
“We zijn  
geen platte  
betonboeren” 

Steven Maeyaert — Furnibo
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Hoe evolueer je van werfleider naar CEO?
“Toen ik net afgestudeerd was, zette ik mijn 
eerste stappen bij Ghelamco, waar ik zelf 
langsging met de vraag of ze een vacature 
hadden. Paul Gheysen zag dat wel zitten. Dat 
ik de zoon was van een landbouwer speelde 
in mijn voordeel. Bij Ghelamco heb ik veel 
van de ‘stiel’ geleerd. Via-via vernam ik na 
een tijdje dat Bernard Joye, toenmalig zaak-
voerder van Furnibo, een werfleider zocht. 
Ik ben op dat aanbod ingegaan en denk te 
mogen zeggen dat Bernard en ik een mooi 
groeiparcours hebben afgelegd. De stap naar 
zelf CEO worden? Het feit dat Bernard zelf 
geen opvolging had, heeft natuurlijk meege-
speeld. Dat zette me aan het denken.”

Vandaag ben je niet alleen CEO maar ook 
mede-eigenaar. Iedereen weet: koken kost 
geld. Hoe kreeg je het voor elkaar?
“De MBO (managementbuy-out) in 2014 
gebeurde in 2 stappen. Eerst had Bernard 
Joye de zaak verkocht aan PST, maar dat 
bleek geen succes. Toen heb ik zelf een 
voorstel gedaan. Dirk Clarysse beheerde 
het dossier namens Deloitte. Nadat ik een 
concreet bod op tafel had gelegd, kwam 
Dirk na zijn pensionering zelf met een 
financieringsvoorstel voor de dag. Hij had 
toen samen met Paul Thiers en Rob Bloemen 
de participatiemaatschappij Talent Capital 
Bridge opgericht. TCB wilde waar het kon 
een brug helpen slaan tussen talent enerzijds 
en kapitaalbehoefte anderzijds. We gingen 
samen voor een fifty-fifty die tot op vandaag 
stand houdt en die zeer leerzaam is.”

Wat is de toegevoegde waarde van TCB?
“Onze vergadering van de raad van bestuur is 
elke maand een zalig moment van out of the 
box-denken. Dirk, Paul en Rob zien bepaalde 
zaken totaal anders en durven vragen stel-
len. En ze hebben alledrie ook een fantastisch 
netwerk. Omdat we in een fifty-fifty zitten, 
hebben we in de persoon van Frans Sercu 
(ex-KBC) ook een onafhankelijk bestuurder 
aangezocht, een grote meerwaarde.”      

Welk type manager zit hier nu voor ons?
“Ik denk dat ik zeer mensgedreven ben. In 
een bedrijf doe je alles samen met anderen 
die in je verhaal geloven. Die attitude ver-
onderstelt dat je heel veel tijd stopt in het 
contact met de medewerkers, en dat doe ik 
ook. Er werken hier 110 mensen en ik ken ze 
allemaal bij naam. Als je me vraagt wat me 
het meest motiveert, mensen of de winst die 
je onvermijdelijk moet nastreven, dan is mijn 
keuze meteen gemaakt. Winst is een must, 
maar mensen tevreden stellen is zoveel fijner. 
Toen dit bedrijf zijn 25e verjaardag vierde 
heb ik bewust iedereen, letterlijk iedereen, 
op het podium uitgenodigd. Het respect is 
wederzijds. Hier is omzeggens geen verloop 
van personeel. We gaan er samen voor. Als 
we de voorbije 5 jaar zo sterk gegroeid zijn – 
onze omzet is verdubbeld in vergelijking met 
5 jaar geleden – dan moet ik niet ver zoeken 
naar de reden.”      

U bent een jonge veertiger. Hoe anders ziet 
uw ondernemerswereld er uit in vergelij-
king met de generatie voor u? 
“Die verschillen zijn er nu eenmaal. Ik denk 
dat, in vergelijking met de generatie mana-
gers voor ons, wij een heel stuk minder 
autoritair zijn. Dat wil ook zeggen dat mede-
werkers nu veel meer van nabij betrokken 
worden bij de zaken. De ‘baas’ zoals die vroe-
ger bestond, is niet meer.”

En hoe ervaart u de opkomende generatie 
van twintigers of dertigers?
“Er wordt meestal gezegd dat ze veel meer 
oog hebben voor hun work-lifebalans. Kan 
zijn, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeg-
gen dat ik daar in dit bedrijf niet echt veel 
van merk. Ze gaan er heel energiek tegenaan. 
Misschien heeft het ook te maken met deze 
regio: Westhoekers zijn zeer gedreven in 
alles wat ze doen. Ik heb ook een interessant 
klankbord aan hen. Zo hebben we ons al meer 
dan eens gebogen over de vraag hoe groot 
we mogen worden en hoe snel we mogen 
groeien zonder onszelf voorbij te lopen. Uit 

die denkoefening is onder meer de vraag 
voortgevloeid of we wel in Veurne moeten 
blijven. Maar voorlopig blijven we wel dege-
lijk hier. De mensen die ik hier vind, zijn me 
te dierbaar. Bovendien bekleedt Furnibo als 
middelgroot bouw- en aannemersbedrijf 
een unieke positie in de Westhoek. Het zou 
spijtig zijn dat op te geven. Wel willen we in 
het najaar een eigen kantoor openen in Gent, 
omdat we in die regio erg actief zijn.”               

Welke activiteit zorgt voor de grootste 
groei? 
“We hebben er altijd voor gekozen om niet 
alle eieren in één en dezelfde mand te leggen. 
De private sector (flats, kantoorgebouwen) 
zijn goed voor zowat 60 procent, de publieke 
sector (overheidsopdrachten) voor de rest. 
Het is aangewezen om een dubbel spoor 
te volgen. Het liefst zou ik de verhouding  
privé-publiek in een 50/50-evenwicht 
brengen. De private bouwmarkt kent nu 
een zelden geziene hausse. Ik heb een stil 
vermoeden dat er binnen 2 jaar onvermij-
delijk een afkoeling zal komen. Voor de 
publieke sector kunnen we heel diverse en 
complexe projecten uitvoeren. Zo bouwen 
we in Gent als hoofdaannemer mee aan het 
zogenaamde Wintercircus, een spectaculair 
meerjarenproject. Het uitvoeren van derge-
lijke uitdagende projecten draagt bij tot het 
aantrekken van gedreven ingenieurs.”

Ziet u een bepaalde evolutie in de markt?
“Het bouwlandschap is continu in evolutie. 
Er is duidelijk een schaalvergroting bezig. 

Ruim een kwarteeuw geleden werd Furnibo boven de doopvont gehouden.  

De kleine speler van toen is met 40 miljoen euro in het vooruitzicht een vaste 

waarde geworden in de West-Vlaamse bouwmarkt. CEO Steven Maeyaert, die in 

2014 via een managementbuy-out de touwtjes in handen nam, onderneemt met 

uitgesproken ambitie. Groeien? Ja. Top 5 in West-Vlaanderen? Ja, maar alleen mits 

blijvende kwaliteit en via samenwerkingen. 

“Winst is een must, maar 
mensen tevreden stellen 
is zoveel fijner.”   
STEVEN MAEYAERT
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Daarnaast merk je ook dat er voor openbare 
werken een niet te stoppen verschuiving is 
naar een andere samenwerkingsvorm, met 
name de Publiek-Private Samenwerkingen. 
Die PPS-projecten vergen een bepaalde 
schaalgrootte. Furnibo kiest er dan ook 
bewust voor om duurzaam te groeien en als 
aannemer actief te blijven op die markt.”
 
In de bouw wordt wel eens meer onder de 
prijs gegaan. Een kwestie van survival, 
heet het dan. Maar hoe kan je daarmee om? 
Merkt u iets van oneerlijke concurrentie?
“Er is wel een trendbreuk merkbaar. Bij 
veel projecten worden nu naast de prijs ook 
andere beoordelingscriteria opgenomen. 
De kwaliteit van de dossiers telt dan in het 
toekennen van een project. Een goede evo-
lutie. Ik ben echter ook niet blind en merk 
ook dat bepaalde grote projecten gebouwd 
worden door buitenlandse arbeidskrach-
ten, die in feite nergens sociale bijdragen 
of belastingen betalen. Voor alle duidelijk-
heid: ik heb er niets tegen dat buitenlandse 
bouwvakkers naar Vlaanderen komen, 
maar dan moeten ze wel werken in een cor-
rect statuut. We zien toch dat de grootste 
misbruiken eruit gaan door opgedreven en 
meer gerichte controles. Het werd dan ook 
de hoogste tijd dat er iets aan gedaan werd. 
Als ondernemer heb je toch ook een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid.”

Als bedrijfsleider kan je proberen alles zelf 
te doen of je kan samenwerken met ande-
ren. Furnibo maakte de tweede keuze. 
Waarom?
“Je kent de uitdrukking ‘wat we zelf doen, 
doen we beter’. Welnu, ik ben daar niet van 
overtuigd. Strategisch hebben we een radi-
cale keuze gemaakt voor samenwerking 
met betrouwbare partners. We zijn specia-
listen in ruwbouw en algemene aanneming. 
Maar je kan niet in alles een specialist 
zijn. Voor afwerking en allerlei technische 
materies doen we daarom een beroep op 
anderen.”

Beton krijgt soms kritiek. Terecht?
“Ik blijf erbij: beton is een product met niets 
dan voordelen. Zo sterk als maar zijn kan 
met een goede score inzake duurzaamheid. 
We slagen erin om minder grondstoffen te 
gebruiken en doen ook grote inspanningen 
om gebruikt materiaal te recycleren. Let 
wel, we zijn geen ‘platte betonboeren’ hé. 
Onze baseline was vroeger: ‘Sterk in beton’. 
Op heden bieden we zoveel meer. Nu luidt 
het: ‘Furnibo, van brainstorm tot opleve-
ring’. Dat is exact ook wat we doen en waar 
we sterk in zijn.”

De digitalisering in het bouwproces is 
niet meer te stoppen. Maar houdt dat ook 
risico’s in? 
“Ik zie alleen maar voordelen. Het grootste 
voordeel: meer efficiëntie op alle niveaus. 
Het komt erop neer zo efficiënt mogelijk 
te bouwen door middel van goede voor-
bereiding en ver doorgedreven prefab 
met zo weinig mogelijk arbeidsuren op de 
werf. Ik zie 3D-printing er zo aankomen en 
daarvoor willen we klaar zijn. Dankzij de 
digitalisering zullen er ook minder fouten 
gebeuren in het bouwproces.”

Ook virtual reality en artificiële intelligen-
tie maken steeds meer opgeld. Brengt dat 
ook geen verlies mee van realiteitsbesef? 
“Dat is expertise die ik het liefst zo snel 
mogelijk in eigen huis wil hebben. Voor mij 
staat het als een paal boven water: al die 
elementen betekenen zoveel meer toege-
voegde waarde voor het hele bouwproces.”

Opvallend is dat Furnibo zelf het buiten-
land ongemoeid laat. Waarom?
“Gezien onze ligging vlakbij de grens zou 
een démarche richting Frankrijk logisch 
zijn. Boulogne of Rijsel? Het ligt op amper 
één uur rijden van Veurne. We hebben in 
het verleden al meer dan eens pogingen 
gedaan in die richting. De Wet Macron, die 
op alle mogelijke manieren protectionisme 
predikt, heeft onze ambities nu definitief 
gefnuikt.”
 
Hoe verloopt de zoektocht naar medewer-
kers? In de Westhoek niet altijd een evi-
dentie, om het voorzichtig uit te drukken.
“Het hangt ervan af of je over arbeiders dan 
wel over bedienden spreekt. In die tweede 
categorie ondervinden we minder proble-
men omdat we ons imago meehebben: jong, 
dynamisch, groeiend. Ook het feit dat we 
radicaal de digitale kaart willen trekken, 
speelt in ons voordeel. Arbeiders zijn een 
ander verhaal. De hele bouwsector heeft 
helaas al veel expertise zien wegvloeien als 
gevolg van de praktijken van buitenlandse 
bedrijven. Je kan dat alleen maar betreuren. 
Het heet dat duaal leren mogelijk een ant-
woord kan bieden om bouwvakkers op te 
leiden. Dat lijkt mooi in theorie, maar over 
de praktijk heb ik mijn vragen, omdat elk 
bouwproject nu eenmaal anders is.”

Hoe heeft u de Westhoek zien evolueren de 
voorbije 10 jaar? Ziet u hier ook evenveel 
starterscultuur als pakweg in Gent?
“Ik denk dat zoiets cultureel bepaald is: het 
zit hier niet meteen in de genen. Mensen 
zijn hier erg nuchter en gaan dan ook nog 
liever aan de slag in een onderneming. In de 
bouwsector is het overigens quasi ondenk-
baar geworden om nog from scratch een 
zaak met enig gewicht uit de grond te stam-
pen. Het grote pluspunt van de Westhoek is 
dat er hier noeste werkers, doeners rond 
lopen, goed volk zeg maar. Hoe jammer is 
het dan ook niet dat de Westhoek nog altijd 
een volwaardige verbinding mist naar het 
zuiden van West-Vlaanderen? Ook na 20 
jaar palaveren en na veel inspanningen van 
Voka, blijft alles bij het oude. Iedereen mist 
daardoor kansen.” (KC - Foto’s Lieven Gouwy)

“Hoe jammer is  
het niet dat de  
Westhoek nog  
altijd een  
volwaardige 
verbinding mist 
naar het zuiden van 
West-Vlaanderen?”    
STEVEN MAEYAERT


