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Om de interne community te versterken en omdat werken
in Officenter ook gewoon leuk is, is het weer tijd voor de
‘Meet & Greet’. De nieuwe naam wordt OffiApéro, een uniek
netwerkmoment in uw Officenter bistro met gratis drankjes en
hapjes voor alle klanten, medewerkers, relaties, …
Iedereen van harte welkom!

®

Boost uw business met
Officenter!

Wij hopen u te mogen verwelkomen op de volgende data:
1ste donderdag van de maand : Hasselt
2de donderdag van de maand : Maastricht
3de donderdag van de maand : Leuven
4de donderdag van de maand : Geel
Laatste donderdag van de maand : Brussel

De nieuwe website van Officenter is gelanceerd! Een fris,
dynamisch en responsief design met een handige boek- en
zoekfunctie, SEO geoptimaliseerd en helemaal future proof!
Neem zeker een kijkje op www.officenter.eu en lees er alles
over onze diensten, missie, visie, investeerders, referenties
én onze klanten. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat alle
Officenter-klanten een mini-forum krijgen op onze website
in de vorm van een bedrijfspagina op www.officenter.eu/nl/
klanten. De dames van het onthaal gaan trachten om zoveel
mogelijk bedrijfsfiches op onze nieuwe website te krijgen en te
optimaliseren. Is uw bedrijfspagina up-to-date*? Check it out!

van 17.00 tot 19.00 uur

Dan wil ik heel graag Kelly en Julie bedanken om samen met
Officenter te willen groeien. Ze zorgen elke dag voor een
gezonde lunch in Cuisine d’Office Hasselt, Geel, Maastricht en
Vilvoorde. Kelly en Julie hebben vooral de juiste instelling van kwaliteit, service, klantvriendelijkheid
en natuurlijk de gezellige Limburgse gastvrijheid. Wij mochten ook getuige zijn van hun huwelijk in
Officenter Hasselt, een sneakpreview van hun foto’s in dit magazine!
Tenslotte wil ik graag een warme oproep lanceren voor onze OffiApéro, op een donderdag na de
werkuren van 17.00 tot 19.00 uur met een hapje en een drankje in onze bistro’s. Echt iedereen is van harte
welkom, onze klanten, de klanten van onze klanten, de medewerkers van onze klanten, de leveranciers
van onze klanten, … Hoe meer volk, hoe liever,… hoe meer netwerkmogelijkheden.
*Voor een update van uw bedrijfspagina, stuurt u een mail met een recente foto, een beknopte
bedrijfsomschrijving en uw contactgegevens naar uw Officenter onthaal.

Christa
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Officenter Brussel - Hasselt - Geel - Maastricht

ACHTER DE SCHERMEN
VAN CUISINE D’OFFICE, MET
EEN SAUSJE VAN SERVICE EN
EEN ESPUMA VAN SPIRIT.
Vrijdagochtend voor dag en dauw en voor de drukte van
de service ontmoeten we Kelly en Julie, uitbaters van
Cuisine d’Office Hasselt en recent ook Maastricht, Geel en
Vilvoorde. Terwijl de geur van verse champignonsoep ons
tegemoet komt (om 8 uur ’s morgens!) en de mis-en-place
volop aan de gang is in de keuken, sijpelen de eerste
Officenter-klanten binnen voor hun ochtendkoffie. Met een
brede smile en een vlotheid die heel wat horeca-ervaring
verraadt, maakt Kelly de koffies klaar. “Goeiemorgen
Heidi en hier ons Diana… alles goed dames?” De warme,
gemoedelijke en klantvriendelijke sfeer past volledig in de
visie van Officenter.
Goedemorgen Kelly, er is hier al flink wat bedrijvigheid op
dit vroege uur!
“Jaja, we zijn al volop bezig met de bestellingen klaar te maken
want we doen ook ontbijtservice voor onze Officenter-klanten
en de bedrijven in de buurt. Vandaar dat we ’s morgens heel
vroeg beginnen. Alhoewel we op papier pas om 8 uur open
zijn, staan onze deuren al open vanaf 7 uur en zijn er al heel
wat mensen die hier hun koffietje komen drinken of hun krant
komen lezen.”
Hoe ben jij in Officenter terechtgekomen?
“Zo’n 5 jaar geleden zat ik in een horecagroep en samen met
enkele vennoten baatten we een aantal zaken uit in de regio
Hasselt. Er zat een bistro in de groep, een brasserie, een
feestzaal van 400 personen, een frituur en een jeugdcafé.
Allemaal heel uiteenlopende zaken. Op dat moment werden
we gecontacteerd door Koen Batsleer en Christa Jouck die
op zoek waren naar een uitbater voor de bistro in Officenter
Hasselt. Ik vond dit meteen interessant omwille van de centrale
ligging en de mogelijkheid om van nul iets op te bouwen in een
businesscenter.”
Dus je had al heel wat ervaring in de horeca, voor of achter
de schermen?
“De keuken is mijn domein. Ik heb hotelschool gedaan en ben

4

Officenter

kok van opleiding dus alles wat met eten te maken heeft, is
‘mijne sector’. Gelukkig heb ik Julie, mijn fantastische vrouw
die mee in dit Cuisine d’Office avontuur wou stappen. Zij is
samen met haar zus Manon de draaiende motor van de zaal. Zo
hebben we de zaak stilletjes aan opgebouwd. Eerst wij 2, dan
met 3 personeelsleden en zo zijn we gegroeid tot waar we nu
staan met 6 of zelfs 7 man tijdens de middagspits.”
Dus de focus ligt op de middagservice of doen jullie nog
andere catering?
“Beiden! ‘s Middags komen mensen hier aan tafel à la carte
eten en dat wordt opgediend op een mooi gedresseerd
bord met bestek zoals in een bistro. In het achterste gedeelte
staat een wandkoeling die we vullen met vers gemaakte
take away gerechten zoals broodjes, slaatjes en soep. Zoals
daarnet al gezegd doen we ook ontbijten en verzorgen we
de catering voor vergaderingen en meetings in Officenter en
voor bedrijven in de buurt. Dat gaat van leveren van broodjes
en automaten opvullen tot recepties en feestjes. Vanmiddag
hebben we een pensioenviering voor 70 personen waar wij de
catering verzorgen. Het mag even goed een walking dinner of
een BBQ zijn, dus meer een traiteurservice. Die afwisseling is
wel plezant.”
In Hasselt zijn jullie 5 jaar bezig en recent hebben jullie
beslist om de uitbating van de bistro’s in Maastricht, Geel
en Vilvoorde over te nemen. Een weloverwogen keuze
neem ik aan?
“In het verleden heb ik verschillende zaken gehad en ik heb
gezien dat dit echt niet evident is. De fout die we toen gemaakt
hebben, is dat we verschillende concepten door elkaar deden.
Wat we nu willen doen, is één concept 100 % op punt zetten,
knippen, plakken en kopiëren naar de andere Officenters. We
hebben in Hasselt gezien dat het concept aanslaat, als je er kei
hard voor werkt én lekker en vers eten serveert natuurlijk. 80 %
van onze kaart is gevuld met lekkere basisgerechten. Je hebt
de croqueskes, de smoskes en de spaghetti’s maar wij spelen
ook in op de trends van het moment. Een powersalade met
quinoa en geroosterde groenten in Vilvoorde of een broodje
kroket voor onze Nederlandse vrienden in Maastricht. Wij
koken vooral naar de mensen toe.”

“Nu ik in de andere uitbatingen terechtgekomen ben, heb ik
gemerkt dat we een heel goed team en polyvalente medewerkers
hebben die net zoals wij gefocust zijn op een goede service en
klantvriendelijkheid.”

Hoe is de doorstart van Cuisine d’Office in de andere
vestigingen verlopen?
“Zeer goed eigenlijk. Nu ik in de andere uitbatingen terechtgekomen ben, heb ik gemerkt dat we een heel goed team en
polyvalente medewerkers hebben die net zoals wij gefocust
zijn op een goede service en klantvriendelijkheid. Dat is echt
iets waar wij voor staan. Als er nieuwe mensen beginnen dan is
dat mijn barometer. Ervaring is niet altijd belangrijk, want dat
kan je allemaal leren. Een medewerker mag natuurlijk geen 2
linkerhanden hebben en moet een beetje inzicht hebben. Als
iemand voor mij komt werken, wil ik dat ze connectie maken
met klanten: “Goeiemorgen Theo, goed weekend gehad?
Latte’ke of een koffieke?”. Dat heb ik veel liever. Zorgen dat
klanten zich thuis voelen.”

Intussen schuift echtgenote Julie mee aan tafel. Ze heeft
de 3 kindjes Renée (5), Leon (3) en Pol (1) naar school en
de crèche gebracht.

Flexibiliteit, klantvriendelijkheid en persoonlijke service:
dat zijn ook de basiswaarden van Officenter.
“Dat is ook de reden waarom het zo goed klikt tussen ons en
Koen en Christa. Wij doen alles voor onze klanten. Jong of oud,
student of advocaat, iedereen wordt op z’n wenken bediend.
Dat is onze visie. Als iemand laat op de avond nog binnenloopt
met de vraag of we een gerechtje kunnen meegeven voor
thuis, dan duik ik in mijn keuken voor een litertje soep of een
spaghetti. Of als de vraag komt om ’s avonds een receptie of
een feestje te organiseren in Officenter, dan ben ik de eerste
om te brainstormen. Ik vraag me zelfs af of we ooit nee hebben
gezegd tegen een klant… volgens mij niet.”

Kunnen jullie dit goed combineren? 3 jonge kindjes, 4
bistrozaken runnen en nog traiteurdiensten ’s avonds en in
het weekend?
Julie: “Dat is niet altijd evident natuurlijk, maar ik probeer het
goed te managen. Voor een horecazaak hebben we eigenlijk
wel gezinsvriendelijke uren omdat we vooral overdag werken
van maandag tot vrijdag. Dus, dat is best goed te combineren.”

Goedemorgen Julie, we hebben al veel gepraat over het
concept van Cuisine d’Office en Kelly heeft daarstraks al
fijntjes gemeld dat jij de draaiende motor bent van de
zaal?
Julie: “Ah, dat is leuk om te horen. Inderdaad, maar ik concentreer me wel op de bistro in Hasselt. Ik doe de zaal samen met
mijn zus Manon en mijn mama werkt hier ook, dus het is een
beetje een familiezaak hier. Kelly concentreert zich vooral op de
keuken en de aankopen, en voor de dagelijkse leveringen en
de bestellingen kunnen we rekenen op het hele team.”

Kelly: “Ik kan er echt van genieten om in het weekend of op
vrije momenten met mijn kinderen bezig te zijn. Wat ravotten
buiten, een goeie wandeling maken of samen koken. Geweldig
tof! Maar als er avond- of weekendwerk op onze planning staat,
dan neem ik dat op mij. Met plezier. Ik ben toch 24 uur met
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“Je zou niet denken dat je een cool feestje kan geven in een
businesscenter maar de setting voor ons trouwfeest was echt
fantastisch! We hebben heel Officenter Hasselt verbouwd en
gedecoreerd. Ik zou het zo opnieuw doen!”

mijn zaak bezig. Dat stopt niet hè. Wij zijn een goeie tandem.
Ik ben de man van de wilde ideeën en Julie moet mij soms
wat temperen. Zo zijn we momenteel ook aan het werken aan
een food & event truck die begin 2018 up-and-running moet
zijn. Thuis heb ik zeker 100 boekjes liggen met recepten en
interieurideeën.”
Van interieur gesproken. De bistro’s in Hasselt, Geel,
Maastricht en Vilvoorde zijn pas in een nieuw kleedje
gestoken. Leuk om in te werken?
Kelly: “Ja, super natuurlijk en dat is volledig de verdienste
van Christa. Zij heeft met heel veel smaak de nieuwe bistro’s
ingericht. Als je buiten staat denk je: oké, een businesscenter
zoals zo velen, maar als je dan binnen komt, is het van aan
de receptie tot aan de bistro toch wel ogen trekken. Dat is
trouwens in alle Officenters.”

Julie: “Je zou niet denken dat je een cool feestje kan geven
in een businesscenter maar de setting was echt fantastisch.
We hebben 2 dagen lang de parking, het terras en een aantal
zalen in Officenter Hasselt verbouwd en gedecoreerd. Er was
een speelruimte voor de kids, een whisky corner, een fuifzaal
en een foodtruckfestival van hamburgers tot sushi. Ik zou het
zo opnieuw doen!”
Goed plan! Ik stel voor dat jullie jaarlijks een spetterende
Officenter fuif organiseren en wij verwachten uiteraard
allemaal een uitnodiging!
Veel succes nog Kelly & Julie

Jullie zijn heel recent zelfs getrouwd in Officenter?
Proficiat trouwens!
Kelly: “Ja, dat was een heel fijn feest! We gingen zoals iedereen
op zoek naar een feestzaal, maar ik zit al bijna 25 jaar in
de horeca en ik overdrijf niet als ik zeg dat ik meer dan 500
trouwfeesten heb gedaan. Het is allemaal zo cliché. Wij wilden
niet traditioneel aan tafel zitten: eerst een receptie, dan een
diner voor de familie en in de avond mogen de vrienden
aansluiten voor het dessertbuffet. We wilden één grote fuif
en de eerste voorwaarde was dat Domino kwam optreden.
Domino is trouwens dé beste cover live band van heel het land.
Haha! Dat was echt het eerste wat vastlag voor onze trouw.
Anders waren we een jaar vroeger getrouwd, maar ze waren
niet meer vrij.”
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Een terugblik
op zomer van

Officenter Geel
®

Zonnige terrasjes, een gezellige BBQ, een sportieve
break en natuurlijk de ijsjeskar bij warme dagen.
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Beodis
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van
voedingsmiddelen
info@beodis.be

MBG
Bouwbedrijf
www.mbg.be
mbg@mbg.be

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:

Engenius
Project sourcing voor project management in de
bouwsector
www.engenius.eu
michiel.corthouts@engenius.eu

Let’s Goos
Personeel-generalist voor KMO ondernemers
www.letsgoos.be
leen.goossens@letsgoos.be

BRUSSEL

TURNHOUT

Lyanthe (Exerius)
Digitalisatie en automatisatie van boekhouden
www.lyanthe.com
j.hugaerts@exerius.com

Fiscadvies
Boekhouding en fiscaliteit
www.fiscadvies.be
carla@fiscadvies.be

Agro-Vangeel
Distributie in land- en tuinbouw
www.agrovangeel.be
may@agrovangeel.be

Mobitrace
De mobiele oplossing voor verpleegkundigen
www.mobitrace.eu
info@mobitrace.eu

Puttemans VOF
Verzekeringen
liliane@puttemans-verzekeringen.be

Focus Research België
Handhaving gemeente
harry@hawi-handhaving.nl

Trust Lane
Accountancy en belastingkantoor
info@trustlane.be

Geert Wallaert bvba
Operatief directeur supermarkten
geert.wallaert@tabaksfabriek.be

PEAK 6
Opleidingen, HR-advies en recruitment
www.peak6.be
info@peak6.be

ANTWERPEN (A12)

Jan Peeraer GCV
Familiaal bemiddelaar gespecialiseerd in (echt)scheiden
www.scheiden-via-bemiddeling.be
jan@janpeeraer.be

nieuwkomers

bij

ICT Automatisering
Software Development
www.ict.eu
marcella.van.dijk@ict.nl
HAR DECO
Bouwbedrijf – afwerking van gebouwen
Mailadres: James.harman1@telenet.be
DAB-embedded
Innovatieve machinebouwer gespecialiseerd in
onderzoek en ontwikkeling van elektronica
http://dab-embedded.com/nl/
art@dab-embedded.com
Jobfixers
Interimkantoor
www.jobfixers.be
kimberly.van.swalm@jobfixers.be

®

Pauwels Consulting
Consultancy in life sciences, engineering, IT
www.pauwelsconsulting.com
info@pauwelsconsulting.com
VE-Trans
Partner in transport en infrastructuurwerken
www.ve-trans.be

Vital Script
IT Consultancy
danny_devylder@mac.com

Freedom Auto Aanpassingen bvba
Auto Aanpassingen voor rolstoelgebruikers
Megan.hermens@mullekom.nl

MAASTRICHT
Fleurdoree
Relatiegeschenken ®
info@fleurdoree.nl
www@fleurdoree.nl

Zentrada/RS
Maastricht Beheer
office - meeting
- coworking

Marktplaats voor groothandel
www.zentrada.nl
ron.schoenmakers@zentrada.com

Vast kantoor
Coworking
Vast kantoor / Flex
Virtueel
Coworkingkantoor
/ Flex
Virtueel kantoor
Meeting
Meeting
Bistro

LEUVEN
Ex Arte/Ad Ultima Group
Document management
www.exarte.be
info@exarte.be

®

1 kantoor huren -> op 7 locaties werken -> www.officenter.eu
Antwerpen I Brussel I Geel I Hasselt I Leuven I Maastricht I Turnhout

Mind your brain
Trainen en begeleiden van zaakvoerders en
leidinggevenden
www.mindyourbrain.be
rudi.francken@mindyourbrain.be
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OFFICENTER LEUVEN

OFFICENTER ANTWERPEN

ONTDEK HET DIGITALE DNA VAN ARPEGGIO
Arpeggio is een full service branding- en communicatiebureau dat zijn kennis en expertise graag inzet voor enthousiaste
bedrijven uit de meest dynamische sectoren. Sinds de opstart in 1996 staat Arpeggio voor een no-nonsense aanpak met een
eigenzinnige dosis creativiteit.
Het talentvolle departement bestaat uit een mix van 12 administratieve specialisten, social media experts, grafische designers
en gedreven webbouwers die uw online en offline merk van a tot z uitdenken en lanceren. Ze blinken uit in social media en
grafisch ontwerp en gieten elke communicatiestrategie in een marketingplan dat werkt.
Het team bundelt z’n krachten om straffe concepten en opvallende campagnes uit te werken voor klinkende namen zoals BMW,
MINI, Sebago, Peterman en Poliakov. Arpeggio werkt vandaag aan uw bedrijfssucces van morgen met een weloverwogen mix
van mailings, flyers, magazines, bedrijfsfilms, presentaties, websites, gadgets, printadvertenties enz. Is uw bedrijf toe aan een
Arpeggio boost?
“Ons hoofdkantoor ligt in Terhulpen, Vlaams-Brabant. We zijn ambitieus, willen onze marktpositie versterken én dichter bij
onze klanten staan. Daarom kiezen we bewust voor Officenter. We startten met een co-working space, maar schakelden al
snel over naar een vast kantoor waar we interne en externe communicatieprojecten kunnen begeleiden. Kom zeker langs
want onze deur staat open en de koffie staat klaar!”

THE CLINICAL COMPANY ORGANISEERT ACTIE VOOR GOEDE DOEL
lThe Clinical Company steunt Association for Small
African Projects (ASAP), een stichting die zich inzet voor
duurzame ontwikkeling van onderwijs, gezondheid,
economie en milieu in Burkina Faso. Dit jaar wil ASAP
o.a. de hygiëne en veiligheid van vrouwen en meisjes
op het platteland verbeteren door te investeren in
herbruikbare maandverbandkits. Dit basiscomfort
is voor veel gezinnen onbetaalbaar. Het resultaat?
Meisjes die stoppen met hun opleiding en vrouwen die afwezig zijn op hun werk.
De enthousiaste teamleden van The Clinical Company willen graag hun steentje bijdragen aan dit project en organiseren
op 27 november een benefietavond in het Officenter Leuven. Wat staat er op het programma? Een kleine markt met
verkoopstandjes zoals juwelen en een overheerlijk pastabuffet in Bistro d’Office. De opbrengst van deze avond gaat
integraal naar het hygiëne project.
“We willen heel graag een warme oproep doen naar al onze collega’s van Officenter Leuven om zich te engageren. Wil
je met jouw bedrijf zelf deelnemen met een eigen standje, à volonté smullen van het buffet of kom je liever de sfeer
opsnuiven? Iedereen is meer dan welkom.”
Voor inschrijvingen of meer informatie kan je terecht bij Sigrid of Kathleen van The Clinical Company.
k.bogaerts@theclinicalcompany.com
s.dillen@theclinicalcompany.com
+32 (0)9 265 19 24

BEDRIJFSINFO
www.arpeggio.pub

PRAKTISCH
Wanneer? 16/11/17 van 17 tot 19.30 u.
Waar? Officenter Leuven
Wie? Iedereen is welkom
Hoe inschrijven? Mail ons, bel ons of spring binnen tijdens de kantooruren

OFFICENTER GEEL

LET’S GOOS ZET MAXIMAAL IN OP PRESTATIES EN PERSONEEL

Officenter

FISCADVIES LANCEERT GROW, GRACE!

Leen Goossens is de gedreven vrouw achter Let’s Goos. Als personeels-generalist is
ze in de ruime regio rond Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen het klankbord van
elke ondernemer op vlak van personeelsbeleid. Ze biedt overzicht en rust, voorkomt
financiële verrassingen en rompslomp, zorgt voor tevreden en betrokken medewerkers
en ondersteunt de groei van uw onderneming.

Fiscadvies is in Vlaams-Brabant al 10 jaar gekend als een boekhoudkantoor met
ervaring, expertise én pit. Zaakvoerster Carla Van Corenland kan rekenen op een
9-koppig team van juristen, fiscalisten, accountants, dossierbeheerders en digitale
experts. Ze zorgen voor een optimale ondersteuning van starters, kleine en
middelgrote ondernemingen van a tot z en van start tot stop.

De surplus van Let’s Goos? Ongetwijfeld de stevige dosis bagage aan kennis en 30 jaar
ervaring in HR en personeelsbeleid. De centrale focus ligt op de gouden driehoek markt
– organisatie – werknemer. Bedrijfsdoelstellingen worden geconcretiseerd en vertaald
naar een personeelsbeleid volledig in lijn met uw visie en strategie. Het resultaat? De
juiste werknemer op de juiste plaats.

Als boekhoudkantoor van de toekomst investeert Fiscadvies in het nieuwe werken
door stevig in te zetten op het digitaliseren van de documentenstroom met
innovatieve softwareprogramma’s zoals ClearFacts en Yuki. Een service die erg
gewaardeerd wordt door onze klanten.

Let’s Goos goochelt niet zomaar met advies, maar werkt met stevig onderbouwde
technieken en tools zoals de PAPI quickscan die meer inzicht geeft in de skills en
competenties van uw team. Daarnaast blijft Leen investeren in trainingen en opleidingen
om elke dag opnieuw de beste service te kunnen garanderen.

Bovendien heeft Carla Van Corenland in september een gloednieuw initiatief
gelanceerd. Grow, Grace! is een opleidingscentrum in Leuven voor en door
ondernemers. Met open opleidingen, hands-on workshops en individuele coaching
worden starters en groeiers begeleid zodat ze steviger in de ondernemerswereld
staan. Ontdek het aanbod op www.growgrace.be.

“Sinds kort huur ik een vast kantoor in Officenter Geel. Naast een professionele
werkomgeving krijg ik tal van mooie voordelen. Denk maar aan de centrale ligging,
ruime parking en een vriendelijk onthaal. In de bistro is het ’s middags genieten
van leuke en inspirerende babbels met andere enthousiaste ondernemers. Noem
Officenter gerust mijn tweede thuis.”

“Fiscadvies is al jaren vaste klant bij Officenter Leuven en opent vanaf oktober
een kantoor in Officenter Brussel. Op termijn zijn er ook plannen om in Hasselt
een uitvalsbasis uit te bouwen. Waarom? Wij willen groeien en dan is Officenter
dé ideale partner. De klantvriendelijkheid, de flexibele service en de waardevolle
samenwerkingen met andere Officenter-klanten zijn een absolute plus.”

BEDRIJFSINFO
www.letsgoos.be
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BEDRIJFSINFO
www.fiscadvies.be
www.growgrace.be
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OFFICENTER HASSELT

OFFICENTER TURNHOUT

UP-TO-DATE WEBDESIGN & TESLA

SCHEIDEN VIA BEMIDDELING VOOR EEN REGELING OP MAAT

UP-TO-DATE WebDesign is gespecialiseerd in online communicatie. Het team bestaat uit
creatieve webdesigners en digitale experten met jarenlange ervaring in de media-, IT-, en
reclamewereld. Ze bouwen websites en webshops op maat die niet alleen mobiel, maar ook
Google vriendelijk zijn. Hun paradepaardje? Een smart-site die al uw digitale communicatie
tussen website, social media en nieuwsbrieven automatiseert.
Het ervaren team is vaste klant in alle Officenter-vestigingen waar ze gratis workshops
geven voor gedreven ondernemers die hun online succes willen boosten. Relevante thema’s
zoals sociale media, e-mailmarketing en online content komen uitgebreid aan bod. Elke
deelnemer gaat naar huis met nieuwe inzichten en nuttige tips & tricks zodat u nog meer
trafiek naar uw website krijgt.
In september gaf UP-TO-DATE WebDesign het startschot van een reeks unieke workshops
in samenwerking met Tesla, de marktleider in elektrische auto’s. Wat staat er op het
programma? Online scoren met de juiste digitale expertise én een testrit maken in een
e-auto van de toekomst. Benieuwd? Schrijf gratis in!
“Wij willen ondernemers begeleiden in hun digitaal groeiproces en dan is Officenter
de ideale partner om ons dichter bij onze klanten te brengen. We geven onze
trainingen in alle Officenter-vestigingen. Op systematische basis maken we gebruik
van grote vergaderruimtes en elke keer opnieuw kunnen we rekenen op een
uitstekende service.”
BEDRIJFSINFO
www.uptodatewebdesign.com

Scheiden Via Bemiddeling is een neutrale en betrouwbare rechterhand die ouders of partners
begeleidt voor, tijdens en na een echtscheidingsprocedure. Jan Peeraer en Hilde Van den
Broeck zijn de drijvende kracht achter Scheiden Via Bemiddeling en hebben samen meer dan 50
jaar ervaring op de teller.
In een vertrouwelijke sfeer treden ze in dialoog en zetten ze de neuzen van alle betrokken
partijen in dezelfde richting zonder de belangen van het kind uit het oog te verliezen. Ze staan
voor een professionele dienstverlening, het voeren van constructieve gesprekken, het maken
van duurzame afspraken tot en met het neerleggen van alle juridische documenten.
Het team kijkt positief realistisch naar de toekomst en wil in regio Kempen uitgroeien tot het
referentiepunt in scheidingsbemiddeling. Bovendien vinden ze het fantastisch om hun expertise
rond o.a. kostenbegeleiding, onderhoudsgelden en wettelijke overeenkomsten te delen met
collega-bemiddelaars als gastdocent aan UC Leuven-Limburg.
“Het flex-abonnement was een doorslaggevende
factor om te kiezen voor Officenter. Door de
geweldige sfeer schakelden we in september
over van co-working naar een vast kantoor. We
worden ongelofelijk in de watten gelegd door onze
receptiedame Cathy en maken regelmatig gebruik
van de vergaderruimtes in Turnhout en andere
Officenter-vestigingen. Overal hangt diezelfde
gezellige en gemoedelijke sfeer.”
BEDRIJFSINFO
www.scheiden-via-bemiddeling.be

OFFICENTER MAASTRICHT

ROBIC, SPORTIEF INNOVATIEF VOOR WIELRENNERS
Fietsen om fit te blijven, vriendschappen te sluiten, grenzen te verleggen, nieuwe
horizonten te verkennen of topprestaties neer te zetten. Robic richt al zijn pijlen op
‘verantwoord wielrennen’ door een professionele begeleiding op maat voor mannen en
vrouwen, van beginnende fietsers tot professionele wielrenners.
Een team van 12 bestaande uit fysiotherapeuten, sportartsen, voedingsdeskundigen,
trainers en coachees gaan doelbewust aan de slag om het volledige krachtarsenaal van
wielrenners en triatleten te benutten. Ze geven het startschot met trainingsschema’s
op maat, inspanningstesten, bike fitting voor een pijnvrije zithouding, power training,
blessurepreventie, voedingsadvies én sportplezier.
Sinds de opstart in Amsterdam in 2011 kende Robic een stevige groeicurve met grote
namen als Thomas Dekker en Dylan Groenewegen op het palmares. Intussen opende Robic
een tweede vestiging in Maastricht en een derde locatie in Catalonië voor internationale
trainingsstages.
“De uitbreiding naar Officenter Maastricht was geen moeilijke beslissing. Officenter
is een bedrijvencentrum 2.0 waar we dagelijks gebruikmaken van een infrastructuur
op maat en een uitstekende dienstverlening met de klemtoon op flexibiliteit.”
BEDRIJFSINFO
www.robic.nl

OFFICENTER BRUSSEL

READY2IMPROVE KRIJGT BEZOEK VAN MINISTER
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen was in juni te
gast bij Ready2improve voor de prijsuitreiking van ‘Het Fitste Bedrijf’. Dit is een initiatief
om bedrijven en organisaties uit Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen en Brussel
te motiveren om bewust te kiezen voor een gezonde levensstijl. De minister zette de
winnaars persoonlijk in de bloemetjes.
Dit sportieve project is een stevige aanzet van Ready2improve om mensen te inspireren
om gezonder te leven én te werken. Iedereen is welkom voor een individueel of
groepstraject waar ervaren coaches niet gaan voor quick wins, maar inzetten op een
totaalpakket, van voedingsadvies en rookstopbegeleiding tot rugschool en beweging.
Ready2improve werkt een service à la carte uit met als einddoel fitte en gelukkige
mensen. Vandaag zijn ze actief in heel Vlaanderen, maar in de nabije toekomst willen ze
met hun unieke filosofie ook Wallonië veroveren en zelfs buiten de landsgrenzen kijken.
“Ready2improve is klant van het eerste uur in Officenter Brussel waar we een grote
fitnessruimte ingericht hebben voor ons Office Life Center. Ons team maakt ook
gretig gebruik van vergaderzalen en flexruimtes in andere Officenter-locaties. Wij
hechten enorm veel belang aan een goede work-life balance en Officenter deelt
deze visie. Dit maakt van hen een ideale katalysator voor onze activiteiten.”

BEDRIJFSINFO
www.ready2improve.be

14

Officenter

Officenter

15

SONNIE MELEROWITZ
Achter ieder werk van kunstenares Sonnie Melerowitz, die werkt onder de artiestennaam Sounionarte, zit
een verhaal, een ziel. De mooie abstracte werken in warme volle kleuren of aarde tinten, de beelden in
keramiek of brons zijn allemaal “pièce uniques” en ideaal als exclusief geschenk voor tijdens de feestdagen.
Of kunst kan een warme humane touch geven aan uw kantooromgeving.
Door de jaren heen, heeft ze een zeer mooie collectie opgebouwd, die steeds uitgeleend, tentoongesteld
of verhuurd werd. Omdat Sonnie op dit moment zelf in een zeer moeilijke zware periode zit, hoopt zij dat
haar kunstwerken haar er nu boven op zullen helpen en daarom wordt de hele collectie verkocht aan zeer
interessante prijzen.
Al de werken van Sonnie worden in Officenter Hasselt tentoongesteld op 7 december. We maken er een
gezellige avond van met een hapje en een drankje in aanwezigheid van de kunstenares Sonnie.

“Kunst kan je bijschaven door scholing maar zit
vooral in je bloed, in je ziel, in je hele wezen”
- Sonnie Melerowitz -
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Sonnie is geboren en getogen in Bokrijk waar ze
getekend werd door een moeilijke jeugd maar
tegelijkertijd geïnspireerd werd door het leven.
Door haar creatieve ziel en talent voor keramiek,
beeldhouwen en schilderen maakte ze van haar
passie haar beroep. Ze woonde lange tijd in
Hasselt waar ze een veel gevraagd kunstenares
werd voor privéopdrachten en kunstwerken voor
Limburgse bedrijven. Zo maakte ze onder andere
een werk voor het afscheid van gouverneur Hilde
Houben Bertrand in 2005 en verschillende werken
voor de Limburgse award-uitreiking voor beste
ondernemer van het jaar in het provinciehuis in
Hasselt. Vorig jaar nog maakte ze in opdracht van
de stad Lier een bronzen Pallieter en schonk ze een
bronzen beeld aan het Centrum voor Kinderzorg
en Gezinsondersteuning (CKG) De Stap in Genk.
Opvallend is dat Sonnie een zeer groot hart heeft
en de opbrengst van haar kunstwerken grotendeels
schenkt aan goede doelen:

U kan al de werken met prijzen
vinden op de website :
art-outlet.be of
we nodigen u van harte uit op
donderdag 7 december vanaf
17.00 u. in Officenter Hasselt.

Officenter in de pers

“IK HOU VAN DE
NEDERLANDERS HUN
DUIDELIJKHEID”
Op dinsdag 24 oktober verzamelden 500 ondernemers uit België en Nederland op de brug over het Albertkanaal
in Kanne voor de grootste Euregionale speed business dating ooit. Voor de deelnemers waren er 15 dates met
iemand van de andere kant van de grens voorzien. Christa Jouck van Officenter is zo een ondernemer die meer dan
overtuigd is van zaken doen met onze noorderburen. “Ik hou van de duidelijkheid in Nederland. Regels zijn regels”.
Christa Jouck, Officenter: “Ik hou van de Nederlanders hun
duidelijkheid”
Het gaat goed met Officenter, de aanbieder van kantoorruimte
en bijhorende diensten. Nadat het businesscenter in 2010 in
Hasselt het levenslicht zag, zijn er vandaag al zeven vestigingen.
En daar blijft het niet bij als het van Christa en haar vennoot
Koen Batsleer afhangt. Naast Hasselt, Turnhout, Antwerpen,
Maastricht, Leuven, Geel en Vilvoorde nemen ze nog andere
steden zoals onder meer Aken, Eindhoven en Genk in het vizier.
“Wij zoeken momenteel naar gebouwen die een opportuniteit
bieden”, zegt de Hasseltse die 39 mensen werk verschaft en
bijna 600 klanten telt.

Maastricht
Sinds 2013 is Officenter in Maastricht actief. “Het was niet
eenvoudig, want we zijn er in volle crisistijd geopend. Inmiddels
zitten wij er aan een bezettingsgraad van 90 % met veel trouwe
klanten. Net zoals op onze andere vestigingen werken we hier
met lokale investeerders wat belangrijk is voor de verankering”,
stelt Christa. “De locatie vlak langs de Maas, met grote parking
en gelegen aan het provinciehuis is een troef. Het is trouwens
het Officenter dat het dichtste bij Hasselt ligt. Doordat onze
klanten in al onze kantoren terecht kunnen, hebben ze nu ook
een werkplek over de grens. Dat is een voordeel dat veel van
onze klanten weten te appreciëren”.

om te kijken hoe ik zaken als brandveiligheid en de elektriciteit
moet aanpakken. In Nederland komt de brandweer niet langs,
maar moet ik zelf een consultant inschakelen. Zijn rapport moet
vervolgens nog passeren langs de gemeente en de brandweer.
Dat duurt lang, maar je moet je erbij neerleggen.

nieuws
|

Officenter lanceert nieuwe website

Officenter heeft ambitieuze groeiplannen en ook ons digitaal visitekaartje willen we niet
vergeten. In samenwerking met Content Crackers en Billycom presenteren we een technisch
geoptimaliseerde website met teksten die geschreven zijn volgens de gouden regels
van Google. We stellen de juiste prioriteiten en kiezen bewust voor een responsief en
gebruiksvriendelijk ontwerp dat volledig in lijn ligt met onze 3 grote pijlers: kwaliteit, service
en klantentevredenheid. We zetten in op een online platform waar klanten snel, eenvoudig
en flexibel kantoren en vergaderruimtes kunnen reserveren. We blijven continu in beweging
en willen onze vindbaarheid op het wereldwijde web verhogen met een 360° digitale aanpak.
Benieuwd naar onze nieuwe website? Lees meer over onze diensten, visie en missie op
www.officenter.eu.

Er is in Nederland ook een dienst handhaving. Ik wist niet dat
zoiets bestond. Zij komen controleren of alles via de letter
van de wet uitgevoerd is. Maar nog eens, dat is duidelijk en
ik vind dat heel positief”, verduidelijkt de algemeen directeur.
“Gebruik zeker die titel en niet gedelegeerd bestuurder.
Die term kennen ze in Nederland niet. Waar je het soms niet
verwacht is er spraakverwarring. Daar moet je voor opletten”,
lacht Christa.
www.officenter.eu
@ bron vermelding : Belang van Limburg, Geert Houben

Regels
Gepolst naar het grote verschil in zaken doen tussen Belgenen
Nederlanders moet Christa niet lang nadenken. “Bij onze
buren is er geen cultuur van ‘ons kent ons’. Regels zijn regels. Er
bestaan evenmin achterpoortjes zoals er in België zoveel zijn.
Als gaat er volgens de letter. Bij het afsluiten van een contract
lezen ze de algemene voorwaarden tot de laatste letter na.
Het afsluiten van een contract duurt even, maar daar staat
tegenover dat ze zich er ook aan houden, wat alles eenvoudig
maakt. Ik merk ook dat zij onze manier van werken appreciëren.
Alles verloopt heel open en transparant.”

Vergadercultuur
Een ander opvallend punt volgens Christa is de vergadercultuur.
“Ze praten over alles en halen bij vele zaken een consultant
erbij. Als ik in België een gebouw koop, vraag ik de brandweer
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Officenter Antwerpen (A12)
Antwerpsesteenweg 124
B-2630 Antwerpen
T. +32 (0)3 870 46 46
a12@officenter.eu

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

