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INTERVIEW

MEDI-MARKET 
GROUP

Opgericht in 2014 door Yvan Verougstraete, vandaag 
is Medi-Market (voorheen Medicare-Market) nu uitge-
groeid van één enkele parafarmacie, gevestigd in Gosse-
lies, tot 66 parafarmacieën, 27 apotheken en 7 schoon-
heidsinstituten verspreid over België, Luxemburg, Italië 
en andere Europese landen. Op 1 juni 2021 maakte de 
oprichter, die mee zorgde voor de bliksemsnelle groei 
van de groep in de detailhandel en die in 2019 de titel 
"Manager van het jaar" had gewonnen, plaats voor  
Cédric Antoine, voormalig gedelegeerd bestuurder van 
Cora België-Luxemburg.  

De nieuwe CEO, Cédric Antoine, was 

zo vriendelijk om ons een interview te 

geven: 

Tussen 2014 en 2022 was de groei van de 

groep in de detailhandel ronduit indruk-

wekkend.  Hoe was zo'n snelle ontwikke-

ling mogelijk? 

De ontwikkeling van Medi-Market is tot dus-

ver gebaseerd op de uitvinding van een sterk 

en uniek concept in België, en op de snelle 

uitrol van zijn netwerk van verkooppunten 

met maar liefst 15 openingen per jaar op 

strategische locaties.

De filosofie van Medi-Market Group is dat 

jullie "de deskundigheid op het gebied 

van gezondheid en welzijn willen demo-

cratiseren".  Kunt u ons daar wat meer 

over vertellen?

Zeven jaar geleden, gingen we uit van de 

eenvoudige vaststelling, dat gezondheids- 

en welzijnsproducten voor de meeste men-

sen ontoegankelijk waren omdat ze vaak erg 

duur zijn. We vonden dit niet normaal en 

gingen op zoek naar manieren om dit op te 

lossen. Want voor ons is gezondheid en wel-

zijn een recht. 

Medi-Market Group staat voor "3 aparte 

concepten en 3 benaderingen voor elkaar 

aanvullende maar verschillende behoef-

ten".  Kunt u daar een woordje uitleg bij 

geven? 

Om ons doel te bereiken en gezondheid voor 

iedereen toegankelijk te maken, met strikte 

inachtneming van de ethische regels, heb-

ben we verschillende concepten ontwikkeld 

(parafarmacie, apotheek en schoonheidssa-

lon) met een complementair perspectief en 

binnen hetzelfde DNA: "de beste producten 

en diensten tegen de laagste prijzen!"

Door Anne-Cécile Rozet — Bestuurder SDM Brussel

Foto: Medi-Market Group
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Waarin verschilt de rol van Medi-Market 

Group van die van traditionele apothe-

ken?

Historisch gezien zorgden traditionele 

apotheken in België voor de distributie van 

parafarmaceutische producten in meestal 

kleine apotheken, waardoor niet het volledige 

beschikbare aanbod kon worden getoond en 

aangeboden tegen een democratische prijs. 

Dit is precies de rol die Medi-Market de afge-

lopen 7 jaar op zich heeft genomen. 

De onderneming had wat opstartproble-

men doordat de Orde van Apothekers 

de ontwikkeling ervan wilde belemme-

ren.  Dankzij de beslissing van de mede-

dingingsautoriteit in het voordeel van 

Medi-Market Group slaagde de onder-

neming erin om haar ontwikkeling naar 

een ander apotheekmodel voort te zet-

ten.  Welk model is dat? Welke bijdrage, 

of liever welk logistiek instrument kan 

Medi-Market Group bieden aan traditio-

nele apotheken?

Ons model wordt jaar na jaar professioneler 

en we verrichten grondig werk op het vlak van 

operationele uitmuntendheid. Een jaar gele-

den openden we een gloednieuw logistiek 

platform van 15.000 m² met nieuwe voor-

bereidingsprocessen voor meer efficiëntie. 

Tegelijkertijd werken we aan de omvorming 

van veel IT-tools om onze toeleveringsstro-

men beter te beheersen. Als franchisegever 

zijn dit allemaal troeven die onze partners 

weten te waarderen. 

Hoe groot is uw groep precies en hoeveel 

medewerkers telt deze momenteel? Wil 

Medi-Market Group nog internationaal 

uitbreiden?

Medi-Market heeft meer dan 100 verkoop-

punten waar meer dan 700 medewerkers aan 

de slag zijn. In 2021 hebben we meer dan 

100 medewerkers in dienst genomen. Inter-

nationaal zetten we onze expansie voort in 

Luxemburg en schakelen we een versnelling 

hoger in Italië, waar ons netwerk binnen vijf 

jaar bijna even groot zal zijn als in België. Ook 

andere geografische mogelijkheden worden 

onderzocht. 

Wat is de omzet van Medi-Market Group?

In 2022 verwachten we een omzet van meer 

dan 250 miljoen euro. 

Sinds de oprichting in 2014 heeft de 

onderneming 13 miljoen euro opgehaald.  

Wenst u in de toekomst nieuwe kapitaal-

verhogingen door te voeren?

Het ontwikkelingsplan van het bedrijf wordt 

ondersteund door een mix van aandeelhou-

dersbijdragen, bankfinanciering en zelffinan-

ciering dankzij de operationele winstgevend-

heid die geleidelijk door de onderneming 

wordt gegenereerd.

De parafarmacie van Medi-Market Group 

telt 10.000 producten, waaronder 400 

merken van de beste parafarmaceutische 

laboratoria. Jullie bestrijken ook 5 grote 

universums. Welke? Kunt u ons daar wat 

meer over vertellen?

We hebben ons aanbod onderverdeeld in vijf 

universums: baby- en moederzorg, verzor-

ging en schoonheid, voeding en diëtetiek, 

natuurgeneeskunde en verbandmiddelen. We 

bieden de breedste waaier aan producten die 

rechtstreeks zijn geselecteerd uit farmaceuti-

sche laboratoria.

De grote kracht van Medi-Market is dat we 

dit zeer grote aanbod tegen de beste prijzen 

kunnen aanbieden met de vrijheid van zelf-

bediening of die van geïnformeerd advies, 

afhankelijk van de behoefte en de beschik-

bare tijd om aankopen te doen. 

Wat was de impact van de gezondheidscri-

sis op de activiteiten van de groep?  Wat 

heeft de groep daaruit geleerd?

Net als veel andere spelers is Medi-Market 

getroffen door de gezondheidscrisis. Een 

jaar lang heeft dit onze groei vertraagd, een 

periode waarin we wel vooruitgang konden 

boeken met het nieuwe magazijn, de IT-tool 

en zelfs de uitrol van de winkels. Sinds 2021, 

tijdens het tweede deel van de crisis, kende de 

groep terug een zeer aanhoudende groei die 

zich in 2022 voortzet.

De gezondheidscrisis heeft ervoor gezorgd 

dat we onze manier van werken en samen-

werken binnen de teams meer in vraag stel-

len. Telewerken heeft het ondersteunen van 
Foto: Medi-Market Group

Historisch gezien zorgden traditionele apotheken in België voor de distributie 

van parafarmaceutische producten in meestal kleine apotheken, waardoor niet 

het volledige beschikbare aanbod kon worden getoond en aangeboden tegen een 

democratische prijs.
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nieuwe medewerkers complexer gemaakt, 

ook al biedt het nieuwe kansen. Het kan ook 

een nadeel zijn om jonge teams op te bouwen 

die er misschien langer over doen om elkaar 

op afstand te leren kennen en begrijpen.

Vertegenwoordigt e-commerce, dat ook 

deel uitmaakt van uw activiteiten, een 

aanzienlijk deel van uw inkomsten?

Medi-Market is een omnichannelbedrijf en 

onze webshop staat centraal binnen onze 

organisatie. De webshop is goed voor 6% van 

onze omzet, maar is niet alleen nuttig voor de 

online verkoop, hij fungeert ook als uitstal-

raam voor onze winkels. 

Hoeveel bestellingen ontvangt u per week 

en voor welk(e) land(en)?

3.000 bestellingen, voornamelijk voor de Bel-

gische en Luxemburgse markt, maar we leve-

ren wekelijks pakketten naar verschillende 

Europese landen (Frankrijk, Spanje, Italië, ….) 

U nam vorig jaar juni de teugels van 

Medi-Market Group over.  Wat motiveerde 

u om bij zo'n groep aan de slag te gaan?  

In welke zin vormt uw inzet een pluspunt 

voor de groep? Welk oordeel kunt u na een 

jaar al putten uit uw betrokkenheid bij de 

onderneming?

Na 19 jaar binnen de Louis Delhaize-groep te 

hebben gewerkt, wilde ik een nieuwe werk-

omgeving ervaren in een andere sector. Wat 

me aantrok in Medi-Market is de kracht van 

het concept, de militante kant, de toegewijde 

teams, het aantal lopende projecten, zowel 

met het oog op uitbreiding als op operatio-

nele optimalisatie.

Dankzij mijn eerdere ervaringen in financiën, 

detailhandel, e-commerce en het manage-

ment van meer volwassen organisaties kan ik 

Medi-Market voorzien van nuttige ingrediën-

ten om zijn tweede groeicyclus aan te pakken, 

na een pioniersfase van 6 jaar die al een groot 

succes was.

De voorbije 12 maanden hebben we hard 

gewerkt om de teams op een positieve manier 

te laten samenwerken, de fundamentele pij-

lers (logistiek, aankoop, IT, financiën) perfec-

ter te maken om er zeker van te zijn dat het 

model met de jaren robuust en efficiënt blijft.

Wat was het beste succesverhaal van de 

groep? Welke uitdaging wilt u aangaan?

MEDI-MARKET IN CIJFERS

Het succesverhaal van 

Medi-Market is dat we in 

amper 7 jaar een markt-

aandeel van 13% hebben 

veroverd, dat is echt won-

derbaarlijk.

250 MILJOEN EURO
verwachte omzet in 2022

700 MEDEWERKERS
over 100 verkooppunten

3000 BESTELLINGEN
wekelijks online 

10.000 PRODUCTEN
waaronder 400 merken van 

de beste parafarmaceutische 
laboratoria.

Foto: Medi-Market Group
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Ondernemerschap is 

gebaseerd op een subtiele 

balans tussen ambities en 

middelen. Je moet de ont-

wikkeling en de groeifa-

sen kunnen organiseren 

volgens de beschikbare 

middelen en door zorg-

vuldig je prioriteiten te 

kiezen.

Het succesverhaal van Medi-Market is dat we 

in amper 7 jaar een marktaandeel van 13% 

hebben veroverd, dat is echt wonderbaarlijk.

De uitdaging bestaat erin om de bekendheid 

van het merk op nationaal niveau in al onze 

vestigingslanden verder te vergroten en een 

echte marktleider te worden, terwijl we onze 

internationale ontwikkeling geleidelijk voort-

zetten.

Wat zijn de waarden die het bedrijf uit-

draagt?

Gezondheid - Welzijn - Innovatie - Toeganke-

lijkheid - Aanspreekpunt - Prestaties

Welk advies zou u geven aan jonge men-

sen die zich in het ondernemersavontuur 

storten?

Er is inderdaad geen mooiere uitdaging dan 

het oprichten van een bedrijf en het gevoel van 

vrijheid dat daarmee gepaard gaat. Niet alle 

initiatieven zijn echter succesvol en het risico 

op mislukking mag nooit worden onderschat.

Ondernemerschap is gebaseerd op een sub-

tiele balans tussen ambities en middelen. 

Je moet de ontwikkeling en de groeifasen 

kunnen organiseren volgens de beschikbare 

middelen en door zorgvuldig je prioriteiten te 

kiezen. Het merendeel van de inspanningen 

moet gebaseerd zijn op klantgerichtheid en op 

het zichtbare deel van het concept, want het 

eerste succes dat wordt geboekt, is werving. 

Vervolgens moet je de backoffice stapsgewijs 

kunnen consolideren om aan efficiëntie te 

winnen en de teams te ontlasten die het erg 

druk hebben.

U bent vader van 3 kinderen.  Hoe combi-

neert u uw rol als vader en CEO van zo'n 

grote groep?

Het is soms een hele heksentoer, maar het 

is vooral een kwestie van persoonlijke orga-

nisatie. Gelukkig ben ik van een generatie 

die begint te begrijpen dat een goede balans 

in het leven en welzijn in het algemeen een 

beslissende invloed heeft op prestaties. 

Ik denk dat mijn kinderen er in zekere zin 

grotendeels voor hebben gezorgd dat ik heb 

geleerd te managen en ze zijn ook altijd 

geïnteresseerd geweest in mijn beroepsacti-

viteiten. Ik probeer mijn werktempo zoveel 

mogelijk aan te passen om de nodige tijd aan 

mijn gezin te kunnen besteden.

Wat zijn uw hobby's? Wat is uw favoriete 

vakantiebestemming? Wat is uw favoriete 

keuken?

Ik sport graag (fitness, hardlopen, fietsen, 

skiën) en heb lang rugby gespeeld. Sporten is 

voor mij onmisbaar om de stress van het dage-

lijks leven kwijt te raken en mijn batterijen 

altijd goed opgeladen te houden! Daarnaast 

hou ik van muziek en speel ik piano en fagot.

Om me te herbronnen gaat er niets boven een 

kort bezoek aan mijn geboortestreek (de Côte 

d'Azur) om te genieten van het strand of de 

nabijgelegen bergen in het achterland.

Op culinair vlak ben ik een liefhebber van een 

goede keuken, of ze nu Frans, Belgisch, Itali-

aans of Aziatisch geïnspireerd is... Ik geniet 

er evenzeer van om de wereld op een bord te 

zien. •

Foto: Cédric Antoine, CEO Medi-Market Group
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