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Patrick Kestens (57), tot voor
kort op de Corda Campus verant
woordelijk voor de uitbouw van 
de Corda Incubator, gaat aan de 
slag voor bedrijfsadviesbureau 
PwC Belgium.

Kestens, misschien nog het 
meest bekend als vader van on
dernemer Davy Kestens, werd 
in 2013 bij de Limburgse investe
ringsmaatschappij LRM aan 
boord gehesen wegens zijn we
reldwijde ervaring en connecties 
in de industrie. In maart 2014 
kreeg hij de opdracht om de jon
ge bedrijven van Corda Incubator
te begeleiden en de kweekvijver 
voor startende ICTbedrijven uit 
te bouwen tot een Silicon Valley 
in het klein. En dat werd een 
succes. Meer dan 200 startende 
bedrijven passeerden er de revue.

Dit voorjaar kondigde hij ech
ter aan, de deur bij Corda Incu
bator achter zich dicht te trek
ken. Hij gaf zichzelf enkele 
maanden de tijd om zijn hoofd 
leeg te maken en een nieuwe uit
daging te zoeken.

Die uitdaging is er nu. Het in
ternationale bedrijfsadviesbureau 
PwC, dat ook een stek heeft op 
de Corda Campus in Hasselt, 
heeft hem aan de haak geslagen 
om de Belgische startups en 
scaleups te ondersteunen. 

‘Het doel is om veelbelovende
jonge bedrijven en kmo’s te hel
pen om sneller en slimmer te 
groeien. Daarover kan ik mijn er
varing en netwerk inbrengen.’

PwC, de afkorting van Price 
Waterhouse Coopers, behoort al 
sinds jaar en dag tot de zoge
naamde Big Four van wereldwij
de consultancybedrijven. Met 
276.000 medewerkers in 157 lan
den vervoegt het kleppers als De
loitte, EY (Ernst & Young) en 
KPMG. In België werken er 
2.200 mensen voor PwC. De Has
seltse vestiging telt 40 medewer
kers. (hbvl)
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Vlieggroep
Wim  Schoepen  is  vijftig  jaar,

gehuwd en vader van drie kinde
ren. Hij is afkomstig uit het Ant
werpse Beerse en woont al 25 jaar
in Hasselt. 

Bij Defensie diende hij vijf jaar
in Duitsland (Aken en Kalkar) en
was  hij  onder  meer  chef  van  de
1ste Carabiniers in Leopoldsburg.
Op dit moment is de kolonelvlie
ger stafbrevethouder de comman
dant  van  de  vlieggroep  van  de
1ste  Wing  in  Bevekom.  Hij  staat
daar aan het hoofd van een 
200tal professionals van het heli
kopterdetachement. 

‘Bij  Defensie  sta  ik  bijna  aan
het  natuurlijke  einde  van  mijn
carrière,  maar  ik  heb  me  altijd
voorgenomen om een tweede car
rière te beginnen. De provincie is
een kolfje naar mijn hand: ik hou
van een uitdaging, het nemen van
verantwoordelijkheid en het die
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Personeel Tom Vandeput (CD&V)
is zichtbaar blij dat de provincie
na  een  zoektocht  van  ander
half  jaar  opnieuw  een  algemeen
directeur krijgt. 

‘De  griffier  zal  samen  met  de
nieuwe beleidsploeg zorgen voor
de frisse wind in het provinciebe
stuur. Hij is de schakel tussen de
politiek  en  850  ambtenaren,
maakt samen met de gouverneur
deel uit van de deputatie en heeft
als  enige  ambtenaar  spreekrecht
in de provincieraad.’

Kolonel Wim Schoepen wordt schakel tussen politiek en 850 provincieambtenaren voor komende zeven jaar

Kolonel-vlieger is klaar met legercarrière 
en wordt griffier bij provincie Limburg

Kolonelvlieger Wim Schoepen 
begint in de lente van 2020 aan 
zijn tweede carrière en wordt dan 
de nieuwe griffier van de 
provincie. Hij komt werken met 
de fiets. 

‘Bij Defensie sta ik 
bijna aan het einde van 
mijn carrière, maar ik 
heb me voorgenomen 
een tweede carrière te 
beginnen’
WIM SCHOEPEN 
Nieuwe griffier provincie Limburg

nen van de samenleving.’

Mandaat
Voorlopig blijft de kolonel nog

even  op  post  in  Bevekom.  ‘Mijn
opvolger  is er nog niet en  ik wil
mijn taken daar nog afronden.’ 

Schoepen is master in de socia
le en militaire wetenschappen. Bij
Defensie  zou hij begin 2025 met
pensioen kunnen gaan, maar als
griffier  begint  hij  aan  een  man
daat van zeven jaar en zal hij ook

Wim Schoepen is de nieuwe griffier
van de provincie.  ©  Karel  Hemerijckx

De vakbonden van Armonea, een van
de grootste private spelers in de rusthuis
sector in ons land, voeren vandaag in 
Hasselt actie tegen het personeelstekort, 
de hoge werkdruk en het gebrek aan res
pect van de directie. De actie in het Has
seltse rusthuis Gaerveld is een initiatief 
van het ACV, maar wellicht nemen ook 
werknemers van de BBTK eraan deel. De 
vakbondsactie blijft beperkt tot Hasselt, 
maar geldt volgens de vakbond voor heel 
Armonea. Volgens de vakbond blijft het 
aantal ‘meeruren’ stijgen, terwijl de recu
peratie daarvan gefaseerd wordt toege
staan. Voorts worden uurroosters op som
mige plaatsen te laat meegedeeld en wor
den er onderbroken diensten ingepland. 

De bonden verwachten dat de directie
met oplossingen over de brug komt, zodat 
er kwaliteitsvolle zorg in de juiste werk
omstandigheden kan zijn. (belga) 

Hasselt

Vakbonden voeren 
vandaag actie 
bij Armonearusthuis

iets minder verdienen. ‘Financieel
is het inderdaad een klein stapje
terug,  maar  dat  vind  ik  niet  zo
erg.’

Nummer twee 
De provincieraad heeft de aan

stelling van Schoepen gisteravond
bevestigd.  De  zoektocht  naar  de
nieuwe  griffier  begon  in
april 2018, toen Renata Camps be
sliste om naar de privésector  te
rug te keren. 

‘De  eerste  aanwervingsproce
dure is  in 2018 stopgezet, omdat
er te weinig geschikte kandidaten
waren’, zegt gedeputeerde Vande
put.  ‘Na  het  aantreden  van  de
nieuwe deputatie op 3 december
hebben we meteen werk gemaakt
van  een  nieuwe  procedure.’  De
provincie moet nog op zoek naar
een nieuwe nummer twee, omdat
de  personeelsdirecteur  vorige
maand met pensioen is gegaan.

Dierenrechtenorganisatie Animal 
Rights heeft een strafklacht ingediend te
gen slachthuis VanDrie België nv in Has
selt en de onbekende, directe daders van 
dierenmishandeling in het bedrijf. Ani
mal Rights bracht in december 2018 beel
den van ernstige dierenmishandeling in 
de Hasseltse vestiging naar buiten, waar
door het slachthuis volgens de organisa
tie definitief gesloten dient te worden. 
VanDrie België zegt op dit moment nog 
niet in kennis te zijn gesteld over een 
eventuele zaak, maar zal communiceren 
zodra er officieel een zaak loopt.

Na de slachthuizen van Tielt en Ize
gem is VanDrie in Hasselt het der
de slachthuis dat Animal Rights vanwege 
dierenmishandeling voor de rechter 
brengt. Volgens Animal Rights is inmid
dels een onderzoeksrechter aan de zaak 
toegewezen.  (belga) 

Hasselt

Animal Rights 
daagt slachthuis VanDrie 
voor de rechter

Kiwanis SintTruiden Haspengouw or
ganiseert in de herfstvakantie voor de 
22ste keer een ‘Grote tweedehands boe
kenbeurs’. Paradepaardjes zijn een hele 
reeks boeken en cursiefjes van de Lim
burgse auteurs Louis Verbeeck en Jos 
Ghysen van uitgeverij Heideland. ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat die als zoete broodjes 
zullen verkopen’, zegt voorzitter Michel 
Top. De beurs van Kiwanis behoort tot de 
absoute top in Vlaanderen met ruim 
50.000 boeken en ze is inmiddels uitge
groeid tot een van de grootste in België. 
De organisatie kan elk jaar rekenen op 
milde schenkingen uit privécollecties en 
openbare bibliotheken. De opbrengst gaat 
naar sociale projecten in de regio. De boe
kenbeurs vindt plaats in de polyvalente 
sportzaal van KCST in de Plankstraat van 
SintTruiden. De deuren openen op don
derdag 31 oktober om 15 uur.  (jcr)

SintTruiden

Boekenbeurs Kiwanis 
verkoopt in herfstvakantie 
unieke tweedehandsboeken

Twee interimchauffeurs van een lea
singmaatschappij zijn door de rechtbank 
van Tongeren veroordeeld voor een in
braak bij Garage Boden in Tongeren. De 
twee krijgen een werkstraf van 150 uur en 
een gevangenisstraf van acht maanden 
met uitstel. De andere drie chauffeurs 
werden vrijgesproken voor de inbraak.

Op 11 maart 2017 moesten de vijf man
nen 28 wagens ophalen, waaronder 
drie in Tongeren. Ze merkten dat er on
voldoende brandstof in de wagens zat en 
klommen over de poort, om enkele jerry
cans te gaan halen. Een van de mannen 
ging echter nog laptops en gsmtoestellen 
stelen in de kantoren, en gaf die aan een 
tweede man. Toen de politie aankwam, 
troffen ze de vijf mannen aan in de buurt 
van de garage. Alleen de twee chauffeurs 
die het multimediamateriaal hadden ge
hanteerd, werden veroordeeld. (belga) 

Tongeren

Interimchauffeurs 
van leasingmaatschappij 
veroordeeld voor inbraak


