Ledenlijst
Bepasin brengt
infobrochure
uit met vacatures
Bepasin speelt als organisatie met meer
dan 140 aangesloten bedrijven in op de
actuele noden. En in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt komt het invullen van vacatures hoog op de prioriteitenlijst. In plaats van af te wachten, nam
Bepasin zelf het initiatief. Het bracht
begin 2022 voor het eerst een infobrochure uit met een overzicht van actuele

vacatures van haar leden, onder de titel
‘Wie wil nu niet dichter bij huis werken?’.
Het gaat zowel om jobs waar werkzoekenden kunnen instappen zonder vooropleiding, als om jobs voor hoogopgeleide, gespecialiseerde profielen. De
brochure werd gedrukt op 50.000 exemplaren en via postbedeling verspreid.

Ideale work-out in nieuw
loopbaanbos Puitvoet

Vlaams minister voor Sport Ben Weyts
(N-VA) had vorig jaar zijn mooiste
sportoutfit uit de kast gehaald om in
Sint-Niklaas het ‘Loopbaan Stadsbos
Puitvoet’ officieel in te lopen. Het is een
initiatief dat werknemers van bedrijven
moet aanzetten om meer te bewegen.
“Bedrijven hebben baat bij fitte werknemers. En daarmee zijn we aan de slag
gegaan”, aldus de minister.
In het Puitvoetbos zijn twee parcours uitgestippeld: de blauwe lus met de naam
‘Loopbaanonderbreking’, goed voor 2

kilometer of 3.075 stappen, en de oranje
lus ‘Jogbreak’, 4.810 meter lang of 7.700
stappen. Ook Bepasin zette er mee de
schouders onder. “

Bepasin informeert

Met een recent vernieuwde website
zetten we als organisatie al onze leden
en onze evenementen in de kijker. Wil
je weten waar Bepasin voor staat en op
welke manier het lidmaatschap jou concreet vooruit kan helpen? Lees er alles
over op www.bepasin.be.
Ook op Linkedin zijn we actief, met
meer dan 600 volgers. Wat daar be-

weegt, kun je volgen via www.linkedin.
com/company/bepasin-vzw-bedrijvenparken-sint-niklaas.
En wil graag nog meer op de hoogte
blijven van alles wat reilt en zeilt bij de
leden in de Sint-Niklase industrieparken? Schrijf dan in op onze nieuwsbrief,
met een frisse blik op het nieuws van en
voor onze leden!
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5 jaar terug in de tijd:
Inbrakengolf brengt oprichting
Bepasin in stroomversnelling
Sinds 2017 behartigt de vzw Bedrijvenparken Sint-Niklaas
(Bepasin) de belangen van de bedrijven in de Sint-Niklase
kmo-zones. Een moeilijk beheersbare inbrakengolf was in
2017 de directe aanleiding voor de oprichting van Bepasin.

Een betere beveiliging van de industrieparken was al langer
een thema bij heel wat bedrijven in Sint-Niklaas. In 2017 kwam
het tot een triest hoogtepunt, met een grote ramkraak op de
toonzaal van fietsenfabrikant Van Den Berghe in het Industriepark-Noord, de tweede in amper een maand tijd. Dieven gingen er in een nacht vandoor met 25 peperdure racefietsen. Een
buit van zowat 100.000 euro. Genoeg redenen om voortaan de
krachten te bundelen, vonden een aantal bedrijfsleiders. Joris Thijs, Carl Seys, Edgard Van Den Berghe, Jan De Rudder,
Marc Michiels, Vera Beck zetten de schouders onder het eerste
Bepasin-bestuur. In die beginfase waren dertien bedrijven betrokken bij de oprichting van de vzw.

Onderlinge samenwerking
Eén van de prioriteiten was een betere beveiliging van de bedrijvenparken, om het aantal inbraken en diefstallen een halt toe
te roepen. “Maar het gaat niet alleen daarover. We willen met
Bepasin vooral door onderlinge samenwerking een meerwaarde
creëren voor de bedrijven zelf. Heel concreet kan dat gaan over
gezamenlijke initiatieven op vlak van beveiliging, parkeer- en mobiliteitsbeleid tot het efficiënter gebruik van ruimte. Via Bepasin
wordt die samenwerking mogelijk, waarbij ook het stadsbestuur
een belangrijke partner is. Door regelmatig netwerkmomenten in
te lassen, leren we elkaar beter kennen, vergroten we de samenwerking en spelen we beter in op gezamenlijke opportuniteiten.”
Intussen is Bepasin uitgegroeid tot een organisatie met meer dan
140 aangesloten bedrijven uit de achttien kmo-zones. “Dat hebben we vooral te danken aan de enorme bewustwording bij de
ondernemingen in de industrieparken. Door samen te werken,
kunnen we veel meer bereiken. Zo eenvoudig is het.”

BIN-Z maakt verschil:
Bepasin strijdt tegen
inbraken met
buurtinformatienetwerk
In de Sint-Niklase industrieparken is
in 2019 een BIN-Z van start gegaan,
een buurtinformatienetwerk voor
bedrijven. Daarmee ging Bepasin de
strijd aan met de inbrakengolf in de
industrieparken.

Een BIN voor zelfstandige ondernemers, of een BIN-Z, dat bestond nog
niet in Sint-Niklaas. Het kwam er in de
zomer van 2019, meteen voor álle industrieparken van Sint-Niklaas. Een
betere beveiliging van de industrieparken is en blijft een belangrijk thema
bij Bepasin. De opstart van een buurtinformatienetwerk was een logische
stap. “Op die manier verhogen we het
veiligheidsgevoel in de industrieparken, bevorderen we de sociale controle
en kunnen we veel sneller en gerichter

Even
eenvoudig
als geniaal:
‘Ken je buur’
inspelen op verdachte handelingen en
calamiteiten”, klinkt het. Bij verdachte
feiten wordt de politie op de hoogte
gebracht, die vervolgens beslist om het
buurtinformatienetwerk te gebruiken
om te communiceren naar de aangesloten bedrijven. En het maakte de voorbije jaren meteen een verschil.

WE GELOVEN ROTSVAST IN
DE KRACHT VAN SAMENWERKING
EN GEDEELDE KENNIS
Peter Van Hoecke, CEO Van Hoecke NV

Bepasin ijvert mee
voor meer ruimte
om te ondernemen
Bepasin werkte in 2018 samen met het
stadsbestuur mee aan de herontwikkeling van het Industriepark-Noord. Met
het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan
wilde de stad de verouderde kmo-zone nieuw leven inblazen. Zo werden
de bouwhoogtes van de bedrijven opgetrokken. De hoogtelimiet lag op negen meter, dat werd 12 meter en op
sommige locaties mag voortaan zelfs
tot 30 meter hoogte worden gebouwd.

“Chaotische situatie in kmo-zone
raakte snel opgelost”: hoe Wilfried
Gijbels via Bepasin een oplossing vond
voor fileprobleem Oostjachtpark

Een belangrijke insteek was ook om
milieuvriendelijke en toekomstgerichte
ingrepen te stimuleren. Door efficiënt
en flexibel om te gaan met de ruimte
ontstaat de mogelijkheid om een netwerk van zachte doorsteken te creëren.
Door de bedrijven samen te brengen en
samen te laten werken, wil het stadsbestuur gemeenschappelijke doelstellingen realiseren.

Wat is er efficiënter dan een goed
gesprek, face to face? Even eenvoudig als geniaal zijn daarom
de ‘Ken je buur’-momenten van
Bepasin. Ondanks alle technologische vooruitgang is het nog
steeds de meest succesvolle manier om elkaar te leren kennen en
tot een optimale samenwerking
te komen.
Tot voor kort kenden we onze eigen buren in de industrieparken
niet of nauwelijks. Daarom grepen we met Bepasin terug naar
deze laagdrempelige, informele
netwerkmomenten. Twee uurtjes, op een plek in één van de
industrieparken, met een kort
en krachtig openingswoordje en
verder een kennismaking met
een hapje en drankje. Meer hoeft
het niet te zijn om je buren te
leren kennen.
Het heeft de voorbije jaren geleid tot een pak meer onderlinge
contacten en samenwerking. Het
maakt immers een gigantisch verschil om de mens achter het bedrijf te kennen. De populaire ‘Ken
je buur’-momenten, met telkens
zo’n 50 à 70 aanwezige ondernemers, hebben ook het aantal
leden bij Bepasin fors de hoogte
in gejaagd. Want wie wil daar nu
niet graag bij zijn?
Alle info over het volgende ‘Ken
je buur’-moment via bepasin.be.

Onderlinge samenwerking loont.
Toen het voor klanten moeilijk werd
om het bedrijf van Wilfried Gijbels
in het Oostjachtpark te bereiken,
schoot Bepasin meteen te hulp om
een oplossing aan te reiken.

“In 2018 verhuisde ik met mijn bedrijven
Macben en Betonadvies Gijko van de
TTS-zone in Temse naar het Oostjachtpark in Sint-Niklaas”, vertelt Wilfried
Gijbels. “Op deze plek in de kmo-zone
bleek het er echter vaak behoorlijk chaotisch aan toe te gaan, door het verkeer
naar de autokeuring en de rijschool.
Heel vaak stond er een lange rij auto’s
aan te schuiven voor de autokeuring.
Mijn bedrijf is echter recht tegenover de
autokeuring gevestigd. Klanten dachten
vaak dat er een file was in de kmo-zone.
Ze schoven mee aan in die lange wachtrij of keerden terug. We waren op heel
wat momenten dus quasi onbereikbaar.
Op de dag dat ons bedrijf een belangrijke audit kreeg, was dat opnieuw zo. Die

dag besefte ik dat er echt een oplossing
moest komen.”
Uiteindelijk hoefde Wilfried Gijbels die
oplossing niet zó ver te zoeken. “Meteen na onze verhuis naar Sint-Niklaas
ben ik lid geworden van Bepasin. Tijdens een netwerkmoment bracht ik dit
probleem ter sprake. En toen is het snel
gegaan. De nodige contacten werden
gelegd, ook met de stad, om een oplossing uit te werken. Die kwam er met
de inrichting van een extra oprit voor auto’s. Dat verhoogde de capaciteit voor
wachtende auto’s aan de autokeuring,

waardoor personenwagens niet meer
op straat hoefden aan te schuiven, vlak
voor mijn bedrijf.
Voor vrachtwagens is er duidelijke signalisatie geplaatst, met de vraag om
links van de straat aan te schuiven en
de toegang tot de bedrijven aan de
rechterkant niet te verhinderen. De situatie is voor mij heel snel uitgeklaard,
in 2019 al.
Dat er met Bepasin een aanspreekpunt
is, waar je meteen in overleg kan gaan,
is heel waardevol. Voor mij heeft Bepasin meteen zijn nut bewezen.”

“Samen met ondernemers werken
aan economisch toekomstverhaal”

“Als stadsbestuur willen we innovatief
en duurzaam ondernemen stimuleren.
We hebben voor een richting gekozen
met de ruimtelijke economische studie,
om flexibel te kunnen inspelen op de
economische trends en evoluties van de
toekomst, en om voluit verder te groeien als bedrijfsvriendelijke centrumstad”,
stelt schepen voor Lokale Economie Ine
Somers (Open Vld). “Een goed en ambitieus beleidsplan is belangrijk, maar
zonder ondernemers zet je als stad
geen stappen vooruit.

Ondernemers zijn immers de actoren
op het veld. Zij maken onze economie,
zij werken en doen werken. En daarom
is Bepasin ook zo waardevol. Ik heb een

rechtstreeks aanspreekpunt. Bepasin
is bovendien een heel belangrijke gesprekspartner, bij het aftoetsen en het
uitvoeren van dat ondernemersvriendelijk beleid. We hebben driemaandelijkse overlegmomenten, waar ik
direct feedback krijg over alles wat ondernemers aanbelangt. Op die manier
maken we samen werk van het economisch toekomstverhaal van Sint-Niklaas. En last but not least, het menselijke contact en de fijne gesprekken
tijdens de Ken je buur-activiteiten zijn
enorm verrijkend.
Ik geniet van de dynamiek en de positieve vibes, ook bij het informele overleg
met alle ondernemers uit onze stad!”

