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PB Voka Open Bedrijvendag opnieuw
groot succes met meer dan 520.000
bezoekers
Vandaag verwelkomden meer dan 300 Vlaamse en Brusselse bedrijven het
grote publiek op de 29ste editie van Voka Open Bedrijvendag, dat dit jaar in
het teken stond van duurzaam ondernemen. Meer dan 520.000 mensen
namen een kijkje achter de schermen van hun favoriete bedrijven. Er werden
naar goede gewoonte technische snufjes gedemonstreerd,
ondernemersverhalen verteld, jobs uitgeprobeerd, hapjes geproefd en
weetjes verzameld.
"Het is altijd hartverwarmend om te zien hoe leuk en interessant mensen het
vinden om een blik achter de bedrijfsmuren te werpen. Maar deze editie toch
net iets meer. In het klimaatdebat wordt soms met de vinger naar bedrijven
gewezen. Dankzij deze editie in het teken van duurzaamheid, kunnen de
bezoekers mee ontdekken hoe onze bedrijven net een positieve en vaak zelfs
voortrekkersrol spelen. Bedrijven zijn immers een deel van de oplossing, niet
het probleem. We moeten volop de kaart trekken van innovatie en ik ben blij
dat zovelen vandaag prachtige voorbeelden bezocht en ontdekt hebben",
aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka.
Voka Open Bedrijvendag lokte dit jaar meer dan 520.000 bezoekers naar
meer dan 300 bedrijven. Directeur Cynthia Coulier licht toe: “Dit jaar pakten
we opnieuw uit met een gediversifieerd aanbod van nieuwe, interessante,
leuke en unieke bedrijven uit verscheidene sectoren om alle bezoekers een
onvergetelijke dag te bezorgen. Voka Open Bedrijvendag brengt het grote
publiek en het ondernemerschap samen, en legde dit jaar de focus op
duurzaam ondernemen! Ontdekken, ontmoeten, beleven en doen
ondernemen is onze missie.”

Beelden van doorheen de dag kan je hier downloaden

Enkele hoogtepunten
Over het hele land waren duizenden mensen op de been om te proeven van
het leuke activiteitenaanbod van de deelnemende bedrijven. Enkele
hoogtepunten:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een ware Mona Lisa vervaardigd uit fruit en groenten begroette
de bezoekers van het distributiecentrum van Lidl in Sint-Niklaas.
Bij De Watergroep in Kluizen tapte 'Marcske' uit FC De
Kampioenen (Herman Verbruggen) kraantjeswater voor de
bezoekers.
Bij Becton Dickinson in Erembodegem gaf rolstoelatleet Marc
Herremans een lezing en kregen de bezoekers een cursus
reanimatie.
Wie een plaspauze hield tijdens een bezoek aan Aquafin in De
Kruitfabriek in Vilvoorde droeg rechtstreeks bij aan de
recuperatie van fosfor, waarmee kunstmeststof geproduceerd
wordt voor de plaatselijke kruidentuin. Het sluiten van dergelijke
grondstoffenkringlopen helpt bijdragen aan een duurzame
toekomst!
Cellmade in Ieper gaf een blik achter de schermen van
gevangenisarbeid.
Van A naar Beter in Dendermonde toonde hoe ze een voormalig
seinhuis omvormden tot een jobstation.
Bij ILVO in Melle kon je het voedsel van de toekomst vandaag al
ontdekken!
Nina Derwael turnde met de zuivelproducten van
Hollebeekhoeve in Kruibeke.
In het Crematorium in Brugge gaf Manu Keirse een lezing over
de laatste levensfase.
Hoe je een diamant hoort te slijpen ontdekte je bij Antwerp
World Diamond Centre.
Bij Minerva Formula Cycling in Ieper kon je De Leeuw van
Vlaanderen Johan Museeuw tegen het lijf lopen.
Bij Le Pain Quotidien in Tour&Taxis konden bezoekers zelf hun
brood bakken.
Bij Collection By Vermant in Mechelen werden bezoekers met
een heuse limo naar de ingang gebracht.
Bij DBP Plastics in Wilrijk konden bezoekers hun eigen
brooddoos maken en vullen met een versgebakken wafel.

Voka Open Bedrijvendag 2019 in cijfers
Antwerpen
•
•
•
•
•
•

Viabuild nv (Puurs Sint-Amands) - 1200
Wienerberger (Beerse) - 2800
Vlotter (Boom) - 2000
Wim Verhuur (Sint-Katelijne-Waver) - 3000
Aspen (Wilrijk) - 1500
Verkooijen Logistic Solutions (Hoogstraten) - 1000

Limburg
•
•
•
•
•

Bioracer (Tessenderlo) - 4000
Carglass (Bilzen) - 1700
Warsco Units (Genk) - 3000
Brouwerij Anders! (Halen) - 5000
Droneport (Sint-Truiden) - 3200

Oost-Vlaanderen
•
•
•
•
•

Lidl (Sint-Niklaas) - 6000
ILVO (Melle) - 2500
QinetiQ Space (Kruibeke) - 1300
Niko (Sint-Niklaas) - 4500
Hollebeekhoeve (Kruibeke) - 8000

West-Vlaanderen
•
•
•
•
•

CNH (Zedelgem) - 10000
Weverij Clarysse (Pittem) - 7500
Mol Cy (Staden) - 8500
Mariasteen (Hooglede) - 4000
Noordzee Drones (Zeebrugge) - 4000

Vlaams-Brabant / Brussel
•
•
•

Imec (Leuven) - 3100
BVX bvba (Aarschot) - 650

•
•

Vlaams Parlement (Brussel) - 450
Tour & Taxis (Brussel) - 1300
Aquafin ism De Kruitfabriek (Vilvoorde) - 400

Meer informatie of reacties
Kasper Demol - woordvoerder
0472 58 63 76 - kasper.demol@voka.be
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