
WIDUKIND
STOCKMANS
Studio Piet Stockmans

De sterrenchefs Alain Ducasse, Peter
Goossens en Sergio Herman zijn er klant
voor het servies van hun restaurants. Via
Ducasse kreeg de Studio Piet Stockmans
met zijn porselein ook voet aan de grond
in koningshuizen. Voor het trouwfeest van
Prins Albert II van Monaco bestelde Du-
casse het servies voor het hoofdgerecht.
Het zijn veroveringen die maar dateren
van de jongste jaren. Niet toevallig vallen
ze samenmet de jaren waarin Widukind
Stockmans (44) zakelijk de touwtjes in
handen heeft genomen. Waar vader Piet
Stockmans al jaren kan bogen op een rui-
me artistieke erkenning, tot in internatio-
naal gerenommeerde musea toe, is het
zijn dochter Widukind die het werk van
haar vader sinds 1997 ook commercieel
op de kaart zette. Vandaag ontwerpt en
vervaardigt de Studio niet alleen kunst-
werken, maar ook interieurstukken en ju-
welen. De studio is gevestigd op de voor-
malige mijnterreinen van C-mine in Genk
en telt 13 medewerkers.
Een groot deel van de gelimiteerde stu-
diocollecties van Stockmans wordt ver-
deeld via exclusieve designwinkels. ‘Mas-
saproductie zullen we nooit doen, je zal
ons porselein nooit op elke straathoek
vinden’, voegt Widukind eraan toe. Ze
mag dan al duidelijk de zakelijke kant be-
hartigen, vanuit haar opleiding als gra-
fisch vormgever kan ze dat altijd doen
met respect voor de kunstenaar die haar
vader is. ‘Maar als mijn vader stopt, zal
Studio Piet Stockmans blijven bestaan.’
TM

HILDE
PEERLINGS
Groep Delorge-Peerlings

‘Vrouw zijn in een mannenwereld als de
autosector is eerder een voor- dan een
nadeel’, vindt Hilde Peerlings (47). Met
haar 15 jaar ervaring als zaakvoerster en
bestuurder van de autoconcessiegroep
Delorge-Peerlings kan ze het weten. Haar
bedrijf is in al die jaren uitgegroeid tot een
onderneming met zes exploitatievennoot-
schappen en 160 werknemers, waardoor
het de grootste verdeler van Volkswagen,
Audi en Skoda in Limburg is.
In 1999 hield ze de financiële sector voor
bekeken en begon ze samenmet haar
broer een bedrijf in de automobiel-
branche. In 2005 opende ze in Lommel
haar eerste garage. Hasselt, Sint-Truiden,
Borgloon en Overpelt volgden in snel tem-
po. In 2012 fuseerde haar bedrijf met dat
van Delorge tot een groep met 140 mil-
joen euro omzet en een verkoop van on-
geveer 3.500 auto’s per jaar. Vandaag
heeft ze, samenmet Peter Guelinckx van
Delorge, de leiding over de hele groep.
Peerlings combineert haar financiële ach-
tergrond met het belang dat ze hecht aan
de tevredenheid van de werknemers en
klantgerichtheid. ‘Ondernemen is niet al-
leen gewoon een zaak runnen’, zegt ze,
‘maar ook inspireren en motiveren.’
Vorig jaar nog opende de groep een splin-
ternieuw verkoopcomplex in Hasselt, dat
ook plaats biedt aan een pak kleine, jonge
bedrijven. Het complex is goed voor vijf-
honderd extra banen. Eerder won Peer-
lings al de Livia-award, die eveneens
vrouwelijk ondernemerschap lauwert.
TM

DAPHNE
AERS
TNS Homemade Foods

Amper 34 jaar is ze, maar Daphne Aers is
al zowat 13 jaar onderneemster. Zij het
dan selfmade. Op haar zeventiende hield
ze de schoolbanken voor bekeken en ging
ze aan de slag in het boekhoudkantoor
van haar vader. Met een leercontract. Ze
moest er op bezoek gaan bij een heel
aantal bedrijven en ze kreeg zo de smaak
van het ondernemerschap te pakken. Elke
maandmoest ze de boeken gaan bekij-
ken van een krokettenfabriek. Daar kreeg
ze de passie mee voor voeding en koken.
In 1999 kriebelde het zo sterk dat ze be-
sloot de sprong te wagen. In een klein ge-
bouw in Eeklo, waar het bedrijf nog
steeds gevestigd is, bakte ze haar eerste
kroketten. Vandaag, 13 jaar later, is TNS
Homemade Foods een voedingsbedrijf
met 30 medewerkers dat met eigen crea-
ties en variaties in kroketten mikt op de
betere restaurateurs, voedingshandelaars
en cateraars. Van de klassieke garnaal-
kroket tot kroketten met whisky, Ganda-
ham en kreeft. Als proeve van haar kun-
nen stootte ze vorig jaar ook door tot de
halve finale van het VTM-programma ‘De
Beste Hobbykok van Vlaanderen’. Waarna
ze prompt ‘Pure Daphne’, een eigen kro-
ketbar, opende in hartje Gent. ‘Bij ‘De
Hobbykok’ is de passie voor koken nog
sterker geworden. En ik heb er altijd van
gedroomd een eigen restaurant te begin-
nen’, zegt ze. Met de nominatie wil Aers
naar eigen zeggen niet alleen andere on-
dernemers een hart onder de riem ste-
ken, maar ook vrouwen inspireren om de
stap naar een eigen bedrijf te zetten. TM
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Vooraan

De landendirecteurs krijgen enkel
nog zeggenschap over de commer-
cialisering, de communicatie en de
institutionele relaties. De rest van
hun bevoegdheden verhuist naar
viernieuwopterichtenEuropesedi-
recties: productie, energymanage-
ment trading, verkoop&marketing
enhernieuwbare energie.
Deommezwaaipast ineengroot-

scheepsestroomlijningvandeorga-
nisatie,metalsbedoeling tegenvol-
gendjaar 190miljoeneurotebespa-
ren.DatmelddedeFransekrant Les
Echos.Hetwordtbevestigddooreen
woordvoerdervanhetbedrijf,maar
diebenadruktdathetprojectnog in
een studiefase zit.
Volgens Les Echos denken som-

migen binnen het bedrijf dat deze
zet een van de redenen is waarom
topvrouw Sophie Dutordoir (foto)
eind december vertrok bij Electra-
bel. De Belgische dochter van GDF
Suez wordt momenteel gerund
door PhilippeVan Troye.
Ook voor het gewone personeel

zijn er gevolgen.
Vijf jaarnade fu-
sie tussenGDFen
Suez wil de
groep zijn ‘ge-
deelde service
centers’ rationa-
liseren in België
en Frankrijk. De
30 centra, nu
verspreid over

40 verschillende plaatsen, zullen
wordengehergroepeerdrondParijs,
Brussel, Nantes en Lyon en volgens
vijf takken: boekhouding, lonen
logistiek en vastgoed, aankoop en
informatica. Een zesde afdeling

-consulting -wordtnogoverwogen.
Volgens Les Echos zijn de vak-

bonden ongerust over de impact
op de werkgelegenheid. Maar
adjunct-secretaris-generaal Olivier
Biancarelli van GDF Suez verzekert
dat het globale aantal werknemers
stabiel zal blijven, hoewel er wel
verschuivingen mogelijk zijn tus-
sen de divisies. Zo zouden er jobs
verdwijnen op de boekhouding,
terwijl er aangeworvenwordtbij IT,
aankoop en consulting. De Bel-
gische woordvoerder vult aan dat
mogelijk mensen ‘van job zullen
veranderen’, maar dat er geen ont-
slagen in de steigers staan.

VlaamsBelangstart
‘stokachterdedeur’-
verkiezingscampagne

HetVlaamsBelang lanceerde giste-
ren zijn verkiezingscampagne, on-
der de slogan ‘stok achter de deur’.
Departijhoopt tekunnenoverleven
als zweeppartij voorde traditionele
partijen.MaarVlaamsBelang-voor-
zitter Gerolf Annemans is er niet
gerustop.Hijhooptdatdepartijop
25meinietdoorhet ijs zakt, zodater
met nieuwe gezichtenweer aan de
weg kanworden getimmerd.
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Vlaamsgebedenboek
moetbijChristie’s
11miljoenopbrengen

Cultuur, pagina 13

Bijna700.000
Spanjaardenzitten
zonder inkomen

Door de financieel-economische
crisis ishetaantal Spanjaardenzon-
der inkomen gestegen tot bijna
700.000. Dat is meer dan een ver-
dubbeling invergelijkingmet2006.
DoordenieuweSpaansearbeidswet
verliezen werklozen na twee jaar
hunwerkloosheidsuitkering.Daar-
om gaan steeds meer mensen
bij hun ouders of grootouders wo-
nen.
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Belgische tak
Heiploegontsnapt
aan faillissement

Het Nederlandse Heiploeg, de
grootsteEuropesegarnalenverwer-
ker, is failliet.Morubel,deBelgische
dochter van Heiploeg die diepge-
vroren garnalen verhandelt, is niet
getroffen. Heiploeg leed onder een
te forse,metschuldengefinancierde
expansieendetoegenomenconcur-
rentie. Bovendien kreeg het bedrijf
een Europese boete van 27miljoen
euro.
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Groeilanden trachten
munten te stutten
met renteverhoging

De centrale banken van India en
Turkije verhoogden gisteren hun
basisrentes.Zehopenopdiemanier
hun snel kelderende munten te
stutten endeoplopende inflatie te-
gen te gaan. In India bedraagt die
10 procent, en dat is volgens cen-
traalbankierRaghuramRajanvoor-
alnefast voordearmsten. Beleggers
reageerdenergpositiefopdebeslis-
singen.
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Vermogensbeheerder
Carmignacverkiest
Europeseaandelen
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KORT

Nude lijsttrekkers overal bekend zijn enhet stra-
tego rondde verkiezingscampagnehelemaal
kan losbarsten, is het interessant omnog eens
naar de laatste serieuze peiling te kijken. Dat
zijn de provincieraadsverkiezingen van oktober

2012. Die uitslag leert iets interessants: CD&V enN-VAhalen
zowel in deKamer als in het Vlaams Parlement eenmeerder-
heid. Maar ookdepartijen vande federale regering-Di Rupo
halen zowel in deKamer als in het Vlaams Parlement een
meerderheid, vooral dankzij de goede score vande christen-
democraten. Het is iets nipter,maar het is eenmeerderheid.
De twee grote scenario’swaarmee opditmoment rekening
wordt gehouden - eenheruitgave vanhet Vlaams kartel
CD&V/N-VA enDi Rupo II - zijn dusmathematischmogelijk.
Wat deze verkiezingen zomoeilijkmaakt, is dat het handig

zou zijn tewetenwat de partijvoorzitters na de verkiezingen
vanplan zijn. Proberen ze over heel het landdezelfde coalitie
aandemacht te brengen, zoals dat na de vorige ‘moeder aller

verkiezingen’ in 1999 gebeur-
demet paars-groen?Of zal er
eerst een akkoord groeien
over de regionale regerin-
gen? Zo gek zoudat niet zijn.
De vorige federale onderhan-
delingenduurden anderhalf
jaar, de Vlaamse eenmaand.
Enmakenwedan vande fe-
derale regering een afspiege-
ling vande regionale? Of
krijgenwe gewoonoveral an-
dere coalities, zoals nu?De
enige constante is nudat

overal in het land christen-democraten regeren. In Vlaande-
renmet de socialisten endeN-VA, federaalmet de socialisten
ende liberalen, in Brusselmet de PS, OpenVLD ende groenen.
En kijk: het interessante aande twee grote scenario’s voor

25mei - Di Rupo II of CD&V/N-VA - is opnieuwdat de christen-
democraten steedsmee regeren. De politicoloogDave Sinar-
det vatte die situatie als volgt samen: Gary Lineker omschreef
voetbal ooit als een simpel spel: 22mannen lopen 90minuten
achter eenbal en ophet eindewinnendeDuitsers. De Belgi-
sche democratie is een even simpel spel: 8miljoen Belgen
trekkennaar de stembus en ophet einde beslissen de chris-
ten-democratenmetwie ze regeren.
Ook in Franstalig België lijkt dat het geval. In deVlaamse

ondernemersdroomvan een centrumrechtse federale rege-
ring is er geenplaats voor de PS. Ecolo is even links. Het enige
alternatief is dat het cdH iets naar het centrumopschuift en
een coalitiemet deMR ziet zitten. Endat die twee nog genoeg
stemmenhalen ook.
De conclusie is dat hetminder danooit eenhaalbare keuze

lijkt om strategisch te stemmen indeze verkiezingen. De kie-
zer kandanwel de kaarten schudden, hij kanhet spel dat
daarop volgt niet spelen. Enmisschien biedt dat nadeel ook
gewoon een voordeel: de enige doordachte keuze op 25mei is
er een opbasis vande partijprogramma’s: overmobiliteit en
onderwijs in Vlaanderen, over loonlasten en eennieuwe
staatshervorming federaal, over bankenregulering enbegro-
tingsdiscipline in Europa. Aandepolitici omde kiezers ern-
stig te nemen, en aande kiezers ompolitiek ernstig te nemen.
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Dekiezer kandanwel dekaartendelen, hij kan
het spel niet spelendat daarna volgt. Stemmen
opbasis vandepartijprogramma’s lijkt zinvol-
ler dan stemmenvoor of tegen een coalitie.

De enige constan-
te in de regeringen
van dit land is dat
overal christen-
democraten mee
regeren.

De landendirecteurs vande Fran-
se energiereus GDF Suez krijgen
een pakminder beslissings-
macht. De regionale topmoet
demeeste strategische bevoegd-
heden afstaan aanParijs.

DaphneAers, Hilde Peerlings enWidukind Stockmansmakenop 12maart kans omAnnVancoillie (Creaplan, Aluvision) op te volgen als
VrouwelijkeOndernemer vanhet Jaar, een onderscheiding vanUnizo enMarkant. Drie vrouwenmet pit, blijkt uit hunpalmares.
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Drieonderneemsters strijdenomWomed-award

GDF Suezneemtbeslissingsmacht
af vanBelgischeElectrabel-top

R
VR
V


