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TRIXXO, het bedrijf van topondernemer Luc Jeurissen, is op korte tijd
uitgegroeid tot het grootste dienstenchequekantoor van het land.
Maar het is ook druk bezig om met TRIXXO Jobs de uitzendwereld
te veroveren. Heeft die groeispurt iets te maken met de vele power
ladies bij TRIXXO Jobs? Ongetwijfeld. Twaalf Trixxo dames doen
hun zegje.
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“Het succes van TRIXXO is
de mentaliteit die erachter zit”
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Emily Korst, senior officemanager in
Overpelt, Lommel en Geel, is het levende
bewijs dat wie gemotiveerd is, alle kansen
krijgt bij TRIXXO. “Ik ben twee jaar geleden
gestart als consulent en stuur nu een heel
team aan. Mijn job is mijn passie. Als je dat
hier kunt bewijzen, geraak je heel ver.”
Ook
Ona
Dols,
officemanager
in
Maasmechelen, bevestigt dat. “Ik hou
van mijn job om drie redenen, waarvan de
eerste de doorgroeimogelijkheden zijn.
Daarnaast is er een hele fijne werksfeer,
we zijn een grote familie. En ten derde is er
veel aandacht voor onze work-lifebalance.
Als mama van twee kindjes is het soms
puzzelen, maar TRIXXO motiveert een
goede balans. En dat motiveert mij dan
weer.”
“Bij TRIXXO kreeg ik de kans om mezelf te
ontplooien, een kans die ik niet kreeg op
mijn vorige job”, vertelt Stephanie Pirotte,
officemanager in Sint-Truiden. “Wat ik het
fijnste vind, is dat we de mens hier centraal

zetten. Klanten worden niet behandeld als
nummertjes. En ook wij als medewerkers
niet.”
Dat is ook waar Kimberly Seigers, junior
consultant in Lommel, van houdt. “Het
hoeft niet altijd formeel, een vlotte babbel
is eens zo leuk. Natuurlijk zitten we met
targets, maar we nemen altijd de tijd voor
kandidaten en bedrijven. Zo bouw je een
langdurige band op.”
Melissa Spalanca, officemanager in
Hoeselt, houdt vooral van de TRIXXO vibe.
“We zijn allemaal enorm gedreven. Die drive
krijgen we ook met de paplepel ingegoten
van het management. We doen alles voor
onze klant. Denk maar aan onze recente
actie om uitzendkrachten aan te trekken:
iedereen die 120 dagen als uitzendkracht
via ons werkt, krijgt een weekend lang een
Porsche of Maserati. Hoe zot is dat?”
Melanie
Vandersmissen
is
senior
consultant in Hoeselt en gaat elke dag de
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uitdagingen van de sector aan. “Ik krijg
enorm veel voldoening als ik iemand zijn
droomjob help vinden. Laatst kwam er
iemand langs die zijn rekeningen niet kon
betalen en dringend een job nodig had.
Drie dagen later kon hij beginnen op zijn
nieuw werk. Die man was ons zo dankbaar.
Heerlijk als je mensen zo kunt helpen!”
Work hard, play hard staat TRIXXO op het
lijf geschreven. Anouschka Vanvoorden,
officemanager in Overpelt, beaamt dat.
“We zijn een hecht team dat graag met
elkaar optrekt. We zijn niet het type
kantoor waar de mensen doodstil op hun
toetsenbord tokkelen. We hebben heel wat
plezier, dat moet kunnen.”
Ook in Bree, waar Nicole Janssen als
senior consultant werkt, houden ze van
de TRIXXO-mentaliteit. “Wij gaan tot het
uiterste voor onze klant. Wij zijn hun partner
en nemen hun uitdagingen uit handen.
Iedere dag proberen wij beter te presteren
en dat merken de klanten ook. Het is zalig
als je harde werk geapprecieerd wordt.”

Stéphanie Dupont, HR Business Partner
in Hoeselt, heeft altijd een connectie
gehad met TRIXXO. “Samenwerken met
Luc is voor mij een motivatie. Hij is een
ongelofelijke visionair, die opportuniteiten
ziet voordat wij er nog maar aan denken.
Ons klusjesplatform was al klaar toen
de wet over onbelast bijverdienen werd
goedgekeurd. Als hij in iets gelooft, gaat hij
all-in en trekt hij andere mensen aan die
er ook in geloven. Zo krijg je een krachtig
dynamisme en sterke bedrijfscultuur.”
Lobke Michiels, officemanager in Geel,
was zelfstandige voor ze bij TRIXXO
begon. “Ik wou een job waarin ik mijn
ondernemerscapaciteiten kwijt kon. Ik
help nu mee aan de naamsbekendheid van
TRIXXO in de Kempen. Dicht bij je klanten
staan, helpt daarbij. Mijn Kempisch accent
doet hier vaak wonderen (lacht). Het
belangrijkste is dat je moet durven. Durven
ondernemen en meedenken.”
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De persoonlijke werkwijze van TRIXXO is
uniek. Dat beseft Kelly Ackermans, senior
consultant in Overpelt al te goed. “Onze
klanten weten die persoonlijke touch te
smaken. Die krijgen zoveel telefoons van
interims, maar vertellen me wel vaker dat
wij er bovenuit steken. Met onze aanpak
verlaten we de platgetreden paden.”

Emily Van Durme is uitzendconsulente in
Dendermonde, in het tot nu toe het enige
kantoor in Oost-Vlaanderen. “Ik krijg
daardoor echt alle kansen om met het
bedrijf mee te groeien. Al ben ik zeker dat
er hier snel meer kantoren zullen volgen.
Het succes van TRIXXO ligt volgens mij
aan de mentaliteit die erachter zit. TRIXXO
denkt een stap verder en pakt problemen
creatief aan.”
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