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1. OPMERKINGEN, opvolging van het CONTACT
Volledig dossier.

2. SOLLICITATIEDOSSIER
PERSOONLIJKE OMSCHRIJVING
Naam: Bijnens
Voornaam: Stijn
Functie: CEO
Maatschappij: LRM
Adres: Kempische Steenweg 311 bus 4.01 Hasselt
Telefoon: 011/24.68.01
Telefax: 011/24.68.01
GSM: 0475/45.75.70
Internet: www.lrm.be
Prof. e-mail: s.bijnens@lrm.be
Directe tel.: 011/24.68.10
Privé adres: Sint-Truidersteenweg 109 - Hasselt
Directie assistente: Valerie Prontera
Nationaliteit: Belg
Geboortedatum: 31/12/1968
Talenkennis: Nederlands, Engels
Opleiding: Burgerlijk Ingenieur Computerwetenschappen, KULeuven
Loopbaan: Researcher KULeuven en Trinity College Dublin, Founder en CEO Ubizen NV
Vereniging - Club(s): 6 kinderen ☺
Hobby(‘s): Natuurbeleving
Persoonlijke kijk op het zakenleven: Ondernemers creëren onze welvaart en verdienen alle kansen. Vooral jonge
ondernemers zullen ons toekomstbeeld bepalen en hebben nood aan riscicokapitaal, coaching en flexibele infrastructuur.
Internationale netwerken zijn hierin zeer belangrijk.

BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Activiteitensector: Risicokapitaal
Bedrijfsspecialisatie: Venture capital, private equity
Korte historische achtergrond van de onderneming: LRM NV is een investeringsmaatschappij ontstaan uit de sluiten van de
steenkoolmijnen in Limburg en zorgt voor de transformatie van het economisch DNA naar een innovatieve regio.

Actionnariat: REstore, Sparkcentral, Cegeka, Punch Powertrain, Ticto, Trendminer, …
Personeel:
2012: 45
2013: 50
Directiecomité:
CEO: Stijn Bijnens
CFO: Theo Donné
Missie: LRM transformeert het economische DNA van Limburg door middel van haar verstrengeld aanbod van risicokapitaal en
infrastructuur( zoals incubatoren en campussen). LRM wil als impact gedreven investeringsmaatschappij dé katalysator zijn
voor de transitie van de Limburgse “maakeconomie” in de richting van een innovatieve en technologische economie. LRM
ontwikkelt via haar investeringsactiviteiten en in samenwerking met relevante actoren kwalitatieve clusters binnen
speerpuntsectoren.

Visie: Voorsprong nemen door innovatie, creativiteit en duurzame projecten.
Limburg maakt het verschil door de aanwezige ruimte. Naast beschikbare bedrijvenparken en groene gebieden beschikt
Limburg ook over ruimte voor innovatie en levenskwaliteit. Een regio waar bedrijven kunnen groeien en waar het goed is om te
werken en te leven.
LRM neemt het voortouw inzake nieuwe ideeën en projecten.
Limburgse en Vlaamse initiatieven vloeien in elkaar over als communicerende vaten. De sterktes van Vlaanderen zijn extra
troeven voor de Limburgse speerpuntclusters. Nieuwe Limburgse ontwikkelingen zetten Vlaanderen mee op de kaart.

Waarden:
-

Fairness
Transparantie
Onafhankelijkheid
respect voor ondernemerschap

Nieuwe managementpraktijken:
-

empowerment van mijn direct reports gelinkt aan sterke accountability
jonge ondernemers alle kansen geven en ontzorgen

Gebruik van nieuwe technologieën:
-

-

community formation via social media (Vb Corda Campus, Limburg Startup, ..)
sterk uitgebouwd CRM systeem

