
Van bij de oprichting in 2011 lag de focus van eligio op het outsourcen van receptie- en officediensten. 
“Ons business model is hetzelfde gebleven, zij het dat het accent van het onthaalgebeuren nu 

explicieter op hospitality, totaalbeleving en het menselijke aspect ligt. Onze decentrale aanpak – 
werken met regio’s en clusters – zorgt ervoor dat we de lijnen met onze klanten-bedrijven en 
medewerkers kort kunnen houden”, aldus Hilde Vanhemelryck en Xavier Vandewiele, – samen met 
Annelies Haezendonck – Managing Partners van eligio.
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Trots, actief onthaal en hospitality gaan hand in hand

De kantoren in Vilvoorde zijn de ontmoe-
tingsplek	bij	uitstek	voor	de	medewerkers	
van	 eligio.	 Het	 bedrijf	–	met	 een	 vlakke	
organisatiestructuur	–	beschikt	 niet	 over	
filialen	 over	 het	 land	 verspreid.	Via	 clus-
terverantwoordelijken per regio – steeds 
fysiek	aanwezig	bij	klanten	en	eigen	me-
dewerkers – stuurt eligio haar operations 
aan.	“Grote	 bedrijven	 hebben	de	 neiging	
om zich sterk te centraliseren. Met eligio 
wilden we dit net vermijden door onze 
clusterverantwoordelijken veel verant-
woordelijkheid	 te	 geven.	 Zij	 kennen	 de	
regio	 die	 ze	 beheren	 zeer	 goed	 en	 zijn	
de Single Point of Contact, zowel naar 
klanten als naar medewerkers Dat is één 
van onze sterktes. We zijn gefocust op 
onze nichemarkt in alles wat we doen. 
In	tegenstelling	tot	een	bedrijf	dat	naast	
zijn	core	business	–	bv.	beveiliging	–	ook	

onthaalactiviteit	aanbiedt.	Eligio	wil	niet	
de grootste marktspeler in het onthaal-
gebeuren	 zijn,	 wel	 de	 beste”,	 zegt	 Hilde	
Vanhemelryck. De sectoren en onderne-
mingen	waarin	Eligio	actief	is,	zijn	divers:	
farma, consulting, IT, automotive, voeding… 
“Onze	klanten	zijn	één	voor	één	trotse	on-
dernemingen. Trots en actief onthaal gaan 
hand	in	hand”,	vult	Xavier	Vandewiele	aan.

Het ene onthaal is het andere niet
Grote	 bedrijven	 willen	 dat	 hun	 onthaal	
fysiek	 bemand	 wordt	 om	 redenen	 van	
standing en imago. De persoon die aan 
het	 onthaal	 zit,	 vormt	 voor	 bezoekers	
de	 eerste	 kennismaking	 met	 het	 bedrijf.	
“Wat	 niet	wegneemt	dat	 het	 onthaal	van	
bedrijf	 tot	 bedrijf	 anders	 georganiseerd	
kan zijn – naargelang de taakomschrij-
ving.	 Eerder	 administratief	 (bezoekersre-

gistratie, deel uitmakend van het facility 
management)	of	eerder	hospitality	(goede	
totaalbeleving	 van	 de	 bezoeker)	 gericht.	
Of	 een	 combinatie	 van	 beide.	 Bepaalde	
ondernemingen willen permanent twee 
medewerkers aan het onthaal. Het gaat 
telkens over maatwerk. Vaak zijn onze 
medewerkers de ogen en de oren van de 
Facility	Manager	op	de	site	van	de	klant”,	
aldus Vanhemelryck.

Moderne technologie ondersteunt
In	 de	 visie	 op	 het	 onthaalgebeuren	 van	
eligio levert moderne technologie on-
dersteuning, zonder de dominante factor 
te	zijn.	“Voor	ons	primeert	het	menselijke	
aspect. Bovendien moet de continuïteit 
van	 het	 onthaal	 bij	 de	 klant	 verzekerd	
zijn en dat kan enkel als er met een solide 
organisatie wordt samengewerkt. Het re-
kruteren	van	onze	medewerkers	gebeurt	
–	 zoals	 bij	 de	meeste	 bedrijven	–	 via	 de	
bestaande	 kanalen:	 jobsites,	 onze	 eigen	
website,	 eigen	medewerkers,	 sociale	me-
dia…. De aanwerving zelf is de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van het interne 
sales	 en	 HR-team”,	 zegt	 Vandewiele.	 In-
zake competenties onderscheidt eligio 
3 categorieën	van	medewerkers:	zij	die	in-
staan voor eerder uitvoerende opdrachten, 

“Vaak zijn onze medewerkers de ogen 
en de oren van de Facility Manager op 
de site van de klant” 
Hilde Vanhemelryck, eligio
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zij	die	zelfstandig	kunnen	werken	binnen	
een welomschreven kader en een zekere 
beslissingsvrijheid	 hebben.	 En	 tenslotte	
zij	 die	 een	bepaalde	materie	 kunnen	be-
heren en opvolgen, en een management-
verantwoordelijkheden	 opnemen	 binnen	
het	 bedrijf	 waarvoor	 ze	 werken.	 Wat	 de	
tweede	 en	 de	 derde	 categorie	 betreft,	
beschikt	meer	dan	de	helft	van	de	mede-
werkers over een Bachelor- of een Master-
diploma.

Niche, specialisme én passie
Bedrijven-klanten	 en	 medewerkers	 heb-
ben	 een	 contract	 van	 onbepaalde	 duur	
met eligio, maar treden niet onder die 
hoedanigheid/brand	 naar	 buiten.	 Er	 zijn	
ook	 grote	 dienstverlenende	 bedrijven	
die hun onthaalactiviteit outsourcen aan 
eligio.	 Zij	 zijn	 zowel	 partners	 als	 klan-
ten.	“Ondernemingen	kiezen	omwille	van	
meerdere redenen voor eligio als service 
provider voor hun onthaal. We zijn een ni-
chespeler én tegelijkertijd ook een speci-
alist	in	het	onthaalgebeuren.	Bovendien	is	
eligio	een	onafhankelijk	bedrijf	dat	geen	
deel uitmaakt van een grotere groep. Ook 
de	efficiënte	clusterstructuur	en	het	men-
selijke	contact	–	de	nabijheid	van	klanten	
en	medewerkers	–	bepalen	mee	de	keuze	
van	 bedrijven	 voor	 onze	 services”,	 aldus	
Vanhemelryck.	 “Last	 but	 not	 least:	 onze	
medewerkers	stralen	passie	voor	hun	job	
uit.	 Dat	 zijn	 alvast	 de	 echo’s	 die	 we	 bij	
onze	klanten	opvangen.”

Marktleiderschap behouden
Momenteel	 is	 eligio	–	 met	 een	 320-tal	
medewerkers – marktleider in de onthaal-
niche	in	ons	land.	“Over	een	periode	van	
3 à	4 jaar	willen	we	ons	marktaandeel	uit-
breiden	 tot	een	500-tal	medewerkers.	Er	
is meer dan voldoende groeipotentieel in 
ons	 land.	We	hebben	nooit	meer	nieuwe	
klanten	aangetrokken	dan	in	de	voorbije	
12 maanden”,	zegt	Vandewiele.	“2019 was	
tot	nu	toe	een	recordjaar.	Tijdens	het	be-
gin van de coronapandemie werd onze 
groei om evidente redenen tijdelijk ver-
traagd.	Het	aantal	geleverde	uren	bij	klan-
ten	daalde	met	10%,	maar	de	contracten	
met	 de	 klanten	 bleven	 behouden.	 Sinds	
begin	 2021  zijn	 alle	 klanten	weer	 volle-
dig	heropgestart.	2022 wordt	sowieso	een	
nieuw topjaar. De impact van de corona-
crisis heeft er ook voor gezorgd dat we 
nieuwe medewerkers konden rekruteren 
uit zwaar getroffen sectoren zoals de ho-
reca	en	de	luchtvaart.”

Schaalvergroting
“Onthaal	is	een	universeel	gegeven	in	grote	
bedrijven,	overal	ter	wereld.	Onze	klanten	
maken	 vaak	 deel	 uit	 van	 globale	 bedrij-
ven met een universeel karakter. Business 
wise	 heeft	 het	 onthaalgebeuren	 in	 alle	
(bedrijfs)culturen	 een	 prominente	 plaats.	
Actief onthaal, hospitality en aandacht 
voor	 de	 bezoeker	worden	 steeds	 belang-
rijker,	de	baliefunctie	op	zich	heeft	plaats	
gemaakt	voor	de	customer	experience	en	
de	totaalbeleving	(begeleiding,	wi-fi,	 taxi	
of	 resto	 bellen,	 etc)”,	 aldus	 Vandewiele.	
“Ook	 de	 schaalvergroting	 is	 onmisken-
baar,	denk	o.m.	aan	ziekenhuisnetwerken,	
specialistische groepspraktijken en grote 
notariskantoren in stedelijke omgevingen. 
De aandacht voor en de nood aan een 

professioneel onthaal neemt steeds meer 
toe. Hier staan onze activiteiten nog in de 
kinderschoenen	 maar	 hebben	 we	 duide-
lijke	ambities.”
Door Philip Declercq
Foto’s eligio

www.eligio.be

01. “Het accent van het onthaalgebeuren ligt nu 
explicieter op hospitality, totaalbeleving en het 
menselijke aspect”
02. “Business wise heeft het onthaalgebeuren in 
alle (bedrijfs)culturen een prominente plaats”
03. Het team dat eligio aanstuurt. Vlnr Willem 
Dewinter, Facility coördinator, Xavier Vandewiele, 
managing partner, Annelies Haezendonck, commer-
cial director, Hilde Vanhemelryck, managing partner, 
Midas Bernaerts, sales manager, Kim Fannoy, Talent 
Management & HR, en Nico Leoni, sales manager.

02

03

33COMPANY SPOT

http://www.eligio.be/

