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Predalco
realiseert
masterplan
In amper tien jaar tijd is Predalco uitgegroeid tot
een uitgebreide aanbieder van betonproducten
die van A tot Z in eigen huis worden vervaardigd.
Dankzij strategisch geplande investeringen in
infrastructuur, machinepark en rollend materieel,
gekoppeld aan een sterke groei en keihard werken,
kon het masterplan worden gerealiseerd. Oprichter
en zaakvoerder Peter Van der Stock zet alles op
een rijtje.
“Bij Predalco hebben kwaliteit, service en flexibiliteit altijd voorop
gestaan. Hier koopt de klant een woord”, aldus de bouwkundig
ingenieur die voorheen bij een aannemersbedrijf aan de slag was.
Peter Van der Stock is een Zeelse ondernemer die eind 2011 zijn
eigen betonbedrijf oprichtte. Op vandaag telt het Lokerse Predalco
een 60-tal medewerkers. De eerste productiehal en carrousel,
bedoeld voor de productie van predallen, werd in 2012 gerealiseerd.
Gezien de toenemende vraag naar predallen, én ook naar betonnen
kolommen en balken, besliste Van der Stock in 2018 om een
tweede productiehal te bouwen. Aangezien ook voor de reeds
bestaande lineaire elementen de beschikbare capaciteit met de
nieuwe infrastructuur al snel op zijn limieten kwam, werd eind 2019
reeds beslist om tot een verdere uitbreiding over te gaan van de
productie van deze lineaire elementen en van bouwstaal.

PRODUCTIE VERDUBBELD, ENKELE SHIFT
BEHOUDEN
Predalco slaagde er zo in zijn productie te verdubbelen én te blijven
werken in één enkele shift. Vanaf 2020 kwamen de zaken pas echt
in een stroomversnelling toen een hoekperceel - aangrenzend
met de Moortelstraat - en een perceel aan de overzijde van het
hoofdgebouw aan de Maesbossen, konden worden aangekocht.
Wat de totale bedrijfsoppervlakte op 4,2 ha bracht. “De site is vlot
bereikbaar voor onze klanten. Het feit dat onze activiteiten gespreid
zijn over meerdere terreinen en dit langs beide zijden van de straat
biedt heel wat logistieke voordelen. O.m. omwille van het feit dat het
op die manier mogelijk is om het vrachtwagenverkeer - zowel intern
als dat van klanten - op de bedrijfssite te ontkoppelen. Er zijn in totaal
6 toegangen tot de site, telkens voorzien van duidelijke, uniforme
signalisatieborden met plattegrond, snelheidspictogrammen…
Dit resulteert in tijdswinst en efficiëntie, zowel voor onze klanten,
als voor onze eigen medewerkers”, zegt Van der Stock. “Ook de
opsplitsing van de kantoren voor bedienden over twee gebouwen
- het hoofdgebouw en het recente, inpandige, kantoorgebouw aan
de Moortelstraat - was strategisch belangrijk. Het zorgt er mee voor
dat iedereen in een rustige omgeving kan werken.”

Predalco maakt, levert (en plaatst) vooral predallen met rechte
zijden tot 3 meter breed en betonnen balken en kolommen

ONE STOP BETON SHOP
Predalco maakt en levert nu een uitgebreid gamma aan
betonproducten zodat de klanten op één plaats terecht kunnen voor
het totale plaatje. “Predallen met rechte zijden - op verschillende
manieren afgewerkt - tot 3 meter breed en lineaire elementen
(betonnen balken en kolommen) vormen de hoofdmoot. Daarnaast
zijn er de eigen betoncentrale (beton voor eigen gebruik - stabilisé
en chape voor derden) en de fabricage van wapeningskorven en
losse elementen. Deze laatste activiteit is zeer arbeidsintensief,
omdat - door de grote verscheidenheid in de vraag van klanten automatisatie hier niet mogelijk is. In deze productieafdeling werken
15 arbeiders, bijna het dubbele van het aantal in de predallenfabriek”,
aldus Van der Stock.

TRACEERBAARHEID EN RUST OP DE
WERKVLOER
De op maat geprogrammeerde software verbindt alle bestaande
grote programma’s. Automatische transfer tussen de systemen
maakt heel wat manuele tussenkomsten overbodig. Elk programma
voert bovendien automatisch dubbelchecks uit. Daarnaast zijn ook
alle stappen traceerbaar. Het op maat gemaakt softwaresysteem
omvat zowel productie, boekhouding, logistiek als planning. Dit leidt
tot een integere service en rust op de werkvloer. “Deze software
is voor onze werknemers een gebruiksvriendelijk systeem dat
menselijke fouten elimineert en voor minder stress zorgt. Naar
productie resulteert dit in het optimaliseren van de rendabiliteit en
het garanderen van de bedrijfscontinuïteit. Op financieel vlak zijn alle
productiegegevens traceerbaar en is controle achteraf eenvoudig.
Statistieken kunnen opgevraagd worden om beslissingen te
onderbouwen en de economische visie bij te sturen. Op die manier
zijn al onze interne diensten gealigneerd”, zegt de zaakvoerder van
Predalco.

Een actuele luchtfoto van de ruime en
overzichtelijke Predalco-site

ALLE VEREISTE COMPETENTIES IN
EIGEN HUIS
Bij de opstart in 2012 zag Van der Stock zich enkel omringd door
een sales medewerker, een tekenaar en enkele arbeiders. “Vooral
het eerste jaar was extreem zwaar. Als zaakvoerder moet je een
aantal dagdagelijkse taken - die niet kunnen wachten - op je nemen.
Zaken waarvoor je niet opgeleid bent. Pas na enkele jaren kon een
extra ingenieur worden aangeworven, die mijn rechterhand werd
en later productieverantwoordelijke”, aldus Van der Stock. “Pas
later is de instroom van andere beroepsprofielen (milieucoördinator,
preventieadviseur niveau II, etc) op gang gekomen. Onze preventie
adviseur zorgde recent nog voor de belijning en signalisatie van de
site en werkte een noodplan uit. Kwaliteit en controle zijn in handen
van onze kwaliteitsingenieur, in samenwerking met een interne
laborant. Inmiddels maken ook een IT-er en een logistiek medewerker
– verantwoordelijk voor de transportplanning en de chauffeurs – deel
uit van ons team. Bovendien zorgt de dynamiek en de samenhang
van onze groep voor een grote flexibiliteit op het vlak van productie
en problem solving. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is
trouwens heel laag, namelijk 36,5 jaar.”

“Ons op maat geprogrammeerd softwaresysteem verbindt alle
bestaande grote programma’s. Dit leidt tot traceerbaarheid, een
integere service en rust in de workflow”

Ons uitgebreid assortiment opleggers en trekkers zorgt ervoor dat elke
werf - groot of klein - bereikbaar is. Daarnaast is het voor ons belangrijk
om een globaal en overzichtelijk beeld van de geleverde kwaliteit te
hebben. Op die manier kunnen we onmiddellijk ingrijpen en eventuele
problemen voorkomen. Inmiddels zijn ook onze logistieke activiteiten in
onze op maat gemaakte software geïntegreerd. Via de stock-planner een digitale plattegrond van de site - kan elk voertuig of elke bestelling
in enkele muisklikken worden gelokaliseerd en gevisualiseerd”, aldus
de zaakvoerder.
“De productieplanning van alle elementen kan op elkaar afgestemd
worden. Betonnen balken / kolommen kunnen aan de predallen
aangepast worden en omgekeerd. Via ons eigen labo voeren we
dagelijks interne controles uit zodat we onmiddellijk kunnen ingrijpen
bij non-conformiteiten. Er vinden ook externe controles plaats ter
vergelijking. Na het CE-label en het BENOR-label was het behalen
van het zilveren CSC-label (duurzaamheidslabel voor de betonsector)
vorig jaar de kroon op het werk. Onder de prefab beton bedrijven was
Predalco het eerste bedrijf in ons land dat dit keurmerk behaalde”, vult
kwaliteitsingenieur Charlotte Stans aan.

SERVICE
De uitbouw van de personeelsstructuur heeft de verdere
professionalisering van Predalco mee mogelijk gemaakt. “We doen
opmetingen op de werf en voeren stabiliteitsstudies uit i.s.m. een
externe ingenieur. Indien de klant dit vraagt leveren en plaatsen we ook.
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