
BEDESS 

Bedrijvenvereniging Essen 

 

Aandachtspunten uit de bestuursvergadering van  mei . 

 

Aanwezig : David Early, Jeroen Vrints, Frans Gagelmans, Dominique Delcroix, 

Filip Van Loon, Evi Akkermans, Patrick Backx, Thierry Van Eekelen, Piet Vanhaverbeke,Paul 

Schepens. 

Verontschuldigd : Annemie Baeyaert, Toon Cools, Ludo Theuns en Dirk Vandeweyer. 

Bij aanvang van de vergadering worden de nieuwe bestuursleden van harte verwelkomd. 

Een verjonging van het bestuur is bouwen aan de toekomst. 

1. Voorzitter. 

Daar nog geen vervangend voorzitter gevonden is, daar het aangewezen is dat deze 

taak op zich genomen wordt door iemand van het bestuur en om de nieuwe leden 

de tijd te geven zich in te werken in het bestuursgebeuren, wil Piet Vanhaverbeke – 

ad interim – deze taak verder op zich nemen. Dit tot mei 2017. 

Bij de aanstelling van een nieuwe voorzitter zal vooraf een duidelijke ambtstermijn 

worden afgesproken. 

2. Infoavond. 

Sinds de afschaffing van de proeftijd werken bedrijven veel meer met 

uitzendkrachten en contracten van bepaalde duur.  

Jobstudenten op interim-basis. 

Statuut arbeider versus bediende. 

En tal van andere vragen omtrent het personeelsbeleid wil het bestuur laten 

toelichten door SD Worx. 

Deze infovergadering zal doorgaan op dinsdag 31 mei.. 

3. Contactpersoon Kenniscentrum Bedrijvenmanagement. 

Door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen werd de komst van een 

Vlaams Kennisnetwerk Bedrijvenmanagement aangekondigd dat zal worden 

verzorgd door de verschillende POM’s (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij). 

Het is in deze context dat ons vanuit de POM gevraagd wordt wie zij bij BEDESS 

mogen aanspreken betreffende “Bedrijven Terreinen Management”. 

Evi Akkermans en Paul Schepens zullen worden aangemeld. 

4. Open Deur. 

Daar zich momenteel geen enkel bedrijf heeft aangemeld, wordt voor dit jaar 

uitgekeken naar een andere formule. Er wordt  gedacht aan een meer uitgesproken 

“netwerkevent”, dat, aangezien de infoavond en de Happy Hour eind mei vallen, zal 

doorgaan eind augustus of begin september. 



Voor deze activiteit doen Filip, Evi en Piet nog de nodige navraag. 

Het is evenwel de bedoeling om er in de toekomst voor te zorgen dat het bedrijf, 

welke zijn deuren open stelt, daardoor geen kosten heeft in de daarop volgende BBQ. 

5. Happy Hour. 

H.H. gaat door op 27 mei.  

Aangeboden door Timmerwerken Robert Nelen, Bouwbedrijf Neys en Electro 

Brosens Van Dyck. 

Paul vraagt de inrichters naar hun standpunt om Unizo hierbij te betrekken. 

6. ABsolution Security. 

Deze Mechelse bewakingsfirma had zich graag willen komen voorstellen. Ons 

evenwel baserend op onze ervaring met de firma Securitas (véél te dure en 

inefficiënte consortiumbewaking) acht het bestuur het niet nuttig deze firma uit te 

nodigen. 

Naar aanleiding van dit thema wordt gevraagd naar de werking van BIN-Rijkmaker. 

     Paul heeft hiervoor contact opgenomen met Erik Van den Brande (Ocean Nutrition          

Europe) : hij wacht nog op reactie van de politie. Wordt dus vervolgd. 

7. Rondvraag 

Van VOKA had Piet de vraag gekregen in hoeverre men in het industrieterrein last 

heeft van buitenlandse vrachtwagens die daar langere tijd zouden geparkeerd staan, 

om eventueel de nacht door te brengen, of gebruik maken van het sanitair van 

bedrijven waar zij geen binding mee hebben.  

        Paul doet rondvraag. 
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