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“Mensen
maken het
verschil”

Ruim twaalf jaar geleden nam Michèle Sioen het roer over van 
vader Jean-Jacques, als CEO van de Ardooise specialist in tech-
nisch textiel, Sioen Industries. Onder haar bewind groeide het 
beursgenoteerde bedrijf uit tot de wereldmarktleider in gecoat 
technisch textiel en hoogwaardige beschermkleding.
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“De familie is echt niet van plan om 
te verkopen. We willen dit bedrijf 
verder laten groeien en daarvoor 

zijn er nog tal van opportuniteiten.”

Dimension-Polyant kregen we eerder 
al de wereldmarktleider in zeildoeken 
in handen en in Finland namen we 
een producent van droogpakken en 
een specialist in kogelvrije vesten 
over.”

Hoe groot is de oorlogskas van 
Sioen Industries? Zitten er nog 
dossiers in de pijplijn?
Michèle Sioen: “We blijven alert voor 
mogelijke opportuniteiten. Tot nu toe 
hebben we vooral middelgrote over-
names gedaan. Er stelt zich zeker nog 
geen probleem om nieuwe acquisities 
te financieren. Er is nog munitie in kas 
en bovendien hebben we een stevige 
balans, waardoor we zeker nog extra 
schulden zouden aankunnen.”

Onder andere de lage rente zorgt 
ervoor dat op de overnamemarkt 
tegenwoordig vaak de gekste 
prijzen worden betaald.
Michèle Sioen: “Dat is inderdaad 
een probleem. Het is duidelijk dat de 
overnamemarkt oververhit is en het 
risico bestaat dat transacties in derge-
lijke omstandigheden de toekomstige 
rentabiliteit hypothekeren. Wij willen 
hier niet in meestappen. We hebben 
al dossiers zien passeren met prijzen 
van 10 tot 14 maal de ebitda, waarbij 
ik me afvraag hoe je die overnames 
ooit kunt terugverdienen. Naargelang 
de sterkte van het dossier zijn we zelf 
bereid om multiples van 6,5 tot 8 maal 
de ebitda te betalen en dat cijfer ligt al 
een stuk hoger dan pakweg vijf jaar 
geleden. Noodgedwongen moeten 
we die marktevolutie volgen.”

Is de prijs altijd zaligmakend of 
heeft Sioen Industries nog andere 
troeven om het laken naar zich 
toe te halen?
Michèle Sioen: “In een vijver vol met 
private-equityspelers hebben we het 
grote voordeel een industriële speler 
te zijn. Vaak zien we dat het manage-
ment van een over te nemen bedrijf 

Met zevenmijlslaarzen vliegt Michèle Sioen over de trappen en door de gangen 
van het hoofdkwartier van Sioen Industries. “Sorry, maar dat is nu eenmaal 
mijn manier van leven. Het moet altijd vooruitgaan, ik kan echt niet stilzitten”, 
verontschuldigt de topvrouw van het familiebedrijf zich. Dat blijkt ook tijdens 
het interview, want ze heeft nauwelijks bedenktijd nodig, het antwoord vliegt 
er meteen uit.

Eerder dit jaar nam Michèle Sioen afscheid als voorzitter van de werkgevers-
federatie Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Een taak die ze drie 
jaar lang met verve volbracht en die haar zelfs een adellijke titel opleverde. We 
spreken de 52-jarige West-Vlaamse voortaan aan als barones.

Het afscheid van het VBO betekent voor u een belangrijk mandaat 
minder. Heeft u het nu moeilijk om uw dagen te vullen?
Michèle Sioen: (lacht) “Absoluut niet. Ik heb me recent al vaak afgevraagd hoe ik 
er de voorbije jaren in geslaagd ben om alles te combineren. Meer dan ooit kom 
ik uren en dagen tekort, maar dat heeft allicht te maken met de plotse expansie 
bij Sioen Industries. We waren al jaren aan het uitkijken naar externe groei, maar 
het plaatje klopte nooit helemaal. En plots volgt de ene overname na de andere.”

Sinds begin 2016 realiseerde Sioen Industries maar liefst zes acqui-
sities. Welke criteria zijn voor u cruciaal bij het bestuderen van een 
overnamedossier?
Michèle Sioen: “Het belangrijkste is natuurlijk dat de acquisitie ons bedrijf iets 
bijbrengt en dat kan zowel technische expertise zijn, maar evengoed geografi-
sche uitbreiding. Dankzij de overname van het Britse James Dewhurst eerder 
dit jaar verbeteren we niet alleen onze marktpositie op het vlak van verstevi-
gingsweefsels, maar we vervolledigen ook ons productgamma. Met het Duitse 

Sioen Industries in cijfers (2016)

• Omzet: 363,4 miljoen euro verdeeld over drie divisies:
	Coating (coaten van technisch textiel): 227,6 miljoen euro
	Apparel (ontwerp en productie van beschermkledij): 94,9 miljoen 

euro
	Chemicals (productie van onder andere pigmentpasta's en inkt): 

40,9 miljoen euro
• Tewerkstelling: 3.578 werknemers verspreid over 23 landen
• Nettogroepswinst (in IFRS): 26 miljoen euro
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een duidelijke voorkeur heeft voor een industrieel project met synergievoordelen 
en dat is een belangrijke troef tijdens de onderhandelingen.”

Ongetwijfeld heeft u zelf ook al geïnteresseerde partijen over de vloer 
gekregen om Sioen Industries over te nemen. Hoe reageert u op die 
avances?
Michèle Sioen: “Klopt. We zijn een familiebedrijf met een langetermijnvisie, maar 
aan de andere kant heeft de beursnotering ook voor een verregaande professi-
onalisering gezorgd. Die combinatie is blijkbaar aantrekkelijk, want er duiken al 
eens kooplustigen op. Maar we zijn echt niet van plan om te verkopen. We willen 
dit bedrijf verder laten groeien en daarvoor zijn er nog tal van opportuniteiten.”

Samen met uw moeder Jacqueline en uw zussen Pascale en Danielle 
controleert u zowat 65 procent van de aandelen van Sioen Industries. 
Zijn zij ook actief binnen het familiebedrijf?
Michèle Sioen: “Alle drie zijn ze bestuurder in de raad van bestuur. Pascale 
staat aan het hoofd van de chemicaliëndivisie. Mijn andere zus Danielle is niet 
dagdagelijks actief, maar is wel heel erg betrokken. Ze is niet alleen aanwezig 
op alle directiecomités, maar ook bijvoorbeeld op de roadshows.”

Is de familie al bezig met de opvolging?
Michèle Sioen: “Ja, hoor. In ons familiecharter hebben we de spelregels voor de 
toekomst vastgelegd. Samen hebben we acht kinderen die momenteel tussen 
de 14 en 26 jaar zijn. Voor zij in het bedrijf kunnen stappen, moeten ze eerst 
aan enkele voorwaarden voldoen.”

Uw moeder startte in 1967 een kledingatelier waar het gecoat textiel van 
Sioen verwerkt werd tot beschermkleding voor vissers en boeren. Op die 
manier lag zij aan de basis van de apparel-afdeling. Welke rol speelt ze 
nu nog?
Michèle Sioen: “Mijn moeder is bestuurder maar heeft geen dagdagelijkse 
taken meer, maar ze volgt het bedrijf natuurlijk van heel dichtbij op en ze is nog 

steeds een uitstekend klankbord voor 
ons. Het gros van haar tijd steekt ze in 
het familiale wijndomein van 17,5 ha 
in Saint-Emilion, waar ze maandelijks 
naartoe trekt. Château La Marzelle is 
een Saint-Emilion Grand Cru Classé.”

In de inkomhal van het hoofd-
kwartier prijkt een foto van 
pionier Jean-Jacques Sioen. Het 
is intussen al bijna acht jaar gele-
den dat uw vader plots overleed. 
Welke is de belangrijkste les die 
u van hem hebt geleerd?
Michèle Sioen: “Goh, dat zijn er wel 
meerdere, hoor. Investeer in moderne 
machines die beter en sneller zijn dan 
die van de concurrentie, evolueer 
mee met de markt, streef het markt-
leiderschap na en vooral... mensen 
maken het verschil.”

Hoe moeilijk is het om de juiste 
mensen te vinden?
Michèle Sioen: “In het hart van West-
Vlaanderen is de werkloosheid enorm 
laag, waardoor het steeds moeilijker 
wordt. Het neemt stilaan dramatische 
proporties aan. We doen ons best om 
een aantrekkelijke werkgever te zijn 
door aan onze naambekendheid te 
werken en door volop te investeren in 
de sfeer binnen onze bedrijfsmuren. 
We hebben heel vlakke structuren en 
we hebben niets liever dan dat onze 
mensen met nieuwe ideeën afkomen. 
Het uiteindelijke doel is om samen te 
verbeteren.”

Textiel is per definitie een traditio-
nele sector. Hoe moeilijk is het om 
innovatief te zijn?
Michèle Sioen: “Innovatie zit in ons 
DNA en duwt ons bedrijf vooruit. Niet 

“Door op de kleintjes te 
letten, komen er extra mid-
delen vrij voor winstgevende 

en duurzame groei.”



Ondernemerschap & Visie

 10 • oktober • ondernemen 2017 • ETION

toevallig is onze bedrijfsslogan: ‘inno-
veren om te beschermen’. Jaarlijks 
investeren we 2,5 procent van onze 
omzet in R&D. Ons onderzoekscen-
trum bevindt zich bij het hoofdkwar-
tier in Ardooie, daarnaast hebben 
we ook specialisten in elk van onze 
productievestigingen. Samen gaat 
het om meer dan 130 gespecialiseer-
de werknemers. De term ‘innovatie’ 
is voor ons overigens heel ruim. Het 
gaat niet alleen om het ontwerp en de 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
ook op het vlak van machines, logis-
tiek en service proberen we innovatief 
te zijn.”

Sioen Industries koestert klassieke 
waarden als passie, excellentie, 
veerkracht, enzovoort. Een opval-
lende term in het lijstje is kostenef-
ficiëntie.
Michèle Sioen: “We zijn nu eenmaal 
West-Vlamingen, hé (lacht). Door op 
de kleintjes te letten, komen er extra 
middelen vrij voor winstgevende en 
duurzame groei. We willen dus abso-
luut ‘lean & mean’ zijn. We draaien 

elke euro twee keer om en het zit in 
onze cultuur ingebakken om altijd 
naar korting te vragen. Daarnaast 
doen we er alles aan om tweede 
keuze of afval te herwaarderen en dat 
is ook goed voor het milieu. Het is de 
bedoeling om een afvalvrij bedrijf te 
worden.”

Het heeft heel lang geduurd, maar 
in het recente zomerakkoord pakt 
de regering-Michel eindelijk de 
vennootschapsbelasting aan. Zal 
België nu opnieuw concurrentieel 
zijn op fiscaal vlak?
Michèle Sioen: “Ik ben heel blij dat het 
akkoord er is, want met een tarief van 
33,99 procent behoorde België tot 
de absolute koplopers in Europa qua 
vennootschapsbelasting. Het is niet 
alleen belangrijk voor de Belgische 
bedrijven, maar ook om buitenlandse 
bedrijven aan te trekken. De impact 
van de hervorming is moeilijk in te 
schatten, want ook andere landen zijn 
volop bezig met het sleutelen aan hun 
vennootschapsbelasting. Het is in alle 
geval een stap in de goede richting.”

Hoe kijkt u terug op uw driejarige 
termijn als voorzitter van het VBO?
Michèle Sioen: “In de eerste plaats 
heb ik het ontzettend graag gedaan. 
Het was ook een leerrijke periode 
voor mij. Zo heb ik de werking van 
het staatsapparaat en de politiek beter 
leren kennen.”

Naast het VBO telt ons land nog 
tal van andere werkgeversorga-
nisaties zoals Voka, UWE, Beci, 
AAV, Unizo, UCM. Is een centra-
lisatie wenselijk?
Michèle Sioen: “Het is inderdaad 
jammer dat er zoveel verschillende 
werkgeversorganisaties zijn die 
bovendien te vaak elk op hun eigen 
standpunt blijven. Het zou interessant 
zijn indien er meer onderlinge samen-
werking zou komen, want dan zou de 
stem van de ondernemers nog veel 
luider klinken.”

Tekst: Dirk Van Thuyne I Foto’s: Jan Locus

Sioen Industries

De roots van Sioen Industries gaan terug tot 1907, toen Adolf Sioen 
begon met een weverij in Rumbeke. In 1960 zette kleinzoon Jean-
Jacques de eerste stappen in de opkomende sector van technisch 
textiel door een eerste coatinglijn op te starten, waar eerst kunstleer 
en later dekzeilen voor vrachtwagens van de band rolden. Zijn vrouw 
Jacqueline begon enkele jaren later met een kledingatelier waar het 
gecoat textiel verwerkt werd tot beschermende kleding.

In 1977 verhuisde het bedrijf naar een centrale site in Ardooie. Een 
zware brand vernielde het bedrijf in 1991 tot op de grond, maar Sioen 
Industries herrees snel uit de as. Vijf jaar later kreeg het bedrijf een 
notering op de Beurs van Brussel, nu Euronext Brussel. Dankzij een 
combinatie van organische en externe expansie groeide het bedrijf 
verder uit tot de wereldmarktleider in gecoat technisch textiel en hoog-
waardige beschermkleding. (DVT)




