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De West-Vlaamse 
bedrijvencentra (BC), 
gelinkt met de POM 
West-Vlaanderen, zijn 
een belangrijke hefboom 
voor startende bedrijven 
en zelfstandigen die 
nood hebben aan 
betaalbare en aangepaste 
infrastructuur, faciliteiten 
en begeleidende 
diensten. Het concept 
van de bedrijvencentra 
werd gelanceerd in 
1983 en steunt op een 
samenwerking tussen 
overheid en de lokale 
private sector via lokale 
zelfstandige uitbatings-
vennootschappen. De 
zeven West-Vlaamse 
centra bieden vandaag ruim 15.000 m² aan ateliers, kantoren 
en doorgangsgebouwen. Einde 2013 waren daarin 132 bedrijven 
actief met samen 310 medewerkers. In de jongste 25 jaar vonden 
bijna 900 bedrijven een tijdelijk onderkomen in deze infrastructuur. 
Het DNA van die gebruikers is de jongste jaren evenwel gewijzigd 
en dat maakt dat de bedrijvencentra hun aanbod diversifiëren. Dat 
blijkt uit een interview met de directeurs van de bedrijvencentra 
van Brugge, Kortrijk en 
Waregem.
Jimmy Vantilborgh, 
directeur BC Brugge: 
“Oorspronkelijk richtten de 
BC’s zich quasi uitsluitend 
tot startende ondernemingen. Doorheen de jaren is ons accent 
echter meer en meer verschoven in de richting van ‘nieuwe 
activiteiten’. Die worden opgezet door zowel beginnende als 
bestaande ondernemingen en dat kunnen bovendien ook 
ondernemingen van buitenlandse origine zijn, zoals spin-offs 
en filialen van multinationals. Van de 132 bedrijven die einde 
2013 operationeel waren in een West-Vlaams BC, kunnen we 
59% catalogeren als starters en groeiers, 30% als gevestigde 
(meer mature) bedrijven en 12% onder de noemer van filiaal van 
grotere Belgische of buitenlandse bedrijven. Zo biedt BC Brugge 
bijvoorbeeld momenteel onderdak aan TS LNG Belgium, het 
Belgische filiaal van de joint venture tussen het Italiaanse Techint 

en het Spaanse Sener, dat 
instaat voor de realisatie 
van de uitbreiding van de 
LNG-terminal in Zeebrugge.”

Flexibel aanbod
Pol Huysentruyt, 
directeur BC Kortrijk: “Het 
Bedrijvencentrum Regio 
Kortrijk was in 1983 het 
eerste bedrijvencentrum in 
Vlaanderen en is één van 
de leading BC’s. De aard 
van de bedrijven die wij 
huisvesten, is in de loop 
der jaren gewijzigd. De 
echte productiebedrijven 
tekenen vandaag nog 
amper voor 10% van onze 
klanten, terwijl het aandeel 
van de dienstensector 

verder toeneemt. Van de 132 ondernemingen die einde 2013 
opereerden in de zeven West-Vlaamse BC’s, was ruim 30% actief 
in groothandel, 15% in ICT en 10% in consulting. Dat maakt dat 
wij ons aanbod en onze infrastructuur aanpassen en diversifiëren 
op maat van de klanten. Dit onder meer met ateliers, kantoren, 
logistieke ruimtes en ook doorgangsgebouwen voor gebruikers 
die behoefte hebben aan grotere ruimtes. Recent hebben 

sommige BC’s specifieke 
entiteiten opgezet voor 
creatieve starters en maken 
we ook ruimte vrij voor 
nieuwe formules zoals de 
flex-kantoren die drempel-

verlagend inspelen op de vraag naar plekken voor co-working. 
Onze flexibiliteit vertalen we ook in de ultrakorte termijnen voor 
het opzeggen van de huur van de lokalen en in ons keuzeaanbod 
qua dienstenpakket, waaronder een meertalige secretariaats-
service, telefoonpermanentie, onthaal, vergaderaccommodatie, 
up-to-date internetarchitectuur, kopie- en printfaciliteiten. Niet 
onbelangrijk zijn het bedrijfsadvies en de begeleiding van de 
starters door de manager van het BC en van specialisten uit zijn 
netwerk (waaronder de POM West-Vlaanderen).”

Tweede jeugd voor de West-Vlaamse bedrijvencentra

De zeven West-Vlaamse bedrijvencentra hebben na een kwarteeuw 
activiteit als ‘broedplaats’ van circa 900 jonge bedrijven, het stadium 
van ‘maturiteit’ bereikt. Ze verruimen nu hun focus en banen nieuwe 
paden in een competitieve omgeving waarin het aanbod aan 
infrastructuur voor starters toeneemt.

Jan Bart Van In

vlnr: Jimmy Vantilborgh (directeur BC Brugge), Marleen Goossens-Demuynck 
(directeur BC Waregem), Pol Huysentruyt (directeur BC Kortrijk) (foto Patrick Holderbeke)

’’Oorspronkelijk richtten de BC’s zich quasi uitsluitend 
tot startende ondernemingen. Doorheen de jaren is het 
accent echter meer en meer verschoven in de richting 
van ‘nieuwe activiteiten”
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Investeringen troef
Marleen Goossens-
Demuynck, directeur BC 
Waregem: “Gans deze 
vernieuwde constellatie 
maakt dat we de jongste 
jaren ook aanzienlijk 
hebben geïnvesteerd in 
uitbreiding en aanpassing 
van de infrastructuur en in 
de modernisering van de 
aangeboden hulpmiddelen 
en diensten. Voor de 
periode 2010-2013 gaat 
het over een investering van 
2,35 miljoen euro voor 
gans West-Vlaanderen. BC 
Waregem investeert in 2014 
in extra kantoren en in een 
nieuwe ruime vergaderzaal 
van 80 m² op de huidige site van het bedrijvencentrum. In een 
tweede fase bouwen we een aantal loodsen van 350 m² per 
entiteit op de site Groenbek in Waregem, dat is op 2 km van het 
huidige bedrijvencentrum.
De totale investering voor deze dubbele operatie bedraagt circa 
1 miljoen euro en wordt gerealiseerd met eigen middelen. De 
schitterende ligging bij de oprit/afrit E17 op de as Rijsel-Gent 

is een heel belangrijke 
troef. BC Waregem is het 
bedrijvencentrum met 
de grootste rotatie aan 
gebruikers in de provincie. 
Maar ook inhoudelijk is 
innovatie aan de orde. 
In samenwerking met de 
P OM -Wes t-V laanderen 
zetten we in op een 
verhoogde aandacht voor 
de intake en de follow-up 
van de bedrijven die 
hun intrede maken in 
een bedrijvencentrum. 
De bedoeling is om de 
drempelvrees van de 
starters te verlagen en 
om de falingpreventie te 
verhogen. 

Het mag duidelijk zijn dat de West-Vlaamse bedrijvencentra 
(ondanks de toegenomen concurrentie) springlevend zijn en een 
excellent en attractief instrument blijven voor het huisvesten en 
begeleiden van starters en groeiers.”

 ❱ www.bcwestvlaanderen.be

vlnr: Marleen Goossens-Demuynck, Jimmy Vantilborgh, Pol Huysentruyt bij de 
installaties van CTC Benelux in het BC van Kortrijk (foto Patrick Holderbeke)
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