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Herinnertuzichde IceBucketChal-
lenge nog?Mensen goten een em-
mer ijskoud water over zich heen
omdeziekteALSonderdeaandacht
te brengen. De KU Leuven is ervan
overtuigd dat de strijd tegen ALS,
net zoals tegen alzheimer, vroeg of
laat een doorbraak kent.Met dank
aaneenindrukwekkendlijstje filan-
tropen.
Gimv-voorzitter Urbain Van-

deurzenschaardezo’n2,5 jaargele-
denenkeleondernemers rondzich,
onder wie Frank Donck (Telenet),
Hilde Laga (zakenkantoor Laga),
Désiré Collen (Thrombogenics) en
MartineReynaers (ReynaersAlumi-
nium), omonderzoeknaarhersen-
ziektesaandeKULeuventesponso-
ren. Filantropie in de echte zin van
het woord, want vooral de maat-
schappelijke impactvanhetonder-
zoek is belangrijk.
Opening the future investeerde

almeerdan5miljoeneuro in14on-
derzoeksprojecten, gedragen door
eminentewetenschappersalsPeter
Carmeliet (kanker), Wim Robbe-
recht (ALS) en Bart De Strooper
(alzheimer). De schenkers zijn be-
kende ondernemers, veelal alumni
vandeKULeuven,die ‘iets terugwil-
lendoen’ voordeuniversiteit.Wou-
terDe Ploey (McKinsey), Vic Swerts
(Soudal),ChristianDumolin (Kora-

mic), LucMissorten (ex-Corelio) en
MichelAkkermans (Clear2Pay) zijn
maarenkelevandemensendiezich
hebben geëngageerd. Ze schenken
minstens 100.000 euro ,maximaal
1miljoeneuro.Deorganisatiewil zo
aan 10miljoen euro geraken.

Volgens Vandeurzen gaat Ope-
ning the future nog zeker tien jaar
door. ‘Dit is voor een ondernemer
andersdaneen leerstoel sponsoren
voor zijn bedrijf. Hij tast in zijn pri-
vévermogen en vertrouwt op top-
onderzoekers om tot een resultaat
tekomen.Het ishemenzijn familie
echt te doen om een oplossing te-
genhersenziektesoplangetermijn.’
Andere Belgische universiteiten

kijken naar het schijnt ‘bewonde-
rend’naarwatLeuvenal realiseerde,
maar navolging is er nog niet. ‘Het
voordeel vande schenkingen is dat
deonderzoekersvrij zijn’, zegtWim
Robberecht,devicerectorBiomedi-
cal Sciences van de KU Leuven. ‘Ze
hoeven niet per se af te leveren, zo-

alswanneerzeafhangenvande far-
masector of van overheidsgeld. Ze
kunnenmeer risico’snemenendus
iets verder gaan in innovatie.’
BinnenkortgaatOpeningthe fu-

ture in zee met twee Amerikaanse
universiteiten, StanfordenSanDie-
go, waar ook onderzoek naar ALS
gebeurt. ‘Dat is niet alleen weten-
schappelijk interessant, maar zo
kunnenweookBelgenaandewest-
kustaansprekenomons te steunen.
InSiliconValley staanalumni tepo-
pelen om ons te helpen, maar ze
willen dat van uit de VS doen, om-
dateenBelgischegift fiscaalminder
interessant is. Enzokunnenweook
Amerikaansemecenassenaanspre-
ken’, zegt Vandeurzen.

Filantropie strijdt tegenALSenalzheimer
Opening the future, onder
leiding vanGimv-voorzitter
Urbain Vandeurzen, heeft tot
dusver 5miljoen euro geïnves-
teerd in hersenonderzoek.
‘We gaan voor eendoorbraak.’

ADVERTENTIE

Ook Proximus-CEO Dominique Leroy steunde vorige zomer ALSmet de Ice Bucket Challenge. RV

Het is de ondernemer
hier echt te doen om
eenmaatschappelijke
oplossing tegen
ALS en alzheimer.

VOORZITTER GIMV

URBAIN VANDEURZEN

JENS CARDINAELS

Het decennialange conservatieve
beleidvandeNederlandseBlokker
Holding zadelt het familiebedrijf
boven ondermeer de ketens Blok-
ker, Casa, Bart Smit, Intertoys en
Leen Bakkermet steeds zwaardere
problemenop.
‘JaapBlokker(diehetbedrijf tus-

sen 1976 en 2010 leidde, red.), was
tegeninternetverkoop.Datzadelde
de ketenmet een achterstand op’,
zegt retailexpertCorMolenaar.Wat
ook niet hielp, is dat Blokker ver-
schillende gelijkaardige ketens -
zoalsde speelgoedketens Intertoys
enBart Smit -onafhankelijkvanel-
kaar lietwerken. ‘Hij dacht zo voor
elkeklantwatwils tehebben,maar
hij zoumeer bereikt hebben door
ze te laten samenwerken en zo de
kosten te drukken’, zegtMolenaar.
Door de starre houding van de

vorige generatie komt Blokker
steedsmeeronderdruk te staanen
verliesthetklantenaangelijkaardi-
ge,maargoedkopere spelers, zoals
Action.
Blokkers jaarverslag van 2014

doetdealarmbellenrinkelen.Vorig
jaar boekte de keten voor het eerst
eennettoverlies.Zeging20miljoen
euro inhet rood endeomzet daal-
de naar 2,1miljard euro. Voor Bel-
gië geeft het bedrijf geen omzet-
cijfers,maar de omzet is ermet 1,2
procent gedaald. ‘België volgt de
tendensvandegroep’, zegtwoord-
voerster SandraMaas.
BijonsneemtBlokkervoorlopig

geenmaatregelen omhet tij te ke-
ren,maar inNederlandwerkteCEO
RolandPalmer,eentelgvandevier-
degeneratie, eenreddingsplanuit.
Dat zalmoetenwordenuitgevoerd
dooreennieuweCEO,wantPalmer
nameind vorigeweek ontslag.
DeNederlandsewinkelskrijgen

lagere rekken zodat klanten pro-
ductensneller terugvinden.Omde-
zelfde redenwordenproductsoor-
ten beter gegroepeerd. Kookspul-
len krijgen een eigen eiland. In de
winkelskomenookcomputers, zo-
dat mensen er online producten
kunnenkopen.440mensenverlie-
zen hun job.Met diemaatregelen
wil de keten tegen 2017 weer 300
miljoen euro omzet boeken.
Molenaar gelooft erin. ‘Blokker

is een familiebedrijfmet eenhoop
cashomteexperimenteren.’Datde
ketennietsdoet inBelgiëendit jaar
amper een tiental van de 600 Ne-
derlandseBlokkerswilvernieuwen,
begrijpthij. ‘Het isbetereerst te tes-
tenofhetnieuweconcept aanslaat
enhet pas danuit te rollen.’
WatBlokkermetzijnketenCasa

vanplan is,weet niemand. Ze staat
nietmeer inhet jaarverslag.Neder-
landse media hinten op een ver-
koop. ‘Geen commentaar’, zegt
Maas.

Dewinkelketen Blokkermaakt
voor het eerst verlies. InNeder-
landwordt een actieplan op
poten gezet, in België nogniet.
Nochtans loopt de omzet ook
bij onsmet 1,2 procent terug.

CIJFERS

Omzet: 2,1 miljoen euro

(2013: 2,5 miljoen euro)

Onlineomzet: 98 miljoen

euro (2013: 79 miljoen euro)

Ebitda: 38 miljoen euro

(2013: 166 miljoen euro)

Nettoresultaat: -20 miljoen

euro (2013: 61 miljoen euro)

Blokker Holding stelt in acht

landen 24.265 mensen te-

werk in 2.365 winkels van

merken als Blokker, Intertoys,

Bart Smit, Leen Bakker en Big

Bazar.

Spookuit verleden
zetBlokkeropverlies

B
elgen zijn geen echte
filantropen. Ze geven
wel, vanharte ook,maar

ze hebben een zetje nodig. Dat
voelt Opening the future, dat
onderzoeknaar alzheimer en
ALS aandeKULeuven steunt.
‘Demensen schenken alleen als
we eromvragen.Wemoeten
ons netwerk aanspreken.Het
geld komtniet vanzelf’, zegt
Gimv-voorzitter UrbainVan-
deurzen, de initiatiefnemer
vanOpening the future. Rijke
weldoeners voelen zich gekort-
wiekt door de fiscus enhouden
zich daaromwat in. Eenprivé-
persoonmag in België niet
meer dan 10procent van zijn
netto-inkomenof zo’n 376.000
euro schenken. Dat levert dan
eenbelastingvermindering van
45 procent op. In deVS zijn
schenkingen volledig fiscaal
aftrekbaar. Amerikaansemil-
jardairs gevendaardoor soms
dehelft vanhun fortuinweg.
Dus, in naamvan alle alzhei-
mer- enALS-patiënten,mag
het hiermisschien ookwat
meer zijn?
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Maghetwat
meerzijn?

AutoritaireCEO
Technopolis leidt
hr-workshop

Erik Jacquemyn(foto),deomstre-
den CEO van het technologische
doecentrumTechnopolis, mocht
begin juni de sessie ‘Human res-

sources for
sciencecentres’
voorzitten op
de conferentie
van Europese
wetenschaps-
centra. ‘De ses-
sie zal manie-
ren tonen om
de beste men-

sen aan te trekken, hen te trainen,
engeëngageerdengemotiveerdte
houden’, luiddedeaankondiging.
Het is verbazend dat Jacque-

mynuitpaktmet zijn expertise in
hr, aangezien Vlaams minister
PhilippeMuyters (N-VA)desubsi-
dies van Technopolis bevroorwe-
gensmismanagement.
Volgens een studie vanAccord

Group verlieten de voorbije drie
jaar 55medewerkersTechnopolis,
waar80mensenwerken.Drievier-
de van de geïnterviewde perso-
neelsleden typeerden inde studie
hunbaasals ‘controlerend,micro-
manager, impulsief, onvoorspel-
baar, iemandmetgebrekaantact,
absoluut geen goede peoplema-
nager.’
In een open brief klaagden

(oud-)medewerkerseerderalover
de demotiverende omgeving en
hetondermaatsehr-management
bij Technopolis. ‘Het ontbreekt
aan een beleid inzake vorming,
training enopleiding’, luiddehet.

OPMERKELIJK
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Jaap Blokker was
tegen internetverkoop
en liet ketens niet
samenwerken.

RETAILEXPERT

CORMOLENAAR
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HASSELT

O
pdeeerste slide vandepre-
sentatie van Bert Baeck (33)
over zijn start-up Trendmi-
ner: het typische beeld van
de Antwerpse chemie bij
nacht, lichtjes aande Schel-

de. Op de tweede: een apocalyptisch beeld
vandeweggeblazenmeststoffenfabriekvan
West Fertilizer Company in Texas, twee jaar
geleden, met 15 doden en 180 gewonden.
Baeck,de stichter vanTrendminer,heeftge-
voel voor dramatiek. ‘Het had voorkomen
kunnenwordenmetonzesoftware’, zegthij
stellig.
Zo enthousiast enmeeslepend als Baeck

verteltoverzijnbedrijf, zomoeilijk ishetom
uit te leggenwat Trendminer precies doet.
‘Stel jeeenchemische installatie indehaven
vanAntwerpenvoor’, legtBaeckuit. ‘Daarop
staan tot 500.000 sensoren om tempera-
tuur, druk, debiet en een pak anderewaar-
den temeten.Diewordennaareencentrale
databank gestuurd, op een eeuwig doorlo-
pende grafiek. Ja, in de chemie bestaat het
internet of things al decennia. Maar er ge-
beurtnauwelijks ietsmetdiedata. Indecon-
trolekamerszittenmedewerkersnaar scher-
menvol tijdseries te turen,opzoeknaaron-
regelmatighedenengevaren.Maardoordat
zegeenzoekfunctieshebben-zekunnenen-
kel terugscrollen langsdetijdserie -, kunnen
ze bij problemenmoeilijk teruggaan naar
gelijkaardige incidenten. Laat staan dat ze
die kunnen voorspellen of eruit leren.’

RedengenoegvoorBaeckomsamenmet
IT-wizzkid enmedestichter ThomasDhol-
lander Trendminer te ontwikkelen. Op de
berg van 4.000miljard data die een chemi-
sche site jaarlijks uitspuwt, legt de zoek- en
analysesoftwarevier slimmeschillen:een in-
dexdie dedata verrijkt zoals ook toegepast
doorondermeerGoogle,eenzoekfunctieen
de labeling van speciale gebeurtenissendie
een uitleg geeft bij een piek, een dal of een
specifiek patroon in de data. ‘Dat kan gaan
omeenshiftwissel vantweemensen,eenge-
vaarlijke situatie, eenonderhoud,eenwissel
vanhetproductdatdoorde leidingenvloeit,
enzovoort.Maar debelangrijkste schil is de
monitoring: opbasis vanpatronen vaneer-
deregebeurtenissenkanhetsysteemnieuwe
incidenten voorspellen. Een beetje zoals de
app Shazam liedjes herkent,maar danmet
patronendie voortdurendwisselen.’

Menselijke fouten
De technologie achter de schillen zijn we-
reldwijdgepatenteerd, enTrendminer staat
op het punt van een doorbraak, beweert
Baeck. Hij heeft twintig proefprojecten lo-
pen opde Benelux-sites van tientallen top-
bedrijven: (petro)chemischemastodonten
(Bayer, Evonik, Borealis), maar ook bij far-
mabedrijven (Janssen Pharma), grondstof-
verwerkers (Umicore)en industriële spelers
(ThyssenKrupp, Stora Enso, Agfa-Gevaert).
Bijaldieklantenstaatéénpijnpuntcentraal:

het vermijden van ‘abnormale situaties’ in
hun volcontinue productieprocessen, die
hen veel geld kosten. ‘Daarbij gaat het heus
niet alleen om grote ongevallen zoals bij
WestFertilizer inTexas’,weetBaeck. ‘De jaar-
lijkse kostprijs van bijna-incidenten loopt
op tot 20miljard dollar. 40 procent wordt
veroorzaaktdoormenselijke fouten.McKin-
sey heeft berekenddat het voorkomen van
uitval, schade of onderhoud de omzet van
diebedrijvenmet7procentkanopkrikken.’
Het is een bewuste strategie van Baeck

ommetproefprojectentewerken. ‘Voorelke
verkochte euro, leggen we nog minstens

2euro toe.Maarhetgaatookmaarombèta-
versies, zodat we de software kunnen aan-
passen en finetunenmet feedback uit een
reële productieomgeving.Maar vooral, nu
we inaldiegrotemultinationals zitten,krij-
genwetractie.Bij eenvanonzeklanten inde
Antwerpse haven zit onze software nu op
tweeplants,maar in totaalhebbenzeer 150.
En die zijn allemaal identiek, zodat onze
software perfect schaalbaar is: binnen het
uur kunnenweTrendminer, van aande an-
dere kant vandewereld, installeren.’
Baeckheeft zijnhuiswerkgoedgemaakt

en debiteert enkele cijfers.Wereldwijd ko-

men50.000productiesitesannexdatabases
in aanmerking voor Trendminer, waarop
bijna2miljoenwerknemersmetdeze syste-
men werken. Beide cijfers vormen ook de
basis voor het betaalmodel vande start-up:
voor de eerste drie ‘schillen’ betaalt een be-
drijf per gebruiker, per maand. Voor een
middelgrote installatie komt dat neer op
2.000 euro per maand. Voor de voorspel-
lingsmodule betaalt het per gebeurtenis.
OnlangshaaldeTrendminerookzijneer-

stevolledigbetalendeklantbinnen.EenBel-
gischebeursgenoteerdemateriaaltechnolo-
giegroep gaat het pakket installeren op al
zijn installaties, goed voor een contract van
bijna900.000euro, gespreidoverdrie jaar.

Dit jaar gaat de omzet naar 1,5 miljoen
euro, afkomstig van een 50-tal bedrijven.
Maar datmoet tegen 2018minstens 12mil-
joeneuroworden.Voordieexpansievegroei
heeftTrendminerverkopersnodig, enbijge-
volg kapitaal, want winst zit er voorlopig
niet in. ‘Tegen einddit jaar hopenwe 3mil-
joeneurooptehalen.Degesprekkenmet in-
vesteerders lopen goed. We evolueren dit
jaar naar 30 werknemers. Begin 2016 ope-
nenweookeenkantoor inHouston.Wewil-
lenookniet te veelkapitaal ineensophalen,
andersverwatertonsaandeelals stichters te
veel.’ Nu al hebben de LRM, PMV en het
GemmaFrisius-fondseenbelangrijkdeel in
Trendminer.

Kleppers
Inderaadvanbestuurzittenenkeleovertui-
gendekleppers. Jurgen Ingels,die vorig jaar
zijnbedrijfClear2Payverkochtvoor370mil-
joen euro, heeft ervaringmet internationa-
liseringenkapitaalverschaffing.Hijorgani-
seerdetweewekengeledennogdeTechTour
Benelux, waarbij investeerders en start-ups
elkaar vinden. Bart DeMoor, professor aan
de faculteit burgerlijk ingenieur aande KU
Leuven, is ook vertrouwdmet het begelei-
denvanspin-offs. JohnDejaeger,devoorzit-
ter, isgepoktengemazeld indechemie,niet
hetminst als CEO tot 2007 vanBASF.
Op de vraag waar de concurrentie voor

Trendminerzit, tovertBaeckalweereenslide
tevoorschijn.Oracle, SAS, IBM,GeneralElec-
tricenooknichespecialistenalsWonderwa-
re,OSIsoft, Schneider Electric enAspentech
zijnallemaal spelersdieanalyses loslatenop
databanken. ‘Maardiezijnveelalgebaseerd
opmodellenenalgoritmes,dieper sectorof
perbedrijf opnieuwgebouwdmoetenwor-
den door specialisten. Wij werkenmet vi-
suele patroonherkenning, die door haar
eenvoudheel robuust,makkelijk schaalbaar
enoveral toepasbaar is.Dat isuniek.Hetstelt
ons in staat omhetGoogle vande industrie
teworden.’
Bewijs daarvan?Onlangs kwamer voor

Trendminer een miljoenenbod van een
beursgenoteerd bedrijf uit de VS. ‘Maarwe
zijnernietop ingegaan,omdatwenormaal
gezien binnen enkele jaren drie keermeer
waardzijn. Intussenkunnenweverderwer-
ken aanonze baby.’

Bert Baeck: ‘Op basis van patronen van eerdere gebeurtenissen kan ons systeem nieuwe incidenten voorspellen.’

Onze software is perfect
schaalbaar: binnen het uur
kunnen we Trendminer,
van aan de andere kant
van de wereld, installeren.

STICHTER TRENDMINER

BERT BAECK

Tegen eind dit jaar hopen
we 3miljoen euro op te
halen. De gesprekkenmet
investeerders lopen goed.
We evolueren dit jaar
naar 30 werknemers.

STICHTER TRENDMINER

BERT BAECK

20miljard
De jaarlijkse kostprijs van bijna-

incidenten in volcontinue productie-

processen als de (petro)chemie

loopt op tot 20 miljard dollar.
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Hij legdeeenmiljoenenbodvaneenAmerikaansebeursgenoteerdbedrijf naast zichneer enover-
tuigdegrotenalsUmicore, Bayer enThyssenKruppzijn software tegebruiken. Bert Baeck trekt inter-
nationaaldeaandachtmetTrendminer, zijn zoekmachine voorbigdata in industriëleprocessen.

‘Onzezoekmachinewordt
hetGooglevandeindustrie’


