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GENK

De werkgeversorganisatie orga-
niseerde een enquête bij 1.200
kmo’s in Limburg rond de pro-
blematiek van het invullen van
vacatures. De enquête leverde al-
vast enkele verrassende resulta-
ten op. De helft van de bevraagde
ondernemers heeft momenteel
een of meerdere vacatures open
staan en twintig procent van deze
vacatures staat al langer dan vijf
maanden open. Volgens veertig
procent van de ondernemers
heeft dit niet te maken met de eco-
nomische crisis, maar wel met de
veranderende maatschappij. Er
wordt daarbij vooral gekeken
naar de werkhouding van jonge
mensen.
‘De helft van de problemen rond
arbeidsattitude komt voor bij jon-
geren’, zegt Joël Stockmans direc-
teur van Unizo-Limburg. ‘Het
gaat dan om problemen die te ma-
ken hebben met inzet, stiptheid,
flexibiliteit of betrouwbaarheid.
De meeste bedrijven zien de laat-
ste jaren ook een verergering van
dit attitudeprobleem bij jonge-
ren.’

Attitudebad
Daarom lanceert Unizo-Limburg
nu een mogelijk antwoord met

het actieplan ‘vinden en binden
van medewerkers’. De werkge-
versorganisatie gaat daarbij sa-
men met de VDAB, de provincie,
de beroepssectoren en de ver-
schillende politieke partijen de
bestaande ondersteuningsin-
strumenten versterken, maar ook
nieuwe initiatieven ontwikkelen.
Een van die nieuwe voorstellen is
het ‘attitudebad’ waarbij jonge-
ren ondergedompeld worden in
een intensief en kortdurend co-
achingprogramma. Dat pro-
gramma zou hen de essentiële
sleutelvaardigheden moeten bij-
brengen die nodig zijn om het be-

drijfsleven in te stappen. De sta-
gesecretaris is een ander concreet
voorstel. Stagesecretarissen zou-
den bedrijfsleiders kunnen voor-
bereiden op het werken met een
stagiair. Het stagebedrijf zou ook
een draaiboek voor het beter ver-
vullen van volgende stages kun-
nen krijgen.

Offitel
Ondertussen zitten ook de bedrij-
ven niet stil. Ze ondernemen
noodgedwongen heel wat acties
om personeel te vinden en bin-
den. Het callcenter Offitel in
Genk heeft bijvoorbeeld niet ge-
wacht op de actie van Unizo-Lim-
burg.
‘Als callcenter is het voor ons een
enorme uitdaging om mensen te
vinden. Ook het houden van het

personeel in ons bedrijf is niet
meer zo vanzelfsprekend’, zegt
Bart Jansen, medezaakvoerder
van Offitel.
‘We doen er dan ook alles aan om
ons personeel via adviserende
medewerkers en teamcoachen,
contactpersonen tussen het per-
soneel en het kader, te begeleiden’,
zegt Luc Vannitsen, tevens mede-
zaakvoerder. ‘Daarnaast is er ook
bijzonder veel aandacht voor op-
leidingen, voorzien we voldoende
extra legale voordelen zoals flexi-
bele uren en organiseren we spe-
ciale personeelsevenementen.’ En
de investering die Offitel hiervoor
doet is niet gering. In totaal gaat
het bijna over 45.000 euro per jaar.
‘Maar die investering is meer dan
de moeite waard’, besluiten beide
zaakvoerders.

De zaakvoerders Bart Jansen (links) en Luc Vannitsen (rechts)
van het callcenter Offitel zoeken samen met JoÎl Stockmans,
directeur van Unizo-Limburg, naar oplossingen. ©rgg

HELFT ONDERNEMERS HEEFT VACATURES OPENSTAAN

Kmo’s en werknemers vinden
elkaar dankzij Unizo-Limburg 
Uit een enquête van
Unizo-Limburg blijkt
dat kmo’s steeds meer
moeilijkheden
ondervinden om hun
vacatures duurzaam in
te vullen. Daarom
lanceert de
werkgeversorganisatie
een actieplan om
werkgevers te helpen
bij het vinden en
binden van
medewerkers.
RALPH GREGOOR

DE HELFT VAN DE
PROBLEMEN ROND
ARBEIDSATTITUDE
KOMT VOOR BIJ
JONGEREN
Joël Stockmans, directeur
van Unizo-Limburg
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HALEN

Van de Kreeke
breidt verder uit
Bouwbedrijf van de Kreeke, met
vestigingen in Halen en het Ne-
derlandse Nuth, heeft in januari
twee overnames afgerond. Her-
mans uit Elsloo en Peters uit Sit-
tard-Geleen, beide Nederlandse
bedrijven, maken voortaan deel
uit van het bouwbedrijf uit Ha-
len. Hermans is actief in de che-
miebouw, Peters is gespeciali-
seerd in de renovatie van gebou-
wen. Met de overname worden
zeven nieuwe werknemers aan
het personeelsbestand toege-
voegd en wil van de Kreeke
verder uitbreiden in speciale
technieken. (LBL)

HASSELT 

Chokri reanimeert
Polsslag niet
Het Limburgse indoorfestival-
seizoen verandert in 2011. Enter-
rock kiest resoluut voor de beats,
Polsslag blijft nog een jaartje op
stal.
Enterrock is met zijn alias Enter
The DJ’s niet langer een rock-
maar een dancefestival. Zowel de
datum als de ‘place to be’ veran-
deren en het Limburgs indoor-
festivalgebeuren moet het ook in
2011 zonder Polsslag doen. Orga-
nisator Chokri Mahassine laat
het kleine broertje van Pukkel-
pop opnieuw achterwege.
Het dancefestival Enter The DJ’s
vindt plaats op vrijdag 27 mei, dit
keer in de Grenslandhallen in
Haselt. Als alles wat meezit, pak-
ken ze in 2012 wel weer uit met
een volwaardig rockfestival,
dancefestival of een mix van de
twee.
Aan de andere kant staat de jam-
merlijke verdwijning van Pols-
slag. Vorig jaar kwam het er ook
al niet van. ‘Een sabbatjaar’,
weerklonk het toen vanuit de
mond van het opperhoofd van
Pukkelpop, Chokri Mahassine
die zich in 2010 volledig op het 25-
jarig jubileum van het populaire
zomerfestival stortte. Dit jaar
kon hij echter geen geschikte da-
tum in de Grenslandhallen be-
machtigen waardoor het indoor-
festival nog een jaar afwezig blijft
op de uitagenda. (PPN)

Als eerste opdracht heeft Van-
den Poel al contact gehad met
Koen Stassijns, de ondervoor-
zitter van de Vlaamse Auteurs-
vereniging (VAV). De twee
spraken af om op korte termijn
de situatie te bespreken. De
VAV reageerde alvast verheugd
op het nieuws over de nieuwe
topman.

Deontologie
Naar aanleiding van de situatie
bij Clavis heeft de vakvereni-
ging van het Vlaamse boeken-
vak, Boek.be, beslist om een
ombudsman/vrouw aan te stel-
len. Die persoon gaat in de toe-
komst dergelijke klachten on-
derzoeken en vervolgens een
advies uitbrengen. Dit moet op
termijn leiden tot een soort van
deontologische code. (RGG)

Clavis en de reactie daarop,
hebben we besloten om een
nieuwe CEO aan te stellen’, zegt
Jeffrey Alenus, commercieel di-
recteur van LRM.
‘De nieuwe algemene directeur
zal voorlopig de huidige situatie
volledig in kaart brengen om op
die manier het probleem met
auteurs en illustratoren zo snel
mogelijk op te lossen.’
Willy Vanden Poel is sinds fe-
bruari 2010 waarnemer van
LRM in de raad van bestuur
van Clavis. Hij heeft ervaring
als bedrijfsleider want Vanden
Poel was onder meer oprichter
en algemeen directeur van Rad-
son Alutherm, producent van
gasketels en -boilers. Voormalig
topman Philippe Werck blijft
verantwoordelijk voor het crea-
tief beleid binnen de uitgeverij.

Vorige week ontstond er ophef
rond de uitgeverij omdat die
haar auteurs en illustratoren
niet of te weinig zou betalen en
royalty’s zou achterhouden. Het
was de gedupeerde Nederland-
se auteur Rian Visser die de
wanpraktijken in de openbaar-
heid bracht op haar blog. Al
snel volgden er meerdere klach-
ten van Vlaamse en Nederland-

se kinderboekenauteurs.
De gedupeerde auteurs bundel-
den hun klachten op verzoek
van de Vlaamse Auteursvereni-
ging (VAV) en schakelden een
advocaat in. Deze haalde uit
naar de algemene directeur van
Clavis, Philippe Werck, en de
Limburgse Reconversiemaat-
schappij (LRM) die minder-
heidsaandeelhouder is.

Uitbetalingen
‘Als ik geen geld heb, kan ik het
ook niet uitgeven’, reageerde
Werck vorige week nog. ‘We er-
kennen het probleem van de
soms late uitbetalingen, maar
onze mensen worden altijd cor-
rect en eerlijk vergoed.’ Toch
besloot LRM de zaak te onder-
zoeken om na te gaan of de
klachten over de uitgeverij ook

juist waren.
LRM neemt nu het initiatief om
een reorganisatie door te voe-
ren. De reconversiemaatschap-
pij stelt een nieuwe algemene
directeur aan, namelijk Willy
Vanden Poel. ‘Naar aanleiding
van de blog van Rian Visser
over laattijdige betalingen van

HASSELT

Philippe Werck wordt vervan-
gen door Willy Vanden Poel als
nieuwe algemene directeur bij
de uitgeverij van kinderboe-
ken, Clavis uit Hasselt. Die be-
slissing valt ongeveer een
week nadat auteurs kritiek
hadden geuit op de praktijken
van de uitgeverij. 

DE NIEUWE ALGEMENE
DIRECTEUR ZAL
VOORLOPIG DE HUIDIGE
SITUATIE VOLLEDIG IN
KAART BRENGEN
Jeffrey Alenus, 
commercieel directeur LRM
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Willy Vanden Poel is nieuwe topman uitgeverij Clavis
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De peren die sinds gisteren in de
supermarkten van Beijing,
Shanghai en Shenzeng te koop
zijn, kwamen vorige week in de
havens van Shanghai en Shen-
zeng toe. Vijf weken geleden ver-
trokken twee containers peren in
de Belgische Fruitveiling (BFV)
als proefzending. 
De verkoop van de Belgische pe-
ren is het resultaat van jarenlan-
ge onderhandelingen en BFV-
prospectie op de Chinese markt.
‘Wat enkele jaren geleden nog als
onzin werd weggelachen, kun-
nen we vandaag realiseren. Onze
peren liggen in de rekken’, zegt
BFV-voorzitter Erik Champagne
opgelucht. ‘Dit jaar jaar voeren
we vier miljoen kilo naar China
uit. Volgend jaar voeren we de le-
veringen tot tien miljoen kilo op.
De uitvoer is welkom. Het pere-
nareaal verdubbelt de komende
jaren en we moeten daarvoor
nieuwe markten zoeken. Veertig

procent van onze peren gaat nu
naar Rusland en China is daarop
een aanvulling. We zochten al en-
kele jaren alternatieve afzetmark-
ten. Met de Conférence zijn we de
grootste perenprocent. We telen
jaarlijks driehonderd miljoen ki-
lo peren. Vijftig miljoen kilo
wordt op de Belgische markt ver-
kocht’, zegt directeur Filip Lo-
wette.

Baanbreker
Met de export van Conférence-
peren is België baanbreker op de
Chinese markt. ‘De Conférence is
de eerste buitenlandse peer die
het Chinese vasteland binnen
mag. Het is een wereldprimeur’,
zegt China-manager Marc
Evrard. ‘De Conférence kan po-
pulair worden in China. Ze heeft
voor de Chinezen haar exotische
en aantrekkelijke vorm mee. Chi-
nese peren zijn rond. De Confé-
rence is ook zoet en knapperig.’ 
In China blijven de Belgische pe-
ren betaalbaar voor de consu-

ment. Ze kosten er van 2 tot
2,50 euro per kilo. De Belgische
producent krijgt voor zijn peren
tien tot vijftien eurocent meer per

kilo. ‘We exporteren uitsluitend
topkwaliteit en daarvoor wordt
iets meer betaald. Voor de export
werden na een bezoek van Chine-
se inspecteurs aan de plantages
twaalf fruittelers uit het Waas-
land geselecteerd. Vanaf volgend
jaar kunnen wellicht ook Lim-
burgse telers peren leveren’, al-
dus de directeur. 
Voor export naar China komen
appels niet in aanmerking. China
is zelf de grootste appelprodu-
cent. ‘Fuji-appels zijn hier al lan-
ger te koop. China opent nu de
grenzen voor onze Conférence’,
besluit Evrard.

BFV BREEKT CHINESE GRENZEN OPEN VOOR CONFÉRENCE

Eerste Belgische peren
in Chinese supermarkten
Sinds gisteren liggen de eerste Belgische
Conférence-peren in de winkelrekken van
Chinese supermarkten. Voor de Belgische
Fruitveiling is dit de eerste stap voor de
verovering van andere verre markten. India en
Japan staan nog op het verlanglijstje.
EGIDE LISMOND

CONFÉRENCE HEEFT
VOOR DE CHINEZEN
HAAR EXOTISCHE 
EN AANTREKKELIJKE
VORM MEE
Marc Evrard, 
China-manager
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Dit jaar wordt vier miljoen kilo peren uitgevoerd naar China. ©if

ZOLDER

De vzw Dagtoerisme Limburg
wilde, na vijftien jaar geleden te
zijn opgericht, eens weten wat de
economische impact is van de
dagattracties. Ze schakelde het
onderzoeksbureau OWP Re-
search, een spin-off van de Uni-
versiteit Maastricht, in om dit te
onderzoeken. Directeur Maurice
Oude Wansink voerde samen
met professor Ludo Peters van de
Universiteit Hasselt het onder-
zoek. 
De resultaten werden gisteren
bekend gemaakt tijdens een bij-
eenkomst op het Circuit van Zol-
der. ‘We vroegen bij de veertigtal
dagattracties in Nederlands en
Belgisch Limburg die lid zijn van
de vzw de gegevens op’, zegt de
directeur. ‘Uit onderzoek blijkt
dat de attracties goed zijn voor
500 miljoen omzet en 3.200 full

time jobs. We kunnen stellen dat
de attracties toch een groot eco-
nomisch belang hebben. Toch is
het moeilijk om dit vergelijken
met de gehele toeristische sector,
omdat bijvoorbeeld in Nederland
ook het funshoppen, maar ook
het bijwonen van sportwedstrij-
den en bioscopenbezoeken. In
België maakt Maasmechelen Vil-
lage dan weer geen deel uit van de
toeristische sector, terwijl dit toch
een groot aantal toeristen trekt.
Bovendien is het ook zeer moei-
lijk om bijvoorbeeld Plopsa In-
door te vergelijken met de abdij-
toren in Sint-Truiden. Die wordt
beklommen door een toerist die
daarna op een terrasje iets gaat e-
ten en nog wat anders gaat doen,
terwijl in Plopsa Indoor een hele
dag doorgebracht kan worden.’

Arrangementen
Toch blijkt het onderzoek voor de
vzw Dagtoerisme Limburg, die
de belangen van de dagattracties
vertegenwoordigd, nuttig. ‘Dag-
attracties voelen zich vaak onder-
gewaardeerd omdat vanuit het
beleid meer aandacht gaat naar
de logiesuitbaters. Maar uit dit
onderzoek is gebleken dat het be-
langrijk is om in de toekomst
beter te gaan samenwerken. We

denken hierbij aan het uitwerken
van arrangementen’, zegt voor-
zitter Militza Kuipers. Wanneer
de toeristische sector en de lo-
giesuitbaters meer aandacht aan
ons besteden, zouden we nog een
grotere economische impact
kunnen hebben. Wat natuurlijk
ook goed is voor de werkgelegen-
heid. We zijn ervan overtuigd dat
de toeristen in economisch min-
dere tijden het vaak dichter bij
huis zoeken en kiezen voor dagat-
tracties.’
Ook gedeputeerde van Toerisme

Jean-Paul Peuskens (SP.A) denkt
aan een betere samenwerking.
‘We hebben inderdaad misschien
iets te weinig oog gehad voor de
dagattracties en ons vooral op het
verblijfstoerisme gericht. We wil-
len in de toekomst dan ook de
dagattracties beter ondersteunen
en ook hen meer opnemen in de
communicatie’, zegt de gedepu-
teerde.

■ ■

www.dagtoerismelimburg.be 

De uitbaters van de dagattracties mochten na de presentatie
even stoom aflaten en meerijden met een raceauto. ©kvh

De dagattracties in Neder-
lands en Belgisch Limburg zijn
goed voor een omzet van 500
miljoen euro. Dat blijkt uit een
onderzoek van de vzw Dagtoe-
risme Limburg. In de toekomst
hoopt de vzw nog beter samen
te werken met de logiesuitba-
ters. KIZZY VAN HORNE

Dagattracties willen beter 
samenwerken met logiesuitbaters

NEEROETEREN

Geluidsdempers
voor veel te luide
verwarming
In cc Neeroeteren vernieuwden
ze in 2010 de centrale verwar-
ming en verluchtingsinstallatie
voor iets meer dan 210.000 eu-
ro. Na de uitvoering bleek tij-
dens een voorstelling dat in de
zaal grote geluidshinder ont-
stond door de nieuwe installa-
tie. 
Na onderzoek bleek dat de hin-
der niet kan weggenomen wor-
den. Daarvoor moeten eerst
vier geluidsdempers op de in-
stallatie geplaatst worden. De
kostprijs bedraagt 2.600 euro.
De werken vinden zo snel mo-
gelijk plaats. (PPN)

MAASMECHELEN

1,2 ton zwerfvuil
opgehaald in één dag
Het Sociaal Bedrijvencentrum
van Maasmechelen (SBM), her-
kenbaar met de rode camion-
nettes, staat sinds twee jaar in
voor de gemeentelijke zwerf-
vuilopruimingen. ‘Vorige vrij-
dag deden we een gezamenlijke
opruiming in Maasmechelen’,
vertelt schepen Erik Kortleven
van Economie, die ook voorzit-
ter is van het SBM. ‘Dat leverde
1.175 kg zwerfvuil op. Vooral
blikjes en ook frituurverpak-
kingen scoren het hoogst. Naast
het kleine afval wordt heel wat
electro-materiaal opgeruimd
waaronder tv’s en pc-scher-
men. Onze meest opmerkelijk-
ste opruiming in 2010 was een
volledige ontmantelde Smart-
auto.’
Bij het ruimen van zwerfvuil
dat dagelijks gebeurt per onder-
houdszone; krijgt het identifice-
ren van de vervuiler prioritaire
aandacht. Hoge boetes zijn een
gevolg. (LCM)

GENK

Nancy Dillen nieuwe
afdelingsvoorzitter
van Vlaams Belang
Nancy Dillen wordt de nieuwe
voorzitter van de Genkse afde-
ling van Vlaams Belang. Dillen
is zowel gemeenteraadslid als
OCMW-raadslid. Ze volgt
Chris Janssens op, die de voor-
bije zeven jaar voorzitter was.
Hij kon de functie van afde-
lingsvoorzitter echter niet com-
bineren met zijn mandaat van
Vlaams volksvertegenwoordi-
ger.
De nieuwe voorzitter zal samen
met de fractieleider in de ge-
meenteraad de gemeenteraads-
verkiezingen van oktober 2012
voorbereiden. ‘De lokale poli-
tiek zit in Genk op een kantel-
punt’, zegt Dillen. ‘Het ziet er
naar uit dat er voor het eerst in
de naoorlogse Genkse geschie-
denis een lokale coalitie ge-
vormd zal moeten worden. Het
beloven dus interessante en
spannende tijden te worden
voor Genk. Vlaams Belang wil
alvast haar stempel drukken op
het beleid.’ (RGG)


