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Over STERCK

STERCK is een gedurfd initiatief 
om ondernemers en vrije 
beroepers bij mekaar te brengen. 
Weg van de platgetreden paden 
en resoluut origineel.

Het STERCK concept zorgt voor 
een doorgedreven ‘match’ tussen 
collega-bedrijfsleiders. Eentje 
die  niet alleen informatief en 
entertainend is, maar vooral 
concreet zakelijk resultaat kan 
opleveren.

Het STERCK concept bestaat uit 
meerdere pijlers. Er is enerzijds 

het STERCK Magazine, en  
anderzijds het STERCK 
Netwerck. Het magazine is 
de speerpunt van de externe 
communicatie naar de doelgroep 
van ondernemers, zelfstandigen 
en vrije beroepers.

Het STERCK Netwerck is de 
exclusieve toegang tot een 
performant en uitgebreid zakelijk 
netwerck. Waar u rechtstreeks 
met de juiste mensen aan tafel 
zit. Een netwerck zonder grote 
woorden, maar met kwaliteits-
volle gesprekken die business 
genereren.

Een straf magazine.

STERCK Magazine vormt een 
intrigerende mix van stercke 
redactionele content en bedrijfs-
profielen. Het magazine springt 
er uit zowel qua inhoud, qua 
layout als tone of voice. 

STERCK Magazine heeft een 
zakelijke focus maar weigert dit 
saai in te vullen. Integendeel, elk 
nummer moet voldoen aan de 
basisvoorwaarden: informerend 
entertainend, praktisch bijblij-
vend en verfrissend diepgaand.

Top content marketing.

STERCK Magazine gelooft heilig 
in content marketing. We maken 
er zelfs werk van om samen met 
u de beste formule uit te denken 
om uw bedrijf - en uw expertise 
- aan bod te laten komen in het 
magazine. 

Onze website is het verlengstuk 
van onze content marketing 
filosofie waar u uw bedrijf op een 
unieke pagina kan voorstellen, 
compleet met een overzicht van 
al uw activiteiten in het STERCK 
Netwerck.

Vier stevige pijlers.

Het STERCK concept bestaat uit 
vier pijlers: het magazine, het 
netwerck, STERCK TV en social 
media/website.

Deze pijlers zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden en ver-
sterken over verschillende media 
heen uw boodschap, van print 
over face-to-face tot social TV.

Concept
pijlersin

PRINT
TV
SOCIAL MEDIA
NETWERCK
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STERCK.
 
44

maart

STERCK.
 
46

september

STERCK.
 
45

mei

STERCK.
 
47

oktober

STERCK.
 
48

december

Deadline 
aanlevering 
materiaal:

20 januari 

Verschijning:

14 maart

Deadline 
aanlevering 
materiaal:

17 maart

Verschijning:

11 mei

Deadline 
aanlevering 
materiaal:

19 juni

Verschijning:

5 september

Deadline 
aanlevering 
materiaal:

4 september

Verschijning:

19 oktober

Deadline 
aanlevering 
materiaal:

27 oktober

Verschijning:

14 december

Regio’s:

Aartselaar 

Edegem 

Schelle

Sector:

De industrie van de 

toekomst

Regio’s:

Borsbeek 

Boechout 

Mortsel

Sector:

Mobiliteit

Regio’s:

Havengebied 

Sector:

Duurzaam  

ondernemen

Regio’s:

Geel

 

Sector:

Bouw & Interieur

Regio’s:

Kontich 

Lier 

Lint

Sector:

Digitale innovatie

Redactionele kalender 2023 Antwerpen
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STERCK.
 
23

maart

STERCK.
 
25

september

STERCK.
 
24

mei

STERCK.
 
26

oktober

STERCK.
 
27

december

Deadline 
aanlevering 
materiaal:

27 januari 

Verschijning:

21 maart

Deadline 
aanlevering 
materiaal:

31 maart

Verschijning:

24 mei

Deadline 
aanlevering 
materiaal:

10 juli

Verschijning:

12 september

Deadline 
aanlevering 
materiaal:

1 september

Verschijning:

24 oktober

Deadline 
aanlevering 
materiaal:

31 oktober

Verschijning:

14 december

Regio’s:

Aalst  

Erpe-Mere 

Lede 

Affligem

Sector:

De industrie van de 

toekomst

Regio’s:

E40 (Groot Gent & 

Havengebied)  
 

Sector:

Mobiliteit

Regio’s:

Hamme  

Waasmunster 

Zele 

Sector:

Duurzaam  

ondernemen

Regio’s:

Sint-Niklaas 

 

 

Sector:

Bouw & Interieur

Regio’s:

Kruishoutem  

Wortegem-Petegem 

Zulte 

Sector:

Digitale innovatie

Redactionele kalender 2023 Oost-Vlaanderen
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Tarieven & Formules

Wij houden niet zo van hok-
jesdenken. En ook niet van 
‘one shots’ in communicatie. 
Vandaar dat we in principe altijd 
een voorstel op uw maat zullen 
uitwerken.

Daarin gaan we een optimale 
mix bepalen van uw bedrijfs-
profiel, uw advertenties en uw 
content marketing inspanningen.

Contacteer ons dus vrijblijvend 
voor een afspraak. Op basis van 
een boeiend gesprek peilen 
we naar uw verwachtingen en 
kunnen we een gepast voorstel 
maken.

Puur indicatief kan u op de 
volgende pagina’s een overzicht 
van vaste formaten qua bedrijfs-
profiel en advertentie terugvin-
den, samen met hun prijskaartje. 
Volumekortingen zijn natuurlijk 
van toepassing maar zoals reeds 
gezegd, een maatwerk offerte is 
steevast in uw voordeel.
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De lat om officieel MAN servi-
cepunt te worden, ligt hoog. Zo 
stelt het Duitse topbedrijf tal 
van voorwaarden inzake per-
soneel, gebouw, gereedschap-
pen en trainingen. “Elk jaar zijn 
we gestaag gegroeid en hebben 
we steeds meer vertrouwen 
gekregen. Dat ook MAN ons 
het vertrouwen geeft, bete-
kent dat onze kwaliteit echt 
op punt staat. Noord Trucks 
vult nu een blinde spot in het 
Antwerpse MAN-netwerk in. 
De bedoeling is om de groei-
ende trend verder te zetten.”

En die trend van de voorbije 
jaren typeert zich door een 
zorgvuldige dienstverlening 
met een persoonlijke, resul-
taatgerichte aanpak. Ook de 
expertise om de juiste diag-
noses te stellen, hoort daar-
bij. “We houden niet van ver-
volgherstellingen. Net daarom 

gaan we op zoek naar de oor-
zaken van het probleem en 
pakken we die aan, in plaats 
van simpelweg herstellingen 
uit te voeren.” Verder beschikt 
Noord Trucks al drie jaar lang 
over een rollenbank voor het 
ijken van de tachograaf. “Daar-
mee kunnen we alle vracht-
wagenmerken binnen het 
uur ijken en is het proces vol-
tooid terwijl de klant wacht.”

Onderhoudscontract

Dankzij de erkenning door 
MAN komen er extra opportu-
niteiten opspelen. De dienst-
verlening wordt naar een 
hoger niveau getild. “Klanten 
met garantiegevallen zijn bij 
ons aan het goede adres. Ook 
de total cost of ownership 
kunnen we nu beter inschat-
ten en in een onderhouds-
contract vervatten. Het gaat 
om de totale, ook minder 
voor de hand liggende, kos-
ten die met het gebruik van 
een voertuig verbonden zijn.” 
Verder lanceerde MAN in sep-
tember 2017 de MAN TGE. 
Noord Trucks zal de bestel-
wagens en de chassis-cabine 
leveren en onderhouden. 

Ook voor originele MAN- 
onderdelen en MAN Solutions 
kan men voortaan in Sint- 
Lenaarts terecht. Dat gebeurt 
vanaf de herfst 2018 in een 
nieuw gebouw. “Op wandelaf-
stand van onze huidige locatie 
breiden we onze werkruimte 
bijna driemaal uit. Dat zal 
onze dienstverlening ongetwij-
feld ten goede komen.” Noord 
Trucks vat in november van 
dit jaar de werken aan. “We 

bouwen aan het Heihoefke in 
Sint-Lenaarts, wat onze zicht-
baarheid en toegankelijkheid 
aanzienlijk zal verhogen.” 

Ook het aantal medewerkers 
zal evolueren, van 4 naar 6. 
Zopas werd er nog een verte-
genwoordiger aangesteld. Hij 
zal de verkoop van de nieuwe 
MAN TGE op zich nemen 
en mee de naam van Noord 
Trucks uitdragen. �������������

OFFICIEEL MAN 
SERVICEPUNT

Na de oprichting in 2011 had Noord Trucks 
een welbepaald doel voor ogen: geselecteerd 
worden als officieel servicepunt van MAN. 
Zes jaar later is de onafhankelijke garage 
uit Sint-Lenaarts daarin geslaagd. Met als 
resultaat een uitgebreide dienstverlening 
én als kers op de taart een nieuw gebouw. 
“Klanten kunnen hier nu echt voor alles 
terecht”, stelt zaakvoerder Raf Claes. 

Noord Trucks bvba

Oostmalsebaan 1c unit 20 
2960 Sint-Lenaarts

T.  03 605 65 43

info@noordtrucks.be

Raf Claes
Bedrijven die vaak zakenreizen 
moeten organiseren, vinden 
bij ATPI de perfecte partner. De 
zakenreisagent is al actief sinds 
1936 en is sinds 2009 gevestigd 
in Antwerpen. ATPI heeft dus 
alle expertise in huis waardoor 
het organiseren van zaken-
reizen of events - veelal in het 
buitenland - geen geheimen 
meer kent. "Wij begeleiden alle 
zakenreizen voor onze klan-
ten van A tot Z", legt Commer-
cial Manager ATPI Belgium 
Arjan van der Leeden uit, die 
sinds 1 oktober verantwoor-
delijk is voor de commerciële 
strategie voor het kantoor in 
België. "Daarnaast ontzorgen 
we de marine en offshore busi-
ness, organiseren we wereld-
wijd corporate events en zijn 
we een preferred partner bij 
sportevenementen zoals de 
Olympische Spelen, waarbij 
we pakketten voor de sporters 
en hun familie, sponsor part-
ners en suppliers uitwerken 
en tot uitvoering brengen." 

Employee tracking 
systeem

De zakenreizen worden van-
uit zo'n 75 kantoren wereld-
wijd begeleid. "Onze klan-
ten kunnen rekenen op een 
excellente duty of care. Wij 
selecteren de beste hotels en 
laten onze klanten ter plaatse 
niet aan hun lot over. Safety & 
Security zijn zeer belangrijk. 

We bieden ook een employee 
tracking systeem aan waarmee 
de werkgever bijvoorbeeld 
in geval van nood zijn mede-
werker direct kan opsporen. 
En dankzij het uitgebreide, 
wereldwijde netwerk kunnen 
we onze klanten vaak zeer 
scherpe tarieven aanbieden." 

Oprecht betrokken

Klanten worden door ATPI 
op een persoonlijke manier 
begeleid. "Wij zijn oprecht 
betrokken bij onze klanten 
en luisteren goed naar hun 
noden en interesses. Dat helpt 
om de zakenreizen zo goed 
mogelijk op hen af te stem-
men en zo aangenaam moge-
lijk in te kleden voor hen", 
aldus van der Leeden. "Om 
onze service te optimaliseren 
matchen we onze consultants 
aan de klanten. Dat maakt de 
samenwerking voor iedereen 
aangenamer. Voor de klan-
ten ontwikkelden we ook een 
systeem dat onkostenvergoe-
dingen gemakkelijk bijhoudt. 
Zo krijgt de klant meteen een 
overzicht van de som die hij 
ter plaatse besteed heeft." 
Daarnaast introduceert ATPI 
binnenkort een nieuwe tool, 
ATPI Analytics. Die toont de 
klant alle reisgegevens van zijn 
organisatie, zodat een Travel 
Manager bijvoorbeeld het reis-
beleid kan analyseren en des-
gewenst op tijd kan bijsturen.

Corporate en 
sportevents

Naast het organiseren van rei-
zen begeleidt ATPI bedrijven 
ook in het opzetten van cor-
porate events in binnen- en 
buitenland. "De lancering van 
een nieuw product kan op elke 
plek ter wereld. Wij zorgen dan 
voor alles wat nodig is: locatie, 
materialen, vergunningen, ... 
Bij voetbalkampioenschappen 
of bijvoorbeeld de Olympische 
Spelen is ATPI een partner van 
sportbonden en sponsors die 
het event ‘front row’ willen 
meemaken.”�������������������

WERELDWIJDE EVENT- 
EN ZAKENREISAGENT

ATPI 

Berchemstadionstraat 78 
2600 Berchem

T. 03 218 10 50 
F. 03 218 10 49

customersupport.be@atpi.com 
www.atpi.com

ATPI ontzorgt haar klanten volledig bij het organiseren van 
zakenreizen en events. Het bedrijf zorgt voor een efficiënt 
reisbudgetbeheer en beschikt over 24 op 7-contactpersonen 
die onmiddellijk voor bijkomende service kunnen zorgen.

Arjan van der Leeden

10 11
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Bedrijfsprofielen

1 PROFIEL 1/2

 . staande of liggende versie, afhankelijk van opmaak 
en ruimte in het magazine.

 . titel + tekst + 1 kleine foto +  logo + contactinfo.

€ op aanvraag

22 PROFIEL FULL PAGE

 . staand, niet aflopend.

 . titel + tekst + 1 grote foto +  logo + contactinfo. 

€ op aanvraag

3 PROFIEL FULL PAGE -  SPREAD

 . staand, twee aaneensluitende pagina’s, niet aflopend.

 . titel + tekst + 2 grote foto’s +  logo + contactinfo. 

€ op aanvraag
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DUB
BEL

Wim Schelfaut (53) richtte 

Maintenance Partners op in 2000. 

Tot tweemaal toe verkocht hij zijn 

bedrijf; telkens werd hij opnieuw 

eigenaar via een MBO. Vandaag is 

het bedrijf marktleider in de Benelux 

voor het onderhoud, de herstelling 

en de revisie van elektrische of 

mechanische aangedreven generator- 

en turbinemotoren tot 100 ton. Lennert 

Swaeb (36) richtte in 2017 Wiish op 

met als corebusiness het leveren en 

plaatsen van nieuwe liften, naast het 

onderhoud en de modernisering van 

bestaande installaties. De magnifieke 

locatie van businessclub ‘De Kamers’ 

in het Paleis op de Antwerpse Meir 

inspireerde beide ondernemers tot 

een boeiende kennismaking.

WIM SCHELFAUT
(53 JAAR)

Maintenance Partners

LENNERT SWAEB
(36 JAAR)

Wiish

DUB
BEL

Elke ondernemer heeft voorbeelden, inspiratiebronnen waar hij of zij naar 
opkijkt. In De Dubbel brengen we jong talent en gevestigde waarden rond de 
tafel. Wat bewonderen ze in elkaar? Wat kunnen ze van elkaar leren? En hoe kij-
ken ze naar elkaars business? Een dubbelgesprek op het scherp van de snee. Gedeelde 

ondernemerspassie

N a zijn technische 
middelbare oplei-
ding had Wim 

Schelfaut het gehad met 
school. Hij werkte heel graag 
met zijn handen en kon aan 
de slag bij onderhoudsbedrijf 
Dresser, dat toen net een vesti-
ging opende in België. “Ik was 
één van de eerste werknemers 
en begon in de werkplaats, 
kwam in de verkoop terecht 
en groeide door tot  supervisor. 
Later werd ik er verantwoor-
delijk voor de kwaliteit.”

Met de hulp van West-Vlaamse 
investeerders kon hij in 1994 
zijn eigen bedrijf starten. 
“Binnen enkele jaren  hadden 
wij 50 mensen in dienst. In 
1998 kreeg ik een goed bod en 
verkocht ik mijn bedrijf aan 
ABB Services. Ik bleef er wer-
ken als zelfstandige in de func-
tie van algemeen directeur van 
de mechanische afdeling en 
business development mana-
ger. Na anderhalf jaar stelde 
ik vast dat mijn oorspronke-
lijk bedrijf niet meer functio-
neerde zoals ik het voor ogen 
had. Samen met drie collega’s 
en twee stille vennoten rea-
liseerden wij een MBO eind 
2000 en zag Maintenance 
Partners het levenslicht.”

Lennert Swaeb speelde pro-
fessioneel basketbal in België 
en Nederland, maar was rea-
listisch genoeg om te besef-
fen dat er zich nog een leven 
aandiende in de ‘echte wereld’. 
“In de lijn van mijn ingenieurs-
studie werd ik eerst werflei-
der bij EMB en vervolgens 
maakte ik de overstap naar de 
liftensector bij Hugo De Jongh 
nv. Dat is een zeer specifieke 
sector waar elektronica en 
mechanica de hoofdrol spe-
len. Iets wat je echt moet leren. 

Omdat ik altijd al heel geïnte-
resseerd was in techniek dom-
pelde ik me onder in zowel de 
 afdeling modernisatie als in de 
plaatsing van nieuwe liften.” 

Zo groeide Lennert Swaeb 
door van  projectcoördinator 
tot afdelingsverantwoor-
delijke, kwaliteitsdirecteur, 
 bestuurder en managing 
 director. “Door een verschil in 
langetermijnvisie verliet ik het 
bedrijf. Nadien stapte ik nog 
over naar de IT-sector, waar ik 
directie lid werd bij een bedrijf 
in Mechelen. IT was dan wel 
niet mijn passie, toch leerde 
ik er veel bij over de manier 
waarop je medewerkers kan 
betrekken vanuit een mens-
gerichte aanpak. Omdat de 
klanten van Hugo De Jongh 
mij bleven contacteren wist 
ik dat er potentie zat in een 
nieuw liftenbedrijf. Ik startte 
daarom samen met nog twee 
andere vennoten Wiish op.”

Focus

Wim Schelfaut: “Na onze MBO 
hadden wij 200  mensen in 
dienst en realiseerden we een 
omzet van 25 miljoen euro. 
Op dat moment waren we 
enkel actief in de Benelux. We 
maakten daarna een snelle 
groei, mede dankzij acquisi-
ties in Nederland en nieuwe 
vestigingen in Roemenië, 
Turkije en Marokko. We richt-
ten ook verkoopkantoren op 
in Duitsland en Zwitserland. 
In 2005 bouwden wij een 
nieuw atelier in Zwijndrecht 
en kregen we de vraag om naar 
het Midden-Oosten te gaan. 
Gezien de grote bedrijvigheid 
openden wij er een bedrijf in 
Abu Dhabi. Hier leerden we 
Mitsubishi kennen, dat ons in 

3 4 3 5
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Advertenties 

1 AD 1/4

 . Eindformaat: 
170 x 55 mm 
(bxh)

€ op aanvraag

2 AD 1/4 - SPREAD

 . Eindformaat: 
384 x 55 mm 
(bxh)

€ op aanvraag

3 AD 1/2

 . Eindformaat: 
170 x 124 mm 
(bxh)

€ op aanvraag

3 AD FULL PAGE

 . Eindformaat: 
210 x 297 mm 
(aflopend, bxh)

 . Drukklaar aanleveren: 
216 x 303 mm 
(bxh - incl. 3mm bleed)

€ op aanvraag

3 AD FULL PAGE - SPREAD

 . Eindformaat: 
420 x 297 mm 
(aflopend, bxh)

 . Drukklaar aanleveren: 
426 x 303 mm 
(bxh - incl. 3mm bleed)

€ op aanvraag

 . Fonts embedden of in outline (lettercontouren)

 . Kleuren in cmyk

 . Beeldmateriaal minimum 300 dpi of vectorieel

 . Bleed enkel bij volle pagina’s aanduiden met paskruisen

 . PDF bestandsformaat, drukklaar
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STERCK. TV 

1 BEDRIJFSFILM

 . Lengte: 
30 seconden of 90 seconden

 . Enkel als deel van een totaal communicatiepakket 
(niet los te verkrijgen)

€ op aanvraag

2 KLANTENREFERENTIEFILM

 . Lengte: 
30 seconden of 90 seconden

 . Enkel als deel van een totaal communicatiepakket 
(niet los te verkrijgen)

€ op aanvraag

3 PRAKTIJCKFILM

 . Lengte: 
30 seconden of 90 seconden

 . Enkel als deel van een totaal communicatiepakket 
(niet los te verkrijgen)

€ op aanvraag
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P R A K T I J C KSTERCK. is er voor en vooral door ondernemers. 
 In deze PRAKTIJCK delen onze structurele partners hun ervaring met handige tips en praktische weetjes. 

 Thema’s die u helpen om uw eigen business te versterken. 

E-Demonstrations uit Wilrijk 
zag ongeveer 20 jaar geleden 
het levenslicht. Het bedrijf spe-
cialiseerde zich als logistieke 
partner voor evenementen en 
werkt enerzijds rechtstreeks 
voor eindklanten, anderzijds 
voor evenementenkantoren.  
 
Het belang van events, mar-
ketingacties en beurzen is 
de laatste jaren enkel maar 
gegroeid. Het is en blijft één 
van de meest gebruikte en effi-
ciënte manieren om met klan-
ten of prospecten in dialoog 
te treden en een relatie uit te 
bouwen. Mits een slimme aan-
pak laat het je toe om de juiste 
boodschap over te brengen 
aan de juiste persoon. 
Klinkt allemaal heel eenvou-
dig, maar in de praktijk is het 
dat vaak niet. Waarop moet 
je allemaal letten om een 
succes vol event op te zetten?

1 Win inlichtingen in

In de eventsector zijn tal van 
partijen actief, waardoor het 
niet altijd makkelijk is om de 
juiste partner te kiezen. Win 
daarom informatie in over het 
bewuste bedrijf, zowel online 
als rechtstreeks bij bevriende 
bedrijven. Heb je je keuze kun-
nen maken, neem dan contact 
op met het bedrijf en ga eens 
rond de tafel zitten. Je zal snel 
merken in hoeverre je ziens-
wijze overeenstemt met die 
van je mogelijke leverancier. 

2 Wat en wie wil je bereiken? 

Denk op voorhand na wat 
je met je event wil berei-
ken. Bepaal de doelstelling, 
het ‘waarom’ van het eve-
nement, en bepaal de doel-
groep. Wie wil je bereiken met 
het oog op de invulling van 
het event? Het effect van een 
event op sales en marketing 
is vaak niet te onderschatten. 
Daarom is het zeer belang-
rijk dat de waarom en de wie 
uitgaan van de klant. Wij zijn 

wandelende ideeënbronnen, 
out of the box thinkers, die 
maar al te graag aan de slag 
gaan met de informatie die je 
ons ter beschikking stelt. Maar 
we vinden het ontzettend 
belangrijk dat onze voorstel-
len aansluiten bij je bedrijfs-
filosofie. Niets erger dan een 
event op poten te zetten dat 
niet aansluit bij je identiteit.

3 Denk na over het budget 
dat je wil spenderen 

Niet alleen het ‘waarom’ en 
de ‘wie’ is een oefening die je 
best op voorhand maakt. Ook 
het budget dat hiervoor kan 
vrijgemaakt worden, is een 
belangrijke factor. Het organi-
seren van een succesvol event 
hoeft niet altijd handenvol geld 
te kosten. Het draait namelijk 
allemaal om de indruk die je 
wil nalaten op je publiek en 
welke tools je daarvoor wil 
inzetten. Het is zeker niet zo 
dat een event met een groot 
budget, succesvoller of leu-
ker is dan een event met een 
beperkter budget. Ook hier is 
het weer aan je eventpartner 
om zo creatief mogelijk om 
te gaan met de middelen.

4 Blijf continu communiceren 
met je leverancier, maar heb ook 
vertrouwen in zijn vakmanschap 

Een goede leverancier zou je 
reeds tijdens de eerste meet-
ings op je gemak moeten 
 stellen. Een event organiseren 
is een vak en is niet iets wat je 
overlaat aan een partij waarin 
je geen vertrouwen hebt. Denk 
dus in aanloop naar het event 
op alle vlakken mee. Maar heb 
wanneer het op de concrete 
uitvoering aankomt, vertrou-
wen in je leverancier. __________

Hoe je doelstellingen 
bereiken met een event?

Greg Langenus 
& Yo Engelen

Welkom in de wereld waarin 
de oorsprong van uw vermo-
gen bewezen moet worden. 
Zelfs wie de actualiteit maar 
vanop de zijlijn volgt, kan er 
niet om heen. De (anti)wit-
waswetgeving krijgt veel aan-
dacht. En ik durf er heel wat 
op te verwedden. U heeft wel-
licht al eens gedacht: “Die 
witwaswetgeving, dat is een 
ver-van-mijn-bedshow.” Wel, 
wat als dat nu eens niet zo is? 
De wetgeving heeft immers in 
essentie impact op iedereen. 
En die essentie moet maar 
eens onomwonden genoemd 
en benoemd worden.

In het verleden volstond het 
loutere bezit van een vermo-
gen als legitimatie. Of met 
andere woorden: als u geld 
had, vroeg niemand waarvan 
u het had. Laat staan dat de 
vraag volgde of u daarvoor wel 
belastingen had betaald. Bin-
nen vijf jaar gaan we daarover 
collectief zeggen dat “dat nog 
eens tijden waren". De reali-
teit is dat de wijze waarop het 
bestel vandaag over vermogen 
en financiën denkt, drastisch 
gewijzigd is. Vandaag gaat die 
eenvoudige stelregel van “lou-
ter bezit is al voldoende” allang 
niet meer op. Al is dat besef 
nog niet goed doorgedrongen. 

Metafoor van 
de oldtimer

De metafoor van de oldtimer 
kan u helpen voor een goed 
begrip. Neem twee identieke 
oldtimers, met dezelfde motor, 
kleurencombinatie, opties en 
gebruikssporen. Wat verschilt, 
is de historische documentatie: 

het bezit van een aankoopbe-
wijs, het onderhoudsboekje 
en de facturen van de her-
stellingen. De waarde van de 
niet-gedocumenteerde old-
timer is beduidend minder 
dan die van de gedocumen-
teerde. De gedocumenteerde 
wagen kan moeiteloos door 
het verkeer laveren. Hetzelfde 
geldt voor uw vermogen en 
financiën. Hoe meer het his-
torisch gedocumenteerd is, 
des te makkelijker u er zich 
in de toekomst mee door het 
rechtsverkeer kunt laveren.

Oorsprong aantonen

U zal vandaag of in de toe-
komst dus zeker worden aan-
gesproken om de oorsprong 
van uw vermogen aan te 
tonen. Telkens als er vermo-
gen bovenkomt, wordt gere-
aliseerd en omgezet in giraal 
geld, wordt voortaan de vraag 
gesteld hoe dat vermogen 
verworven en opgebouwd is. 
De legitimatie kan enkel nog 
als er transparant en gedocu-
menteerd mee wordt omge-
gaan. En laten we nu net uit 
een periode komen dat het als 
veilig aanzien werd om ver-
mogen niet blijvend te docu-
menteren en op geen enkele 
wijze transparantie te creëren.

Bovendien zal de vraag hoe 
langer, hoe meer uit vreemde 
hoek komen. Als u denkt dat 
het de fiscus is die de vraag zal 
stellen, dan is dat maar gedeel-
telijk waar. Meer waarschijnlijk 
zal u aangesproken worden 
door uw bankier, uw vermo-
gensbeheerder of uw notaris. 
We leven inderdaad in een 

wereld waarin de overheid heel 
wat “hulpcontroleurs” heeft 
aangesteld. Of die hulpcon-
troleurs dat nu leuk vinden of 
niet, het is gewoonweg zo.Bot-
tom line. Het volstaat niet een 
vermogen te hebben, wel om 
het te kunnen verantwoorden. 
That is an inconvenient truth. 
Onthoud het: uw vermogen is 
een oldtimer. Dat is de essen-
tie van de witwaswetgeving. 
En die heeft dus een impact 
op werkelijk iedereen. Hou uw 
documentatie bij en op orde. 
Het zal geen verspilde moeite 
blijken. ________________________

Kan u de oorsprong van 
uw vermogen bewijzen?

Jan Tuerlinckx

16 4 16 5
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Netwerck 

Het netwerck dat  
zichzelf terugverdient.

Deel worden van het STERCK 
Netwerck doet allerlei deuren 
voor u opengaan. Er zijn 
verschillende eventformules om 
in een aangename sfeer nieuwe 
contacten te leggen met colle-
ga-ondernemers. 

Het STERCK Netwerck verte-
genwoordigt het kruim van de 
Antwerpse ondernemerswereld, 
niet de kruimels. Op grotere 
events zoals de STERCK Invites 
en de STERCK Seminaries leert 
u steevast nieuwe gezichten 
kennen.

De ultieme matchmaking 
gebeurt door deel te nemen aan 
een STERCK Netwerck Club, het 
STERCK Café en events zoals golf 
en whiskytasting. Tijdens deze 
kleinschalige events stellen zich 
de opportuniteiten voor om con-
creet business te gaan genereren 
met andere ondernemers. 

Hoe dan ook, elk STERCK event 
is steevast een succes met 
veel positieve reacties van de 
deelnemers. Een aanrader voor 
uw bedrijf!.

Provincie Antwerpen, Induver Antwerpen,   

Bolckmans, Cleaning Masters, First IT, 

Accounting team, Thys interieur,  

Heylen Vastgoed, Novatech, ...
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15 4 15 5

DE
TEST

Jaguar I-PACE 

De elektrische revolutie in autoland 

komt stilaan op kruissnelheid. Jaguar 

was het eerste merk dat met de volledig 

elektrische I-PACE de strijd aanbond met 

trendsetter Tesla. De gracieuze I-PACE 

houdt het midden tussen een SUV en een 

comfortabele limousine en veroverde 

meteen de titel van 2019 World Car of the 

Year. Dat vraagt om een STERCK Test.

15 4 15 5

BRITSE 
REVOLUTIE
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stercke
vrouwen

Bij STERCK. geloven we 

rotsvast in ondernemers. 

Mensen die hun nek durven 

uitsteken, innoveren, 

grenzen opzoeken en 

verleggen. Die met branie 

en kunde grootse ideeën 

werkelijkheid laten worden. 

Daar zitten natuurlijk heel 

wat stercke vrouwen tussen 

die hun – euh – mannetje 

goed kunnen staan. En dat 

verdient ons respect. En 

deze pagina.

Bij Hanolux vinden mensen 
alles om buiten te kunnen 
leven zonder aan luxe te moe
ten inboeten. Ook de invulling 
van wellnessruimtes is één van 
de sterktes van Hanolux. "Ik 
werk al 35 jaar in de zaak, die 
eerst van mijn schoonouders 
was", vertelt Annemie. "Sinds 
14 jaar heeft de volgende 
generatie de fakkel overgeno
men en ben ik dus zelf mee
gegroeid met het bedrijf. Ik 
heb heel verschillende taken 
gehad en ken alle aspecten 
van het bedrijf zeer goed."

Visie en aanpak?

"Leiderschap heeft altijd in mij 
gezeten, ik weet heel goed wat 
ik wil”, zegt Annemie. “Ik vind 
het enorm belangrijk dat ieder
een in de groep zich goed voelt 
en dat we in team werken. Je 
spendeert zoveel tijd op het 
werk dat het echt belangrijk 
is dat je op elkaar kan terug
vallen. Iedereen bij Hanolux 
is even belangrijk. Collega’s 
moeten elkaar iets gunnen 
en wij overleggen veel wan
neer we nieuwe dingen willen 
invoeren. Ik kan ook gemakke
lijk dingen uitbesteden, zoals 
accounting, financieel beheer 
en marketing. Het geeft rust te 

weten dat een  gespecialiseerd 
iemand die ik vertrouw daar
mee bezig is. Ik ben dus niet 
dag en nacht met mijn job 
bezig en kan goed loslaten.”

Waar maken 
vrouwen het 

verschil?

“Vrouwen benaderen hun per
soneel soms menselijker dan 
mannen. Als een medewerker 
met een privéprobleem zit, kan 
die zijn verhaal bij mij kwijt. Ik 
kan er niets aan veranderen, 
maar kan wel luisteren. Ook 
wanneer er op het werk een 
probleem is, lossen vrouwen 

dat meteen op. Eerlijke com
municatie, zowel positief of 
negatief, is echt belangrijk. Bij 
Hanolux zijn er vaste overleg
momenten, maar het bab
beltje aan de koffiemachine 
is minstens even belangrijk. 
Ik denk dat ik het goed aan
pak; personeel en klanten 
zijn tevreden, bij Hanolux 
gebeurt alles zeer spontaan."

Combinatie 
gezinsleven?

Inmiddels zijn Annemie's 
drie kinderen al volwassen. 
Twee van hen studeren nog, 
maar toen ze 14 jaar geleden 

de leiding overnam, waren ze 
nog klein. "We woonden toen 
boven de zaak, maar ik heb 
nooit het gevoel gehad dat ik 
geen echte moeder voor hen 
was. De kinderen konden snel
ler alleen blijven dan in andere 
gezinnen, maar ik was er echt 
voor hen en niet alleen tijdens 
onze vakanties. Het evenwicht 
behouden is belangrijk. Niet 
alleen met je kinderen, maar 
ook met de rest van de familie: 
ouders, broers en zussen. Een 
zaak kan een balast zijn, maar 
geeft je vooral ook een stukje 
vrijheid: je kan heel veel din
gen zelf bepalen. Mijn oudste 
zoon Stijn is inmiddels in de 
zaak gestapt en staat in voor 

de marketing en communica
tie. Daar ben ik blij om, maar 
het was absoluut geen ver
plichting. De kinderen moe
ten kiezen wat ze willen doen 
en wat hen gelukkig maakt."

Trots?

"Vorig jaar hebben we onze 
zaak vernieuwd door meer 
in te zetten op een web
shop en een nieuwe marke
tingstijl. We kiezen echt voor 
bepaalde producten en seg
menten en gaan daar voluit 
voor. Die reorganisatie heeft 
ons nieuwe lucht gegeven. 

Onze sector staat niet stil en 
een fysieke winkel hebben 
wordt steeds vaker een uit
daging. Bij ons  kunnen men
sen producten testen, voelen, 
gebruiken, ... Dat blijft belang
rijk in het duurdere segment. 
Je weet wat je koopt. We blijven 
alert voor nieuwe trends en 
voelen het best aan wat Hano
lux kan verkopen en wat niet. 
Ik blijf mezelf, en ik denk dat 
dat goed is", besluit ze. ��������

Eerlijke 
communi-

catie, zowel 
positief als 
negatief, is 
essentieel

Annemie Daniels

Annemie Daniels staat al 14 jaar aan de leiding 

bij Hanolux in Turnhout. Toen haar echtgenoot 

vorig jaar overleed, twijfelde ze niet en zette ze 

de zaak alleen verder. Intussen is haar oudste 

zoon Stijn mee in de zaak gestapt en staat 

hij in voor marketing en communicatie.

15 8 15 9
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KALENDER 2023
STERCK. Het performante netwerck van eigenaars-ondernemers 

dat concreet cash business genereert in heel Vlaanderen.

STERCK  49 
maart

DE INDUSTRIE VAN DE 
TOEKOMST  

Bree — Oudsbergen 

2 maart

STERCK  51 
juni

DUURZAAM 
ONDERNEMEN

Hasselt — Corda Campus 

27 juni

STERCK  50 
april

MOBILITEIT 
HAVEN

Alken — Sint-Truiden 

25 april

STERCK  52 
oktober

BOUW & INTERIEUR

Bilzen — Hoeselt — Tongeren 

3 oktober

STERCK  53 
december

DIGITALE INNOVATIE 

Dilsen-Stokkem — Maasmechelen 

5 december

SECTOR

Regio’s 

Verschijning

LIMBURG
27.600 lezers

STERCK  44 
maart

DE INDUSTRIE VAN DE 
TOEKOMST 

Aartselaar — Edegem — Schelle 

14 maart

STERCK  46 
september

DUURZAAM 
ONDERNEMEN

Havengebied 

5 september

STERCK  45 
mei

MOBILITEIT

Borsbeek — Boechout — Mortsel 

11 mei

STERCK  47 
oktober

BOUW & INTERIEUR

Geel 

19 oktober

STERCK  48 
december

DIGITALE INNOVATIE 

Kontich — Lier — Lint 

14 december

SECTOR

Regio’s 

Verschijning

ANTWERPEN
33.000 lezers

STERCK  23 
maart

DE INDUSTRIE VAN DE 
TOEKOMST  

Aalst — Erpe-Mere — Lede — Affligem  

21 maart

STERCK  25 
september

DUURZAAM 
ONDERNEMEN

Hamme — Waasmunster — Zele 

12 september

STERCK  24 
mei

MOBILITEIT

E40 (Groot Gent & Havengebied) 

24 mei

STERCK  26 
oktober

BOUW & INTERIEUR

Sint-Niklaas 

24 oktober

STERCK  27 
december

DIGITALE INNOVATIE 

Kruishoutem — Wortegem-Petegem — Zulte 

14 december

SECTOR

Regio’s 

Verschijning

OOST - 
VLAANDEREN

27.600 lezers

STERCK  17 
maart

DE INDUSTRIE VAN DE 
TOEKOMST  

Avelgem — Spiere-Helkijn — Zwevegem 

7 maart

STERCK  19 
juli

DUURZAAM 
ONDERNEMEN

Roeselare  

4 juli

STERCK  18 
mei

MOBILITEIT 
HAVEN

Anzegem — Deerlijk — Waregem 

9 mei

STERCK  20 
oktober

BOUW & INTERIEUR

 

10 oktober

STERCK  21 
december

DIGITALE INNOVATIE 

 

Brugge 

7 december

SECTOR

Regio’s 

Verschijning

WEST - 
VLAANDEREN

31.000 lezers
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