SPEEDDATE
NETWERK

BART BIESMANS VAN COLDSET PRINTING PARTNERS
In Speeddate leggen we de voorzitter van een
netwerk enkele vragen voor over zijn of haar
rol en de meerwaarde van het platform.

“Dankzij onze netwerkactiviteiten
krijgen leden een unieke kijk
achter de schermen van
Limburgse bedrijven.”
Deze maand gaan we op bezoek bij Bart Biesmans, Operations Managers bij Coldset
Printing Partners. Hij is al enkele jaren de enthousiaste voorzitter van het Netwerk
Productie. Samen met enkele stuurgroepleden en een secretaris sleutelt hij elk
academiejaar aan een programma van leerrijke activiteiten.
Kan je je kort even voorstellen?
“Sinds 2011 werk ik als Operations Manager bij Coldset Printing
Partners. In die functie zorg ik ervoor dat we goede operationele resultaten halen en dat al ons drukwerk kwalitatief én op tijd geleverd wordt,
wat anno 2022 best een uitdagende opdracht is.”
“Als dochterbedrijf van Mediahuis zijn we vandaag de enige krantendrukkerij in Vlaanderen. Met onze vestiging in Paal-Beringen investeren
we volop in nieuwe technologie en zo duurzaam mogelijke drukprocessen. Paradepaardje zijn onze milieuvriendelijke, waterloze drukpersen
die met een druksnelheid van 50 kilometer per uur de snelste ter wereld
zijn. Daarnaast beschikt onze drukkerij over windmolens, zonnepanelen
én drukken we grotendeels op 100 procent gerecycleerd papier.”

Wat is jouw link met Voka?
“Omdat ik zelf al vele jaren met beide voeten in een productieomgeving werk, vroeg Voka – KvK Limburg me destijds om voorzitter van het
Netwerk Productie te worden. Die taak vervul ik met plezier, omdat
ik er – samen met mijn stuurgroepleden Helga Ponnet en Kris Deglin
– van overtuigd ben dat netwerking en kruisbestuiving van zakelijke
ideeën een echte meerwaarde opleveren voor ondernemers. In onze
ledengroep streven we naar een open sfeer waarin ervaringen vlot uitgewisseld worden. Via bedrijfsbezoeken en themabesprekingen willen
we alleszins de nodige interactie uitlokken.”
Hoe ziet de werking van jullie netwerk eruit?
En welke ondernemingen zijn lid?
“In ons netwerk is elke professional welkom die een productiegerelateerde functie uitoefent, zoals productiemanagers, operations manager, plant managers, kwaliteitscontroleurs… Onze groep telt vandaag
30 leden, met een interessante mix van startende en ervaren profielen.
Dat levert vaak boeiende discussies op tijdens onze netwerkactiviteiten. Ook via één-op-ééngesprekken worden heel wat leerrijke tips
uitgewisseld.”
“Als voorzitter vergader ik enkele keren per jaar met mijn stuurgroepleden en de netwerksecretaris. Jaarlijks doen we een rondvraag bij onze
leden, om zo te peilen naar thema’s die ze interessant vinden, gepaste
tijdslots voor activiteiten en bedrijven die interesse hebben voor een
bezoek achter de schermen. Ook polsen we steeds of er leden zijn die
zelf een thema willen presenteren. Die output gieten we vervolgens in
een programma.”

“Ons netwerk
bestaat uit een
interessante
mix van jonge
en ervaren
professionals.
Dat levert
vaak boeiende
discussies
op!”

Welke netwerkactiviteiten
stonden en staan op het
programma?
“Met ons Netwerk Productie hebben we de luxe en het voorrecht
om te ontdekken hoe Limburgse
bedrijven en organisaties werken.
Die kans voor een blik achter de
schermen krijg je niet elke dag. Zo
mochten we al op bezoek gaan
in de gevangenis in Hasselt, de
haven van Genk en tal van maatwerk- en productiebedrijven, van
een baksteen- tot matrassenfabrikant.”
“ Vo r i g j a a r d i c t e e r d e d e
coronapandemie de inhoud van
onze netwerkkalender. We organiseerden online infosessies over
de werking van de beurs, digitalisering of tools om de betrokkenheid op de werkvloer te vergroten. Dit jaar willen we opnieuw de
boer op met fysieke activiteiten.
Zo plannen we onder meer een
bezoek aan de Corda Campus in
Hasselt, met bedrijfsbezoeken en
een inspirerende presentatie van
een start-up.”
“Naast inhoudelijke sessies plannen we af en toe ook ludiekere
momenten in. Zo konden onze
leden al genieten van een golfinitiatie en een bezoek aan een
ginstokerij. De activiteiten voor
het komende jaar houden we nog
even geheim!” (lacht) ◀

Netwerken geeft een meerwaarde
op ieder bedrijfsniveau.
Het uitwisselen van kennis, ervaring en contacten binnen het
eigen vakgebied leidde al vaak tot betere beslissingen en verrassende inzichten. Momenteel beschikt Voka ‒ KvK Limburg over
54 netwerken met meer dan 2000 netwerkleden. In deze rubriek
laten we een van de voorzitters van de netwerken aan het woord.
Meer info:
eline.stragier@voka.be - www.voka.be/limburg/netwerken
Meer info over het Netwerk Productie:
www.voka.be/limburg/productie

mei 2022 Bedrijvig Limburg 51

