
“Werknemers 
hebben het recht 

om te doen wat 
ze graag doen.”

Mireille Vandevorst



Zakelijk
Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren?
Pregis produceert een breed scala van verpak-
kingsproducten: van systemen, bubble folie, 
foam en ondervloeren tot vellen schuim. Grootste 
troef is ons trouw personeel: door jobrotatie en 
lange anciënniteit hebben zij heel wat kennis en  
ervaring opgebouwd. Een mooi gegeven bij Pregis 
is dat binnen het managementteam iedereen 
samenwerkt, vanuit een ongelooflijk wederzijds 
respect voor elkaar. In mijn functie kan ik helemaal 
mezelf zijn: mijn positieve instelling wend ik aan 
om collega’s te motiveren.   

Wat is de ambitie voor de toekomst?
Wij kiezen voor een positieve aanpak in people-
management: onze werknemers moeten uitgroe-
ien tot ambassadeurs, die onze firma enthousiast  
promoten. 

Welke managementtip zou je willen delen met 
collega-ondernemers?
Zorg dat je de kerntalenten en de intrinsieke 
motivatie van jouw medewerkers kent en werk 
samen een groeipad uit. Werknemers hebben 
het recht om te doen wat ze graag doen. Geef 
uw medewerkers de job van hun leven, zodat ze 
met volle goesting meewerken aan de verdere 
groei en uitbouw van jouw bedrijf.  

Persoonlijk
Hobby(’s)
Tennis en koken.

Dagelijkse gewoonte(s)
Liefde geven aan en krijgen van man, kind en hond.

Culturele tip(s)
De oneman en- onewomanshows van onder 
andere Els De Schepper en Ann Nelissen.

Favoriete restaurant(s)
Coco Pazzo (Sint-Truiden)

Wat is onmisbaar in jouw leven?
Mijn gezin.

Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? 
Helemaal achteraan, verdoken in domein Het 
Speelhof, ligt een open waterruimte. Het is er zo 
stil… Op een zonnige ochtend hoor je de vogeltjes 
fluiten en kan je genieten van het ultieme uit-
zicht: de nevel over de open vlakte in combinatie 

met de stralend blauwe lucht.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een
vriend(in) noemen? 
Voormalig HR-Manager van Sky Chefs, Efy Morren

Met wie zou je graag van job willen wisselen?  
Met een external sales accountmanager, omdat 
we dan via externe klanten een beeld krijgen 
van de service van Pregis. De samenwerking 
met de klanten is immers het fundament voor de 
toekomst.
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