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Brightest ondersteunt groei met nieuw kantoor in Genk 
 
Genk/Kontich, 5 mei 2020 - Testspecialist Brightest opent een nieuw 
kantoor in Limburg. Daarmee toont het bedrijf zijn groeiambitie in de 
regio. David Vandingenen en Kevin Pieters zullen het kantoor leiden. 
Doel is om in twee jaar tijd 25 nieuwe medewerkers aan te trekken.  
 
Het nieuwe kantoor bevindt zich in het Thor Park in Genk, een bedrijvensite 
voor start-ups naast de voormalige mijn van Waterschei. De Thorsite is een 
hotspot voor technologie, energie en innovatie. “Zeg maar de Silicon Valley 
van Limburg”, zegt managing partner Pieter Chiau van Brightest met een 
glimlach. “We kiezen bewust voor een dynamische plek waar een aantal 
jonge bedrijven verenigd zijn, net zoals in Kontich waar ons hoofdkantoor 
gevestigd is.” 
 
Voorbij de provinciegrens 
 
Brightest groeide sinds de oprichting in 2016 uit tot een toonaangevende 
speler in softwaretesting met 65 medewerkers. De keuze voor een extra 
kantoor is een strategische beslissing, vertelt managing partner Koen De 
Wilde. “Een kantoor in het oosten van het land laat ons toe om nieuwe klanten 
en medewerkers aan te trekken in de regio en onze huidige consultants uit de 
streek dichter bij huis te laten werken.”  
 
Het nieuwe kantoor van Brightest beperkt zich niet tot de provinciegrens van 
Limburg. “Het kantoor is ook een uitvalsbasis om onze werking in Brabant en 
Luik, alsook over de Nederlandse grens in Maastricht en Eindhoven te 
versterken”, zegt Koen De Wilde. 
 
Mensgerichte cultuur 
 
Met de Hogeschool PXL in Hasselt en de Thomas More hogeschool in Geel 
studeert er in de regio heel wat IT-talent af. “Limburgers werken het liefst in 
eigen streek”, vertelt Kevin Pieters, die samen met David Vandingenen het 
nieuwe kantoor zal leiden. “Dat is een opportuniteit voor ons. We zetten sterk 
in op het aantrekken van lokaal talent dat op ons kantoor en bij onze klanten 
in de streek aan de slag zal gaan.”  
 
Zelf kennen ze de regio goed: Kevin Pieters is afkomstig uit Hasselt en David 
Vandingenen woont in Oudsbergen (Meeuwen). Beiden hebben ook een 
jarenlange ervaring in de testingwereld. “We hebben overwogen om een 
eigen bedrijf op te starten, maar dat zou er precies zo hebben uitgezien als 
Brightest”, zegt David Vandingenen. “De mensgerichte cultuur, de nadruk op 
kwaliteit, de gedrevenheid en het intrapreneurship: we hoeven het warm 
water niet opnieuw uit te vinden. Het was logisch om de handen in elkaar te 
slaan.”  
 



De Limburgse vestiging is het derde kantoor voor Brightest, naast het 
hoofdkwartier in Kontich en de flexoffices in de Ghelamco Arena in Gent. 
 
 
 
Meer info? 
Koen De Wilde koen.dewilde@brightest.be +32 0496 27 93 94  
Pieter Chiau pieter.chiau@brightest.be +32 497 53 63 48  
David Vandingenen david.vandingenen@brightest.be +32 497 65 08 51 
Kevin Pieters kevin.pieters@brightest.be  +32 477 59 41 83  
  


