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PERSMEDEDELING 
 21 maart 2013 

 

Janssens Field Services, Bezoom en NHV zijn de Vlaamse 
Trends Gazellen Ambassadeurs 2013. 

 
 
 
Op 21 maart werden voor de 12e keer de Trends Gazellen uitgereikt voor de snelst groeiende 
onderneming. De uitreiking vond plaats als afsluiting van ‘Ondernemen 2013’, de nationale beurs 
voor KMO’s, starters en zelfstandigen, in aanwezigheid van meer dan 500 andere Trends Gazellen 
en ondernemers. 
  
Ook dit jaar werden uit de meer dan 700 genomineerde Trends Gazellen voor elke provincie drie 
Trends Gazellen Ambassadeurs uitgeroepen, één voor de kleine ondernemingen, de middelgrote 
en de grote ondernemingen.  
 
Dit jaar kampten deze provinciale Trends Gazellen voor het eerst ook om de titel van Vlaamse 
Trends Gazellen Ambassadeur 2013, de prijs voor de snelst groeiende onderneming uit het 
Nederlandstalig landsdeel.  
 
De titel van Vlaamse Trends Gazellen Ambassadeur 2013 ging uiteindelijk naar Janssens Field 
Services uit Antwerpen voor de kleine ondernemingen, Bezoom uit Brussel voor de middelgrote 
ondernemingen en NHV uit West-Vlaanderen voor de grote ondernemingen.  
 

Kleine Ondernemingen Middelgrote Ondernemingen Grote Ondernemingen

Vlaamse Trends Gazellen Ambassadeurs 2013 Janssens Field Service Bezoom NHV

Trends Gazellen Oost‐Vlaanderen EBN‐Tech De Bonte Betonfabriek V!go

Trends Gazellen West‐Vlaanderen Zargal FP Metal NHV

Trends Gazellen Limburg Jean Moors Cultura DHZ Bouwteam Houben

Trends Gazellen Antwerpen Janssens Field Service EasyM Distrilog

Trends Gazellen Vlaams Brabant Carconnex Carbomat Sarens

Trends Gazellen Brussel Online Internet Bezoom IPG Group  
 
Tenslotte ontvingen de ondernemingen Econation en Colruyt nog een aparte erkenning als 
respectievelijk Vlaamse Trends Gazellen Starter en Vlaamse Trends Digitale Gazelle. 
 
 
Trends Gazellen voelen impact crisis, maar rekenen alsnog op omzetstijging in 2013. 
 
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Trends Gazellen, voerde Trends een enquête bij de 
volledige lijst van Trends Gazellen van vorige jaren in samenwerking met KPMG. De resultaten zijn 
opmerkelijk. Van de 4211 respondenten, geeft 73% aan dat ook zij de impact van de crisis voelen. 
Desondanks geeft een kleine meerderheid (59%) alsnog aan dit jaar een omzetstijging te kunnen 



realiseren. 64% van de Trends Gazellen voorziet trouwens ook extra investeringen en overnames 
te doen in 2013, waarvan het merendeel in België zelf (58%).  
Voor extra werkgelegenheid moeten we daarentegen niet rekenen op de Trends Gazellen; voor 
2013 verwachten zij een stabiel personeelsbestand. 
 
Loonindex moet afgeschaft worden of aangepast; notionele intrest behouden. 
 
Over de loonindex beweert 54% van de Trends Gazellen dat die moet afgeschaft worden of voor 
15% aangepast. Slechts 23,5% is het eens met een loonindexering. 70% van de Trends Gazellen 
gebruikte al de notionele intrestaftrek. Logisch dat meer dan 75% van mening is dat die behouden 
moet blijven. Opmerkelijk is dat de helft van de Trends Gazellen voor een hogere 
vermogensbelasting kiest in ruil voor lagere lasten op arbeid. 
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