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Gerdi Vankeirsbilck start samen met Odiel

“Niemand heeft meer

Odiel (links) en Gerdi in de nu nog lege fabriekshal. Half januari moeten de eerste mallen geïnstalleerd zijn. (Foto Jos)

RUMBEKE – Door onvoldoende toekomstperspectieven
was Olivier Beton uit de Schaapbruggestraat begin september genoodzaakt om tot sluiting over te gaan. Nu, vier
maanden later, rijst er een nieuw bedrijf uit de grond : O
Beton, opgericht door Odiel Vandenbulcke en Gerdi Vankeirsbilck. Zij willen heel snel tot een herstart overgaan.
Opvallend is dat het Gerdi was die oorspronkelijk Olivier
Beton groot gemaakt heeft. “Ik wou mijn levenswerk niet
verloren laten gaan”, vertelt Gerdi.
Q

DOOR THOMAS DUBOIS

D

e sluiting van Olivier Beton werd in
september aangekondigd. Gerdi
Vankeirsbilck, oprichter van het bedrijf maar ook eigenaar van de gronden
moest dus op zoek naar een overnemer voor
de site. Althans daar ging iedereen van uit.
Behalve Gerdi zelf. Hij besloot om het heft
in eigen handen te nemen. “Ik kon niet aanzien dat mijn levenswerk hier zou eindigen”, vertelt Gerdi. “Ik besloot om als
Vlaams ondernemer de zware uitdaging aan
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Vandenbulcke Olivier Beton opnieuw op onder de naam O Beton

kennis van beton dan wij”
te gaan en zelf de activiteiten opnieuw op te
starten.”

Geboren met beton
Gerdi krijgt daarvoor de hulp van Odiel
Vandenbulcke. Beide heren zijn van de
streek, 51 jaar jong en van thuis uit opgegroeid in de betonsector. “Ik zat altijd in de
betonsector en speelde al een hele tijd met
het idee om nog eens een nieuw productiebedrijf op te starten. Ik was zelfs al bezig
met een voorstudie”, zegt Odiel Vandenbulcke. “Ik zocht enkel nog naar een gepaste locatie om de activiteiten te starten.” Beide heren vonden elkaar. Odiel legde zijn
plannen voor aan Gerdi en korte tijd daarna
was O Beton een feit. “We hebben beiden
onze ervaring in de betonindustrie en beschikken over heel wat kennis”, stipt Odiel
nog aan. “Dat zal ons zeker nog van pas komen.” Zowel Gerdi als Odiel krijgen de titel
gedelegeerd bestuurder, elk bezitten ze de
helft van de aandelen.
“De gezamenlijke
kennis zowel op
technisch als op
commercieel vlak is
niet te evenaren, dat
is ook de hoofdreden van deze samenwerking.
Ik
durf zelfs stellen
dat er niemand
meer kennis heeft
van beton dan wij samen. Door ons verleden kennen we elk segment en kennen de
mensen ons”, stelt Gerdi.

Alles zal ook zoveel mogelijk automatisch
verlopen, dat vergemakkelijkt dan weer het
werk van de werknemers. Een groot deel
van de nieuwe ploeg zal bestaan uit mensen
die eerder bij Olivier Beton aan de slag waren. Zij kunnen terug naar waar het allemaal
begon. “Bijna alles gebeurt door de machines. Dat vermindert het handwerk. Daarnaast zal alles tot vier à vijf keer sneller
gaan dan vroeger het geval was”, legt Odiel
uit. “Doordat we nu de mogelijkheid hebben om met nieuwe machines en nieuwe
mallen te kunnen beginnen is er een grondige studie gemaakt over alle producten zodat
alle fouten en onvolkomenheden nu weggewerkt zijn.”

Ruim gamma
Olivier Beton ging ten onder door de crisis
en negatieve toekomstberichten. Vooruitzichten die de nieuwe bestuurders niet afschrikken. “Je hebt altijd een risico maar
wij zien het vooral als een uitdaging. We
hebben de kennis en
kunnen sneller en
meer
produceren
dan gelijk wie in
België. We hebben
er een goed oog
op.”
De eerste mallen
worden begin januari geleverd. Dat
betekent dat de productie heel snel op gang zal komen. Dan
komen de eerste arbeiders opnieuw in
dienst en kan de fabriek in werking treden.
Het is de bedoeling om de productie tegen
april 2012 op 100 procent te brengen. “We
willen een heel ruim gamma aanbieden.
Ruimer dan voordien. Van regenwaterputten tot prefabkelders, smeerputten of zuiveringsputten. “Alle regenputten, septische
putten en zuiveringsputten krijgen een andere maatvoering en worden ellipsvormig.
Dat heeft dan weer voordelen naar transport. Er kunnen meer putten op een vrachtwagen en zijn gemakkelijker te plaatsen.
We blijven leveren en plaatsen zoals voordien het geval was maar zullen wanneer nodig de hulp inschakelen van aannemers. “

“Met deze machines
kunnen we tot 4 à 5
keer sneller produceren
dan voordien”

Nieuw begin
CRH heeft het bedrijf volledig ontmanteld.
Dat betekent dat de fabriek helemaal leeg
staat. Alle betoncentrales en machines zijn
verwijderd. Een godsgeschenk voor O Beton. “Dit geeft ons de mogelijkheid om bij
deze nieuwe opstart alles supermodern met
het beste van het beste te gaan uitrusten.
Dat zou in een normaal productieproces niet
mogelijk zijn, de productie kun je immers
niet zomaar stilleggen. Er is geïnvesteerd in
een volledig nieuwe betoncentrale waar alle
grondstoffen binnen worden opgeslagen in
een geïsoleerde ruimte. Vroeger werd zand
bijvoorbeeld buiten opgeslagen met mogelijkheid tot stofhinder voor de buurt. Nu is
dat volledig uitgesloten. De grondstoffen
liggen vorstvrij waardoor er in de winter
ook langer geproduceerd kan worden.”

“Geschiedenis herhaalt zich”
ROESELARE – De geschiedenis herhaalt zich. Tientallen jaren geleden sloegen de grootvaders van Odiel Vandenbulcke en Gerdi Vankeirsbilck de handen in elkaar
om VOR Beton in Beitem – Rumbeke uit de grond te
stampen. Nu, anno 2012, doen de kleinkinderen het
kunstje over. Moderner dan ooit.
Q

Olivier Beton werd opgericht door de bekende bouwfamilie Olivier. De grote groei
voor het bedrijf kwam er in 1987 toen telg
Gerdi Vankeirsbilck, ook bekend van Olivier Industrie, de firma Leenknecht overnam. Hij maakte het bedrijf groot en
breidde het gamma uit.
In 2007 nam de Ierse bouwmaterialengroep CRH het bedrijf Olivier Beton over
van Gerdi met de belofte flink te investeren en verder te werken op het positieve
elan. Vier jaar later bleef daar maar weinig van over. Het bedrijf kondigde de sluiting aan door toedoen van de crisissituatie. De omzet daalde op korte tijd met 30
procent van 9 à 10 miljoen tot 7 miljoen
euro. Te veel om te blijven draaien, zo
vond de groep en besloot om de activiteiten in Rumbeke weg te trekken. Er werd
een sociaal plan uitgewerkt voor de 19 arbeiders, drie bedienden en zes verkopers.
Een deel van hen kon elders terecht, voor
de rest werd een oplossing gezocht.

Nu is er dus een extra alternatief voor hen,
met de oprichting van de nieuwe O Beton.
Een samenwerking waarbij de geschiedenis zich herhaalt want de grootvaders van
Odiel Vandenbulcke en Gerdi Vankeirsbilck richtten ooit VOR Beton op, de afkorting voor Vandenbulcke & Olivier Beton, twee betongrootheden uit de streek en
tevens familiebedrijven. Aan dat familiale
werd altijd veel belang gehecht, ook nu in
het nieuwe bedrijf zal dat het geval zijn.
“De sluiting is vooral erg voor de personeelsleden”, vertelde Gerdi bij de sluiting.
“Heel wat van die werknemers hebben
nog onder mij gewerkt, sommigen zelfs
meer dan 30 jaar.”
Odiel Vandenbulcke werkte zelf ook nog
lange tijd bij VOR Beton waar hij medevennoot was. Hij werkte er tot begin de
jaren 2000 om vervolgens als adviseur, alweer in de betonindustrie, aan de slag te
gaan. En nu gaat hij dus een nieuwe uitdaging aan, samen met Gerdi !
(TD)

Klinken
“De eerste betonput die uit de productie
komt zal hoe dan ook een onbeschrijflijk
gevoel geven, daar zullen we op klinken”,
besluiten beiden heren.

De site van O Beton vinden we vanaf nu in de Schaapbruggestraat. (Foto Jos)

