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Vuylsteke Metaalconstructie en Onderhoud 
(www.vuylsteke-constructie.be) is een kind van de 21ste eeuw en 
ontstond toen Bart Vuylsteke naast zijn dagtaak nog wat wou 
bijverdienen. “Als onderhoudsmecanicien in een tweeploegen-
stelsel had ik nog wat tijd om bij te klussen, en dus werd ik in 
2000 zelfstandige in bijberoep. Door de goede gang van zaken 
opteerde ik het jaar nadien al voor het statuut van fulltime zelf-
standige. Sindsdien hebben we een enorme groei gekend, zowel 
in activiteit als personeel. Ons jongste boekjaar was goed voor 
een omzet van 2,7 miljoen euro.”

Hoe verklaart u die toch wel explosieve groei?

Bart Vuylsteke: “Ik had het geluk dat ik meteen voor een aantal 
grote klanten aan de slag kon. Dankzij enkele mooie opdrachten 
van grote bedrijven konden we ook snel kwalitatief materiaal 
aanschaffen. Aanvankelijk concentreerden we ons puur op on-
derhoudswerken en revisies bij de klant zelf, later zijn we ons 
ook op constructie gaan toeleggen. Onze klanten appreciëren ook 
dat ze voor tal van kleinere werkjes, zoals kleine herstellingen op 
het vlak van draai- en freeswerk, probleemloos bij ons terecht-
kunnen. Het spreekwoord ‘wie ’t kleine niet eert, is ’t grote niet 
weerd’ dragen wij hoog in het vaandel.”

Levert dat ook grotere bestellingen op?

Bart Vuylsteke: “Zeker. Meer zelfs, wij houden van speciallekes: 
constructies waar een concurrent zijn neus misschien voor op-
haalt, zijn uitdagingen die onze vakmensen met de glimlach aan-
vaarden. Mooie voorbeelden daarvan zijn de twee aggregaten-
bunkers van 20 m lang en 5 m breed, voor een gewicht van circa 
36 ton. Die orders houden het werk heel boeiend. Precies daarom 
zijn wij ook in verschillende sectoren actief: staalbedrijven, 
fabrieken van dakpannen, veevoeders, textiel, noem maar op. 
Bewust willen we ons niet vastpinnen op één sector, of te afhan-
kelijk zijn van één klant. Dat is te riskant. Momenteel hebben we 
een stabiel bestand van circa 16 vaste klanten. Hoewel we meer 
dan de handen vol hebben, zullen we niet snel werk weigeren of 
op de lange baan schuiven. Integendeel, via informele contacten 
prospecteren we proactief naar nieuwe klanten.”

Naast de constructieafdeling verzorgt uw bedrijf ook technische 

onderhoudswerken. Is het de bedoeling om u in de toekomst in een 

van beide te gaan specialiseren?

Bart Vuylsteke: “Neen, we willen altijd een goed evenwicht tus-
sen de twee afdelingen bewaren. Montages van zowel kleine als 
grote projecten voeren wij altijd uit in eigen beheer. Constructies 
voeren we uit in staal, aluminium of inox, volgens het aangereik-
te ontwerp of in samenspraak. Onderhoud en constructie gaan 
hand in hand, want machines hebben hun onderhoud broodno-
dig. Doe je dat niet of verwaarloos je het onderhoud, dan loop 
je een groot risico. Onderhoudsmanagers van ondernemingen 
praten met elkaar en een slechte naam gaat als een lopend vuur-
tje rond. Als onze klanten door omstandigheden tijdelijk extra 
arbeidskrachten nodig hebben, kunnen we hen ook uit de nood 
helpen met enkele van onze mensen. Bewust zetten we onze on-

Vuylsteke Metaalconstructie uit St. Eloois-winkel voelt zich niet te goed om ook kleinere werken te doen

Ideaal evenwicht tussen constructieopdrachten en onderhoudswerk 

Zeg nooit nooit in het leven. Bart Vuyl-
steke, oprichter en zaakvoerder van 
Vuylsteke Metaalconstructie, beaamt het 
volmondig. “Toen ik deze zaak opstartte, 
had ik gezworen nooit met meer dan vier 
personeelsleden te werken. Vandaag zijn 
we met… 17. Net als vele collega’s ben 
ik voortdurend op zoek naar competente 
extra krachten, maar die witte raven wor-
den echt bijzonder schaars. Ons technisch 
onderwijs moet dringend meer stimuli 
krijgen, want het is vijf voor twaalf.”

derhoudstechnici niet in in de constructieafdeling en vice versa, 
omdat dat eigenlijk totaal verschillende benaderingen vergt.”

Veel technische ondernemingen zoeken hun vaklui over de grenzen. 

Geldt dat ook voor Vuylsteke?

Bart Vuylsteke: “Niet meteen. Pas nadat onze intense zoektocht 
naar valabele Belgische krachten amper iets opleverde, hebben 
we twee Poolse en één Franse medewerker in dienst genomen. 
Het is een oud zeer, natuurlijk: iedereen wil graag technische 
krachten vinden, maar dat lukt zo moeilijk. Het is echt hoog tijd 
dat onze maatschappij fundamenteel anders gaat kijken naar 
vakmensen. Zij worden vaak neerbuigend bekeken, maar dat is 
allesbehalve terecht. Het ontneemt veel jongeren de moed om 
zich in een technische richting te bekwamen, terwijl iemand die 
kwalitatieve handenarbeid verricht, veel geld kan verdienen. 
Onder meer daarom stel ik me ook vragen bij de hype rond in-
novatie. Ook ons machinepark is goed uitgerust, maar de metaal-
constructie zal altijd goede en competente werkkrachten nodig 
hebben. Gelukkig bestaan er goede akkoorden rond grensover-
schrijdende tewerkstelling. Mocht dat wegvallen, zouden zich 
een reeks economische drama’s voordoen bij constructiebedrij-
ven in onze regio.”

Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf?

Bart Vuylsteke: “We willen bij iedere nieuwe opdracht staan 
springen voor onze klant, want je merkt dat deze dat oprecht 
waardeert. Daarnaast zou het interessant zijn mochten we het 
werkatelier van 1400 m² op termijn kunnen verdubbelen, zodat 
onze mensen nog comfortabeler kunnen werken.” 
(Bart Vancauwenberghe)

Bart Vuylsteke: “Onze mensen houden van speciallekes in de 

metaalconstructie. Zulke opdrachten houden het werk boei-

end.” (Foto Hol)


