
Enige optie
Na een kleine twintig jaar keihard werken en
evenveel nieuwe kantoren, dacht het onderne-
mende echtpaar aan stoppen. “We hebben geen
kinderen. Andere familieleden hadden evenmin
interesse in een voortzetting van het bedrijf. Ver-
kopen was de enige optie. Diverse kandidaten had-
den zich al spontaan aangeboden. Ingaan op het
hoogste bod, het was makkelijk geweest, maar dat
konden we niet over ons hart krijgen. Wij wilden
in zee met een partij die Vilvaldis zou voortzetten
als zelfstandig bedrijf én vanuit onze bedrijfswaar-
den.”
Vivaldis liet zich in die zoektocht begeleiden door
Frank Buysse & Partners, een durfkapitaalgroep
die investeert in familiale kmo’s. “Zij brachten aan-
deelhouders bij elkaar en stapten zelf ook in het
kapitaal. Het is via hen dat we onze externe op-
volgster, Anke Ulens, vonden.”
Anke Ulens begon haar loopbaan als uitzendcon-
sulente bij Interlabor. “Als jong meisje zag ik de
reclame waarin Suzanne met een helm op haar
hoofd op een werf rondloopt. Dat wil ik ook doen,
dacht ik (lacht).” Ulens bouwde een mooie carrière
uit, zowel in de uitzendsector als bij andere hr-
dienstenleveranciers. Tot ze het op een bepaald
moment zélf wilde doen. “Ik was van bij het begin
bij de overnamegesprekken betrokken. Zeker

twintig keer hebben we elkaar gezien. Het klikte
met de oprichters en met het bedrijf. Dat is belang-
rijk: je kan een onderneming wel beoordelen aan
de hand van de cijfers, maar het hart van een bedrijf
kan je niet meten.”
Ulens participeerde ook zelf in het kapitaal, net als
Buysse & Partners en nog zestien andere aandeel-
houders, vooral privé-investeerders. Het echtpaar
Lammers-Van Kempen stapte opnieuw in en is
met een belang van een vijfde de grootste aandeel-
houder. “We zitten nog in de raad van bestuur. Op
die manier blijven we betrokken en kan het bedrijf
nog gebruik maken van onze ervaring”, benadrukt
Lammers. Het gaf ook vertrouwen dat zij in het
kapitaal bleven, vindt Ulens. “Vergeet niet dat de
deal werd afgerond in 2009, het zwaarste crisisjaar
voor de sector.”

Eigen stempel
De overgang is vlot verlopen, vinden alle partijen.
“Ik kon terugvallen op de raad van bestuur en de
ervaring van de oprichters. Dat hielp me enorm”,
klinkt Ulens opgelucht. “Maar tegelijk kon ik volop

mijn stempel drukken. Want daar gaat het vaak
mis wanneer familiebedrijven een externe CEO
aantrekken.” José en Gert-Jan fungeren nog als
klankbord, ook buiten de bestuursraden. Maar ze
nemen almaar meer afstand.
En dat viel Lammers en Van Kempen niet zo
zwaar. “We hadden ons voorbereid. En we hadden
alle vertrouwen in Anke. Zodra de deal rond was,
zijn we meteen uit de dagelijkse leiding gestapt.
De eerste maandag wisten we niet wat ons over-
kwam. Niemand die ons belde, we dachten dat
onze telefoon kapot was. Maar het wende snel, ook
door de fysieke afstand: we reizen nu veel, wat
vroeger nooit kon. Het is fijn dat we nog kunnen
meedenken over de strategie, maar dat we die niet
meer zelf moeten uitvoeren.”
En toch is Vivaldis Interim nog altijd een familie-
bedrijf, vindt Ulens. “Daarin zit ook de kracht, in
de grote betrokkenheid van iedereen die hier
werkt. We hebben een zeer vlakke structuur, zon-
der middelmanagement of regiomanagement. Lie-
ver investeren we in een sterke lokale aanwezig-
heid.” �

Externe CEO met dezelfde waarden
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EN  ANKE ULENS 
“Ingaan op het hoogste
bod? Dat konden we niet
over ons hart krijgen.”

H
et Nederlandse echtpaar Gert-Jan
Lammers en José van Kempen richtte
Vivaldis Interim op in 1991. In Antwer-
pen, want na een carrière bij grote uit-

zendbedrijven in Nederland vielen ze daar allebei
onder een niet-concurrentiebeding. “Het leven
viel hier zo goed mee dat we nooit meer zijn terug-
gegaan.”
De eerste drie jaar waren knap lastig. “De uitzend-
wereld zat in een zware recessie, de markt kromp
met een derde”, vertelt Van Kempen. “Maar als
nieuwkomers gingen we niet voor de allergrootste
klanten. Nee, we richtten ons op kmo’s met tien
tot honderd werknemers, die geen eigen perso-
neelsdienst hadden en waar we rechtstreeks con-
tact hadden met de directie.”
“Liever de specialisatiewinkel op de hoek dan een
grootwarenhuis. Die aanpak is niet veranderd”,
aldus Lammers. “Ons bedrijf is sterk gegroeid,
maar de winkels zijn klein gebleven. In onze kan-
toren werken nooit meer dan drie mensen — een
manager en twee uitzendconsulenten. Die kleine
teams werken vrij autonoom, waardoor het per-
soneelsverloop — een groot probleem in deze sec-

tor — erg laag is. Klanten appreciëren dat, net als
het feit dat de mensen die bij hen langskomen, ook
zelf instaan voor de rekrutering van de uitzend-
krachten.” 
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WAT DOET EEN ONDERNEMERSECHTPAAR ZONDER FAMILIALE OPVOLGER? Een externe opvolger zoeken die
dezelfde waarden deelt, zoals de oprichters van Vivaldis Interim deden. Maar ze kijken niet constant over de
schouder van die opvolger mee. “We blijven betrokken bij het bedrijf, maar vanop een afstand.” � 

KARIN EECKHOUT

« IK WAS VAN BIJ HET BEGIN BIJ
DE GESPREKKEN BETROKKEN.

HET KLIKTE METEEN »

M
IC

H
E

L
 W

IE
G

A
N

D
T

STERKE GROEIER IN KRIMPMARKT

Ook na overname in 2009 deed Vivaldis het
bijzonder goed. “We zijn blijven investeren in
nieuwe kantoren en nieuwe mensen, ook
wanneer het slecht ging in de sector”, bena-
drukt Anke Ulens. Vivaldis Interim telt nu 100
medewerkers, 35 vestigingen, verspreid over
Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en 4 Vivaldis
Construct-kantoren. Die aparte divisie, ge-
richt op de bouwsector, werd opgestart in
2008 en zal dit jaar al meer dan tien miljoen
euro omzet opbrengen. “Tegen het einde van
het jaar willen we vijftig vestigingen hebben.
Er zijn nog enkele blinde vlekken op de kaart,
maar in onze sector moet je aanwezig zijn
waar er voldoende vacatures zijn, en waar de
instroom aan uitzendkrachten voldoende
groot is. En daar zit de concurrentie uiteraard
ook.”
Toch kent de onderneming in die uiterst com-
petitieve context een sterke groei. De omzet
bedroeg vorig jaar 48,2 miljoen euro, een stij-
ging met meer dan een tiende. En dat in een
sector die al twee jaar krimpt. “Het ergste is
achter de rug”, meent Ulens.

KLANTEN EN WERKNEMERS 
HOUDEN VERTROUWEN

De werknemers, van wie velen met een lange
staat van dienst, hebben goed gereageerd op
de opvolging. “Het vertrouwen in Anke is snel
gegroeid”, vindt het echtpaar. “De eerste
maanden na de overname nam niemand ont-
slag. Dat wil toch wat zeggen in een sector
met een nochtans hoog verloop.” Er is ook
niet één klant weggegaan na de overname.
“Wij hadden ons bedrijf al zo gestructureerd
dat niet wij, maar de accountmanagers de
meeste klantencontacten hadden. Bovendien
geloven wij heel sterk in de lokale aanpak.
Limburgse klanten moet je door de Limbur-
gers in de plaatselijke kantoren laten bedie-
nen.”
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