Turbulent,
Bij het jaareinde en de turbulente periode die we maatschappelijk beleven, maken wij U het nieuws over
omtrent onze kleine samenleving “Verstraete- Enterprises”. We zijn het afgelopen jaar intens bezig geweest
onze structuur aan te passen tengevolge de marktsituatie die schaalvergroting opdrong. Om aan de vraag
te voldoen zijn drie belangrijke doelstellingen geïmplementeerd :
Verbreding van diensten en specialisatie
Als dienstverlener binnen de markt van distributie, energie, telecom en infra-structuren werd een afdeling
projecten opgericht die meer engineering doet dan in het verleden, om in het bijzonder een toegevoegde
waarde te creëren bij projecten waar we autonomer optreden met bestekken die technisch beschreven zijn
in het kader van grotere infrastructuurwerken, en de Electro -Tech een onderdeel is van grotere dossiers.
Zo hebben we voor Fluxys het transitstation van Weelde uitgerust in samenwerking met het Duits bedrijf
Bilfinger, voor de spoorwegen de overkapping van de perrons in het Station te Oostende in samenwerking
met de groep Artes, alsook andere jobs zoals de hoogspanningslus op de terreinen van UZ Brussel te Jette.
Om de capaciteit van eigen personeel aan te vullen werd een nauwe samenwerking ontwikkeld met collega
“Fami” die ressorteert onder de THV “FAMIVER“ aangevuld met ervaren nieuw aangeworven projectleiders
en meesterschapspersoneel die een cluster van kleine onderaannemers aansturen.
Geografische spreiding
De evolutie zowel bij opdrachtgevers als bij collega-concurrenten is de oorzaak waarom ons bedrijf niet
alleen meer onder de kerktoren actief is. Door bijkomende vestigingen in Vlaanderen en Wallonië
ondersteund met contractgebonden subvestigingen in het kader van mobiliteit en milieubeheer dekken we
het ganse land met onze serviceverlening, zelfs tot Noord Frankrijk (Pas–de-Calais).
Dit thema is bijzonder onderschreven door de activa-overname van “Maes Electro“ te
Pulle bij creatie van de afdeling “LIGHT-INFRA“, een afdeling te Olen onder de cluster van
onze bestaande bedrijven en gevestigd te Olen, Hoogbuul 18.
Vekan die te Andenne gevestigd is, draagt eveneens bij tot dit thema.
Voor grotere opdrachten bij raamcontracten werken we samen met collega’s onder THVmodel om onder één beleid geografisch de beste capaciteit in te zetten met kennis van
de lokale situaties, minder milieubelastende verplaatsingen, betere logistieke
ondersteuning en snellere interventies. De samenwerkingen met collega Vandenbergh
uit Wijnegem via de THV “BEVE-XXL” en met collega ‘s Jacobs uit Deerlijk en VerstraeteVerhulst uit Izegem via de THV “JACOVER²” vullen deze doelstelling in.

Specialisatie
Door de twee eerstvernoemde doelstellingen is de grote uitdaging “de manpower“ met de gepaste
capaciteit op de juiste plaats te hebben. Eenvoudiger uitgedrukt dan gedaan! Continuïteit, opvolging en
opleiding zijn voor ons de sleutels die aanleiding geven tot gespecialiseerde dienstverlening met de beste
middelen en hoogste kennis.
Spijts de accurate kennis van onze medewerkers die via pasjes geëvalueerd worden, zijn de uitdagingen
breder dan het gedachtengoed van verantwoordelijkheden te verschuiven tot het laagste niveau van de
uitvoerder. Mens en techniek evolueren in een maatschappij die anders evolueert. Om de continuïteit te
garanderen dienen we deze evoluties op te volgen, in te passen en te implementeren in vernoemde
contexten. Eén van de belangrijke items is de internationalisering van de medewerkers: de ene moet men
zoeken in zijn land van herkomst, de andere is op Belgische bodem en moet zich integreren enz. Vind maar
de juiste vakman die beantwoordt aan de gestelde normen, die momenteel schaars vergoed wordt voor de
gestelde eisen waarbij de werkgever genegeerd wordt bij punctuele controles die dienen om
verantwoordelijkheid af te schuiven i.p.v. vakmanschap trapsgewijze te controleren.
Hiervoor ons pleidooi van opvolging en bijsturing door bijkomende opleiding te geven vaak gerelateerd aan
de specifieke toepassingen van het distributiegebied. Waarom moet een geschoolde elektrieker die
gevormd is om in onze sector te werken per klant een andere attestatie hebben enz. Er is veel werk aan de
winkel!
We geloven erin !
Ons bedrijf heeft een sterke evolutie doorgemaakt op vlak van genoemde items. Het directieteam is
uitgebreid: onder leiding van Sofie & Arnaud zijn naast Henk Lateur, Gerda Mertens, Dieter De Leersnyder,
Geert Vercauteren en Bart De Jans erbij gekomen ondersteund door diverse projectverantwoordelijken die
reeds lang in dienst zijn of nieuw aangeworven werden. We streven naar projectgroepen tussen 25 à 30
man, al dan niet individueel ingezet of ploegen van meerdere mensen. Dit betekent dat we door de soort
activiteiten en de samenstelling van de ploegen zwaar uitgerust zijn inzake individuele uitrusting en
gemotoriseerde middelen. Financieel vraagt dit zware inspanningen want ook hier veranderen de normen
heel snel. Voorbeeld hiervan is de voertuigen die belast worden in functie van de uitstoot, hetgeen
aanleiding geeft tot snellere doorstroom van de machines enz.
Gelukkig mogen we bescheiden uitdrukken dat we enkele successen geboekt hebben, in het bijzonder de
vakkennis van de mensen bij “LIGHT-INFRA“ die alles wat openbare verlichting betreft, goed beheren en er
verder in specialiseren, hetzelfde voor de “KVZ“ groep die zich verder toelegt op de nettenbouwactiviteiten op het vlak van zowel laag- als middenspanning, alsook de “IVECA“-crew die de
telecomactiviteiten over gans Vlaanderen met diverse toepassingen uitvoeren.
Vergeten we hierbij niet de ondersteunende activiteiten voor grondwerken van “VEKAN“ die onder leiding
van Hassan mooie resultaten halen net zoals Steven Tyvaert (“Kiekske”) en Chris Portier bij de
projecttoepassingen.
We werken om beter te worden!
Volgend jaar zijn verschillende items om te verbeteren als to do:
 vernieuwing van 1/3 van het wagenpark
 communicatie via tablettoepassingen
 opleiding en scholing in het kader van ESF onder de noemer VV-Plan
 andere kleinere projecten omtrent milieutoepassingen
Spijts alle veranderingen die er geweest zijn en die op til staan gelooft “VERSTRAETEENTREPRISES“ in de sector en bindt er zijn lot aan! Tot volgende editie.
Geert Verstraete
Gedelegeerd Bestuurder

Na het binnenhalen van een deel van de markt van de bovengrondse
laagspanning en openbare verlichting van Eandis begin 2015 heeft Verstraete
Enterprises op 1/04/15 de activiteiten en personeel van collega Maes Elektro
NV uit Pulle overgenomen. Het betreft een kleine 100 man die wij in een
industriegebied te Olen hebben gekazerneerd in een bedrijfsgebouw dat wij
huren van de Groep Maes, en die wij ondergebracht hebben onder de
afdeling Light Infra. Naar aanleiding van deze belangrijke transactie en
integratie hadden wij een gesprek met de manager, Gerda Mertens, van Olen.
Gerda, kan je ons eerst eens iets over jezelf vertellen en wat je zoal gedaan hebt tijdens je professionele
loopbaan ?
Na mijn studies Licentiaat Handelswetenschappen met specialisatie KMO-management ben ik begonnen bij
het Strategisch Plan Kempen als projectleidster van PLATO, een begeleidingsprogramma voor bedrijfsleiders
van KMO-groeibedrijven. In 1992 vroeg Albert Maes uit Pulle, die deelnam aan PLATO, om de commerciële
dienst van Maes Hoogwerkers te komen opzetten en zo begon mijn loopbaan binnen Groep Maes. In 2002
kwam de volgende uitdaging : Maes Elektro leiden en uitbouwen. In de loop der jaren zijn Maes Industriële
Verlichting en Trans Elektro ook opgestart en zo ontstond Groep Elektro binnen Groep Maes die ik
coördineerde. Groep Elektro groeide van 30 naar 180 werknemers. In 2012 werd beslist om de kinderen van
Maes mee te betrekken in Groep Elektro. Om hen alle kansen te geven dit bedrijf op hun manier weer een
nieuwe wending te geven, heb ik mij teruggetrokken en ben ik begonnen bij Bank van Breda te Herentals als
accountmanager voor de ondernemers, een zeer boeiende ervaring om het
bedrijfsleven eens langs de andere kant van de tafel te bekijken! Toen
Geert Verstraete, de overnemer van Maes Elektro, me contacteerde en
vroeg of ik zijn project van lokale verankering mee wou uitbouwen, kreeg
het ondernemersbloed terug de overhand, zeker wanneer ongeveer 100
mensen (waarvan ik de overgrote meerderheid zelf had aangenomen) hun
werk dat ze al jaren graag deden, zouden kunnen blijven behouden. En zo
startte alles terug opnieuw, een kippenvel-moment !
Wat wist je al van onze firma vóór de overname ?
Verstraete is jaren de concurrent-collega van Maes Elektro van 'de Vlaanders' geweest. Eigenlijk deden we
identiek dezelfde activiteiten naar de nutsmaatschappijen toe, maar op groepsniveau bouwde ieder zijn
bedrijf uit met andere accenten. We kenden elkaar redelijk. En soms speelde het vriendschappelijke, maar
soms ook de keiharde concurrentie. Zo gaat dat met concullega's niet? We hebben wel altijd veel respect
gehad voor elkaar. Dit was dan wellicht ook de reden waarom er terug contact genomen is met elkaar!
Stemt dit overeen met wat je nu weet ?
Ja volledig. Ik ben wel aangenaam verrast door de visie
van Dhr. Verstraete naar de toekomst toe.
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Light Infra
vandaag ?
Wij werken nog steeds voor de nutsmaatschappijen
(Eandis - Infrax en Sibelga) en zijn vooral actief in het
plaatsen en onderhouden van bovengrondse leidingen.
Vooral openbare verlichting is hierbij de groeimarkt.
Geografisch is het werkingsgebied van Limburg tot Gent
dat we bedienen vanuit de vestigingen in Olen en
Lokeren. Ook voor Telenet werken verschillende
techniekers.

Met het ganse team knokken we dagelijks naar een kwalitatieve, veilige en rendabele uitvoering op de
werven.
Wat waren voor jou de moeilijkste werkpunten waarmee je bent geconfronteerd bij de integratie na de
overname?
Eigenlijk mogen we stellen dat dankzij de medewerking van het ganse team de integratie vlot verlopen is.
We hebben goede mensen ! Ik ben er fier op. Iedere eigenaar legt uiteraard zijn eigen accenten. Dat is
normaal, maar snel bleek ook dat een 'Kempenaar' en een 'West Vlaming' een totaal andere cultuur
hebben. Het zal de kunst zijn om de cultuurverschillen in de loop van 2016 met respect voor elkaars zijn
verder te integreren.
Ook administratief was de introductie van SAP en het werken met tablets ipv op papier door de techniekers
een aanpassing, maar we zijn blij dat ook hierin geïnvesteerd wordt zodat we de technologische evolutie
mee volgen.
Hoe zie je de toekomst voor Light Infra?
Positief. Het is de bedoeling van de familie Verstraete om de lokale verankering verder uit te bouwen in onze
regio. Diversificatie zal één van de prioriteiten worden voor 2016. De familie Verstraete is vrij ambitieus!
Men investeert enorm in de toekomst van de Groep Verstraete. Veel respect daarvoor ! Dit geeft ook veel
vertrouwen. Het zijn tenslotte hun eigen centen die men in de weegschaal legt. Het is onze uitdaging om
ervoor te zorgen dat dit een goede investering is en dat iedereen gelukkig is, zowel werknemer als
werkgever.
Gerda, bedankt voor dit interview, wij wensen je nog veel succes met Light Infra!

Na de overname van Maes Elektro NV werd beslist om het wagenpark versneld te vernieuwen gezien de
nieuwe contracten van bovengrondse laagspanning en openbare verlichting met Eandis, de te hoge
onderhoudskosten in Olen en de nakende kilometerheffing die functie is van de EURO-norm van het
voertuig. Dat gaat in totaliteit over een kleine 100 voertuigen (kraanwagens, hoogtewerkers,
containercamions, bestelwagens,..) en een totale investering van meer dan 4 mio. euro over 2015 en 2016,
wat helemaal geen evidentie is in de huidige marktomstandigheden.

Iveco containercamion met FASSI-kraan
die polyvalent ingezet kan worden
afhankelijk van het werk: als
palencontainer, voor grondwerken of
als zuigwagen (zie foto rechts)

Naar jaarlijkse traditie hebben wij terug een deeltje van
Vlaanderen omgetoverd in een waar lichtjesparadijs. Onze
vaste klanten hebben wij grotendeels kunnen aanhouden,
maar helaas is een deel van Oostende niet aan ons gegund
geworden. Ook op de markt van de kerstverlichting is er
een keiharde concurrentie naar de prijzen toe. Naast prijs
stellen wij echter ook service, kwaliteit en ontwerp
voorop. Zo zijn wij ons de laatste jaren meer gaan
specialiseren in 3D-constructies waarvan we in Roeselare,
binnen het vernieuwde contract over 6 jaar, een sterk
staaltje hebben neergezet. Maar liefst 3 stuks 3D-bomen
van 10 meter hoog stonden op het Stationsplein te
Roeselare en op De Munt stond een grote vague of golf
van 30 meter lang en 10 meter breed gecombineerd met
nog eens 3 stuks 3D-bomen van 5 meter hoog.
Binnen een samenwerking met onze collega Fami hebben wij de kerstmarkt in Kortrijk een nieuwe dimensie
gegeven: 11 grote palen werden geplaatst waartussen meer dan 300 meter lichtjesgordijnen werden
gespannen om de bezoekers van de kerstmarkt in een feeërieke sfeer te brengen. Ook de Broeltorens te
Kortrijk hebben wat behendigheid gevraagd van 3 liftwagens om de lichtgordijnen rond de torens met een
diameter van 42 meter te krijgen.
In Knokke hebben we dit jaar een nieuw contract bekomen
voor het plaatsen van 3D-decors. Onze ploeg bestaande uit 3
man met oplegger met kraan en liftwagen hebben dit mooi
voor elkaar gekregen. Het thema shopping en Kerst stonden
centraal.
Om onze ambities op vlak van kerstverlichting ook waar te
maken naast onze traditionele klanten, de steden en
gemeenten, zijn wij dit jaar ook op zoek gegaan naar privé
klanten die een extra dimensie wilden met hun
kerstversiering. Zo hebben wij o.a. in de Sea-Arena te
Oostende een grote rode strik en lichtband gehangen over

de ganse lengte van het gebouw en hebben wij twee cinemacomplexen van
Imagix te Doornik en Bergen binnen en buiten voorzien van kerstdecoratie.
U kan vaststellen dat wij ons jaar dus goed gevuld hebben gekregen met die
nieuwe diversiteit waaraan wij in 2016 met vol enthousiasme zullen
verderwerken.
Sofie Verstraete
Algemeen Directeur en Kerstvrouw

Na heel wat commerciële inspanningen werd er voor ca 5 mio euro aan projecten binnengehaald door
deelname aan openbare aanbestedingen ofwel rechtstreeks ofwel als onderaannemer zoals voor Group
Monument en Artes Group. Daarvan werd voor ongeveer 2,5 mio euro aan omzet gerealiseerd in 2015, de
rest wordt overgedragen naar 2016 en zorgt dus reeds voor een stevige basis in onze portefeuille van 2016.
Daarnaast werd een raamcontract met Eandis afgesloten voor het in overeenstemming te brengen van
middenspanningscabines in Vlaanderen. Om deze omzet te realiseren werd ons team versterkt met Chris
Portier die meer dan 10 jaar ervaring heeft in dergelijke projecten naast zijn kennis op vlak van MS-cabines.
In 2015 werden volgende projecten afgewerkt: Pompstation Zeebrugge,
VDAB Oostende, Halle-Zenne (appartemensgebouwen), Dinant St. Anne
(een woonzorgcentrum van 132 kamers waarvoor Iveca Technics de MScabine, de volledige laagspanningsverdeling, data, brandbeveiliging,
toegangscontrole en het verpleegoproepsysteem heeft gerealiseerd), fase
1 van de Perronoverkapping van Station Oostende (zie foto’s hierbij), de
Botenloods van Oostende Roeiclub en Fluxys Weelde (nieuwe
controlesturing van het hele station vanuit één dispatch via digitalisering).

Halle-Zenne

Volgende projecten lopen in 2016: Elsene Le Foyer Cité Vandeuren (88
nieuwe sociale appartementen die we volledig moeten uitrusten op vlak
van elektriciteit, data, TV, brandbeveiliging en mogelijks nog eens 34
sociale appartementen en de volledige toegangscontrole van de totale site), Brugge Station Zuidgevel (het
Politiegebouw), fase 2 van de Perronoverkapping van Oostende en de verdere vernieuwing van de borden
in de stadsschouwburg van Antwerpen
Tevens staan we met de Nationale Bank te Brussel voor een grote uitdaging want we moeten de laatste
technieken op vlak van data, verlichting en beveiliging integreren in een monumentaal gebouw waarvan de
originele vorm dient zichtbaar te blijven en de technieken zo onzichtbaar mogelijk dienen te worden
geïntegreerd. Dit project bestaat erin de nieuwe burelen uit te rusten op verdiep 1 tem 3 met nog een
tussenruimte (ook burelen) en een technisch verdiep. Het vernieuwen van de bekabeling (stopcontacten,
verlichting, data en branddetectie) speelt zich vooral af in de zolderingen, dit zijn kruipruimtes tussen de
(geschilderde) koepels en het vloerniveau van bovenliggend verdiep.
Het afgelopen jaar is een zoektocht geweest naar enerzijds het type projecten die ons het meest liggen en
anderzijds de manier van uitvoering waarbij bepaalde basisactiviteiten zoals slijp- en kapwerken in
onderaanneming worden uitbesteed en voor ons een coördinerende rol is weggelegd. De grote uitdagingen
voor 2016 voor onze afdeling projecten zijn de verhoging van de kwaliteit en de efficiëntie door een goede
organisatie bij uitvoering van de werken en het binnenhalen van projecten met een hogere toegevoegde

waarde. Hiervoor wensen we ons team verder uit te breiden met een ervaren project-/werfleider om de
dagdagelijkse opvolging van de uitvoering nog korter en accurater te kunnen doen.
Bart De Jans & Chris Portier

Perronoverkapping Oostende

Naar aanleiding van een hercertificatie-audit van ons VCA-systeem door
Vinçotte van 14 tot 17 september 2015 hebben we een nieuw VCAcertificaat bekomen. Onze nieuwe afdeling Light Infra te Olen werd hierbij
mee geauditeerd en opgenomen in onze VCA-certificatie.
Tegelijk was er ook de jaarlijkse audit van onze ISO-certificatie die nog
loopt tot augustus 2016.
Er waren geen grote opmerkingen, wel een aantal verbeteringspunten
waaraan gewerkt wordt.
Arnaud Cornille

Ons bedrijf heeft voor 2015 en 2016 een ambitieus strategisch opleidingsplan opgesteld, het Verstraete
Vorming Plan. Naast de jaarlijks terugkerende en verplichte opleidingen zoals BA4-BA5 en EHBO wordt er
ook voorzien in bijkomende zoals herbestrating, werken met hoogwerker, rijvaardigheid en veiligheid
chauffeurs, Nederlands voor anderstaligen, orde en netheid, mentorship en leiding geven. Hierbij hebben
we een dubbel oogmerk : er is het belang van de werknemer door de verdere persoonlijke ontwikkeling en
er is het belang van onze firma want goed opgeleide werkkrachten leiden tot een verhoging van de
efficiëntie en de kwaliteit en dus tot een versterking van onze concurrentiepositie.
Voor deze opleidingen werd een projectdossier 5493 ingediend bij het ESF-Agentschap Vlaanderen
(Europees Sociaal Fonds) in het kader van de oproep 307 “Opleidingen voor bedrijven” teneinde subsidies
te bekomen voor een gedeeltelijke
financiering van ons ambitieus
vormingsplan. Met deze subsidies
wil Vlaanderen (via het Vlaams

Cofinancieringsfonds) en de Europese Unie bedrijven de kans beiden om hun werknemers sterker te maken
op de arbeidsmarkt door vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties, en zo te investeren in
hun toekomst, wat dus ook een doelstelling is van onze maatschappij. Voor dit dossier werden serieuze
inspanningen geleverd op administratief vlak. Groot was dan ook de voldoening toen we hiervoor groen
licht kregen en we ons VV-plan volledig kunnen realiseren.

Op 27/8/15 waren we opnieuw van de partij op de jaarlijkse
Walvissloepenrace tussen bedrijven in Oostende, de 20ste editie
intussen al die voor het eerst doorging in het nieuwe clubhuis
waarvan wij de elektrische installaties hebben uitgevoerd.
Onze roeiploeg eindigde onder het toeziend oog van dhr en mevr
Verstraete op een verdienstelijke 4de plaats achter Lithobeton, met
wie we samenwerken.
Ook van de partij was Vervande die onder aanvoering van Francis
Degroote eindigde op de 5de plaats. Vervande is onze tijdelijke
handelsvennootschap die we met Electro-Construct Van den Berghe
& Degroote BVBA hebben voor o.a. de kerstverlichting van Brugge.
Zoals de foto’s aantonen, werd het weer een leuke bedoening in een
vriendschappelijk kader.

Naar jaarlijkse traditie hebben wij onze trouwe medewerkers van alle
afdelingen die in 2015 5, 10, 15, 20, 25, 30, … jaar in dienst zijn,
samen met hun partners uitgenodigd voor een gezellig etentje in een
aangename kerstsfeer in hartje Brugge op 27/11/15 waarbij ze in de
bloemetjes werden gezet. Eén werknemer had een anciënniteit van
30 jaar, twee 25 jaar, twee 20 jaar, zes 15 jaar, zes 10 jaar en zeven 5
jaar.
Ook de 3 recent gepensioneerde werknemers waren present evenals
de directie. Het werd een leuke avond met in totaal een 70 man.
Bij deze willen we hen allen nog eens bedanken voor de jarenlange
trouwe samenwerking!
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