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Vulsteke Bedrijfsgebouwen
zet in op kennis en mensen
Kortemarkse industriebouwer mikt op verdere groei
Nadat oprichters Luc Vulsteke en echtgenote Hilde een gezonde basis
legden voor het familiebedrijf, zetten hun kinderen de activiteit in de
tweede generatie verder. “Om de groei te bestendigen, blijven we in mensen
en kennis investeren”, getuigen Nickolas (31) en Evelien (27).

De bedrijfssite van Vulsteke Bedrijfsgebouwen aan de Hoogledestraat in Kortemark omvat de kantoren van waaruit
alle activiteiten aangestuurd worden, het
productieatelier voor staalstructuren en
magazijn. Het bedrijfsgebouw met bijbehorende productiehallen dateert van
1999, met kort daarop een uitbreiding
van de werkplaats (2000) en een extra
atelier (2001).
“Na 20 jaar vonden we het tijd om onze
kantoren een grondige facelift te geven”,
zeggen Nickolas en Evelien Vulsteke. “De
structuur van het gebouw blijft behouden, maar de gelijkvloerse en eerste
verdieping worden helemaal gestript en
heringericht. Tegelijk komt er een extra
verdieping en palmen we een deel van
de showroom in. Het is ons doel om een
inspirerende werkomgeving te creëren
waarin ons team graag komt werken.
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Een kantoor waar we bovendien over alle
middelen beschikken om onze stakeholders op de best mogelijke manier te
ontvangen. We willen daarnaast de kans
grijpen om ook de energieprestaties
van ons gebouw een boost te geven. Het
is onze overtuiging dat dit het ideale
visitekaartje is om potentiële klanten, architecten en werknemers te overtuigen
van onze expertise.”
Architecturale meerwaarde
Vulsteke is actief in de industriebouw
met architecturale meerwaarde, voor
alle sectoren. Het gaat niet alleen om
bedrijfsgebouwen voor kmo’s of productiesites, maar evenzeer (geklimatiseerde)
voedingsbedrijven, warehouses, kantoren, showrooms, sportcentra, winkels,...
Afhankelijk van de vereisten van de klant
en de wensen van de architect, wordt
gekozen voor staal- of betonstructuur.
“Naast de gebruikelijke (water- en winddichte) ruwbouw, levert Vulsteke
Bedrijfsgebouwen vaak totaalconcepten
af, van a tot z”, zeggen Nickolas en Evelien Vulsteke. “Wij profileren ons hierbij
als één aanspreekpunt, om de bouwheer
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helemaal te ontzorgen. Wij behartigen
het hele project met respect voor het initiële ontwerp, vanaf de afbraak, grondwerken, over montage, tot de totale
afwerking, inclusief technieken. Doordat
we het hele proces in handen nemen,
kunnen we de opeenvolgende fasen mooi
op elkaar laten aansluiten en de timing
respecteren. Intussen kan de bouwheer
zich op zijn corebusiness blijven concentreren. Die bewuste keuze voor kwaliteit
en strikte opvolging is mee de reden
voor onze groei, samen met de sterke
investering in ons team. Daar plukken
we nu de vruchten van.”

“Doordat we het hele
proces in handen
nemen, kunnen we de
opeenvolgende fasen
mooi op elkaar laten
aansluiten en de timing
respecteren.”

— Nickolas en Evelien Vulsteke
In 2018 realiseerde het bedrijf een omzet
van 47,5 miljoen euro. De afgelopen 5
jaar kende de Kortemarkse industriebouwer een omzetstijging van gemiddeld
zo’n 10%. De actieradius is heel België
en Noord-Frankrijk, met uitschieters
naar Zuid-Frankrijk en Nederland waar
Vulsteke zijn vaste klanten volgt of op
vraag van architecten bouwt. De groei is
mede te danken aan de huidige gunstige
conjunctuur, een dagelijks streven naar
maximale klantentevredenheid, maar
ook aan het human capital.
Nickolas en Evelien Vulsteke: “Wij stellen
de betrokkenheid en deskundigheid van
ons team zeer op prijs. Daarom investeren we ook permanent in hun kennis
en skills. Door opleiding en bijscholing
blijven die up-to-date en blijven we op de
hoogte van de nieuwste technologieën
en trends. Zo hopen we telkens weer

Facts & figures
Oprichters: Luc Vulsteke (61)
en Hilde Vanhullebusch (56)
Tweede generatie: Nickolas (31)
en Evelien (27) Vulsteke
Ervaring: 40 jaar

kort op de bal te spelen. Het blijft echter
een zoektocht naar geschikte mensen.
Momenteel hebben we vacatures voor
een stabiliteitsingenieur, tekenaars,
calculatoren, werfleiders en polyvalente
arbeiders. Goede mensen zijn essentieel
om onze groei gestaag verder te zetten.”
(MD - Foto DD)
WWW.VULSTEKE.BE

Activiteit: industriebouw,
metaal en beton
Projecten per jaar: +/- 60
Bouwexperten: 115
Hoeveelheid staal/jaar: > 2.150 ton
Hoeveelheid beton/jaar: > 22.000 m³
Omzet: 47,5 miljoen euro (2018)

