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Beste 
Genkse 
ONDERNEMER
Alle hens aan dek!

Als Genkse ondernemers hebben we de afgelopen jaren zeker niet stilgezeten. Innoveren, vernieuwen en 

aanpassen waren niet enkel woorden in het ondernemerslandschap maar ook daden. Covid verplichtte 

ons steeds weer alles aan te passen. En daar mogen we onszelf toch voor feliciteren. We hebben het 

gedaan en gaan het ook blijven doen.

Velen hoopten dat er na corona betere tijden zouden aanbreken, maar niets is minder waar. Vandaag 

worden onze Genkse ondernemers geconfronteerd met torenhoge aankoopprijzen van grondstoffen, 

gas, elektriciteit, leveringsproblemen …

Zijn we niet te afhankelijk van derden? Zouden we niet beter zorgen dat Genk alvast zelfvoorzienend kan 

worden? Misschien kort door de bocht, maar alleszins iets om over na te denken.

Maar ook het personeelstekort blijft het ondernemerslandschap parten spelen. Er is werk aan de winkel – véél 

werk. In Genk waren er in maart 2022 1227 mannen en 1081 vrouwen werkloos. Werklozen die geactiveerd 

zouden moeten worden tot de arbeidsmarkt. Een taak van ons allen om iedereen mee op de kar te krijgen!

Ondanks de vele negatieve nieuwsberichten kan ik als voorzitter van UNIZO Genk bijzonder fier zijn op 

dit magazine. In deze derde uitgave blikken we terug op een aantal realisaties over belangenbehartigende 

onderwerpen alsook events, maar kijken ook naar toekomstige activiteiten en plannen.

Alvast véél leesplezier en hopelijk tot snel in Genk!

Luca Bruno - voorzitter

luca.bruno@unizo.be #Facebook.com/UnizoGenk Instagram: unizogenk

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

MORE THAN DIGITAL

www.socialctrl.be hello@socialctrl.be +32 (0) 89 20 17 21

Branding

Digitale marketing

Mediaplanning

Dan heb je in Social Ctrl de geschikte partner 
gevonden. Wij denken mee met onze klanten om 
samen de vooropgestelde doelen van jouw 
onderneming te bereiken.

Als allround marketing en communicatiebureau 
zorgen wij voor de nodige expertise inzake:

Geen tijd voor 
social media?

Wil je graag meer weten?
Contacteer ons of kijk eens op onze website
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1. Welke inspanningen zorgden ervoor 
dat jullie de OG Award in de wacht 
konden slepen? 

Dat is volgens mij een combinatie van factoren. Het 

mooie parcours dat we de laatste jaren aflegden 

heeft ongetwijfeld de doorslag gegeven. Concreet 

heb ik het over het aantal activiteiten die we organi-

seerden, onze investeringen en alle uitdagingen die 

op ons pad kwamen zoals webshops en de stevige 

concurrentie. 

Met onze bikeshop en enkele andere nieuwe 

concepten hebben we onszelf als het ware her-

uitgevonden. Daarnaast bieden we een unieke 

service die je bij online spelers of de grote ketens 

niet terugvindt. Onze klanten waarderen die aanpak. 

Onze werknemers hebben passie voor hun vak 

en staan klaar om te helpen bij elk probleem. Ze 

vonden letterlijk de weg terug naar onze winkel. 

We proberen er echt voor te zorgen dat een klant 

telkens weer tevreden buiten wandelt. 

 
“Wij bieden een unieke service 
die je bij online spelers of de 
grote ketens niet terugvindt.” 

- Olivier Strauven, Zaakvoerder Wara 

2. Welke verwezenlijking van UNIZO Genk 
vond je het belangrijkste? 

Ik vind het heel straf hoe ze ondernemen in Genk 

stimuleren en ook de politiek mee krijgen in hun 

verhaal. Winkelhieren is daar misschien wel hét 

mooiste voorbeeld van. Veel mensen werden op 

die manier gesensibiliseerd om lokaal te kopen en 

dat is volledig te danken aan UNIZO. Anderzijds 

mogen we als ondernemer ook enorm dankbaar 

zijn voor andere initiatieven zoals consumptie-

cheques. Door deze initiatieven komt er een deel 

van die omzet terecht in de kanalen van een kmo. 

“Ik vind het heel straf hoe 
UNIZO Genk ondernemen 
in Genk stimuleert en ook 
de politiek mee krijgt in het 
verhaal.”

- Olivier Strauven, Zaakvoerder Wara 

Genker Ondernemer 
van het jaar: Wara
Wara ontstond in 1958 als een uit de kluiten gewassen kruidenierszaak, maar al snel kwamen er steeds 

meer activiteiten bij zoals elektro, huishoudartikelen, doe-het-zelfartikelen, een bandencentrale en een 

tankstation. Ondertussen is Wara een begrip in Genk en omstreken. Dat parcours ging gepaard met de 

nodige uitdagingen. Toen de concurrentie van online shoppen steeds voelbaarder werd, moest Wara zichzelf 

heruitvinden om het hoofd boven water te houden. Nu bieden ze een unieke mix tussen service, scherpe 

prijzen en winkelbeleving en vinden klanten letterlijk de weg terug naar hun winkel. Dit jaar kaapte Wara de 

OG Award weg. We schotelden zaakvoerder Olivier Strauven enkele vragen voor.
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3. Welke levensles geef je mee aan andere 
(startende) ondernemers? 

Stilstaan is achteruitgaan. Als je denkt dat je goed 

bezig bent, is dat geen goed teken. Het kan altijd beter. 

Je moet als ondernemer blijven volharden. Je moet 

trouw blijven aan de koers met waarden en normen 

die je aanvankelijk hebt uitgestippeld. Daarnaast raad 

ik aan om je buikgevoel te volgen. Als ondernemer 

ben je onbewust altijd aan het nadenken over je zaak. 

Je bent er altijd mee bezig. Je moet niet overdenken, 

maar op je gevoel vertrouwen. 

 
“Als je denkt dat je goed bezig 
bent, is dat dat vaak geen 
goed teken. Stilstaan is namelijk 
achteruitgaan.”

- Olivier Strauven, Zaakvoerder Wara 

Mike

Geert

Dijkstraat 35, 3600 Genk
bikeshop@wara.be

tel. 089 38 17 06 

nieuw bij wara
BikeShopw

BikeShop

Als specialist in elektro, waar service en 
onze dienst na verkoop centraal staan, was 
de stap naar e-bikes en fietsen een logisch 

gevolg. In onze winkel op Dijkstraat 35 vind 
je vanaf nu een prachtige fietsenwinkel met 
werkplaats waar onze fietstechniekers met 

veel plezier voor je klaar staan.  

Bij Wara BikeShop kies je 
voor kwalitatieve e-bikes, 

fietsen en accessoires waar 
je ook na je aankoop steeds 

terecht kan voor dé gekende 
service van Wara.

wara.be

Zuiderring 34

BE-3600 Genk 

 +32 (0)89 69 99 17 

 info@omnisafe.be
HOOFDBESCHERMING TOOLS & VARIAMILIEUVOETBESCHERMINGHANDBESCHERMING BEDRIJFSKLEDIJ VALBEVEILIGING BRANDBEVEILIGING

HOOFDBESCHERMING TOOLS & VARIAMILIEUVOETBESCHERMINGHANDBESCHERMING BEDRIJFSKLEDIJ VALBEVEILIGING BRANDBEVEILIGING

www.omnisafe.be
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Stad Genk  
vergroent
 
Ons bestuurslid Katrien Schreurs ging in gesprek met Toon Vandeurzen, schepen 
economie en ruimtelijke ordening, over de vergroening en toekomstige investeringen 
in het centrum van Genk.

Nauwe samenwerking met lokale handel

Toon: “Wat minstens even belangrijk is voor de lokale ondernemers is de integratie van de 

omliggende handelaars & horeca-uitbaters. Zij hopen natuurlijk nog een deel van hun terrassen te 

kunnen integreren in het hele verhaal. Ik ben ervan overtuigd dat met een goede samenwerking 

en goede communicatie tussen de handelaars en de stad het geheel tot een mooi resultaat 

kan komen.”

Eind 2021 kondigde het stadsbestuur aan ons centrum 

te willen vergroenen om het aantrekkelijker te maken 

en leefbaar te houden gezien de klimaatveranderingen. 

Concreet willen ze dit doen door de betonnen vlakte 

op het stadsplein te vervangen door een stadsbos, dat 

doorloopt naar het Stadsplein.

 
Minder beton, meer groen. 

Op zich een mooi project; minder beton, meer groen. 

Als lokale handelaar hoop ik natuurlijk dat dit groene 

project ook een meerwaarde zal zijn voor onze 

lokale economie. Door het beton weg te nemen en 

te vervangen door groen moet het voor de bezoekers 

ook meer beleving met zich  meebrengen. Zo moet 

het stadsbos iets gezelligs, iets idyllisch worden, 

waar het fijn vertoeven is en er toch nog plaats is 

voor extra beleving, animatie, kleinere optredens 

etc. De vergroening van het centrum mag zeker niet 

resulteren in het verhuizen van events naar plekken 

buiten het centrum. 

De vergroening van het stadscentrum ambieert meer 

shoppers aan te trekken richting ons centrum en niet 

andersom. Ik zou dan ook niet graag één van onze 

mooie evenementen die in het centrum plaatsvinden 

zien vertrekken. 

Toch zullen die evenementen een transformatie 

kennen. Enerzijds zal de vergroening ervoor zorgen 

dat bepaalde evenementen op bepaalde locaties 

gewoonweg niet meer mogelijk zullen zijn. 

Anderzijds is de vergroening van het centrum geen 

losstaand feit. Daarmee bedoel ik dat het project op 

termijn zich niet mag beperken tot een laagje groen in 

ons centrum. Dit project moet de genese vormen van 

de transformatie van ons centrum richting een centrum 

dat future proof is. Bijgevolg zullen de evenementen 

ook inhoudelijk mee transformeren. 

 Deelzone 1: Stadsplein 

ARCADE

Deelzone 2: Sint-Martinus 

WADICASCADE

Deelzone 3: Grote Markt 

STADSBOS
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Nayib Lagouireh - Zaakvoerder 

Jasper Olaerts - Zaakvoerder

Nieuwe leden in de kijker

In de

The Ranch

Toster Software 

Waarom koos je ervoor om lid te worden van UNIZO Genk?

Waarom koos je ervoor om lid te worden van UNIZO  
Genk? 

Adres: Slagmolenstraat 12/6, 3500 Hasselt

Adres: Houtparklaan 5, bus 21, 3600 Genk

Mijn onderneming bestaat ondertussen bijna 3 jaar. Doordat 

mijn cliënteel hoofdzakelijk uit andere ondernemers bestaat, 

is UNIZO Genk de ideale manier om mijn netwerk verder uit te 

breiden. Daarnaast hecht ik ook veel belang aan de ondersteuning 

die UNIZO Genk biedt. Ik bespaar bijvoorbeeld veel tijd door 

gebruik te maken van de modelcontracten en andere templates. 

Je leert ook telkens nieuwe dingen tijdens de opleidingen of 

netwerkevents. 

Daar spelen twee elementen. Enerzijds de link met het lokale 

aspect: UNIZO Genk levert echt mooi werk, organiseert inte-

ressante events en geeft de Genkse ondernemer een stem. 

Anderzijds spreekt ook de begeleiding ons aan. We maakten 

al gebruik van juridisch advies, documenten op de website en 

gepersonaliseerd advies rond financiering. Het lidgeld is zeker 

al terugverdiend.

Health performance center

 3D-studio

Veiligheid en onderhoud.

Toon: “De handel en horeca zijn een belangrijke 

partner in dit verhaal. Het is o.a. voor hen dat we deze 

investering doen: we willen onze openbare ruimte 

in de handelskern zo aantrekkelijk mogelijk maken. 

Het is bij wijze van spreken in hun voortuin dat we 

gaan investeren. Inspraak en eigenaarschap van het 

handels- en horeca-apparaat is voor mij dan ook 

onontbeerlijk voor het slagen van dit project.”

Katrien: “Het is inderdaad belangrijk dat de stad 

hierover in overleg gaat met de lokale handel en dan 

vooral de omliggende handelaars en horeca-uitbaters. 

Zij weten wat er leeft, wat de noden zijn voor hun 

klanten  maar ook voor hun zaak. Daarom is het goed 

dat dit participatietraject asap van start kan gaan. Na de 

werken kan er uiteraard niets meer veranderd worden 

aan het stadsbos… dus dat overleg is van groot belang.

Verder vragen wij aan het stadsbestuur om zeker 

ook de aandacht te vestigen op de veiligheid en 

het onderhoud van het park. Zo zou er voldoende 

verlichting moeten zijn, zodat de bezoeker zich te allen 

tijde veilig voelt in een mooi onderhouden stadsbos.

Dit zal een aandachtspunt zijn voor de stadsorgani-

satie. We zijn de eerste centrumstad in Vlaanderen 

die zo resoluut haar grote markt openbreekt om ze te 

vergroenen. Het zal dus voor een stukje trial and error 

zijn de eerste periode. Ook daar zullen we samen met 

handel en horeca moeten evalueren. Hoe dan ook 

moet dit ‘stadsbos’ anders en meer intensief worden 

onderhouden dan een bos in de rand van onze stad. 

Ook de verlichting zal aangepast moeten worden 

opdat dit stadsbos een gezellige park omgeving oogt 

eerder dan wel een donker bos. 

De werken die met de veranderingen gepaard gaan, 

baren de handelaars ook best wel wat zorgen wat 

betreft de omzet die zij zullen verliezen tijdens de 

werken. Voor de leefbaarheid van de lokale handel 

mogen de werken niet al te lang duren en dienen deze 

elkaar zo kort als mogelijk opvolgen.”

Toon: “Je kan geen omelet maken zonder eieren te 

breken. De investeringen in de handelsomgeving 

zullen voor overlast zorgen voor de inwoners en 

de handelaars. Dat is nu eenmaal het gevolg van de 

werken die zullen worden uitgevoerd. 

Hoe dan ook willen wij in Genk te alle tijden een 

aantrekkelijk ondernemersklimaat creëren. Samen 

met jullie en de dienst economie zal ik er mee op 

toezien dat de (verschillende) werken niet langer dan 

nodig aanhouden om op die manier de overlast tot 

een minimum te beperken.

De eerste werken gaan over het aanplanten van 

bomen. Het studiebureau dat het ontwerp voor dit 

project maakte, verzekerde ons dat de werken niet te 

ingrijpen zouden zijn. Enkel de verharde bovenlaag 

zou moeten worden afgegraven.”

UNIZO GENK vraagt/eist aan stad Genk:
• Een communicatieadviseur gericht naar de ondernemers gedurende de werken.

• Handel en horeca moeten tijdens de werken steevast bereikbaar blijven.

• Zware werken plannen op een zo kort mogelijke tijd (opbreken en wegrijden huidige bestrating), 

max. 1 week.

• Goed onderhouden groen gebied in Genk centrum met duidelijke zichtbaarheid en bereikbaarheid 

van handel en horeca.

• Beleving zowel tijdens alsook na de werken in het centrum (bv. kijkplatform om de werken in 

beeld te brengen, archeologische site voor kinderen ...)

• Gratis parkeren in Genk centrum tijdens de periode van de werken.

• Alternatief voor de eindejaarsperiode in het centrum zodat de belangrijkste omzetperiode 

gevrijwaard zal worden.

UNIZO GENK vraagt/eist aan de zelfstandigen:
• We vragen alle ondernemers, handel en horeca een positieve benadering van dit project.
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Dries Hoebers - Zaakvoerder 

Mia Hoebrechts en Rudi Geurts - Zaakvoerders

Bestaande leden in de kijker

Hotec

Linkkado

Waarom koos je ervoor om lid te worden van UNIZO Genk?

Waarom koos je ervoor om lid te worden van UNIZO Genk?

Welk UNIZO Genk evenement trekt jou het meest aan?

Adres: Marcel Habetslaan 38, 3600 Genk

Adres: Bethaniëstraat 75 bus 1, 3600 Genk

Mijn vader was ook aangesloten bij UNIZO Genk. Via die weg weet ik dus heel 

duidelijk waar UNIZO voor staat. UNIZO Genk helpt mij vooral om mijn netwerk 

uit te breiden en nieuwe mensen te leren kennen. 

Wij zijn lid van UNIZO Genk omdat we hier een positieve ‘vibe’ ondervinden, waar 

ondernemers zich vinden en elkaar lokaal kunnen ontmoeten.

Het lokaal ondernemen en persoonlijk contact met onze klanten, zijn waarden 

die wij hoog in het vaandel dragen. Een werkgeversorganisatie als UNIZO draagt 

hieraan ook zijn steentje bij.

De bedrijfsbezoeken. Ik houd de lijst regelmatig in de gaten en als er een interessant 

bedrijf tussen zit, probeer ik dat zeker mee te pikken. Je neemt altijd iets mee na 

een bedrijfsbezoek. Of dat nu een bepaalde manier om nieuws uit te hangen, of 

orde en netheid te creëren.

Ik weet dat we er altijd terecht kunnen met vragen en de nodige hulp kunnen 

krijgen. Ook vond ik het fijn dat we op Dag van de Ondernemer een bezoekje 

kregen. Dat geeft mij een gevoel van betrokkenheid. 

Trappen en deuren

Relatiegeschenken

Wat hoop jij te kunnen verwachten van UNIZO Genk? 
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Tom Robyns

• Sales & develop manager Jansen NV

• 0499 52 37 45

• tomrobyns@telenet.be

OVER TOM

Victoria Roddi

• Advocate Consenso Advocaten

• 0494 43 21 24

• victoria.roddi@consenso.be

OVER VICTORIA

Motivaties om te ondernemen:

Het contact met de mensen.

Mijn team blijven motiveren.

Favoriete hobby’s:

Reizen, zowel een skivakantie als een 

strandvakantie.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

De heerlijke persoonlijkheid van het bestuur.

Het organiseren en deelnemen aan unieke 

events.

Motivaties om te ondernemen:

Elke dag is anders.

Nadenken over opportuniteiten om te groeien 

als advocaat.

Favoriete hobby’s:

Tijd doorbrengen met mijn geliefden.

Nieuwe landen en culturen ontdekken.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

Dichter staan bij Genkse ondernemers.

Het organiseren en deelnemen aan unieke 

events.

Noden en behoeften waken van ondernemend 

Genk.

Wim Lenaers

OVER WIM

Bestuursleden in de kijker

Indira Vandormael

• Zaakvoerster Social Ctrl

• 0474 72 84 80

• indira@socialctrl.be

Motivaties om te ondernemen:

De vrijheid en de dromen die verbonden zijn 

aan ondernemen. 

Het idee achter de vrijgevochten vrouw en de 

gedachte van “the sky is not the limit”! 

Favoriete hobby’s:

Sporten én passie voor eten.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

De dynamiek tussen de bestuursleden.

De passie die wij allemaal bezitten om onder-

nemers vooruit te helpen.

Motivaties om te ondernemen:

Je eigen agenda bepalen.

Zelf kiezen welke risico’s of keuzes je neemt.

Favoriete hobby’s:

Een rondje lopen.

Yoga.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

Het bestuur is een leuke, jonge bende.

We maken veel plezier.

• Zaakvoerder Vastgoedboutique

• wim@vastgoedboutique.be

• 0478 26 81 05

OVER INDIRA
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Elke De Backer Luca Bruno

Johan Revinsek Geert Soors

• Zaakvoerster Talent & Passion

• Secretaris UNIZO Genk • CEO Omnisafe

• 0491 91 50 96

• 0496 80 02 74

• elke@talentandpassion.be

• Voorzitter UNIZO Genk

• Retail & HR Manager Group Bruno

• luca.bruno@unizo.be

• 0476 66 91 31

• johan.revinsek@unizo.be

OVER ELKE

OVER JOHAN OVER GEERT

OVER LUCA

Motivaties om te ondernemen:

Ik hou enorm van de vrijheid die je hebt in wat je 

doet, de beslissingen die je neemt en de kennis 

die je vergaart.

Favoriete hobby’s:

Passie voor wijn.

Reizen om wijnhuizen te ontdekken.

Fietsen en lopen.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

Sterk netwerk van ambitieuze ondernemers.

 Ervaringen delen met ondernemers.

Motivaties om te ondernemen:

Geen enkele dag ziet er hetzelfde uit.

Favoriete hobby’s

Padel spelen bij het Padelleboogske.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

Het dynamische met allemaal één voor één hun 

unieke ondernemerscapaciteiten.

Samen hebben we hetzelfde doel en dat is er 

zijn voor de ondernemers in Genk.

Motivaties  om te ondernemen:

Bestuur en leden van UNIZO Genk ondersteunen 

in hun activiteiten in ondernemen.

Favoriete hobby’s:

Een leuke wandeling.

Een lekkere BBQ.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

Het jong en dynamisch team van UNIZO Genk.

Samen werk maken van ondernemerschap in 

Genk.

Motivaties  om te ondernemen:

Het ‘onvoorspelbare’, dagelijks komen er wel 

nieuwe dingen op je pad.

Favoriete hobby’s:

Padel spelen in Genk.

Wat trekt mij aan als bestuurslid.

De diversiteit van de ondernemers. 

Samen bespreken en verdedigen we de 

belangen van ondernemers.

• geert@omnisafe.be

• 0497 59 72 00
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Tino Merola

Katrien Schreurs

Ruben Braeken

Yves Vanderlinden

• Expert Financieringsoplossingen 

KBC Genk

• tino.merola@gmail.com

• info@rubenbraeken.be

• yves.vanderlinden@connect4u.be

• 0473 22 01 92

• 0493 38 86 35

• 0476 57 15 64

• Oprichter & zaakvoerder Mosard

• Zaakvoerder PureSaffraan

• Development Manager Connect4U

OVER TINO

OVER KATRIEN

OVER RUBEN

OVER YVES

Motivaties  om te ondernemen:

De drive en goesting om elke dag de uitdagingen 

aan te gaan.

Favoriete hobby’s:

Padel spelen bij het Padelleboogske.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

Vooral de dynamiek tussen de bestuursleden, 

allen actief in zeer gevarieerde sectoren.

Het klankbord dat UNIZO Genk tracht te zijn 

voor de ondernemers.

Motivaties  om te ondernemen:

Ik hou ervan om zelf acties te ondernemen en 

neem graag het voortouw.

Favoriete hobby’s:

Ik ga twee à drie maal per week joggen.

Tijdens het weekend vertoef ik het liefst tussen 

mijn familie en vrienden.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

We maken ondernemers graag wegwijs waar 

we kunnen!

Motivaties  om te ondernemen:

Eigen initiatieven opzetten die maatschappelijk 

relevant zijn.

Niet op de zijlijn toekijken, maar zelf nieuwe 

opportuniteiten uitwerken en ontwikkelen.

Favoriete hobby’s:

Ondernemen is mijn passie, maar ik probeer 

ook aandacht te besteden aan mijn gezin en 

sporten zoals voetballen en padellen.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

UNIZO brengt lokale ondernemers samen en 

behartigt hun bekommernissen.

Ik deel graag mijn ervaring met anderen, want 

samen word je sterker.

Motivaties  om te ondernemen:

Zelfstandig werken is het meest motiverende 

vergeleken tot loondienst, je eigen ontwik-

keling en honger om dagelijks te groeien in 

alle opzichten maakt mij als mens bij het slapen 

gaan een gelukkig mens.

Favoriete hobby’s:

Parfum! Ik hou enorm van het ontdekken van 

parfums wereldwijd, daarnaast ben ik Saffr-

aanboer in Marokko, een gecommercialiseerd 

goede doelen project.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

Lokaal het verschil maken voor ondernemers is 

essentieel voor het creëren van win-win relaties, 

privé als zakelijk. 

UNIZO maakt ten opzichte van netwerk 

concullega’s het verschil in lokale focus op 

belangenbehartiging.

• Store owner Maessen Couture

• katrien@maessencouture.be

• 0479 41 42 06
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Nick Magerman

OVER NICK

Motivaties  om te ondernemen:

Ik houd er ontzettend van om mijn cliënten en 

klanten te kunnen helpen door hen advies en 

postieve vibes te geven.

Favoriete hobby’s:

Dat is bij uitstek dansen, het is een echte head-

cleaner voor mij.

Reizen en citytrippen.

Met familie, vrienden en kenissen afspreken.

Samen met mijn zoontje spelen en lachen.

Wat trekt mij aan als bestuurslid?

UNIZO Genk is een ambitieus en dynamisch 

netwerk van ondernemers, waarvan het bestuur 

zelfs goede vrienden geworden zijn.

We durven kritisch te zijn en staan altijd klaar 

met raad en daad voor de Genkse ondernemers.

• Eigenaar Financial Link

• nick.magerman@financial-link.be

• 0474 32 34 07

Najaarskalender UNIZO
Ben jij erbij?

14 sept 2022

 
Genker Ondernemer van het jaar & 
Algemene vergadering

Locatie: T2-Campus - Thor Park 8040, 3600 Genk

Wie wordt de Genker Ondernemer van het 

jaar 2022: Gianfranco Raineri (Raineri), Kristof 

Lambie & Sanne Lambie (GPS) of Gwen Claes 

(Sanmax Projects)? We onthullen dit alvast met 

een spetterende uitreiking. Voorafgaand zal 

onze algemene vergadering plaatsvinden. Hou 

je mailbox en onze site in de gaten voor de 

uitnodiging!

7 okt 2022

 
Feest van de Ondernemer

Locatie: Hangar58 in Bokrijk

Het grootste Limburgse netwerkevent voor 

zelfstandige ondernemers in Genk. Save the date!

20 & 27 okt 2022

 
Ondernemersacademie i.s.m. KBC 
en Concenso Advocaten

Locatie: Consenso Advocaten – Henry Fordlaan 

47 – 3600 Genk

Onderwerpen zoals overnemen & overlaten / 

algemene voorwaarden / vastgoedinvesteringen 

en ontslag zullen aan bod komen.
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Leren van het verleden om 
het heden en de toekomst 
te begrijpen
Luca Bruno, voorzitter van UNIZO in Genk ging graven in de archieven van de vereniging 
om zich zo goed te kunnen voorbereiden op zijn taak als gezicht en uithangbord van de 
zelfstandigen in Genk. 

Iets viel hem onmiddellijk op, namelijk een goed gesmeerde vereniging in het verleden. 
Een ijzersterk team, geleid door een echte tandem, die afwisselend het stuur deelde. 
André Remans en Ivo Vrancken waren in 1985 opkomende sterren binnen de Jonge 
Middenstand Genk dat in ’87 het bestuur van N.C.M.V.-Genk  volledig overnam en waar 
het verhaal echt van start ging. 

Luca nodigde beide heren uit voor een gezellig etentje bij Casa Paglia op de Vennestraat 
in het hart van het Genkse ondernemerschap, waaruit onderstaande geanimeerde 
gesprek volgde. Lees je mee?

De start 

André Remans: “We waren inderdaad een echte 

tandem, Ivo en ik. Ivo als echte dossierbijter met 

een gouden pen, ikzelf meer als uithangbord met 

een vlotte babbel. Maar samen met het voltallige 

bestuur hadden we bij alles wat we deden één 

doel voor ogen. Namelijk het zorgen voor kern-

versterking in het centrum alsook in de diverse 

winkelgebieden.”

Ivo Vrancken: “André en ik waren afwisselend 

voorzitter en ondervoorzitter. Toen ik schepen in 

Genk werd, nam André het roer over omdat dat 

mandaat niet compatibel was met het voorzitter-

schap. André bleef voorzitter, ook nadat ik kort 

daarna notaris werd en dat weer moeilijk te com-

bineren viel met een schepenmandaat. Later werd 

André verkozen tot voorzitter van UNIZO Limburg 

(1999-2007) en wisselden we opnieuw van functie.

Net dat vertrouwen tussen André en mezelf zorgde 

voor een stevige basis van de vereniging in Genk 

want de medebestuurders en de leden wisten dat 

we vooruit gingen.” 

Dossiers, Dossiers, Dossiers, …

André Remans: “Klopt als een bus Ivo! Ook in 

onze tijd hadden we zware belangenbehartigende 

dossiers – nu ook nog steeds de dada van 

UNIZO Genk. We spraken toen over dossiers als 

zondagsopeningen – waarbij we als bestuur 

gingen betogen op de Hasseltweg waardoor er 

geen verkeer meer mogelijk was.”

Ivo Vrancken: “Maar ook het Fenix dossier 

was zeker in onze tijd een zware dobber. Tyl 

Gheyselinck wilde, als reconversiemanager, een 

groot educatief recreatief en cultureel 

(ERC) project op de mijnterreinen in Waterschei 

realiseren. Unizo Genk  juichte dat volmondig 

toe. Helaas verschraalde het ERC na hem snel tot 

“Fenix”,  een  120.000 m2 groot shoppingcentrum.  

Een project dat in onze ogen zeker niet 

kernversterkend was.  

We zijn hier echt niet over één nacht ijs gegaan. 

Zwaar studiewerk en zelfs studiereizen naar 

gelijkaardige projecten brachten ons tot de 

eenduidige conclusie dat dit geen meerwaarde zou 

zijn voor Genk. Na véél lobbywerk met zelfs een 

boycot van een referendum, boekten we resultaat 

want Fenix kwam er uiteindelijk niet.”

Boodschap?

André Remans: “Klopt Ivo, we zijn vaak succesvol 

geweest. Maar soms was het ook tanden bijten. 

Eén ding dat we willen meegeven aan de jonge 

generatie is het doorzetten in alles wat men doet! 

Want de aanhouder wint!”

Luca Bruno: “Heren, mag ik zeggen dat we op 

diverse niveaus in Vlaanderen nog steeds geen 

duidelijke richtlijnen hebben met betrekking tot 

het beleid over socio-economische vergunningen 

en ruimtelijke ordening in het algemeen? “

Ivo Vrancken: “Inderdaad Luca, dat is de nagel op 

de kop! Je mag gerust spreken van wanordening. 

Want ook het dossier Bosdel dat vandaag nog 

loopt, had hier ook mee te maken. 

Dat C-mine vandaag een echt bedrijvencentrum is 

heeft men ook te danken aan het werk van UNIZO 

Genk. Want in eerste instantie dacht men daar ook 

retail winkels te vestigen.” 



2524

Wat was de drijfveer?

André Remans: “De drijfveer voor zowel onszelf, 

alsook voor het bestuurders team van UNIZO Genk 

was dat er steeds véél leden achter ons stonden. 

Ons ledenaantal groeide en dat gaf vertrouwen. Je 

merkte steeds een mooie opkomst bij onze events 

zoals bv de zondagsbrunch of Movie-time”

Ivo Vrancken: “Juist, daar doe je het dan ook voor. 

De appreciatie van de medezelfstandigen in Genk, 

die blij zijn met een lokale ondernemersvereniging 

zoals UNIZO Genk, die opkomt voor hun belangen 

en noden. 

Maar blijf steeds positief in alles wat je doet, 

zowel binnen de vereniging maar ook binnen het 

bedrijfsleven. Die positieve vibe straal je dan ook 

uit naar de buitenwereld!”

André Remans: “Die positiviteit is echt belangrijk! 

Zo kijk ik ook naar de ontwikkeling van het 

ondernemerschap in Genk! We merken zeker in de 

handelscentra nu minder startende ondernemers 

wegens te hoge investeringen en angst om te 

falen. Maar in de nabije toekomst zullen weer meer 

Genker ondernemers  opstaan en werk maken van 

hun eigen zaak! De jonge generatie is zeer creatief 

en ondernemend en dat stemt me alvast positief 

naar de toekomst van onze Stad en in bijval van 

UNIZO Genk!” 

Met deze positieve afsluitende boodschap 

ging de avond nog enkele uren door met een 

lekker glas wijn waarbij er met véél weemoed 

werd teruggekeken naar vervlogen tijden en 

toekomstdromen werden gemaakt.

André Remans & Ivo Vrancken bedankt 
namens héél het huidige bestuur van 
UNIZO Genk!

VERKOOP & VERHUUR
SCHATTINGEN
PLAATSBESCHRIJVINGEN

Residentie
Zaveldries
Zwartberg

Werken gestart

Realisatie met lokale partners

Alles op wandelafstand

Energiezuinige bouw

Ondergrondse garage

Kwalitatieve afwerking

Bel Petra 0479 24 92 55
Petra Van Damme
Erkend vastgoedmakelaar BIV 509851 

www.vastgoedboutique.be petra@vastgoedboutique.be Sprinkelestraat 75 Zutendaal
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Zorgen voor een ‘Wij’ gevoel
Met UNIZO Genk willen we in het najaar van 2022 zorgen voor een ondernemersnetwerk dat zorgt voor 

verbinding. Concreet zullen we een vernieuwd netwerkevent opzetten waarbij we ondernemers van 

binnen- en buitenlandse origine samenbrengen om elkaar beter te leren kennen, de banden te versterken 

en zaken te doen.

We merken vaak genoeg dat mensen in hokjes denken van ‘wij’ en ‘zij’. Dat hokjes denken willen we 

doorbreken. Want enkel door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we zorgen voor verbinding!

Ook interesse om in het najaar deel te nemen aan dit netwerkevent? Laat het weten aan Yves 

Vanderlinden via 0493 38 86 35.

Fatih Linc Connect4U

“Luisteren, calculeren en adviseren met Fiduciaire 

LINC - Praten, connecteren en doen groeien met 

Connect4U!”

Noureddin Benali Hotel Zuid

‘Door mij open te stellen voor iedereen, stelt 

iedereen zich open voor mij.’

Mustafa Sak & Mesut Donmaz Sensimmo

“Als ondernemer in vastgoed moeten we ons net 

iets meer bewijzen.”

Zehra Özmen & Gökhan Coskun FestaSport

“Ondernemen is openstaan voor iedereen en elke 

opportuniteit!”

Jouw zaak begeleiden, 
da’s onze zaak.

Als ondernemer val je geregeld van 
verwondering in verbazing. Met welke 
uitdaging je ook te maken krijgt, 
ConSenso begeleidt je graag (én in 
mensentaal) om de beste oplossing te 
vinden. Zo kan jij je bezighouden met 
waar je echt goed in bent: jóúw zaak. 

www.consenso.be • info@consenso.be

Kantoor Tongeren: 
+32(0)12 39 83 70 
Piepelpoel 13, 3700 Tongeren 

Kantoor Genk:  
+32(0)89 32 29 10 
H. Fordlaan 47, 3600 Genk

7/7 
OPEN

 

Open van 9 - 18 u, ook op Zon- en feestdagen !
Hengelhoefstraat 118, 3600 Genk • www.genkerplantencentrum.be

Grootste plantenkeuze van België en Nederland

n	 20.000 m2 plantenparadijs, 4.400 soorten

n	 Enorme keuze kruiden en groenteplantjes

n	 Gigantische keuze potterie & tuinbeeldjes

n		 Acties op www.genkerplantencentrum.be
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Kantoor Overijse
Gebroeders Danhieuxstraat 8.A.1
3090 Overijse - Belgium

t 8.A.1

As accountant we want to be 
your link, coordinator with the 
tax, legal and �nancial world.

We assist you with your 
paperwork: paperwork is our 
core-business not yours.

We analyze your past and 
present to optimize your future.

Good assistance is
structural growth.

Kantoor Genk
Dieplaan 2 B bus 41
3600 Genk - Belgium

E-mail: info@�nancial-link.be Website: www.�nancial-link.be Tel.: 02 318 35 99 

Kantoor Hasselt
Meldertstraat 30 bus 1
3500 Hasselt - Belgium

ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS

GENK
Grotestraat 1
Tel: 089-35 75 27

Ma: van 9 tot 18 uur
Di: van 9 tot 18 uur
Wo: van 9 tot 18 uur
Do: van 9 tot 18 uur
Vr: van 9 tot 18 uur
Za: van 8 tot 17 uur
Zo: gesloten

Jouw kapper in

Boek je afspraak via www.kreatos.be

Hij nam de aanwezigen mee achter de schermen 

van topwedstrijden op het EK. Communicatie, 

teamgeest, samenwerken waren maar enkele 

tips die hij gaf. Als franchisenemer van Jumbo 

supermarkten zijn er véél gelijkenissen tussen 

topsport en ondernemen.

Na deze meer dan boeiende toelichting werden 

ook de genomineerden voor de Genker Award 

bekendgemaakt.

• Gianfranco Raineri (Raineri)

• Kristof Lambie & Sanne Lambie (GPS)

• Gwen Claes (Sanmax Projects)

Een avond waar nog lang over zal worden 

nagepraat!

Björn Kuipers in Genk
Op woensdag 8 juni 2022 organiseerde UNIZO Genk een keynote met topscheidsrechter 
en ondernemer Björn Kuipers.
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www.unizo.be/
voordelen meenemen

UNIZO Genk in de media
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Durver of doener,
je verdient altijd de beste ondersteuning.


