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• Alles over een allereerste of nieuwe job in je eigen streek.
• Ga rechtstreeks in gesprek met tientallen werkgevers en kies uit honderden jobs
•  Volg onze live sessies met gratis carrièreadvies & coaching, 

tips voor een geslaagde zoektocht, bedrijfsvoorstellingen, …

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/virtuelebeurs

14:00 - 19:00

1 april 2021

Scan me 
en ontvang je gratis toegangsticket!

ING sluit meer dan de helft van zijn 
Nederlandse bankkantoren. Daardoor 
gaan er 440 banen verloren. Het aantal 
eigen bankkantoren neemt met 69 af, 
waardoor er 59 overblijven. De reorgani-
satie komt bovenop ingrepen die het 
Nederlandse financiële concern vorig 
jaar al had aangekondigd. Volgens ING 

was er bij de kantoren die dicht gaan, 
weinig toeloop van klanten. Wie toch 
nog bij de bank langs wil, wordt 
doorverwezen naar een ING-service-
punt. ING wil de medewerkers zoveel als 
mogelijk naar een nieuwe baan begelei-
den. ING telt in Nederland ongeveer 
15.000 medewerkers. (b)

bij de behandeling van littekens en
brandwonden. Sporters gebrui-
ken de producten tegen wrijving 
en de gevolgen van koude en hitte.

Innovatie
Uit de samenwerking, die werd 
betoelaagd met een innovatiepre-
mie van 50.000 euro van de pro-
vincie Limburg, ontstond een 
combinatie van een huidlotion
van Naqi met een voedingssup-
plement van 4Gold. “Dat biedt 
een veel hogere effectiviteit dan de
producten afzonderlijk”, aldus
Edgard Geyskens van Naqi. “Tra-
ditioneel worden sportlotions in-

440 CIJFER VAN DE DAG 
ING sluit ruim helft 
bankkantoren in Nederland
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Limburgs Naqi helpt sporters recupereren

Het Limburgse bedrijf Naqi, 
gespecialiseerd in huidverzor-
gingsproducten, heeft samen 
met de producent van voe-
dingssupplementen 4Gold van 
profwielrenner Mathieu Van 
der Poel een product ontwik-
keld dat sporters helpt om 
sneller te recupereren.

4Gold is het geesteskind van 
voormalig wielrenner Brent
Luyckx, ex-motorcrosser Axel 
Roelants en wielerfenomeen 
Mathieu Van der Poel. Het be-
drijf dat in 2017 werd opge-
richt, is gespecialiseerd in de 
ontwikkeling en productie van
maag- en darmvriendelijke 
voedingssupplementen voor 
sporters en biedt gezondheids-
en prestatieadvies op basis van
DNA-analyse aan. 
Samen met het Limburgse be-
drijf Naqi ging 4Gold op zoek
naar een product dat sporters 
helpt sneller te recupereren. 
Naqi is sinds 1986 gespeciali-
seerd in de ontwikkeling van
huidverzorgingsproducten die 
onder andere gebruikt worden

Brent Luyckx 
(4Gold), Edgard 
Geyskens en 
gedeputeerde 
Tom Vande-
put. FOTO  KAREL 
HEMERIJCKX

gezet ter ondersteuning van de 
prestaties zowel voor als na het
sporten. Dit product kan dagelijks
op stijve spieren aangebracht wor-
den om circulatie te bevorderen.”
De markt van huidverzorgings-
producten op basis van DNA-
analyse staat nog in de kinder-
schoenen. Luyckx heeft er alle ver-
trouwen in. “We hebben de lotion
zelf al uitgeprobeerd en de eerste
indrukken zijn positief.” Ook Ge-
yskens is optimistisch. “Beide pro-
ducten zijn in synergie met elkaar
getest en de resultaten zijn veelbe-
lovend.” Wanneer het product op
de markt komt, is nog niet bekend.

DIGITALE ZORG

Limburgers zetten schouders 
onder nieuwe incubator
Tal van Limburgse ondernemers 
hebben hun schouders gezet 
onder E-Health Valley. Dat is een 
gloednieuwe incubator die 
veelbelovende start-ups in de 
digitale gezondheidszorg een 
duwtje in de rug wil geven.

E-Health Valley wordt gevormd
door een groepje bedrijven, privé-
investeerders en overheden die de
ontwikkeling en succesvolle
marktintroductie van digitale en 
slimme zorgtoepassingen willen
versnellen. In een start-upstudio 
in Anderlecht zullen elk jaar tien
veelbelovende projecten worden
samengebracht. Met de steun van
experts en raadgevers moet
E-Health Valley fungeren als een 
incubator en accelerator voor de
aanwezige groeibedrijven. De in-
houdelijke focus ligt op digitale
toepassingen. 

20 miljoen euro
Het initiatief is een gevolg van de 
wereldwijde stortvloed aan apps,
smartwatches, wearables en slim-
me platformen. Die markt zit dui-
delijk in de lift, zeker nu alle hulp

welkom is om de druk op de zorg
te verlichten. De beste ideeën 
moeten versneld naar de markt 
worden gebracht, vinden de initia-
tiefnemers van E-Health Valley.
Daarom hebben ze 20 miljoen 
euro verzameld. Het gaat onder
meer om fondsbeheerder EEBIC,
de ULB en private investeerders 
zoals Michael Verschueren (RSC 
Anderlecht), Giovanni Canini en
het investeringsvehikel van Jean
Biesmans (Tectum Group) en Ser-
gio Canini (ex-Metrotile). 
Voorzitter van de raad van be-
stuur is Bilzenaar Bart Becks, die
eerder zijn strepen verdiende bij 
onder meer Skynet, Pro Sieben,
iMinds en Angel.me. (kme)

E-Health Valley legt zich toe op 
slimme zorgtoepassingen. FOTO 
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