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HET SUCCES VAN
TRANSPARANTIE

Communicatie, tijd en geld zijn van oudsher de drie voornaamste pijnpunten in de bouwsector. Net daar zet Ultimi, aan-
bieder van totaalprojecten, sterk op in. De specialist uit Bellem ligt goed in de markt omwille van de heel transparante 
aanpak. Het resultaat daarvan zie je onder meer in het recent volledig opgefriste bankkantoor van Crelan in Beernem. 
Zaakvoerder Els Buyck geeft een woordje uitleg.
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Ultimi evolueerde naar een middelgrote onderneming die inzet op een zorgvuldig uitgekiende timing.

BV: Wat doet Ultimi precies?
Els Buyck: “Wij leggen ons toe op totaal-
projecten voor nieuwbouw, renovatie en 
inrichting. Dat doen we zowel voor de pro-
fessionele markt als voor particulieren. Het 

bedrijf  bestaat al sinds 1992. Samen met 
mijn man Wouter Lips, die voordien al in 
de bouwsector actief  was, nam ik de zaak 
in 2008 over. We evolueerden naar een mid-
delgrote onderneming die deels met eigen 

mensen, deels met onderaannemers alle 
werken uitvoert. Die schaalgrootte biedt ons 
de mogelijkheid om een bepaalde flexibiliteit 
te garanderen en sterk in te zetten op een 
zorgvuldig uitgekiende timing.”
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“De bouwheer kan altijd terecht bij 
een vaste contactpersoon die het 

project permanent opvolgt.”

tie van een bankautomaat vergt een grondige 
voorbereiding: zodra het toestel aankwam, 
moesten onze mensen meteen werk maken 
van de noodzakelijke aansluitingen en beveili-
gingen, zodat het systeem zo snel mogelijk in 

Het bedrijf legt zich toe op totaalprojecten voor nieuwbouw, renovatie en inrichting.

BV: Op welke manier pakt u de drie 
heetste hangijzers in de bouw aan?
“Op vlak van timing werken wij met een con-
tractueel vastgelegde begin- en einddatum van 
de werken. In 98% van de projecten slagen we 
er perfect in die te respecteren. De twee pro-
cent waarbij het niet lukt, zijn vooral te wijten 
aan uitgestelde beslissingen over bepaalde keu-
zes bij de bouwheer. Inzake budget, krijgt de 
bouwheer van ons een heel gedetailleerde en 
transparante offerte. Als hij bij de keuze voor 
bepaalde materialen of  technieken moeilijk 
de knoop kan doorhakken, begeleiden wij de 
klant graag naar een assortiment dat helemaal 
binnen zijn budget past. Naar communicatie 
toe kan de bouwheer altijd terecht bij een vaste 
contactpersoon die het project permanent op-
volgt. Daarnaast kan hij ook online voortdu-
rend de vorderingsstaat raadplegen en zo hele-
maal op de hoogte blijven van de vooruitgang 
van zijn project.”

BV: Hoe heeft u die aanpak toegepast
op het Crelan-bankkantoor in Beernem?
“Dit kantoor kreeg een facelift en werd ook 
uitgebreid met een grotere ontvangstruimte 
en een bankautomaat. Vooral de implementa-

gebruik kon worden genomen. Dit vergde een 
zeer gedetailleerde planning. Om alles vlot te 
laten verlopen, is het een groot voordeel dat al 
onze medewerkers Nederlandstalig zijn.”

BV: Welke accenten legde u bij
de renovatie van het kantoor?
“Omdat er in een bankkantoor tegenwoordig 
minder fysieke geldtransacties worden ver-
richt, creëerden we er een heel open en luchtig 
ogend kantoor. De renovatie gebeurde in twee 
fases, zodat het meest beveiligde deel van het 
kantoor zo lang mogelijk in werking kon blij-
ven en alle bancaire transacties in een bepaalde 
zone konden blijven doorgaan.”

BV: Met welke uitdagingen diende
u nog rekening te houden?
“De bankinstelling vond het belangrijk dat ze 
bepaalde van haar eigen klanten de kans kon 
geven om zelf  aan het project mee te wer-
ken. Dat kan perfect binnen onze aanpak: de 
bouwheer kan zelf  aanstippen met welke on-
deraannemers hij in zee wil gaan. Wij nemen 
dan de coördinatie voor onze rekening en vul-
len zelf  de ‘missing links’ in met onze eigen 
mensen of  andere onderaannemers. Onze 
klanten appreciëren die aanpak. Bij particuliere 
projecten evolueren we intussen steeds meer 
naar sleutel-op-de-deurprojecten, wat gezien 
de huidige strenge energienormen eigenlijk 
ook noodzakelijk is.”

Het Crelan-kantoor in Bellem kreeg een grotere ontvangstruimte en een bankautomaat.


