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Ex-Zoerselaar Filip Helssen vervult droom met
oprichting van eigen bedrijf
De carrière van jarenlang Zoerselaar Filip Helssen was in kannen en kruiken, toen hij
vorig jaar besliste zijn professionele leven over een andere boeg te gooien. ''Ik was 39
en toe aan verandering'', aldus Filip. ''Ik heb altijd twee grote levensdromen gehad.
De eerste - een boeiende job waarin ik veel van de wereld zou kunnen zien - kon ik
verwezenlijken dankzij mijn vorige job, die me geregeld in het buitenland bracht. De
andere - een eigen onderneming uitbouwen - bleef echter ook in mijn hoofd spelen.
Vorig jaar kwam ook die droom uit, toen ik samen met een jeugdvriend ons eigen
bedrijf oprichtte.''
Hoe het begon
''Chris werkte al jaren mee in een familiezaak'', vertelt Filip. ''Ik was Operations
Director bij een koffiebedrijf en verantwoordelijk voor zo'n honderdtal mensen. Toch
waren we allebei toe aan iets anders. Tussen pot en pint kwamen we op het idee om iets te doen voor de groeiende
groep vijftigplussers. We hebben op een zaterdag een tiental vrienden opgetrommeld om samen een businessplan op te
stellen. Die éne zaterdag werden er uiteindelijk zeven, waarna ons eigen bedrijf een feit was!''
Filip en Chris houden zich sindsdien bezig met het uitdokteren van interessante activiteiten en producten voor actieve
vijftigplussers. Eén van die producten is de Mediobox, een verrassingsbox boordevol stalen en kortingsbonnen voor wie
met pensioen gaat.
De perfecte combinatie
''Chris en ik vullen elkaar perfect aan. Hij heeft voornamelijk ervaring opgedaan in een kleinere onderneming, terwijl ik
meedraaide in een multinational. Beide ervaringen komen ons nu zeer goed van pas. Daarnaast zijn we ook allebei
jarenlang actief geweest in de scouts van Halle. Ik hecht daar veel belang aan. Zo probeerde ik als Operations Director
bijvoorbeeld, indien mogelijk, iemand aan te werven met een verleden als lid van een jeugdbeweging. Je ontwikkelt dan
immers belangrijke sociale vaardigheden - zoals in team werken, vergaderen, het geld beheren, een kampplan
opstellen, creatief zijn, organiseren -, die binnen een bedrijf één voor één zeer belangrijk zijn.''
Natuurmens
Wanneer Filip niet aan het werk is, kunt u hem mogelijk vinden bij de vereniging 'Red de Voorkempen', in de Milieuraad
van Schilde, of gewoon in de buitenlucht. ''In de natuur kom ik pas echt tot rust. Als kind al speelde ik úren in de Halse
bossen. Ook mijn woning ligt midden in het bos. Heerlijk om er na een drukke werkdag thuis te komen. Ik waan me er
soms zelfs in het zuiden van Frankrijk.''
We wensen Filip alvast nog een bloeiende carrière, en wie weet ooit echt een huis in het zuiden van Frankrijk.
Meer info: communicatie@zoersel.be, www.belona.be, Beluister hier een radiofragment
Deze pagina mag u overnemen en dupliceren mits vermelding van bron en datum.
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