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WIE ZIJN WIJ

Dubbelinterview met vader en 
zoon Peters

-
-

-
-

 startte in 1993 als 
-

Johan de eindverantwoordelijkheid als 

hij nog steeds uit.

-

kans.

-
we trends en innovaties. 

TRENDS EN INNOVATIE

Johan: “De omstandigheden zijn sterk ver-

anderd: onze omzetten zijn gegroeid, net 

zoals ons personeelsbestand, maar ook de 

technische mogelijkheden van zowel nat-

lakken als poedercoaten zijn in de afgelo-

pen 27 jaar sterk geëvolueerd.”

-

 

-

catie worden steeds belangrijker en daar 

spelen wij zeker op in. De laatste jaren 

hebben we hier bewust in geïnvesteerd. 

kleurwissels en verschillende opeenvol-

gende behandelingen in onze productie. 

Ook in onze kwaliteit blijven we constant 

investeren. Een bewijs hiervan is ons AS/

-

vaart dat we recent hebben behaald.”

-

Johan: “De technologie heeft er voor ge-

zorgd dat de drempel om een opper-

vlaktebehandeling in huis te halen veel 

kleiner is geworden. Waar vroeger grote 

series wel eens naar het buitenland ver-

huisd werden, investeren grotere klanten 

nu soms om het lakwerk bij hen in-house 

te kunnen uitvoeren.”

“Die 

 is trouwens een sterkte die wij 

zelf ook hanteren. Wij willen de One Stop 

Shop zijn door zelf zoveel mogelijk van 

het volledige proces in huis te doen. Waar 

we vroeger voor grotere stukken externe 

partners aanspraken, hebben we intussen 

zelf geïnvesteerd om deze reeksen in eigen 

beheer te kunnen afwerken. Zo verzeke-

ren we de kwaliteit die we onze klanten 

altijd willen bieden. Dat hangt ook samen 

met onze focusverschuiving naar 

, die 

veel meer kennis vereisen, en waar de 

drempel om deze bij de maakbedrijven 

zelf op te starten veel groter is.”

-

Vincent: “Voor Lakkerij Vandereyt is AS/

EN9100 het 

. Eentje die volledig past 

binnen onze visie van hoogkwalitatief lak-

werk voor nichemarkten. Het is daarnaast 

ook een bevestiging van de -

 die al binnen Lakkerij Vandereyt 

heerste en het bedrijf 

, zowel qua kwaliteit op 

de werkvloer als in de afhandelingen van 

administratieve processen.”

“In het Qualisteelcoat gebeuren zaten wij 

naar corrosiewering toe in klasse C4-high 

voor het poedercoaten van sendzimir. 

Maar bij Lakkerij Vandereyt zijn we steeds 

bezig met verbeteren en verbreden, van-

daar dat we nu ook geïnvesteerd hebben 

in een metallisatielijn. Die bijkomende lijn 

zorgt ervoor dat we voor klasse C5 kun-

nen gaan. Onze expertise in hoogkwalita-
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QUI SOMMES-NOUS

tief en decoratief lakwerk willen we hier-

mee ook doortrekken in het metalliseren.”

Johan: “Innovatie is een belangrijk gegeven 

binnen ons bedrijf en daar houdt zowel 

de ‘oude’ als ‘jonge’ generatie continu een 

oogje voor in het zeil!”

SAMENWERKING TUSSEN 

GENERATIES

 

Vincent: “Het voordeel dat ik had toen ik 

bij Lakkerij Vandereyt kwam werken, is dat 

ik het bedrijf al vrij goed kende. De verha-

len aan de keukentafel over dagdagelijkse 

dingen, leerden me veel over hoe het er 

aan toe ging en door al enkele jaren mee 

te draaien tijdens vakantie periodes in pro-

ductie had ik al een goed beeld van wat 

er precies gebeurde. In de periode toen ik 

de planning van de natlak en de poeder-

coating afdeling opnam, heb ik zeer veel 

ervaring kunnen opdoen in het technische 

aspect van beide behandelingen.”

“In mijn huidige rol als sales verantwoor-

delijke, probeer ik zeker de historie van 

klanten te kennen. Ook met het oog op 

strategische keuzes is het van grote waar-

de dat ik beroep kan doen op 27 jaar er-

varing. 

” 

Vincent: “We werken eigenlijk heel nauw 

samen. We delen een bureau en pikken 

dus veel van elkaar op. Ik kan makkelijk 

over dingen advies vragen en we zijn ook 

wel goed gecrosstrained. Dus we kunnen 

over alle afdelingen van het bedrijf elkaars 

mening wel appreciëren.”

“Grote strategische keuzes en investerin-

gen worden met elkaar overlegd, maar 

ook op het niveau van het bestuur van 

de holding waartoe we behoren. Aan het 

roer van de holding staan net zoals bij Lak-

kerij Vandereyt twee generaties. Daar is 

het vader en dochter die samen de hol-

ding leiden. We krijgen wel veel autonomie 

om zelf de strategie te bedenken en uit te 

voeren, omdat wij de markt uiteraard van 

dichtbij opvolgen en sneller nieuwe tech-

nologieën oppikken.” 

Johan: “Nieuwe initiatieven zoals bijvoor-

beeld AS/EN 9100, en daarmee het betre-

den van een nieuwe markt, waren er zon-

der hem niet geweest. Na jaren ervaring 

in hetzelfde bedrijf heb je soms de neiging 

om nieuwe ideeën af te schieten, omdat ze 

in het verleden ooit mislukt zijn. Het voor-

deel van jonge mensen is dat ze nog onbe-

vangen naar een aantal zaken kijken en dat 

is in ons bedrijf zeker een meerwaarde ge-

weest. Dat zie je ook in sommige situaties 

die al lang hetzelfde zijn, dat die opeens op 

een nieuwe manier bekeken worden.”

“Je ziet bij Vincent ook meer 

het gebruik van social media en mee zijn 

schouders zetten onder het Young VOM 

verhaal.”

-

Vincent: “Kalmte en geduld. Ik merk van 

mezelf dat ik niet altijd veel geduld heb. 

Dingen moeten voor mij altijd snel vooruit 

gaan. Maar in bepaalde gevallen is veran-

dering een proces dat wat geduld nodig 

heeft. Zeker wanneer je met mensen 

werkt is dat het geval. Er zijn door de jaren 

heen al heel wat processen aangepast en 

dat vraagt in veel gevallen ook een aan-

passing van de manier van werken. In een 

team heeft iedereen een andere snelheid 

van aanpassing. Hiermee omgaan is zeker 

iets dat ik van Johan heb geleerd.”

TOT SLOT

Vincent: “

-

 

De meerwaarde van een jonge generatie 

is net dat vroegere denkwijzen kritisch 

bekeken worden. Blindelings meegaan in 

adviezen die gegeven worden is niet de 

meerwaarde voor het bedrijf.”

-

-

Johan: “Geef ze genoeg vrijheid om hun 

eigen manier van werken te implemente-

ren in het bedrijf. Dit schrikt in het begin 

wat af, maar met een goede begeleiding 

komen er zeer veel innovatieve ideeën tot 

stand.”

“De mentaliteit van de jongere generatie 

is anders dan vroeger. Dat maakt dat hun 

manier van werken soms erg verschilt van 

wat wij als ‘oudere’ generatie gewend zijn. 

Het omgaan met digitalisering is daar een 

mooi voorbeeld van. Maar dat hoeft niet 

erg te zijn, dat is een les die ik zelf ook 

gaandeweg heb geleerd.”

“De belangrijkste les die ik kan meegeven 

aan Vincent en eigenlijk aan iedereen is: 

Doe wat je graag doet. Zorg dat je alles 

met plezier doet.”

2 lagen natlak + tampondruk + krasvaste 
vernis


