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Snelle starter Veronique Van de Kerckhove, ingenieursbureau VeroTech

“Zo’n eigen zaak,
dat is je kind”
Amper anderhalf jaar bezig zijn en al twintig hoog geschoolde medewerkers in dienst hebben,
dan mag je wel van een blitsstart spreken. Bedrijven die voor de ontwikkeling van nieuwe
producten gespecialiseerde ingenieurs nodig hebben, vinden in Haasrode bij VeroTech van
Veronique Van de Kerckhove de expertise die ze zoeken.
Tekst: Herman Van Waes • Foto’s Luk Collet

Wie is...
Veronique
Van de Kerckhove

• 33 jaar
• Studeerde in Gent voor
industrieel ingenieur
elektronica en in Antwerpen
Master in Management
• Startte met VeroTech in
oktober 2010 samen
met Gert Rülle
• Lid van VMA en
ingenieursverenigingen
KVIV & VIK
• Vandaag een twintigtal
medewerkers in dienst
• VeroTech is lid van DSP Valley
& LeuvenInc
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e zelfstandige wortels moeten
er bij Veronique Van de Kerckhove hebben ingezeten vanuit
het landbouwbedrijf in de buurt van
Brugge waar ze opgroeide en waar ze zoals dat hoort voor een boerendochter
- ook mee in de bres sprong. Maar uiteindelijk was ze toch meer geboeid
door technologie dan koebeesten en
ging ze in Gent industrieel ingenieur
elektronica studeren. Met ook nog een
Master in Management-diploma was er
aan werkaanbiedingen geen gebrek: “Ik
ging eerst aan de slag bij Philips als
ingenieur in productie, vervolgens als
technisch-commercieel verantwoordelijke bij liftenbedrijf Kone in Oostende.
Maar de nuttigste werkervaring kon ik
opdoen bij consultancy en engineeringbedrijf Alten Benelux, waar ik de kans
kreeg m’n eigen business unit (eigenlijk
een eigen bedrijfje onder hun vleugels)
van nul op te starten. Ik leerde er projecten zoeken, ingenieurs aanwerven
om die projecten uit te voeren, en die
volgens op te volgen en begeleiden.
Het was een goeie leerschool, maar
doorgroeien naar een meer strategische functie zat er niet direct in, en zo
ben ik na een jaar of drie weer wat
anders gaan doen, deze keer op zoek

gaan naar nieuwe klanten voor de informaticadiensten van ICT service provider Contraste Europe. Maar toen de
recessie toesloeg konden ze me daar
niet langer houden en zo stond ik een
jaar of twee geleden op een kruispunt:
opnieuw op een jobaanbieding ingaan
of mijn eigen baas worden? Via het project ‘Ondernemen Werkt’ van de VDAB,
voor werkzoekenden die zelf een zaak
willen starten, vond ik een klankbord bij
UNIZO om mijn plannen te bespreken.
Even dook het idee op om samen met
mijn partner één van onze hobby’s in de
praktijk te brengen en met een eigen
cocktailbar te starten… maar eigenlijk
wist ik al precies wat ik wilde: met mijn
eigen ingenieursbureau technische
expertise of projectmanagement aanbieden voor R&D projecten. Veel startkapitaal was er niet nodig: we brachten
wat eigen middelen in en we kregen
een starterslening, toen ons tot in de
puntjes voorbereide ondernemingsplan
door het Participatiefonds werd goedgekeurd. We huurden een kantoor - en
algauw een tweede - in dit bedrijvencentrum op het researchpark van Haasrode bij Leuven, en zo kon VeroTech
van start gaan.”
“Vero staat niet voor Veronique, >>>

foto’s with the courtesy of TE Connectivity
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Veronique Van de Kerckhove met
één van haar ingenieurs Emeric
Massaut bij een project over
karakterisatie van materialen
bij TE Connectivity: “Onze
consultants hebben de garantie
dat ze hun carrière in zeer
diverse domeinen kunnen
uitbouwen.”
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>>> maar betekent ‘echt’ in het Latijn:
we bieden ‘echte’ tastbare engineering
& consulting services aan bedrijven bij
de research en development van nieuwe producten. VeroTech is een onafhankelijk, multidisciplinair advies- en
ingenieursbureau, gespecialiseerd in
technologieprojecten op vier domeinen:
embedded software, mechanica, elektronica en ‘mechatronica’, een combinatie van de drie andere domeinen.
Deze projecten lopen in verschillende
technologieën of sectoren zoals telecom, automotive, transport, semi-conductor, medical... Onze manier van werken heet projectsourcing: onze ingenieurs worden tijdelijk ingezet - meestal
voor 6 maanden tot 1 jaar - in het bedrijf
van de klant om er technische expertise
te bieden bij de ontwikkeling van product. Dat kan van bij het basisontwerp
zijn tot de industrialisatie ervan. Zowel
grote bedrijven, multinationals als
KMO’s doen een beroep op projectsourcing als ze zelf niet de juiste
expertise in huis hebben of omdat ze
voor een tijdelijk project geen vaste
kracht extra willen aanwerven. Zo
waren onze consultants bijvoorbeeld

betrokken bij de ontwikkeling van een
tabaksorteermachine, bij het design
van communicatie-antennes in auto’s,
de ontwikkeling en testing van transmissies in landbouw- of mijnbouwmachines, een inspectiemachine voor zonnecellen… zeer divers dus. Gelukkig is
er blijkbaar weer wat ruimte voor innovatie in het bedrijfsleven. Ten tijde van
de crisis in 2008 was het nog alle remmen toe.”

Community of experts

“Mijn opdracht was in de eerste plaats
het prospecteren en contacten leggen
met potentiële klanten, waarvoor ik
gelukkig het netwerk van mijn vroegere
klanten kon aanspreken. Als ingenieur
met enige werkervaring begrijp ik technisch wat zo’n bedrijf voor zijn project
nodig heeft en anderzijds voel ik perfect aan hoe ingenieurs denken. Want
het komt er natuurlijk op aan de goeie
match te maken tussen de vraag van de
klant en de ingenieur met de skills die
daar het best aan beantwoorden. Ingenieur is en blijft een knelpuntberoep en
als klein bedrijf wist ik dat ik moest
opboksen tegen grote internationale

“In een groot bedrijf ben je als ingenieur vaak
een nummer. Bij VeroTech bouwen we aan een
hechte gemeenschap op mensenmaat”

concurrenten. Via alle mogelijke kanalen, hogescholen, cv-databases, professionele communities zoals Linkedin,
en persoonlijke netwerken vind ik mijn
potentiële werknemers. De ingenieur
komt bij ons in dienst met een vast contract voor onbepaalde duur, aan een
marktconform salaris met de gebruikelijke extralegale voordelen. De voornaamste reden waarom wij er als KMO
in slagen competente kandidaten aan
te trekken is dat ze bij ons het vooruitzicht hebben hun carrière in zeer diverse domeinen uit te bouwen, doordat ze
telkens op projecten bij verschillende
bedrijven terechtkomen. Vandaag kunnen ze bij Philips aan de slag zijn, volgend jaar misschien in de satellietenbusiness. In een groot bedrijf ben je
vaak een nummer - ik kan het weten terwijl wij er alles aan doen om hier een
hechte gemeenschap op mensenmaat
uit te bouwen, een ‘community of
experts, creating you future’. Ze hebben
inspraak in de projecten waar ze aan
willen meewerken, ze krijgen kansen
om extra opleiding te volgen, te netwerken en bij te blijven in hun domein.
Levenslang leren en een open ingesteldheid maken deel uit van onze
bedrijfsmissie. Op initiatief van één van
onze consultants hebben we bijvoorbeeld zelf een technologisch seminarie
georganiseerd, waar we ook sprekers
van grote bedrijven aan het woord
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Veronique Van de Kerckhove en echtgenoot Gert Rülle: “Als partners
een eigen zaak opzetten, dat neem je ’s avonds mee naar huis, maar we
moeten nu ook leren onszelf misbaar maken.”
bedrijf vooruit te helpen.
Kortom bij VeroTech is het
werken in een open community met een persoonlijke aanpak waarbij verantwoordelijkheid en het streven naar excellente resultaten centraal staan. Tot nu
toe is dat sneller gegaan
dan verwacht, met nu zo’n
twintig ingenieurs die in
een twaalftal bedrijven aan
projecten werken. Ze variëren in leeftijd tussen 23 en
45 jaar, we streven naar
een goeie mix van ervaring
en jong talent.”

‘Jezelf misbaar maken’

laten. Zo zet je een jong bedrijf op de
kaart. En hoewel onze ingenieurs door
de week in een bedrijf elders - zoveel
mogelijk in de buurt van hun woonplaats - aan de slag zijn, brengen we
iedereen regelmatig samen om informeel ervaringen en contacten uit te
wisselen, en om kennis te delen. Het
mogen niet louter ‘techneuten’ zijn, er
moet ook de drive, de flexibiliteit en het
enthousiasme zijn om samen ons

“Het is vooral mijn taak,
onze strategie en visie in operationele
doelstellingen voor HR & sales te vertalen en uit te voeren, terwijl mijn partner
Gert Rülle - we zijn samen vennoten in
de bvba - zich gelukkig grotendeels
over de financiële en marketingstrategie & opvolging, boekhouding en juridische aspecten ontfermt.
Om echt iets te betekenen in de engineering wereld willen we over een paar
jaar met een vijftigtal medewerkers zijn,

maar we moeten opletten dat het ons
niet boven het hoofd groeit. Daarom
zijn we nu op zoek naar twee businessmanagers om ons team te versterken,
die een sleutelrol spelen in de uitbouw
van VeroTech door het aantrekken van
nieuwe projecten en het rekruteren van
een team van consultants. Dat een
eigen bedrijf niet stopt om acht uur ’s
avonds en dat je het - zeker als partners
- ook mee naar huis neemt, daar was ik
me als starter voldoende van bewust. Ik
kijk niet met spijt terug naar die comfortabele vaste baan met genoeg tijd om
te sporten, te reizen of andere hobby’s
waar je als starter niet meer aan toekomt. Zo’n bedrijf is je kind, dat kent
geen tijd. Maar het gaat niet alleen om
doorgedreven timemanagement: het
kan eigenlijk niet dat de tewerkstelling
van zoveel mensen en de toekomst van
een bedrijf staat of valt met mijn aanwezigheid hier. Je weet nooit wat er
gebeurt en dus moeten we leren onszelf misbaar te maken. In dit kader
word ik nu een jaar gementord door
Christian Leysen, een ervaren captain
of industry.” n n n

www.veroTech.be

STEL U KANDIDAAT VOOR DE
‘KMO LAUREAAT 2012’ OF DRAAG
EEN COLLEGA�ONDERNEMER VOOR.

Hoort uw zaak in de
eregalerij van de Vlaamse
topondernemingen?
2012

Verdient uw kmo erkenning voor de opmerkelijke prestaties die u
en uw werknemers elke dag leveren? Stel uw bedrijf dan kandidaat
voor de ‘KMO-Laureaat 2012’. Deze prestigieuze prijs is weggelegd
voor kmo’s die zich onderscheiden in de belangrijkste domeinen van
de bedrijfsvoering. Door deze titel schittert uw bedrijf niet alleen op
het gala, maar krijgt u ook uitgebreide media-aandacht in binnen- en
buitenland. Een sterk signaal naar klanten en prospecten. Want wie
wil er nu niet met een winnaar werken?

Alle info en inschrijven op
W W W. K MOL AU R E A AT. BE
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