United Experts: pragmatische probleemoplossers
Watercircle.be mocht onlangs United Experts in zijn ledenbestand opnemen. Zoals steeds
ziet ons waternetwerk nieuwe leden graag komen en dat geldt zeker ook voor een
organisatie zoals dit kennisnetwerk dat zijn expertise met andere leden wil delen. Uit dit
soort wederzijdse bevruchting komt wel vaker iets moois voort.
De cvba United Experts is inmiddels meer dan tweehonderd medewerkers groot. Maar wat
doet deze onderneming? Tot wie richt ze zich? Wat biedt ze haar doelgroepen aan? Met
welke producten? En waar vind ik ze?
Een boel vragen en op de laatste luidt het antwoord: “We hebben zes kantoren in
Vlaanderen, van Beringen over Turnhout en Bierbeek tot in Wetteren en de twee vestigingen
in West-Vlaanderen, Torhout en Ieper”. Die tweehonderd collega’s zijn vooral ingenieurs,
milieucoördinatoren en adviseurs. We maken kennis met één van hen, Lies Bamelis.

Lies Bamelis
In het gerenoveerde kantoor in Wetteren staat Lies Bamelis ons met een brede glimlach op te
wachten. Watercircle.be is voor haar geen onbekende. Als bio-ingenieur van de KULeuven,
waar ze afstudeerde in 2004 op een eindwerk rond beeldverwerking voor het opvolgen van
slibkwaliteit deed ze een eerste werkervaring op bij Emfri Europe, waarna ze snel als
procesingenieur terechtkwam bij Biotim en dus bij ons stichtend lid Waterleau. Een goede
leerschool, zegt ze nu, veel van wat ik daar aan ervaring opdeed is me in de acht jaar United
Experts al goed van pas gekomen. Gewapend met de nodige technologische knowhow én
met oog voor de economische mogelijkheden van de vragende partij levert United Experts

advies op maat. En die vragende partij, dat kan nagenoeg elke onderneming zijn – zowel in
de industriële als in de landbouwsector.
“Ik hou me onder andere bezig met watertechnologie”, zegt Lies Bamelis, ”en heb intussen al
prima samengewerkt met verschillende van uw leden. Maar wij gaan ook breder, want onze
belangstelling gaat uit naar alle ondernemingen die willen innoveren. We lossen problemen
op, of liever: we ondersteunen de klant in het oplossen van zijn problemen. Dit doen we
waar mogelijk door eigen expertise, maar eveneens door het inschakelen van externe experts
voor specifieke problemen. Een vaak terugkerende vraag is bijvoorbeeld: hoe kan ik mijn
lozingskosten verminderen? Kan ik nog lozen in de riolering en wat zijn eventuele
alternatieven? Wij van United Experts scheppen voor de klant duidelijkheid in het wettelijke
kader, en voeren haalbaarheidsstudies uit indien de klant dat wenst. Dan bestuderen we hoe
het rendement beter kan en wegen we verschillende scenario’s af. Vrijwel permanent
verdiepen we ons dan ook in eventuele veranderingen in wet- en regelgeving, zodat de klant
zich kan concentreren op wat hij het liefst zelf en meestal ook goed doet, dat wil zeggen:
ondernemen. Die permanente studie van de regelgeving betekent natuurlijk niet dat onze
mensen alleen daar oog voor hebben. We staan gekend voor onze pragmatische aanpak. En
daarnaast houden we ons bij de bedrijven ook bezig met rendement, energieverbruik,
leefmilieu-impact, enzovoort.
Onze adviesgroep heet United Experts, en brengt twaalf ondernemingen met diverse
expertises en complementaire skills samen. Elk bedrijf bewaart zijn eigen karakter, maar
samen delen we dezelfde waarden en principes: ons DNA. Dat specifieke DNA van ons
netwerk (zie ook ons logo) omvat: proactief handelen, oplossingen op maat uitwerken,
pragmatisch en probleemoplossend optreden, daarbij geholpen door continue opleiding.
Zelf, zo zegt Lies Bamelis, is ze waterexpert en teamcoördinator voor Profex, studie- &
adviesbureau, gespecialiseerd in omgeving, bodem en energie. Verder zijn daar het DLVstudie- en adviesbureau, marktleider in de landbouwsector, onder meer ook op het gebied van
subsidieregelingen, fiscaal advies, en risicomanagement; en Exergie voor uw energie-audit
en kostenoptimalisatie, om Innolab niet te vergeten, een onderzoeks- en servicelaboratorium
dat werkt op het gebied van biogasproductie, en waterzuivering. In dit rijtje hoort ook BDA
Engineering, een bureau dat is gespecialiseerd in stabiliteitsstudies en opvolging van
bouwprojecten. Andere United Experts zijn Landmax, een bureau dat totaaloplossingen
uitwerkt voor bos- en natuurbeheer; Landboom dat focust op boomverzorging in de ruime
zin van het woord. Het Beeld van Morgen houdt zich bezig met groen- en
infrastructuurprojecten; Erfgoed en Visie voert studieopdrachten uit die te maken hebben
met restauratie en herbestemming van erfgoedsites. De andere loten aan de United Expertsboom zijn Lycopersicon dat advies geeft in teelttechniek en bedrijfsplanning in de tuinbouw
en Delphy dat zich heeft gespecialiseerd in teeltbegeleiding en advies op maat in de
glastuinbouw en de aardbeiteelt.
En wat zijn de plannen?
Lies Bamelis: Hoewel we een steeds grotere groep worden, willen we de gedrevenheid en
flexibiliteit van een “klein” bedrijf behouden. Dankzij de geografische verspreiding vindt de

klant ons team van gemotiveerde medewerkers in de nabijheid en ziet dat het snel kan
opereren. Wij mikken ook steeds meer op Wallonië, met antennes in Louvain-la-Neuve en
Warcoing (Henegouwen). Een bezoek aan de United Experts website leert dat de groep op
zoek is naar bouwkundige tekenaars, planologen, accountants, teeltadviseurs,
milieuconsulenten en nog veel meer.
Naar buitenlandse uitbreiding zoeken we niet actief, want onze expertise, bijvoorbeeld op
het gebied van wetgeving is niet zonder meer elders toepasbaar, vandaar ons streven naar
een maximale verankering in eigen land. We willen echter wel graag leren van buitenlandse
vakgenoten en zien hoe de technologie daar evolueert – door deel te nemen aan
verschillende (Europese) projecten (veelal rond nutriënten recuperatie) wordt ook deze
honger gestild.
Voor dat leren van anderen, en om voeling te houden met de nieuwste technologische
evolutie zitten we bij Watercircle.be en bij zijn leden wel goed. We zijn nu al een paar jaar
trouwe bezoekers van de Aquaramawaterbeurs en zullen in de nabije toekomst ook wel
vaker op jullie evenementen afkomen.
URL: www.unitedexperts.be

