
Fountain Business Park oogt groots in alle betekenissen van het woord, zoveel is duidelijk.  De indruk ontstaat dan al vrij
snel dat enkel uit de kluiten gewassen bedrijven zich er kunnen vestigen.  Niets is echter minder waar.  Sowieso is elke
verdieping van de kantoorgebouwen, goed voor telkens ongeveer 1.000 m2,  afzonderlijk te huur en vrij indeelbaar.  Boven-
dien hield Fountain Business Park van bij de aanvang ook rekening met startende of, qua aantal medewerkers, kleine
ondernemingen.  Gebouw 5 herbergt daartoe een Business Center dat een klassevolle, up-to-date infrastructuur koppelt
aan een uitgebreid dienstenpakket.  Galderma Belgilux betrekt sedert 1999 kantoren in het Business Center.  We hadden
een gesprek met Patrick Van Hooydonk, Country Manager België-Luxemburg.

Dat ‘kleine onderneming’ een relatief begrip is, wordt al meteen duidelijk wanneer Patrick Van Hooydonk het ontstaan en de activiteit-
en van Galderma schetst.  “Galderma ontstond in 1989 toen Nestlé en L’Oréal hun activiteiten op het vlak van dermatologie onder-
brachten in een joint-venture.  Het bedrijf legt zich volledig toe op de ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen voor huid-
problemen.  Galderma profileert zich zodoende als een klassiek, volwaardig pharmaceutisch bedrijf dat zich kan beroepen op het groot-
ste R&D-programma ter wereld op het vlak van dermatologie.  Niet minder dan 14 % van de inkomsten wordt jaarlijks geïnvesteerd in
onderzoek en ontwikkeling met R&D-centra in Zuid-Frankrijk, de Verenigde Staten en Japan.  Met de steun van R&D is Galderma onder-
tussen vertegenwoordigd in de verschillende belangrijke segmenten van de dermatologische markt.”  

Wat wordt uitgevonden, moet natuurlijk ook geproduceerd worden en verkocht, menen wij.  “Inderdaad”, stelt Patrick Van Hooydonk,
“Galderma beschikt over productievestigingen in Canada en in de Franse Alpen.  Verkoopkantoren verspreid over zowat de hele wereld
zorgen ervoor dat onze specialiteiten aan dermatologen worden voorgesteld en aan patiënten worden aanbevolen of voorgeschreven.”

En dit laatste brengt ons bij Galderma Belgilux.  “Wereldwijd telt de groep zo’n 2.300 werknemers waarvan 13 op de Belgisch-
Luxemburgse markt", verduidelijkt Patrick Van Hooydonk.  “Galderma hecht veel belang aan direct contact met de markt.  We investe-
ren dan ook veel tijd in gesprekken met huidartsen.  Er zijn voor hen opleidingen voorzien, symposia, congressen en andere 
vormen van wetenschappelijke ondersteuning.  Voor de Belgisch-Luxemburgse markt gebeurt dit allemaal vanuit onze kantoren in het
Fountain Business Center.”

Wij vroegen ons natuurlijk af wat de keuze voor Fountain Business Park heeft bepaald.  “Om die vraag te beantwoorden, moeten we
even teruggaan in de tijd”, zegt Patrick Van Hooydonk.  “Galderma Belgilux werd al vrij vlug na de oprichting van Galderma op poten
gezet en wel in 1990.  Het verkoopkantoor samen met de voorraden vond toen een onderkomen bij Alcon, langs de Rijksweg in Puurs
waar trouwens onze maatschappelijke zetel is gevestigd.  Wegens de groei van zowel Alcon als ons kantoor moesten we al vrij snel op
zoek naar een ander onderkomen en kwamen we hier terecht in 1999.

Naar de pluspunten van de locatie hoeven we zelfs niet te polsen.  Patrick Van Hooydonk vat ze spontaan als volgt samen:  “Er is
genoeg ruimte en niets belet je om die ruimte zo in te delen als je zelf wil.  De groene omgeving en de fonteinen maken het een zeer
aangename omgeving om te werken die bovendien zeer goed bereikbaar is, zowel voor onze medewerkers als voor onze bezoekers
en leveranciers.  Voeg daarbij de perfect aanvullende service die wordt verstrekt door het Business Center-secretariaat en je begrijpt dat
we geen ontevreden huurders zijn.”

En of we dat graag horen ...

Een gesprek met Patrick Van Hooydonk, Country Manager België-Luxemburg van Galderma

Galderma Belgilux : een vaste waarde in het Business Center

BBuussiinneessss  CCeenntteerr
Flexibele huurvoorwaarden 
met kantoorruimte vanaf 30 m2.
Gemeenschappelijke receptie 
en secretariaatsdiensten. 
Pluk de vruchten van de business 
center-formule.

� moderne infrastructuur
� flexibele huurformules
� kantoren vanaf 30 m2

� meertalige receptioniste
� algemene secretariaatsdiensten
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