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BouwRadar: gratis advies    
voor jouw bedrijf
BouwRadar, een van de 
vele projecten van onze 
koepelorganisatie Vlaamse 
Confederatie Bouw, bestaat 
intussen al even. Toch hebben 
we het gevoel dat niet iedereen 
weet wat het project juist inhoudt. 
Tijd om hier verandering in te 
brengen.

‘Het idee om bedrijven door te lichten, is tijdens 
de financiële crisis ontstaan’, steekt projectcoördi-
nator Freija Jongbloet van wal. ‘We wilden bouw-
bedrijven helpen om zelfs in moeilijke tijden te 
groeien. We startten een project op en gaven uit-
eindelijk maar liefst 400 bedrijven advies op maat. 
Het initiatief was een succes en de Vlaamse Con-
federatie Bouw kreeg van de Vlaamse overheid 
dan ook de middelen om een tweede project op 
poten zetten. Dit project, BouwRadar genaamd, 
biedt naast advies ook begeleiding op maat aan. 
En dat volledig gratis!’

Werkwijze
‘In de praktijk gaan we als volgt te werk’, gaat 
Freija verder. ‘Eerst vragen we het bedrijf in kwes-
tie om een vragenlijst in te vullen en ons hun in-
terne jaarrekening te bezorgen. Op basis hiervan 
nodigen we het bedrijf uit voor een eerste gesprek. 
Daar bespreken we zes thema’s: strategie, perso-
neel, rapportering, financiën, juridische materies 
en digitalisering. We doen verschillende aanbeve-
lingen en kijken vervolgens in een tweede gesprek 
hoe het bedrijf de aanbevelingen kan omzetten in 
de praktijk. We pikken er dan samen één thema 
uit, waar we ons op focussen. Een bedrijf kan im-
mers niet alle werkpunten in één keer aanpakken. 
We moeten stap voor stap werken.’

‘Na deze twee gesprekken volgt begeleiding op 
maat. Het bedrijf krijgt rond het gekozen thema 
vier uur uitleg van een expert.  BouwRadar legt 
werkpunten bloot en dan is het aan de bedrijven 
om hier zelf mee aan de slag gaan. We verwijzen 
hen door naar adviseurs met kennis van de sector 
die verdere ondersteuning kunnen bieden.’
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“Door de krachtdadige aanpak  
van BouwRadar zette ik mijn 

ideeën om in praktijk.”
Mieke Maes staat samen met Lieven Verpoorten aan het 
hoofd van Duall HVAC & Sanitair. Het bedrijf uit Herk-de-
Stad voert voornamelijk grote werken uit in bijvoorbeeld 

appartementsblokken of scholen. Mieke vertelt ons over haar 
ervaringen met BouwRadar. 

‘Toen we twaalf jaar geleden met ons bedrijf zijn 
gestart, hadden we nooit durven te dromen over 
wat we vandaag bereikt hebben. Intussen stel-
len we dagelijks dertig mensen te werk, waarvan 
twintig vast in dienst. We zijn met andere woor-
den sterk gegroeid en dat voelen we in onze ma-
nier van werken. We beseften instinctief dat er, 
voornamelijk administratief, iets moest veran-
deren.’

‘Om de ontwikkeling van ons bedrijf in goede 
banen te leiden hadden we al een groeimanager 
onder de arm genomen. Toen ik hier met Ben-
ny Courant van de Confederatie Bouw Lim-
burg over sprak, raadde hij me aan om ook eens 
bij BouwRadar ons oor te luister te leggen. Hij 
gaf ons een foldertje mee en we hebben vrijwel 
direct ingeschreven. Baat het niet, dan schaadt 
het niet, dachten we.’

Nieuw softwarepakket
‘Achteraf gezien was het een heel positieve er-
varing’, gaat Mieke verder. ‘We kozen voor het 
onderdeel rapportering. Er kwamen twee advi-
seurs van Deloitte langs en zij legden de lat erg 
hoog. Ze hielpen ons enerzijds om een overzicht 
te krijgen op financieel vlak en de correcte kost-
prijsberekening te maken. De adviseurs verwe-
zen ons door naar het WTCB (het kenniscen-
trum voor de bouw, nvdr.), dat samen met ons 
een onderverdeling maakte van de markt. Zo 
weten we vandaag beter tot welke segment we 
ons moeten richten.’

‘Anderzijds raadden de adviseurs ons aan om 
van softwarepakket te veranderen. Dit idee 
speelde al een tijdje door mijn hoofd, maar 
door de krachtdadige aanpak van BouwRadar 
zette ik het eindelijk om in praktijk. Het was 
een zware investering, zowel qua tijd als finan-
cieel, maar ik ben blij dat we de stap gezet heb-
ben. Met ons oude pakket deden we heel wat 
dubbel werk. Nu is er een link tussen de boek-
houding en de facturatie én dat werd hoog tijd. 
Samen met BouwRadar zijn we begonnen aan 
een nieuw hoofdstuk. Ik raad iedereen aan om 
hetzelfde te doen.’

Lieven Verpoorten en Mieke Maes  
zijn erg trots op de snelle groei  
van hun bedrijf.

Meer starters, meer blijvers en meer groeiers: daar gaan we voor! 
Agentschap Innoveren & Ondernemen en haar partners willen  u 
daarbij ondersteunen. Bouwradar is slechts één van de vele 
initiatieven waar u gebruik van kan maken. Ontdek ze allemaal 
op www.sterkondernemen.be.

›››
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BouwRadar kan niet alles in een keer aanpakken. Daarom 
leggen de medewerkers, in samenspraak met het bedrijf, de 
focus op één thema. Om te begrijpen wat BouwRadar juist 
doet, bespreken we kort de zes thema’s waaruit de bedrijven 
kunnen kiezen.

1 
Strategie

BouwRadar neemt de huidige strategie 
van uw onderneming onder de loep. We 
lijsten jouw sterktes en zwaktes, oppor-
tuniteiten en bedreigingen op. Als dit 
relevant is voor jou maken we samen 
met jou een opportuniteitsanalyse, waar 
een concreet actieplan aan gekoppeld 
wordt. 

2 
Personeel

Als je kiest voor dit thema dan begeleidt 
FIBS jouw bedrijf. FIBS, een dochter-
onderneming van de Vlaamse Confe-
deratie Bouw, is gespecialiseerd in per-
soneelsbeleid. Die expertise komt goed 
van pas bij de doorlichting van jouw be-
drijf. FIBS geeft jou tips rond aanwer-
ving, onthaal, evaluaties, coaching en 
zoveel meer. Je kiest als bedrijf waar je 
mee aan de slag wil. 

3 
Rapportering 

Het WTCB en/of Deloitte lichten in dit 
geval jouw bedrijf door. Ze nemen jouw 
kostprijsberekening en nacalculatie on-
der de loep. Ook leren ze jou hoe je 
onder andere indirecte kosten kan ver-
rekenen en hoe je de impact van inves-
teringen kan spreiden. Verder helpen de 
adviseurs jou om winstmarges en uurta-
rieven te bepalen. 

4 
Financiën 

BouwRadar kan jouw bedrijf helpen om 
gestructureerde kredietaanvragen op te 
stellen én ze te verdedigen bij de bank. 
Ook maken we, indien je dat wenst, een 

analyse van jouw kosten. Veel bouwbe-
drijven hebben immers te weinig over-
zicht over hun in- en uitgaand kapitaal. 
We kijken jouw cijfers uit het verleden 
in en leren je om vat te krijgen op deze, 
soms ingewikkelde, materie. 

5 
Juridische  materies 

Voor dit thema doet BouwRadar een 
beroep op de lokale afdelingen van de 
Confederatie Bouw. Aan de hand van 
een vragenlijst die het bedrijf vooraf 
heeft ingevuld, gaat de juridische bege-
leider na waar de pijnpunten liggen. Hij 
of zij kijkt jouw contracten na en helpt 
je om ze up-to-date te maken.

6 
Digitalisering 

Dit onderdeel steunt op twee pijlers. 
Ten eerste helpt BouwRadar je om op 
een gestructureerde manier data te ver-
zamelen. We kijken welke cijfers jouw 
systeem bijhoudt of kan bijhouden en 
wat je hiermee kan doen. Misschien 
leren de cijfers jou wel dat je bepaalde 
projecten beter niet meer uitvoert of dat 
je jouw personeel anders moet aanstu-
ren. Verder gaat BouwRadar ook na hoe 

je jouw administratie kan digitaliseren. 
Naast een aantal “quick wins” die je di-
rect kan toepassen, krijg je een plan op 
de lange termijn. 

Ten tweede kijken adviseurs van de 
Vlaamse Confederatie Bouw hoe jouw 
bedrijf werkt. Ze vertellen jou welke 
processen gedigitaliseerd kunnen wor-
den en maken vervolgens een actieplan 
op. In dit plan bespreken ze welke werk-
punten prioritair zijn. Ze tonen welke 
leveranciers er op de markt zijn én be-
rekenen hoeveel de aanpassingen onge-
veer zullen kosten.

GEÏNTERESSEERD IN ÉÉN OF 
MEERDERE THEMA’S?  

Neem dan vrijblijvend contact op met 
BouwRadar. Er zijn slechts enkele 
voorwaarden om deel te nemen aan het 
project: jouw bedrijf moet gelegen zijn in 
het Vlaamse gewest en je moet personeel 
in dienst hebben. Ook moet je bereid zijn 
om vooraf een vragenlijst in te vullen en 
om jouw interne jaarrekening door te 
sturen. Deze gegevens blijven uiteraard 
vertrouwelijk. Ze dienen enkel als basis 
voor een eerste gesprek. Meer info: 
stuur een mailtje naar projectcoördinator 
 Freijja Jongbloet  (freija.jongbloet@vcb.
be) of bel haar op het nummer 0473 90 
43 20. De diensten van BouwRadar zijn 
volledig gratis en zijn niet gekoppeld aan 
andere verplichtingen.

De zes speerpunten  
van BouwRadar
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“BouwRadar houdt je een spiegel voor”
Kristof Onckelinx staat samen met zijn broer Maarten aan het hoofd van VOS 
technics. Het koeltechnische bedrijf heeft 26 mensen in dienst en is sinds kort 
in verre buitenlanden actief. BouwRadar kwam op het juiste moment om die 

vernieuwing mee te ondersteunen.  

‘Mijn vader is 31 jaar met VOS technics begonnen. Hij 
had al van bij de start een tamelijk vooruitstrevende kijk 
op de dingen. Zo experimenteerde hij in 1986 al met com-
puters, op dat moment erg vernieuwend. Mijn broer en ik 
proberen die spirit van mijn vader te behouden. In 2000 
zweerden we bijvoorbeeld alle synthetische koelmiddelen 
af. Die zijn immers slecht voor het milieu en onder andere 
om die reden geloofden we dat hun dagen geteld waren. 
Vandaag blijkt dat een juiste keuze geweest te zijn. Ook 
de wetgever ziet in dat we als maatschappij een andere weg 
op moeten.’

‘Die gedurfde manier van werken proberen we overal toe te 
passen in ons bedrijf. Zo richtten we even geleden een raad 
van advies op. We willen opbouwend advies krijgen, zodat 
we verder kunnen groeien. Binnen dit hele idee past ook 
BouwRadar. Het is altijd een meerwaarde als eens iemand 
met een andere blik naar jouw bedrijf kijkt.’

Uit de comfortzone
‘Na de eerste gesprekken hebben we samen met BouwRa-
dar beslist om ons toe te spitsen op het thema rapportering’, 
gaat Kristof verder. ‘We hadden contact met adviseurs van 
Deloitte. Zij waren enorm gemotiveerd en het toffe was dat 

ze niets aan ons moesten verkopen. Ze konden zeggen wat 
ze wilden. We werden even uit onze comfortzone gehaald 
en bekeken ons bedrijf vanop een afstand.’

‘BouwRadar hield ons een spiegel voor. Deloitte heeft cij-
fers van de hele sector en weet zo waar je jouw bedrijf het 
best positioneert. Daarnaast berekende BouwRadar onze 
kostprijs. Dat kwam op een erg gelegen moment. Tot voor 
kort verkochten we enkel projecten waar we, naast het ont-
werp en de installatie, ook het onderhoud voor onze re-
kening mochten nemen. Daarom werkten we enkel voor 
bedrijven die op maximaal vier uur rijden van ons bedrijf 
lagen.’ 

‘Onlangs hebben we die strategie echter aangepast. In de 
nabijgelegen markt verkopen we nog steeds enkel all-in-
one-pakketten, maar in het buitenland verkopen we nu 
ook plug-and-playinstallaties. Zo hebben we enkele maan-
den geleden een koeling ontworpen voor een klant in Oe-
zbekistan. In dat geval installeren plaatselijke partners ons 
product en zorgen zij voor het onderhoud achteraf. Die 
aanpak is nieuw voor ons, waardoor het moeilijk was om 
de juiste prijs te bepalen. De tips van BouwRadar waren 
daarom zeer welgekomen.’

Kristof Onckelinx (links) 
en zijn broer Maarten 

namen samen het 
bedrijf VOS technics 

over van hun ouders.


