Onderneming van het jaar 2009: de finalisten
15de EDITIE ‘ONDERNEMING VAN HET JAAR’-AWARD:
ECHO, STUDIO 100, VAESSEN INDUSTRIES EN VITAMEX ZIJN GENOMINEERD
VOOR ‘ONDERNEMING VAN HET JAAR 2009’
JUBILEUMEDITIE ‘ONDERNEMING VAN HET JAAR’-AWARD WORDT
UITGEREIKT DOOR Z.K.H. PRINS FILIP
Ernst & Young organiseert dit jaar haar jubileumeditie van de ‘Onderneming van het
Jaar’-award, in samenwerking met De TIJD en BNP Paribas Fortis. De finalisten voor
de 15de editie van de award zijn: Echo, Studio 100, Vaessen Industries en Vitamex. De
winnaar van deze jubileumeditie wordt op de prijsuitreiking van dinsdag 20 oktober
2009 bekendgemaakt door Z.K.H. Prins Filip. Vlaams Minister-President Kris Peeters
zal tijdens deze avond ook de laureaat van ‘De Prijs van de Vlaamse Regering voor de
Beloftevolle Onderneming’ bekendmaken.
15de editie ‘Onderneming van het Jaar’-award
Om succesvolle Belgische bedrijven te belonen voor hun uitstekende prestaties lanceerde
Ernst & Young in 1995 de ‘Onderneming van het Jaar’-award. ‘De Onderneming van het
Jaar’-award zet dit jaar voor de 15de keer op rij zowel grote ondernemingen als kleinere
familiebedrijven in de kijker die opvallen door hun groei en zin voor innovatie,
ondernemerschap, strategie, volharding en verantwoord bestuur.
“Ondanks de huidige moeilijke marktomstandigheden hebben we ook voor deze
jubileumeditie opnieuw een aantal zeer sterke Vlaamse bedrijven uit diverse sectoren die in
aanmerking komen voor de titel. Het verheugt ons dat onze bedrijven, dankzij een deugdelijk
bestuur, doorzettingsvermogen en groot ondernemerschap er toch nog in slagen om
uitmuntend te presteren en verder te groeien en dat we ook nu een van deze mooie bedrijven
kunnen belonen met de trofee van ‘Onderneming van het Jaar’, die over de afgelopen 14
edities evolueerde tot een award met een bijzonder sterke nationale en internationale
uitstraling.” zegt Jo Sanders, vennoot Ernst & Young.
De laureaat van dit jaar vervoegt het lijstje indrukwekkende winnaars van de afgelopen jaren,
namelijk Cartamundi (2008), Groep H. Essers (2007), Metris (2006), Option (2005),
Deceuninck (2004), Miko (2003), Omega Pharma (2002), Resilux (2001), Melexis (2000),
Sioen Industries (1999), Compex (1998), Icos Vision Systems (1997), ECA (1996) en Real
Software (1995).
‘De Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming’
Ook voor ‘De Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming’ betekent
2009 een jubileumeditie, de prijs wordt namelijk voor de 5de maal uitgereikt. Met deze prijs
wil de Vlaamse Regering een eerste generatie bedrijf dat zich duidelijk profileert in één van
de verschillende criteria, zoals strategische visie of innovatie, een hart onder de riem steken.
Vorige winnaars waren respectievelijk Netlog (2008), Financial Architects (2007), Transics

(2006) en Televic (2005). Vlaams Minister-President Kris Peeters zal de prijs zelf
overhandigen op 20 oktober.
Strenge selectie om tot finalisten te komen
Om in aanmerking te komen voor de ‘Onderneming van het Jaar’-award, moeten de
kandidaat-bedrijven voldoen aan vastgelegde selectiecriteria. Ze worden onderworpen aan een
kwantitatief en kwalitatief onderzoek, alsook aan een door Ernst & Young uitgevoerde
screening. Een onafhankelijke jury kiest na een persoonlijke ontmoeting met de finalisten de
uiteindelijke winnaar van de ‘Onderneming van het Jaar’-award, die dit jaar op dinsdag 20
oktober in de bloemetjes wordt gezet bij de prijsuitreiking.
De jury wordt dit jaar opnieuw voorgezeten door Baron Paul Buysse, Voorzitter van de Raad
van Bestuur van Bekaert, en telt vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld en het academische
leven. In de jury zetelt Chris Van Doorslaer (Cartamundi, Onderneming van het Jaar 2008) als
een van de nieuwe leden. Hij zetelt samen met Hans Crijns (Vlerick Leuven Gent
Management School), Frederik Delaplace (De TIJD), Nadia Jansen (Building Group Jansen),
Eric Vermeylen (VOKA), Geert Noels (Econopolis), Herman Daems (Gimv) en Michèle
Sioen (Sioen Industries). Uit de genomineerde bedrijven bekroont de jury het meest
dynamische en innoverende bedrijf tot de ‘Onderneming van het jaar 2009’. De winnaar
wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking van dinsdag 20 oktober 2009.
De winnaar van de ‘Onderneming van het Jaar 2009’ wordt door Z.K.H. Prins Filip
bekendgemaakt op dinsdag 20 oktober 2009 vanaf 16 uur (start van het evenement om 17 uur
stipt) in het Auditorium 2000 op de Heizel. Vlaams Minister-president Kris Peeters zal er ook
‘De Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming’ uitreiken.
De genomineerde bedrijven voor de ‘Onderneming van het Jaar 2009’
ECHO – Limburg (Houthalen)
De Echo groep is pionier op het gebied van vloeroplossingen voor de woning- en
utiliteitsbouw en is trendsetter op het vlak van kwaliteit en productverbetering. Echo is de 2de
Europese producent van holle vloerelementen in gewapend en voorgespannen beton met
productie-eenheden in België, Luxemburg en Duitsland en verkoopkantoren in Nederland,
Duitsland en Frankrijk. De Echo groep verkocht in 2008 meer dan 4 miljoen m²
vloerelementen en realiseerde een omzet van 128,4 miljoen euro met 780 medewerkers.
Contact: Bob Cuyvers (Gedelegeerd Bestuurder) – bob.cuyvers@echobel.com – 089/84 03 11
www.echobel.com
STUDIO 100 – Antwerpen (Schelle)
Dankzij Studio 100 werden figuren als Mega Mindy, Samson en Gert, Kabouter Plop en K3
echte helden voor onze kinderen. Deze toonaangevende organisatie op het vlak van familieentertainment kent sinds de oprichting in 1996 een gestage groei in België en Nederland. Aan
hoog tempo worden Tv-producties, shows, bioscoopfilms tot zelfs eigen themaparken
gerealiseerd. De synergie tussen deze waaier aan activiteiten maakt Studio 100 uniek als
bedrijf. In 2008 werd het bedrijf buiten de taalgrenzen definitief op de kaart gezet onder meer
dankzij de overname van het Duitse bedrijf EM Entertainment. Met 770 medewerkers
realiseerde Studio 100 over 2008 een omzet van 150 miljoen euro.

Contact: Hans Bourlon (Gedelegeerd Bestuurder) – hans.bourlon@studio100.be – 03/295 24
11
www.studio100.be www.studio100.tv

VAESSEN INDUSTRIES – Limburg (Dilsen-Stokkem)
Vaessen Industries is een industriële holding opgericht door de heer Jos Vaessen. De groep,
met hoofdkantoor in Dilsen, heeft 8 productievestigingen verspreid over België, Nederland,
Polen en Turkije en overkoepelt 35 dochterondernemingen in 14 landen met meer dan 1.200
medewerkers en realiseerde over 2008 een omzet van 320 miljoen euro. De activiteiten
bestaan uit The Heating company (decoratieve- en paneelradiatoren), Kreon/Vektron
(architecturale verlichtingsarmaturen en systeemplafonds), Limeparts (gevelbekleding en
metalen projectomkasting) en Emax (aluminium extrusie profielen en billets).
Contact: Jos Vaessen (Gedelegeerd Bestuurder) – jos.vaessen@vaessenindustries.com –
089/79 04 75 www.theheatingcompany.com www.kreon.com www.e-max.be www.lmp.be
VITAMEX – Oost-Vlaanderen (Drongen)
Vitamex Groep opereert internationaal in de markt van premixen, concentraten en
specialiteiten voor de diervoederindustrie. Vitamex hecht hierbij het grootste belang aan de
gezondheid van mens en dier. Door de niet aflatende investeringen in onderzoek en
ontwikkeling en door zijn innovatieve kracht, positioneert Vitamex zich vandaag, op vlak van
technische performanties en antibioticavrije voeding als echte wereldspeler. De producten
vinden hun weg naar meer dan 40 landen en Vitamex heeft eigen activiteiten in 7
verschillende landen waaronder een succesvolle business in China. Over 2008 realiseerde de
groep een omzet van 107,6 miljoen euro met 417 medewerkers.
Contact: Patrick Keereman (CEO) – patrick.keereman@vitamex.com – 09/280 29 55
www.vitamex.com

