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 IN DE KIJKER

  Solidbot

Solidbot is een Belgisch bedrijf dat 
gespecialiseerd is in het conceptualiseren 
en produceren van mobiele 
videobewakingsoplossingen. The ‘Internet 
of Things’ speelt een belangrijke rol bij de 
communicatie tussen de verschillende devices 
die worden ingezet voor werven, evenementen, 
politieveiligheid en preventie. Zowel de 
bewegingssignalen als videobeelden worden 
verzonden naar een meldkamer en indien nodig 
wordt een (bewakings)agent ter plaatse gestuurd.

Solidbot werd in april 2014 opgericht door 
de samensmelting van twee bedrijven: het 
ene met 10 jaar ervaring in het plaatsen van 
veiligheidsoplossingen, het andere met meer 
dan 8 jaar ervaring in software development. 

Solidbot is al erg actief in België en voert sinds 
begin dit jaar ook activiteiten uit in de nabije 
buurlanden. Vanaf september gaat Solidbot zijn 
klantenbestand uitbouwen over heel Europa en 
in 2017 volgen de Verenigde Staten.

  Meer info 
 www.solidbot.com

 Ferokill 
Ferokill is een jong en dynamisch bedrijf uit 
Willebroek dat ongewenste beestjes verdelgt 
op het werk en bij uw thuis. Ze zijn actief in de 
horeca, ziekenhuizen, industrie, kmo’s, kantoren, 
hotels, kinderopvang, … want ongedierte is 
overal te vinden.

Behalve verdelging zet Ferokill ook zeer sterk in 
op preventie. Daarmee komen ze tegemoet aan 
de verplichting voor verschillende bedrijven en 
organisaties om een ongediertebestrijdingsplan 
te hebben en te onderhouden.

Ferokill werd in januari 2015 opgericht 
door Friso Haerens. Tim van Loon heeft als 
verantwoordelijke de dagelijkse leiding over het 
bedrijf. Hij heeft een jarenlange ervaring in dit 
vakgebied. Op dit moment zijn ze uitgegroeid tot 
een bedrijf met 10 werknemers die hun ervaring 
inzetten om u discreet en snel van dienst te zijn. 

  Meer info 
 www.ferokill.be

  Boekhoud.Expert
Het Haachtse bedrijf Boekhoud.Expert 
werd dit jaar opgericht door Peter Van den 
Broeck. Boekhoud.Expert zorgt ervoor dat 
uw boekhouding dagelijks bijgewerkt wordt, 
online beschikbaar is en gekoppeld is met uw 
klantenfacturatiesoftware en/of webshop. Op 
die manier kunnen ook ondernemers zonder 
interne boekhouder hun boekhouding als 
werkinstrument gebruiken. 

Ze krijgen online toegang tot hun boekhouding 
in een aangepaste gebruikersomgeving die de 
nodige actuele informatie voor de gebruiker 
bevat en die visueel zeer duidelijk wordt 
voorgesteld. Zo heeft de ondernemer steeds 
een zicht op zijn huidige financiële situatie, de 

maandelijkse resultaten en de openstaande 
facturen van klanten en leveranciers. Maar ook 
(elektronisch) factureren, de betalingsopvolging 
van klanten beheren, leveranciers en personeel 
betalen is mogelijk. 

Kortom: Boekhoud.Expert maakt van uw 
boekhouding een werkinstrument en is een bron 
van duidelijke actuele informatie.

  Meer info 
 www.boekhoud.expert

http://www.solidbot.com
http://www.ferokill.be
http://www.boekhoud.expert
http://www.ferokill.be
http://www.solidbot.com
http://www.boekhoud.expert
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 De likes
      van…

Kathleen Claes
CEO van  
The JAVA Coffee Company

Peter Van den Broeck
Zaakvoerder van Boekhoud.Expert BVBA

Wat is jouw favoriete muziekgroep?
“Ik luister vooral naar Radio 2 en Q-music. Van festivals gaat 
mijn absolute voorkeur uit naar Rock Werchter en Tomor-
rowland.”

Welke film bleef je het meeste bij?
“Algemeen kijk ik graag naar thrillers en romantische films 
in een historisch kader.”

Welk boek is volgens jou een aanrader?
”Geweldloos communiceren en Nooit meer te druk zijn 
boeken die ik recent las en die me toch wat nieuwe inzich-
ten hebben gegeven.”

Wat is jouw favoriete restaurant uit onze regio?
“Mijn favoriete restaurant is Bar Louis op de grote markt in 
Leuven. Het is een toplocatie, een mooi kader in een luch-
tige sfeer met heerlijke gerechten en lekkere koffie.”

Wat is jouw favoriete gespreksonderwerp?
“Ik ben altijd geïnteresseerd in wat er zich in de markt 
beweegt, welke nieuwe wetgevingen er komende zijn, etc. 
Eigenlijk kan dat zeer breed gaan, maar een gesprek waar ik 
iets van opsteek, heeft mijn voorkeur.”

Wie wil je ooit eens ontmoeten?
“Ik zou heel graag Rik Torfs eens ontmoeten omdat hij 
volgens mij een zeer goed people management hanteert.”

Wat was het beste advies dat u ooit hebt 
gekregen?
“Ik moet zeggen dat ik heel veel goede adviezen krijg en dat 
er heel veel mensen me ondersteunen, wat op zich een heel 
fijn gevoel is. Het beste advies van de laatste weken is dat ik 
minstens 4 uur per week moet vrijmaken in mijn agenda om 
na te denken. Niet over het operationele, de structuren of de 
medewerkers, maar over de toekomst: ‘Dromen’.”

Wat is voor jou de ultieme uitdaging?
“Mijn ultieme uitdaging is om van JAVA koffie, dat reeds 80 
jaar bestaat, terug een hip, trendy en premium koffiemerk te 
maken.”

Welke Voka-activiteit zou u aan onze lezers 
aanraden en waarom?
“Ik heb de afgelopen 2 jaar een PLATO-traject gevolgd waar 
ik zeer tevreden over was. Zowel de interessante mensen 
die ik ontmoet heb alsook de sprekers en de bedrijven die 
we bezocht hebben. Momenteel heb ik me inschreven voor 
een PLATO-traject over leiderschap. We hebben nog maar 
één sessie gehad maar dit was in elk geval al zeer belovend.”

Wat is jouw favoriete muziekgroep?
“Muziek volgt mijn gevoel van het moment. Wellicht is het dat-
gene dat me zo aanspreekt aan onder meer goede filmmuziek.”

Welke film bleef je het meeste bij?
“Onlangs zag ik Suite française met onder meer Matthias 
Schoenaerts. Een romantisch oorlogsdrama uit 2014 dat 
gebaseerd is op de gelijknamige roman van schrijfster Irène 
Némirovsky. Hierin wordt muziek prachtig verweven met 
een sterk geacteerd verhaal dat tevens mooi in beeld wordt 
gebracht.”

Welk boek is volgens jou een aanrader?
”Business plan op 1 A4: Snel en effectief plannen met OGSM 
(Objective, Goals, Strategies, Measures). Hierin wordt kort 
en toegankelijk beschreven hoe men doelstellingen verbindt 
aan concrete activiteiten door keuzes te maken en gericht te 
werken. De essentie is vaak beter dan overdaad.”

Wat is jouw favoriete restaurant uit onze regio?
“Als het gesprek plots stilvalt omdat het eten zo lekker is en dat 
je aandacht vraagt, dan weet je dat je goed zit. Eigenlijk wissel 
ik graag af van restaurant. Onlangs heb ik lekker en sfeervol 
gegeten op de markt van Haacht in het restaurant Int Hofken.”

Wat is jouw favoriete gespreksonderwerp?
“Gepassioneerde ondernemers voluit horen praten over hun 
vak en met hen in dialoog gaan. Hierbij overstijgt hun dage-
lijkse beleving naar iets wat voor velen vaak beperkt blijft tot 
“hun werk”. Uw werk echt graag doen, maakt vele uren hard 
werken de moeite waard.”

Wie wil je ooit eens ontmoeten?
“Een degelijk netwerk uitbouwen geniet voor mij de voorkeur 
op die ene (korte) ontmoeting van iemand waar je zo naar 
opkijkt.”

Wat was het beste advies dat u ooit hebt gekregen?
“Durf af en toe eens verder te dromen dan je rationele denken 
je wilt toelaten. Het verruimt je blik en oriënteert je weer in 
de richting waar je gevoelsmatig naartoe wilt. Dromen en 
plannen realiseren vraagt vaak gewoon een lange termijn visie 
en een gestructureerde projectmatige aanpak.”

Wat is voor jou de ultieme uitdaging?
“Gezond en gelukkig zijn. Meer heb je niet nodig.”

Welke Voka-activiteit zou u aan onze lezers aanraden 
en waarom?
“Succesvol overtuigen op 11 oktober 2016. Ondanks dat ik 
geen verkoper ben, is het toch enorm belangrijk dat elke klant 
mee is met het verhaal dat ik breng over hun onderneming. 
Het leveren van objectief, correct en verstaanbaar advies op 
maat voor de klant is een dagdagelijkse uitdaging.”

http://www.tjcc.be
http://www.boekhoud.expert

