
De 12 werken 
van Gratienne Sioncke

Winnares 16de Womed Award 2014
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Gratienne Sioncke, CEO van BORGinsole werd 
verkozen tot vrouwelijke ondernemer van het 
jaar. Zij won de 16de Womed Award uitgereikt 
door Markant,  Artemis en Unizo. Gratienne 
mocht deze prijs, die ze in de wacht sleepte 
omwille van haar leiderschap, ondernemings-
zin, engagement en maatschappelijke betrok-
kenheid in ontvangst nemen van Koningin 
Mathilde.
Gratienne startte haar bedrijf, een hightech  
productielabo voor podologische zolen, in 2007.
Het businessidee ontstond vanuit de specia-
lisatie van haar echtgenoot.  
Paul Borgions is podoloog en krijgt al jaren 
mensen over de vloer met rug-,  heup-,  knie- en 
voetproblemen. Vooral topsporters en kinderen 
zijn er klant aan huis.
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Womed Award werk 1

Kennis doorgeven 
aan (jonge) ondernemers

Good bosses care about getting important things  
done,… exceptional bosses care about their people“

”



Gratienne verzorgde 
tal van lezingen, interviews
en spreekbeurten rond 
ondernemerschap: 

• Presentatie over 
  ondernemerschap     
 voor de oudstudenten  
 KU Leuven - AFC Leuven
• Actuasessies Groei en ondernemerschap - Unizo
• Webinar - Zenitor
• Willen Winnen Award - Jong Voka
• Deelname SODA-project - TSO/BSO
• Interview Organizing for Entrepreneurship -  
 Economiestudenten KU Leuven
• Gastlezing ondernemerschap en maatschap- 
 pelijke inzet BORGinsole - Rotary Rotselaar
• Gastcolleges opleiding Podologie en Vroedkunde 
    – Arteveldehogeschool Gent (2016-2017)
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Radio

Als je te lang wacht op het perfecte moment  
om een ingrijpende verandering door te  

voeren zal de tijd je inhalen

“
”



De Womed Award leverde Gratienne  
verschillende keren ‘radio air time’ op:

• Interview Radio 2 op de Dag van de Zorg
• Interview Studio Brussel en Joe FM naar  
 aanleiding van het winnen van de  
 Womed Award
• Radio SPES: met presentatrice Viviane Redant.  
 Volledig programma gewijd aan ‘de vrouwelijke 
 ondernemer van het jaar’.
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TV

Wie spreekt, kan enkel tonen wat hij al weet,  
wie luistert kan nieuwe dingen leren

“
”



Ook op de nationale en regionale televisie  
scoorde Gratienne ruime aanwezigheid.  
Ze kwam als vrouwelijk ondernemer verschil-
lende keren aan bod op de nationale zender VTM,
op de regionale zender ROB en op het zakelijke 
Kanaal Z. Op Kanaal Z werd ook haar deelname 
aan de Trias Trail in de kijker gezet. Bovendien 
werd Gratienne door nationale zender Vier  
opgemerkt en gevraagd om als financiële  
experte op te treden in het Vier-programma
‘Hoeveel ben  
je waard?’.
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Kranten en magazines

Een simpel idee is vaak de start  
van een succesvol bedrijf

“
”



• Royals
• Psychologies
• Rondom Haacht 
• Flanders DC 
• Brabant Manager
• Made in  
   Vlaams-Brabant

• Mediaplanet
• De Standaard  
• Het Nieuwsblad  
• Het Laatste Nieuws
• Interview en artikel 
   wellbeing@work
• De Streekkrant
• Footsteps

• ADMB
• Markant
• ZO
• Trends
• De Tijd
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Onder de lakens met...

Elke crisis creëert een opportuniteit tot succes“ ”



Gratienne nam deel aan de UNIZO Startersweek 
op 7, 8 en 9 mei in Kinepolis Antwerpen.  
Tijdens de Startersweek wil UNIZO startende 
ondernemers inspireren. In een nagebouwd  
bed deelde Gratienne haar persoonlijke  
do’s en don ’ts met 40 gemotiveerde starters.
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Date Devil

De beste samenwerkingen ontstaan vaak 
tijdens netwerkevents en recepties

“
”



Fons Leroy vermeldt Gratienne als Date Devil 
(geboren netwerker) in zijn boek ‘Work Action  
Heroes’. In het onderdeel ‘Netwerken kun je leren’ 
geeft Gratienne uitgebreid haar visie op het  
belang van netwerken in je loopbaan.  
Gratienne werd op de Antwerpse boekenbeurs 
ook geïnterviewd tijdens de voorstelling van  
het boek.
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Academische zitting – 
Back to the roots

Ondernemers die met beide voeten op de 
grond blijven, komen geen stap vooruit

“
”



Gratienne Sioncke was gastspreker op de  
academische zitting van het tweedaagse  
congres ‘Mind the Midwife’, een organisatie  
van de Arteveldehogeschool. Tijdens dit congres 
op 26 en 27 november heeft ze het thema  
‘Vroedvrouwen en ondernemerschap’ toegelicht 
en promotie gevoerd voor de Trias Trail.  
Diamantsponsor BORGinsole zorgde ervoor dat 
er een vliegtuigticket betaald werd, zodat een 
Afrikaanse vroedvrouw de kans kreeg om het 
event bij te wonen.
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Groot Dictee der Nederlandse taal

Uitbesteding is vaak je zorgenkind  
in goede handen geven

“
”



Gratienne Sioncke was één van de 15 prominente 
Vlamingen die een uitnodiging in de bus kregen 
om deel te nemen aan het Groot Dictee der  
Nederlandse taal. Dit werd uitgezonden op  
zaterdag 19 december om 20u45 op Canvas.  
Hoewel het Nederlandse team de overwinning  
in de wacht sleepte, behaalde Gratienne toch  
een mooi resultaat.
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Netwerking en recepties

Keer af en toe je bedrijf binnenstebuiten  
om te zien of er nog meer in zit

“
”



• Artemis Nationaal op en top vrouw event
• Artemis netwerkdiner Leuven
• KRC Genk huldiging
• ladies@OHL
• Opening nieuwbouw Instituut  
 voor Verpleegkunde Gent
• Belevenisbeurs Markant Kruibeke  
 samen met Womed Award Zuid
• Womed Award Alumni Lunch
• Voka Plato en Bryo onder- 
 nemerscafé Inbev leuven
• Opening vernieuwd kantoor ING
• Unizo Nieuwjaars- 
 receptie Rotselaar 
 en Holsbeek
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Congressen

Uitbreiden is niet dupliceren,  
maar innoveren en automatiseren
“

”



Gratienne was/is spreker op volgende congressen:

• 25 april 2015 BORGinsole congres:  
 2-jaarlijks Belgisch congres met als focus 
 Biomechanische Cross-links van het bewegings- 
 apparaat voet, knie en heup 

• 13 juni 2015 Unizo ondernemerscongres  
  ‘Wat is uw volgende zet’ 
 • 22 maart 2016 
 Startevent Agentschap  
 Innoveren & Ondernemen
• 26-28 mei 2016  
 FIP World  
 Congres of Podiatry   
 Montreal – Canada 
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Sportieve uitdagingen

Hou jezelf en je bedrijf  
voortdurend in beweging

“
”



Rappel in Wetstraat  
persaandacht Trias Trail

Hercules Trophy

Warmathon Leuven 

Artemis Leuven en Artemis Brussel
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Trias Trail Ecuador

Every accomplishment starts with  
the decision to try 

“
”



Gratienne keerde op 25 januari 2016 samen met 
tien andere Vlaamse ondernemers terug van  
Ecuador. Ze waren daar tien dagen op expeditie 
geweest en beklommen de Iliniza Norte en de  
Cayambe-vulkaan, beide meer dan 5100m. Tijdens 
de expeditie schonken de ondernemers en de 
Vlaamse ontwikkelingsorganisatie Trias 45.000 euro 
aan de kansarme quinoaboeren in het Andes- 
gebergte. Op de top van de Iliniza Norte (5150m) 
heeft Gratienne als eerbetoon aan 
alle podologen in de wereld de vlag 
gehesen van de BVP-ABP en FIP. 
Tijdens de beklimming van de 
Cayambe (5790m) werd Gratienne 
echter hoogteziek en moest ze 
noodgedwongen op 5300m 
afdalen naar het basiskamp. 
“Het was een onvergetelijke ervaring”.



Solidair met onderneemsters in Guinee
Samen maken we er werk van! “ ”Ook in het kansarme Afrika, zoals in Guinee zijn  

er vrouwen zoals jij, vol talent en ondernemingszin.   
Analfabetisme, ongelijkheid, uithuwelijkingen en extreme 
armoede maken het hen erg moeilijk om op eigen benen  
te staan. Ook Nènè, winnares van de Womed Award South, 
ging het niet voor de wind.  Trias en Markant hebben haar 
een duwtje in de rug gegeven, waardoor ze uitgroeide tot  
een succesvolle onderneemster. Wij bieden steun door  
samen te werken met Coprakam, een vrouwenorganisatie. 

€ 30.000 voor Guinee
Trias en Markant zoeken voor dit project € 30.000! 
Dat klinkt misschien veel, maar dat is het niet:  
stel dat 100 onderneemsters elke maand € 25  
doneren, dan komen we al aan € 30.000/maand.



   Ja, ik kom in actie en steun mede-onderneemsters  

• Ik geef € 15/maand = € 8,25 netto/maand*
• Ik geef € 25/maand =  € 13,75 netto/maand*
• Ik geef € 35/maand = € 19,25 netto/maand* 
Ieder bedrag is welkom! 
*Voor giften vanaf € 40/jaar bezorgen wij jou een  
fiscaal attest. Via belastingsaangifte recupereer je  
+/- 45% van jouw gift. 
Doneren kan via internetbankieren: 
Rekeningnummer: IBAN: BE41 7364 0262 2210 
BIC: KREDBEBB - Naam rekeninghouder: Trias
Adres: Wetstraat 89, 1040 Brussel
Structurele mededeling: 201/6000/02742   
Betaling kan via een eenmalige gift of domiciliëring.  
Vergeet de structurele mededeling niet!  
U ontvangt per post een fiscaal attest, waarbij u 
van belastingsvoordeel kunt genieten.



Met dank aan Markant, Artemis en Unizo  
voor het fantastische jaar!



BORGinsole bvba
Torenstraat 89
B-3110 Rotselaar
+32 (0)16 44 84 65
info@BORGinsole.com

Volg Gratienne ook op

DE intelligente inlegzool

Bekijk onze website en nieuwtjes  
op www.borginsole.com


