedraagt 
intussen 8 miljoen euro.”

De drie takken events, 
expo en signage hebben 
elk hun eigen benadering 
en doelgroepen. “Eén 
van de grote sterktes 
van Totale schuilt in de 
kruisbestuiving tussen de 
verschillende afdelingen 
en het brede aanbod van 
beschikbare materialen. 
We hebben intussen een 
aantal overnames gedaan, 
vooral in de markt van 
standenbouw. Maar 
de grootste acquisitie 

is deze van Festarent, 
het verhuurbedrijf van 
feestmaterialen.” 

“Momenteel hebben 
we filialen in Hasselt, 
 Beringen en Rotselaar, 
maar het is de ambitie 
om dat verder te verrui
men over heel België. We 
spelen kort op de bal door 
in te zetten op nieuwe 
technieken en trends en 
door voor een deel ook 
zelf bepaalde trends in de 
markt te zetten. Daarnaast 
vind ik het persoonlijk 
een belangrijk doel om 
aan een goed arbeids
klimaat in het bedrijf te 
werken. Bij events en 
standenbouw komt er 
veel weekend, nachtwerk 
en verblijf in het buiten
land kijken. Dat maakt de 
uitdaging des te groter.” .

 —www.total-e.com
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Marij Smits studeerde 
regentaat middelbaar 
onderwijs (economie, 
wiskunde, schoonheids
zorgen) waarbij ze in haar 
laatste jaar in Finland 
verbleef als Erasmusstu
dente. Ze werkte eerst als 
junior accountmanager 
voor Procter & Gamble en 
reisde daarna 20 weken 
per jaar als educatiever
antwoordelijke binnen 
Europa voor Joico Europe, 
onderdeel van het cosme
ticamerk Shiseido. Vanuit 
Rotterdam deed ze later 
dezelfde job voor Estée 
Lauder Benelux. 

Bijna 5 jaar geleden startte 
Marij Smits samen met 
haar partner Geert Soors 
Omnisafe in Genk waar 
ze na acht maanden ook 
voltijds ging werken. 
“Intussen zijn we met 
een team van 15 mensen 
die over heel Vlaanderen 
werken. Geert doet de bui
tendienst en sales. Ik neem 
alle beslissingen over 
het operationele en de 
binnen dienst: van maga
zijn, orderverwerking tot 
boekhouding en HR.” 

Omnisafe is gespecia
liseerd in persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
en alles wat te maken 
heeft met veiligheid op 
de werkvloer. Persoon
lijke bescherming van 
kop tot teen van helm, 
bril en handschoenen 
tot werkkledij en werk
plaatsaanpassingen. 
“Onze service moet onze 
meerwaarde zijn. We 
trachten steeds goed te 
luisteren naar de klanten 
en op een correcte manier 
op hun behoeftes in te 
spelen door hen volledig 
te ontzorgen. Omnisafe is 
nu gestart met de oprich
ting van een aantal hubs 
in heel Vlaanderen om 
lokaal aanwezig te zijn. 
Daarnaast kijken we ook 
actief naar de markt in 
NederlandsLimburg. 
Naast een persoon
lijke service vind ik ook 
opleiding erg belangrijk. 
De markt en regelgeving 
evolueren snel. Onze 
mensen moeten dan ook 
technisch goed op de 
hoogte blijven.” .

 —www.omnisafe.be

MARIJ SMITS (34) 
OMNISAFE

Koen Janssen stu
deerde psychologie in 
Maastricht met aanslui
tend een opleiding in 
internationaal marke
tingmanagement. Hij 
koos kort na zijn afstu
deren voor een relatief 
kleine organisatie in de 
uitzendsector, waar hij 
al snel veel verantwoor
delijkheid kreeg. Samen 
met Louis Kemps richtte 
Koen daarna zijn eerste 
eigen bedrijf op: Encare 
Outplacement en Select. 
Het huidige Ucare is nu 
één van de toonaange
vende spelers op gebied 
van loopbaanbegelei
ding, outplacement, 
assessment, coaching en 
training.  

“Een aantal jaren later 
kreeg ik de kans om 
mee in te stappen in 
het uitzendkantoor 
Tobasco. Dat werd een 
spectaculair groeiver
haal met een omzet die 
vandaag 35 miljoen euro 
bedraagt en waar nog veel 
groeipotentieel is. Een 
jaar geleden hebben we 
samen met Luc Lormans 
een nieuwe holding Itzu 

opgericht waarin we onze 
verschillende bedrijven 
hebben ondergebracht 
met oa. uitzendarbeid via 
Tobasco, HR met Ucare 
en facilitaire dienstver
lening met Service Net, 
Service@Home en Service 
Support.” 

“Itzu zal volgend jaar over 
de 1.500 medewerkers 
gaan. We geloven heel 
sterk in het geven van kan
sen en opportuniteiten, 
net zoals ik die gekregen 
heb. Getalenteerde jonge 
mensen kunnen daardoor 
bij ons vaak sneller voor
uitgaan en dat komt ons 
bedrijf ten goede. We wil
len in 2020 een omzet van 
100 miljoen euro realise
ren, maar werken tegelijk 
aan een strategie om onze 
nationale en internationale 
ambities waar te maken. 
We kijken daarvoor actief 
over de grenzen en naar 
nieuwe complementaire 
diensten die we kunnen 
toevoegen aan onze 
dienstverlening.” .

 —www.itzu.eu

KOEN JANSSEN (36) 
ITZU

isten
Ondernemer van het jaar 2018



JCI staat voor Junior Chamber International en is een wereldwijd 

verspreide organisatie van jonge leiders en ondernemende mensen. 

De leden van JCI zijn tussen de 18 en 40 jaar die een duidelijke missie 

hebben ‘Het aanzetten van jonge mensen tot positieve veranderingen’. 

Meer dan 10 jaar Partners in Business

“De welvaart van een regio wordt in grote mate bepaald en mogelijk gemaakt door 

bedrijven. Zij zorgen immers voor tewerkstelling, omzet, winsten en toegevoegde 

waarde. Zij zorgen voor een nieuwe toekomst. Het doet deugd als ondernemers de rug 

rechten in Limburg. Zeker als het gaat om jonge ondernemers, mensen met visie en 

lef, die mee vorm geven aan de wereld van morgen. Omdat we écht geloven in jonge 

ondernemers steunt Foederer DFK al meer dan 10 jaar als structurele partner de onder-

nemende projecten van JCI Limburg.

Foederer DFK stelt daarnaast elke dag zijn expertise in de domeinen accountancy, 

audit, fiscaliteit en consultancy ten dienste van ondernemend Limburg. Dit alles kan 

door gedreven medewerkers die dichtbij de klanten staan, met hen meedenken en 

oplossingen uitwerken. Als partners in business. Proficiat aan alle (jonge) ondernemende 

Limburgers!”

Jong ondernemerschap vleugels geven

Door het inzetten van financiële middelen en het aanwenden van onze expertise, creëren 

we met LRM een vruchtbare voedingsbodem voor groei en jobcreatie in Limburg. We 

helpen jonge bedrijven om jobs te creëren. Het is een illusie om te denken dat een 

economie maakbaar is. Bedrijvigheid en economische activiteiten starten vanuit onder-

nemerszin en kansen. De randfactoren moeten juist zijn en het ondernemersklimaat 

moet goesting en ambitie opwekken. 

LRM geeft jong ondernemerschap vleugels via de incubatoren die we managen. Starters 

krijgen op deze locaties via coaching en begeleiding rugwind om hun ondernemersdro-

men waar te maken. Als startups willen schalen naar het buitenland bieden we ook een 

helpende hand. 

LRM wenst de winnaar en de genomineerden van de JCI Award van harte proficiat 

met hun resultaat en hun ambassadeurschap om het jong ondernemerschap op de 

Limburgse kaart te zetten. 

Stijn Verjans  
Foederer DFK

Stijn Bijnens 
CEO LRM 

Jong talent kansen geven



JCI Limburg wil zijn steentje 
bijdragen en meewerken aan 
die ‘positieve verandering’. 
Ondernemers en onderne
merschap zorgen voor werk
gelegenheid, groei en welvaart. 
Daarom wil JCI Limburg jonge 
verdienstelijke ondernemers 
in de schijnwerpers plaatsen. 

Door hun engagement, onder
linge vriendschap en het reali
seren van creatieve projecten 
groeien deze JCI leden uit 
tot toekomstgerichte onder
nemers. De vier basispijlers 
waarrond JCIleden evolueren 
zijn individu, gemeenschap, 
internationalisme en business. 

De leden bestuderen niet 
alleen wat er zich in de 
gemeenschap voordoet maar 
leveren ook een bijdrage aan 
economische ontwikkeling, 
democratie en opvoeding. Ze 
nemen doelbewust afstand 
van iedere onverschilligheid. 
Deze bijdrage vertaalt zich 
vaak tot het leveren van voor
uitgang van de universele 
gemeenschap door aan jonge 
mensen kansen te bieden om 
hun leiderschapskwaliteiten, 
verantwoordelijkheidsbesef, 
medemenselijkheid en onder
nemingszin te ontwikkelen, 
eigenschappen die positieve 
veranderingen in de gemeen
schap teweegbrengen.  ��������

Ruimte voor starters

“We creëerden de laatste jaren heel wat ruimte voor startende 

ondernemers, zowel in industriezones als onze handelscentra en 

strategische sites. Neem C-mine Crib, de incubator voor creatieve 

makers die onlangs nog verdubbelde in oppervlakte. Mooi is ook dat 

Genkse ondernemers via de VIG het Ondernemersfonds oprichtten en 

nu hierin participeren. Op Thor Park, onze hotspot rond technologie, 

duurzame energie en nieuwe maakeconomie vind je IncubaThor, nu al 

thuisbasis voor 24 jonge techbedrijven. En via onze Stadsfabriekjes 

stimuleren we startend ambachtelijk-creatief ondernemerschap in 

Genk-centrum.” 

Jonge ondernemers maken  
de wereld van morgen

Economisch is Hasselt meer dan ooit een bloeiende stad. Dat is de ver-

dienste van velen, maar zeker van heel wat ondernemers, handelaars 

en horeca-uitbaters, die elke dag producten of goederen maken en 

werk creëren.

Het stadsbestuur ondersteunt hen, rechtstreeks of door blijvend zelf 

te investeren in een gunstig ondernemingsklimaat. Op die manier 

willen wij ook jonge mensen over de brug halen en hen stimuleren 

om een onderneming op te starten.  De JCI Award sluit hier perfect bij 

aan, vandaar ons steun voor dit initiatief.

Jonge ondernemers kiezen  
voor de weg vooruit 

“Een sterke economische regio heeft een sterk eigen ondernemer-

schap. Mensen die bereid zijn onzekere paden te bewandelen, risico te 

nemen, en dat niet alleen in de startfase van een onderneming maar 

telkens weer opnieuw. Als Limburg zijn we een ondernemende regio 

geworden, we steunen steeds meer op ons eigen ondernemerschap 

en dat is een bijzonder belangrijke evolutie. Als gedeputeerde voor 

economie ben ik van mening dat we dit ondernemerschap op ver-

schillende wijzen moeten waarderen en ondersteunen en ook mogen 

belonen. JCI award doet dit voor ons op een inspirerende wijze.”

Tom Vandeput 
Schepen van Economie  
Hasselt

Erik Gerits 
Gedeputeerde Economie  
& Europese  
aangelegenheden

Jong talent kansen geven

Wim Dries 
Burgemeester Genk


