Ondernemers voor de klas …
CEO, de heer Tony Vanwijnsberghe te gast in
5 kantoor in Hemelvaart – vrijdag 15 januari 2016
De CEO, Tony Vanwijnsberghe van de firma Tonickx kwam
ons vertellen over zijn bedrijf. Hij vertelde ons wat er daar
allemaal gebeurde, waar de producten worden gemaakt, waar ze
worden ontworpen, enz. Hij gaf ons ook veel informatie over het
bedrijfsleven in het algemeen. Het was een zeer leerrijke presentatie
van iemand die volgens mij een “krak” is in zijn vak.
Gauthier

Tonickx heeft een sterke eigenschap en dat is “snelheid”. Tonickx is een bedrijf dat
alleen dameskleren ontwerpt en produceert. – Slim
Ik vond de uitleg van de heer Vanwijnsberghe heel interessant. Ik heb veel bijgeleerd
over zijn bedrijf (Tonickx). Hij heeft ons, de leerlingen, gemotiveerd om altijd “open
mind” te zijn. Hij heeft veel bereikt in zijn leven door altijd beslissingen te nemen zonder
angst te hebben voor misschien de mogelijke gevolgen. Om meer te bereiken moeten
we goed studeren, durven stappen te nemen en natuurlijk leergierig zijn. - Anita
De PowerPointvoorstelling was zeer professioneel gemaakt. Hij vertelde ook “dat je
ervoor moet vechten als je iets wilt bereiken in je leven”. Dat vond ik zeer mooi
gezegd van hem. Wat ik nooit meer zal vergeten was het verhaal van dat Braziliaans
meisje dat alles liet vallen om dan bij haar vriend in Brugge te komen wonen en een
kans kreeg bij Tonickx. - Victor
Ik vond het goed dat hij ons in het gesprek meenam, zo werd het zeer interessant om
te luisteren. Hij gaf ons ook het idee om later te gaan studeren in het buitenland … Hij
was niet zo een typische zakenman die vertelde, hij maakte ook af en toe eens een
grapje maar bleef wanneer het moest ook ernstig en rustig. - Fien
De heer Vanwijnsberghe heeft ons warm gemaakt om een eigen bedrijf op te starten.
Ook zette hij ons aan om onze talen goed te leren zodat dat we een mooi diploma
hebben als we afstuderen. - Kevin
Ik vond het zeer goed dat hij een voorbeeld mee had van zijn eigen bedrijfs-krantje.
Ook de enquêtes die hij van ons kreeg gebruikte hij. Hij pikte hierop in door bepaalde
mensen uit de groep hun antwoorden te laten verklaren en dit vond ik wel leuk. Elien
Ik zal ook niet vergeten dat als je in China bent en je krijgt een cadeau van iemand,
dan mag je dit niet direct openen. - Joyce

