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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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Redactionele kalender 2023 West-Vlaanderen
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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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Sinds begin dit jaar huist 
Flanders Cars in een opval-
lende nieuwbouw langs de 
Roeselaarse Rijksweg. In 
de ruime toonzaal pronken 
vooral Duitse tweedehands-
wagens. “Vooraleer we ze te 
koop aanbieden, controle-
ren we onze tweedehands-
wagens op meer dan 80 ver-
schillende aandachtspunten. 
De auto’s zijn niet ouder dan 
2 à 3 jaar, hebben maximaal 
70.000 kilometer op de teller 

staan en beschikken altijd 
over een geldige Car-Pass die 
de kilometerhistoriek weer-
geeft”, benadrukt de jonge 
zaakvoerder Sina Hashemi. 
“In samenwerking met offi-
ciële concessiehouders bie-
den we overigens ook nieuwe 
wagens aan en dat tegen con-
currentiële voorwaarden.”

Het geheim voor succes op 
de tweedehandsmarkt van 
luxewagens zit hem in het 
aanbod. “Klanten hebben 
vaak heel specifieke wensen 
en het komt erop aan om de 
juiste wagens te vinden. Het 
gros van mijn tijd spendeer ik 
daaraan. Het is cruciaal om te 
weten wat er in de markt leeft 
en vooral wat de juiste prijs is”, 
weet Sina Hashemi uit erva-
ring. “Als onafhankelijke speler 
hebben we een groot voor-
deel. Als de markt verandert, 
kunnen we gemakkelijk swit-
chen van type of van merk.”

Complete 
dienstverlening

Het verhaal van Flanders 
Cars begon in 1994 toen 
Mohammad Hashemi een 
autobedrijf oprichtte. Intussen 
zit zijn zoon Sina, een master 
in financieel management, 
achter het stuur van het fami-
liebedrijf. Het klantenbestand 
bestaat vooral uit particulie-
ren, maar ook enkele bedrijven 
wisten de weg naar de nieuwe 
toonzaal al te vinden. Een team 
van een vijftal medewerkers 
staat klaar om het de klanten 
naar de zin te maken. Flanders 
Cars beschikt over een modern 
uitgerust atelier waar ook men-
sen die hun auto elders heb-
ben gekocht welkom zijn voor 
bijvoorbeeld een onderhoud.

De familie Hashemi probeert 
een zo compleet mogelijke 
dienstverlening aan te bieden, 
al dan niet in samenwerking 
met vaste partners. “We her-
stellen autoruiten, we voe-
ren carrosseriewerk uit en we 
doen car detailing waarbij we 
de laklaag helemaal vernieu-
wen. Liefhebbers die graag 
eens een nieuw kleurtje heb-
ben, kunnen bij ons terecht om 
hun auto te laten wrappen. Uw 
auto krijgt meteen een nieuwe 
look en is weer helemaal 
beschermd tegen UV-straling, 
vogelpoep en steenslag”, aldus 
Sina Hashemi. “Kortom, we 
zijn een onestopshop voor 
onze klanten.” �����������������

Flanders Cars

Armoedestraat 11/9 
8800 Roeselare

M. 0492 77 75 11 

info@flanderscars.be 
www.flanderscars.be

ONESTOPSHOP VOOR 
LIEFHEBBERS VAN LUXEWAGENS

Flanders Cars uit Roeselare mag dit jaar 25 
kaarsjes uitblazen. De specialist in Duitse 
tweedehandswagens deed dat in stijl met 
de opening van een gloednieuw gebouw. 

Sina Hashemi
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Mathieu Van de Velde en Tom 
Van de Kerckhove kennen 
elkaar al tien jaar en werk-
ten de voorbije jaren voor 
meerdere projecten samen. 
Dat heeft op 1 april 2019 offi-
cieel tot het nieuwe Veld K 
Architecten geleid. “Tom was 
vooral thuis in de heden-
daagse residentiële stijl en 
daar hebben wij onze exper-
tise in landelijke projecten aan 
toegevoegd”, zegt Mathieu. 
Hoewel het volledige team 
vanuit Tielt werkt, werd het 
vroegere kantoor van Van 
de Kerckhove Architecten 
behouden als uitvalsbasis voor 
klanten uit het noorden van 
West- en Oost-Vlaanderen.

Hyboma en Dupont 
Sanitair

De architecten en medewer-
kers van Veld K Architecten 
worden zoveel mogelijk op 
hun sterkte uitgespeeld: het 
zijn dan ook specialisten die je 
op weg helpen met interieur-, 
residentiële- en kmo-projec-
ten. “Baanbrekende opdrach-
ten zijn de ontwerpen van 
onder meer het nieuwe kan-
toorgebouw van Hyboma en 
de nieuwe showroom met 
magazijn en kantoren van 
Dupont Sanitair geweest.”

Nieuw dagcentrum

Veld K Architecten mengt zich 
ook in overheidsopdrachten 
en is voor het Tieltse OCMW 
een nieuw dagcentrum met 
serviceflats aan het uittekenen. 
“Maar kleinere projecten blij-
ven ons nog even na aan het 
hart liggen als vroeger”, aldus 
nog Mathieu. “De bouwheer 
is voor Veld K Architecten 
de belangrijkste persoon in 
het project, want we werken 
met zijn centen. Om hem en 
onze aannemers en leveran-
ciers nog beter van dienst te 
zijn, zetten we momenteel 

de stap naar BIM-modelling, 
waarbij je met een virtualrea-
litybril in de toekomstige rea-
lisatie kunt rondwandelen.”

Kritische blik op offertes

Desgewenst verleent Veld 
K Architecten al advies bij 
de aankoop van een perceel 
grond. “Bij de opmaak van 
het voorontwerp geven we 
vooral onze ogen en oren de 
kost. Bij het uittekenen van 
een nieuw kantoorgebouw 
gaan we desnoods de pro-
ductie- of administratieve 
flow ter plaatse meevolgen.” 

De architecten laten zich in 
de vergunningsprocedure 
ook heel nauw betrekken in 
de gesprekken met steden en 
gemeenten. Tijdens de aanbe-
stedingsfases worden de offer-
tes van de diverse aannemers 
met een kritische blik bekeken. 
“En van bij de opstart van de 
werf tot de oplevering van de 
realisatie blijven we het aan-
spreek- en vertrouwenspunt.” 
��������������������������������

KRACHTENBUNDELING 
VERGROOT ACTIETERREIN

Veld K Architecten in Tielt bundelt 
sinds de samensmelting van MVDV 

Architectuur (Tielt) en Van de Kerckhove 
Architecten (Maldegem) de ruime ervaring 

van twee kantoren. Een team van elf 
medewerkers ontwerpt nu erg diverse 

projecten: van de kleinste woningen 
tot de grootste bedrijfsgebouwen.

Veld K Architecten

Deken Darraslaan 22 
8700 Tielt 

Dokter Herrebautlaan 7 
9991 Maldegem

T. 051 69 51 36

info@veldk.be 
www.veldk.be

Team Veld K 
Architecten

regio —
 tielt

111
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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



STERCK. Magazine West-Vlaanderen —  mediakit 2023

DUB
BEL

Wat als bewoners van woonzorgcentra 

via de televisie bezoek zouden 

krijgen van familieleden? Het 

is een onderzoeksproject waar 

Bert Vanhoutte (UCast) en Stefan 

Danschotter (Connectify) volop mee 

bezig zijn. De ‘witte sector’ reageert 

enthousiast op hun initiatief, dat 

eind 2020 moet resulteren in een 

marktrijp product, bij voorkeur 

onder een aansprekende merknaam. 

Beide ondernemers zitten boordevol 

plannen en willen hun geesteskindjes 

zo snel mogelijk opschalen, ook 

internationaal. Dat, en zoveel meer, 

leverde ruim voldoende stof op voor 

een boeiend dubbelinterview.
BERT 

VANHOUTTE

UCast

STEFAN 
DANSCHOTTER

Connectify

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.

Huiskamervrienden

A ls de typisch West-
Vlaamse onder-
nemersgeest nog 

niet bestond, had Stefan 
Danschotter ze vermoede-
lijk wel uitgevonden. Het is 
één van de redenen waarom 
Bert Vanhoutte er pre-
cies hem uitpikte voor deze 
editie van ‘De Dubbel’.

Bert Vanhoutte: “Stefan en ik 
hebben elkaar een tijdje gele-
den leren kennen. We komen 
allebei uit dezelfde busi-
ness. Stefan heeft een schat 
aan ervaring in de zorgsec-
tor en de b2b-markt (even-
eens IT-gelinkt, maar dan 
met andere producten) en 
we werken sinds een aan-
tal maanden steeds intenser 
samen. Je kan ons zeker com-
plementair noemen: hij weet 
hoe hij iets moet commercia-
liseren, wij zijn dan weer ster-
ker in productontwikkeling.”

STERCK. Wat deed je vóór 
Connectify, Stefan?

Stefan Danschotter: “Ik 
behaalde eerst een gra-
duaat marketing aan het 
HIBO in Gent, de huidige 
Arteveldehogeschool. Mijn 
eerste werkervaring deed ik 
op als medewerker bij een 
telecomwinkel in Torhout, 
in de beginjaren van de gsm. 
Gedurende dat jaar droeg ik 
allerlei petjes: verkoop, ser-
vice, planning … Maar toen 
ik informeerde voor opslag, 
kreeg ik nul op het rekest. Dan 
ben ik zelfstandig begonnen.”

Durven springen

STERCK. Een grote stap 
voor iemand die niet uit een 
ondernemend nest komt …

Danschotter: “Dat klopt, maar 
wat had ik te verliezen? Ik kom 
uit een gezin van een metaal-
arbeider en een huisvrouw. 
Financieel hadden we het niet 
al te breed. Ik weet wat het is 
om met beperkte middelen te 
moeten rondkomen. Ik ging 
regelmatig een handje helpen 
bij een boer om voor een bij-
drage in het gezinsinkomen 
te zorgen. De sprong in het 
onbekende schrok me niet af. 
Misschien durf ik door mijn 
vroegere thuissituatie wel snel-
ler risico’s nemen. Bovendien 
voelde ik me vrij goed gewa-
pend met mijn diploma: wie 
marketing gestudeerd heeft, 
weet van niets alles, maar kan 
zich wel in veel sectoren uit 
de slag trekken. Daarom ben 
ik destijds met een vennoot 
ook met Telecom-IT gestart 
en heb ik daar zowat twintig 
jaar lang het beste van mezelf 
gegeven. Drie jaar geleden 
heb ik het overgelaten aan de 
andere aandeelhouders. Op 
dat moment was Telecom-IT 
de werkgever van 35 men-
sen maar ik was meer bezig 
met lobby- en management-
werk dan met ondernemen. 
Dat was voor mij het sein om 
de zaak over te laten en met 
iets anders te beginnen.”

2 2 2 3
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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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West-Vlaanderen is een walhalla van familiebedrijven, 

die op lange termijn sterk blijven scoren dankzij 

een doordachte wissel van de wacht, generatie 

op generatie. Hoe pakken deze bedrijven dat 

in de praktijk aan? Met welke groeipijnen 

worstelen ze? En wat kan u daar, als 

ondernemer, van opsteken?

DOS
SIER

familie 
bedrijven

3 3

T oeval kan je het niet 
noemen dat Albert De 
Brabandere de famili-

ale traditie verder zet. Op zijn 
achtste al deed hij zijn eerste 
‘vakantiejob’ in de brouwerij. 
“Ik mocht toen flessen in bak-
ken steken, voor mij was dat 
eigenlijk een echte speeltuin. 
Sindsdien ben ik hier elke 
zomer aan de slag geweest, tot 
mijn vader op mijn achttiende 
polste naar mijn interesse om 
de zaak op termijn over te 
nemen. Die kans heb ik met 
beide handen gegrepen.”

STERCK. Hoe bereid je je 
voor op zo’n traject?

Albert De Brabandere: “Nadat 
ik in Leuven economie had 
gestudeerd, volgde ik in 
München de opleiding brou-
wingenieur, waarna ik in Parijs 
nog een jaar ‘entrepreneur-
ship’ heb gedaan. Toch ben ik 
vervolgens niet meteen in de 
zaak gestapt. Ik kreeg de kans 
om vijf jaar lang bij Heineken 
te werken, in Amsterdam. Het 
waren erg nuttige jaren, waarin 
ik onder meer veel opstak over 
commerciële analyse en stra-
tegieontwikkeling. Ook daar 
kreeg ik mooie kansen om 
aan mijn carrière te bouwen, 
maar uiteindelijk klopte mijn 
hart toch nog net iets snel-
ler voor het familiebedrijf.”

Originele naam

STERCK. Welke stappen heb 
je gezet voor je anderhalf 
jaar geleden de fakkel als 
zaakvoerder overnam?

De Brabandere: “Ik vond het 
essentieel om alle aspecten 
van het bedrijf te leren ken-
nen. Ik ben begonnen met 
de marketing en nam er in 
volgende fases ook de finan-
ciën, de productie en het com-
merciële luik bij. Met respect 
voor alles wat opgebouwd 
is, hebben we alles door een 
moderne bril herbekeken en 
opnieuw opgebouwd. Mijn 
vader kan zich daar in vinden, 
ja. Hij is hier nog elke mor-
gen aanwezig en geeft haast 
dagelijks interessant advies.”

Moderne 
authenticiteit

125 lentes: het is een historische verjaardag. Op 5 september 

2019 mochten de 85 Bavikhoofse medewerkers van 

Brouwerij De Brabandere deftig blazen om alle kaarsjes 

van de verjaardagstaart te doven. De gevel van het bedrijf 

ademt de nostalgie van toen, maar daarachter voltrok zich 

de voorbije jaren een grondige transformatie, waardoor 

de brouwerij helemaal klaar is voor een beloftevolle 

toekomst. Albert De Brabandere – genoemd naar zijn 

grootvader – nam anderhalf jaar geleden de teugels 

over van vader Ignace en bruist van ideeën om de zaak 

internationaal nog sterker op de kaart te zetten.

ALBERT DE BRABANDERE 
Brouwerij De Brabandere
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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 
Vlaamse 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 Oost-Vlaanderen, Induver  

Oost-Vlaanderen,  Bolckmans, Cleaning  

Masters, First IT, Accounting team,  

Thys interieur, Heylen Vastgoed,  

Novatech, ...
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13 0 131

DE
TEST

BMW 745 e 
plug-in-hybride

13 0 131

VLAMMEND 
VLAGGENSCHIP

Soms is een reportage over een autotest 

schrijven nagenoeg overbodig, zeker voor 

wie het gelaat van de testrijder heeft 

gezien. Met een kamerbrede glimlach 

stapte Mathieu Van de Velde van Veld K 

Architecten na afloop uit de BMW 745 

e hybride. “Wat. Een. Bom.” Een fiscaal 

aftrekbare bom, bovendien. De opvolger 

van de 740 e doet het dan ook uitstekend 

bij ondernemers, weten ze bij BMW 

Dejonckheere uit Roeselare.
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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.

Ik hecht 
vooral 
belang 

aan een 
heel mens-

gerichte 
organisatie.

Katrien Van Eeckhoutte

K atrien Van Eeckhoutte 
groeide op in een 
warm nest waar 

muziek en cultuur de eerste 
viool speelden. “Mijn vader 
was verzekeringsmakelaar, 
maar is ook een begenadigd 
klarinettist en saxofonist. Mijn 
mama is een classica, terwijl 
mijn broer dolgraag drum 
speelt. Onze reizen waren 
altijd cultureel getint. Toch 
koos ik in eerste instantie voor 
een job in de financiële sec-
tor, toen die nog gouden tij-
den beleefde. Met mijn man 
en jonge kinderen woonde ik 
toen op een appartementje in 
Brussel. We zochten een huis 
en vonden dat uiteindelijk in 
Brugge. Toen de vacature voor 

zakelijk directeur van Brugge 
2002 open stond, heb ik niet 
geaarzeld. In januari 2003 kon 
ik in principe na drie jaar verlof 
zonder wedde terug naar mijn 
vorige baas, maar ik heb dat 
laten schieten voor de oppor-
tuniteit om het Concertgebouw 
te leiden, een project waar ik 
via Brugge 2002 al nauw bij 
betrokken was. Ik heb het mij 
nooit een seconde beklaagd.”

Trots?

“Op zeventien jaar tijd is het 
Concertgebouw uitgegroeid 
tot een veelzijdig kunsthuis, 
een ontmoetingsplek én een 
ontdekkingsplaats voor zowel 
muziek, hedendaagse dans, 

fotografie, literatuur, archi-
tectuur als andere kunstvor-
men. Jaarlijks is dit voor circa 
drieduizend artiesten een 
creatie- en een presentatie-
plaats. We moesten een inter-
nationale screening doorlo-
pen voor de erkenning door 
de Vlaamse overheid als 
een van de zeven Vlaamse 
Kunstinstellingen. Het stemt 
me tevreden dat we die voor-
beeldrol kunnen bekleden 
en het publiek actief bij onze 
werking kunnen betrekken. Zo 
zijn we, met een breed aan-
bod aan kunsteducatie, een 
leerplek voor scholen en staan 
we internationaal op de kaart 
als een geprezen congres-
ruimte. Jaarlijks vinden hier 

honderden concerten, bedrijf-
sevents en seminaries plaats, 
waardoor we ook een econo-
mische hefboom zijn die het 
verblijfstoerisme én het ver-
bruik in de horeca stimuleert.”

Visie?

“We zijn een vzw die zowel 
van Vlaanderen als van stad 
Brugge subsidies krijgt, maar 
het is altijd de ambitie geweest 
om met eigen middelen extra 
mogelijkheden te creëren 
en break-even te draaien. 
Daarom vind ik het belang-
rijk om zoveel mogelijk eigen 
inkomsten te genereren: uit 
de ticketverkoop van ons cul-
tureel programma, maar ook 

via partnerships met bedrijven 
en media, de organisatie van 
events en congressen, enzo-
voort. Dat geeft niet alleen slag-
kracht voor onze artistieke wer-
king, het laat ook toe een meer 
gediversifieerd publiek over de 
vloer te krijgen. Vijf dagen op 
zeven kan je ons intrigerende 
gebouw ontdekken dankzij 
het interactieve bezoeker-
sparcours ‘Concertgebouw 
Circuit’ of via rondleidingen. 
Het kadert in onze ambitie 
om een laagdrempelig open 
huis te zijn voor kunst en cul-
tuur, voor de meerwaarde-
zoeker, en tegelijk een zake-
lijke ontmoetingsplaats voor 
klanten en prospecten.”

Maken vrouwen 
het verschil?

“Zeker, maar ik geloof vooral 
in een gezonde mix van man-
nen en vrouwen, profes-
sionele maturiteit en jong 
geweld, mensen met een 
brede kennis en achtergrond. 
Dat leidt soms tot discussies 
over bepaalde thema’s, maar 
daar kom je als organisatie 
net sterker uit. Het stemt wel 
tot nadenken dat ik de enige 
vrouw ben die een erkende 
Vlaamse Kunstinstelling leidt. 
Ik werk hier vooral aan een 
heel mensgerichte organisa-
tie, met verhoogde aandacht 
voor het welzijn van de mede-
werkers. Zo sensibiliseren we 

onze mensen via het Vitamine 
C-project om een gezonde 
geest in een gezond lichaam 
na te streven, onder meer 
via yogalessen en workshops 
rond gezonde voeding.”

Tips voor starters?

“Volg je passie en je droom 
en ga ervoor, laat je ratio én je 
emoties spreken, vertrouw op 
je intuïtie, denk out-of-the-box 
en, vooral: wees optimistisch. 
Focus op positieve energie 
als tegengif in deze keiharde 
wereld.” �����������������������

Een professionele overstap van de financiële naar 

de culturele wereld? Het heeft veel weg van een … 

cultuurshock. Voor Katrien Van Eeckhoutte is niets 

minder waar. De in Roeselare geboren positivo kon, na 

een mooie carrière in Brussel te hebben opgebouwd, niet 

aan de lokroep van Brugge weerstaan. Na een functie als 

zakelijk directeur bij de vzw die Brugge in 2002 prominent 

op de kaart zette als culturele hoofdstad van Europa, 

bouwde ze het impressionante Concertgebouw uit tot de 

ontmoetingsplaats en creatieve broeihaard die het vandaag 

is. “Het is fantastisch om dagelijks cultureel te ondernemen 

in een dynamisch kunstenhuis als het Concertgebouw.”

13 8 13 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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