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Integratie als toekomststrategie 
van Votquenne Foundations
“Ons tienjarig bestaan enerzijds en de verhuis van ons kantoor naar Kortrijk in 2016 
anderzijds waren overduidelijk de aanzet van een nieuw hoofdstuk voor Votquenne 
Foundations. Vanaf dit jaar leggen we ons toe op horizontale en verticale integratie 
met als doel een volledig voorstel op maat van de klant te kunnen uitwerken onaf-
hankelijk van andere bedrijven”, aldus ir. Bart Cloet, gedelegeerd bestuurder.   

HORIZONTALE EN VERTICALE 
INTEGRATIE 
“Door de overname van A. Vyncke eind maart 2017 
kunnen we vanaf heden bemalingstechnieken 
aanbieden aan de klant. Dergelijke techniek is 
complementair met ons reeds bestaande beschoei-
ingsaanbod, want conceptueel en in uitvoering 
zijn ze sterk met elkaar verbonden. Door naast 
funderingen en beschoeiingen nu ook bemalingen 
aan te bieden, kunnen we de uitvoeringskost 
verlagen voor de klant en het risico op potentiële 
schade verkleinen. Deze laatste is mogelijk omdat 
beide technieken niet meer los van elkaar bestaan, 
maar door één en dezelfde firma beheerd worden”, 
verklaart ir. Bart Cloet, eveneens ondervoorzitter 
van ABEF (Belgische Beroepsvereniging van Aanne-
mers van Funderingswerken). 

Een tweede investering binnen de horizontale 
integratie staat gepland begin januari 2018, de 
oprichting van het sonderingsbedrijf Revyson. 
Deze bvba zal zowel intern als extern ingezet 
worden. Intern willen ze hun eigen sonderingen 
en boringen uitvoeren om meer actief op zoek te 
kunnen gaan naar specifieke grondlagen. Quality-
control en ontmijningsopsporingen zijn eveneens 
potentiële pistes. Bovendien zal deze bvba grond-
onderzoek kunnen uitvoeren voor externe partners 
(studiebureaus en architecten). 

De oprichting van het transportbedrijf VQLogis-
tics, de aankoop van stationaire pompen en tot 
slot het aanschaffen van een pompvrachtwagen 

behoren tot de verticale integratie. “Onrecht-
streeks wordt het doel van de horizontale integra-
tie, kwalitatieve totaaloplossing op maat van de 
klant, hierdoor versterkt. Hoe meer we in eigen 
beheer kunnen organiseren en uitvoeren, hoe 
flexibeler we zijn op de markt en daar maken we 
juist het verschil. Just-in-time-delivery is en blijft 
onze sterkte”, weet ir. Bart Cloet. 

NIEUWE MACHINE: LRB 
“Naast onze LRB 355, hebben we een LRB 18 
aangekocht. Deze zal te bezichtigen zijn op 
Matexpo. Met dit type machine willen we ons 
specialiseren in het plaatsen van high speed piles 
en vibropalen voor vloeren”, legt ir. Bart Cloet uit. 

MATEXPO 
“Naast de LRB 18 zal ook onze pompvrachtwagen, 
Eurocommach 10T, ankermachine Commachio 
MC8, vrachtwagen dieplader en kraanvrachtwa-
gen te bezichtigen zijn op Matexpo bij de stand 
van de constructeur. Bovenvermelde nieuwe 
investeringen alsook de overname van het bedrijf 
A. Vyncke hebben ons gemotiveerd om werk te 
maken van de rebranding van ons bedrijf. Duide-
lijke en coherente communicatie zijn de sleutel tot 
succes bij groeiscenario’s. We willen een duidelijk 
en sterk merk uitstralen alsook de verbondenheid 
van de verschillende entiteiten. Vandaar dat we 
beslist hebben om ons uithangbord in een nieuw 
jasje te steken. Op Matexpo zal dit reeds zichtbaar 
zijn via de belettering van ons nieuw materiaal”, 
aldus ir. Bart Cloet.    ■

De LRB 355 funderingsmachine 
van het bedrijf in actie.

Tekst en beeld: Votquenne Foundations 

Votquenne Foundations breidt haar service zowel in de diepte als in de breedte uit.


