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Vika uit Gullegem maakt keukens, badmeubels en dressings op maat en 
bouwde de voorbije decennia een ijzersterke reputatie op bij zijn dealers. Met 

de jongste grote investering werd 3.500 m² extra productieruimte vol hightech-
machines in gebruik genomen. “Wij werken volgens het motto dat het bedrijf 
elke dag top moet zijn”, zeggen zaakvoerders Els Viaene en Eddy Teerlynck. 
“Investeringen kan je niet uitstellen, want dan moet je dubbel zo veel inspan-

ningen leveren om je marktpositie weer te bereiken.” 

De oorsprong van de naam ‘Vika’ hoef je 
niet ver te zoeken: het zijn de initialen 

van Viaene Kamiel, die de zaak in 1969 
startte. Zijn zes zonen kregen allemaal 
een functie binnen het familiebedrijf. De 
laatst overgeblevene was André Viaene, 

respectievelijk vader en schoonvader van Els 
Viaene en Eddy Teerlynck. Zij namen de firma 
begin 1994 over. 

“Er wordt momenteel veel over Industrie 
4.0 gepraat, maar wij durven stellen dat wij 

Zaakvoerders Els Viaene  
en Eddy Teerlynck

daar al tien jaar mee bezig zijn”, stellen Eddy 
Teerlynck en Els Viaene. “Sinds de jaren 90 
ontwikkelen we zelf onze automatiserings-
software. In 2005 namen we de belangrijke 
beslissing voor zogenoemde ‘stuktal 1-pro-
ductie’, in combinatie met een automatisch 
magazijn, allemaal aangestuurd door onze 
intelligente software. Die investeringen heb-
ben we nu in feite ‘intelligenter’ gemaakt, 
met een uitkomst die nog veel performanter 
is. We hebben nieuwe machines geplaatst 
voor het organiseren, zagen en afkanten van 
platen. Nu beschikken we over 200 verschil-
lende locaties waar de platen zich bevinden. 
Zij worden door het systeem gesorteerd, op 
het juiste moment naar de zaagmachines 
gebracht, gebufferd en dan afgekleefd – alle 
maten, kleuren en materialen door elkaar. 
Een tweetal weken voor de zomervakantie 
bereikten we de gewenste output die we via 
uitvoerige simulaties hadden berekend.” 

Nog kwalitatievere kasten

Omwille van de grotere productiecapaciteit 
zijn sinds augustus een tiental extra werkne-
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3.500 m² extra productieruimte vol hightechmachines

Vika investeert  
fors in hogere  

capaciteit en kwaliteit



mers aan de slag, wat het totaal in Gullegem 
op 75 medewerkers brengt. In de Vika-vesti-
ging in het Limburgse Houthalen-Helchteren 
(ontstaan na de overname van Ledro in 2011), 
werken nog eens 45 mensen. “Topmachines 
zijn één ding, maar je moet geen Formule 
1-wagen geven aan iemand die er niet mee 
kan rijden”, zegt Eddy. “De investeringen zijn 
er ook op gericht onze mensen te ontzorgen 
en ze op zo’n comfortabel mogelijke manier 
te laten werken.”

De extra machines waren noodzakelijk omdat 
Vika zelfs op volledige capaciteit én met een 
autonome zaagmachine niet altijd de strakke 
levertermijnen kon halen. “Met de keuze voor 
custom-made productie hebben we het ons-
zelf indertijd niet makkelijk gemaakt, maar 
het is wel de juiste gebleken”, zeggen Eddy 
en Els. “Nu hebben we het niveau van effi-
ciëntie en flexibiliteit bereikt dat we altijd al 
voor ogen hadden. Bovendien kunnen we nu 
nog kwalitatievere kasten maken. We kleven 
alle kastonderdelen af met lasertechnologie, 
waardoor de lijmvoegen niet meer zichtbaar 
zijn. De kantenband versmelt zich tot een 
naadloos geheel met de plaat. Het voordeel 
is dat de kasten een grotere vocht- en warm-
tebestendigheid krijgen.”

Op de jongste Bis-beurs, het Bouw- en Inspi-
ratiesalon, begin oktober in Flanders Expo, 
kreeg het concept Modular Spaces enorm 
veel aandacht: flexibele woon- of werkmo-
dules die in slechts één dag kunnen worden 
geplaatst, als woonuitbreiding maar bijvoor-
beeld ook als thuiskantoor, poolhouse en 
wellness of multifunctionele pop-ups. Eddy 
Teerlynck, Els Viaene  en bedenker Geert Van 
Den Bossche richtten er op 7 april de nieuwe 
vennootschap bePods voor op. “Geert was 

initieel op zoek naar een partner voor de 
keukens en badkamers in deze woonmodu-
les, maar onze samenwerking ging al snel 
veel verder. Het is een concept met enorm 
veel toekomst en mogelijkheden; overal ter 
wereld zie je de interesse voor dergelijke, 
snel te plaatsen ‘minihuisjes’ toenemen”, 
klinkt het enthousiast. (JD - Foto’s DD) 

www.vika.be

 Accountants- en advieskantoor Alaska Kortrijk-
Ieper gaat voortaan samenwerken met Kantoor 
Huyghe, met vestigingen in Ieper en Roeselare. 
Kantoor Huyghe verandert op termijn zijn naam 

in ‘Alaska Roeselare-Ieper’. Het kantoor wordt dé 
landbouwspecialist binnen de groep.

 

Alaska nog sterker in 
West-Vlaanderen na nieuw 

samenwerkingsakkoord 

“Met de keuze voor  
custom-made productie  

hebben we het onszelf indertijd 
niet makkelijk gemaakt, maar 
het is wel de juiste gebleken.”  

Els Viaene en Eddy Teerlynckk 

Alaska is een economisch samenwerkings-
verband van onafhankelijke accountants- en 
adviesorganisaties in heel Vlaanderen. Sinds 
de meest recente samenwerking met Kantoor 
Huyghe in Ieper en Roeselare, is Alaska Groep 
nu actief in Brugge, Brussel (Wemmel), Gent, 
Hasselt, Ieper, Kortrijk en Roeselare. 

De kantoren werken samen om een brede en 
diepe kennis en expertise te hebben en om 
de klanten zo optimaal te kunnen adviseren, 
helpen en begeleiden. “Want in de wereld 
van accountancy, audit en advies veranderen 

wetten en regelgeving razendsnel en is het 
belangrijk om ‘mee’ te zijn en blijven”, zegt 
Stefan Ghijsen van Alaska.

Naast boekhouding en fiscaliteit, bieden de 
experten van Alaska ook juridisch en fiscaal 
advies, begeleiden ze bedrijven bij overnames 
en helpen ze met subsidiedossiers of 
audits. Alaska is lid van de internationale 
organisatie PrimeGlobal en kan dus ook 
grensoverschrijdende dossiers aanpakken. In 
totaal werken 90 mensen voor de Alaskagroep.  
(JV)
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Nieuwe vestiging in Oostende  
past in duurzame groei van Decat 

Met de aankoop van de 14.000 m2 grote site van Verhelst in de 
Zandvoordeschorredijkstraat in Oostende breidt de installateur van 
elektrotechnische, sanitaire en HVAC-installaties Decat uit Diksmuide 
zijn activiteiten verder uit. “Samen met de verhuizing van onze hoofdzetel 
naar Veurne midden 2018 is dit een nieuwe stap naar een volledige 
dekking langs de E40”, vertelt CEO Lieven Decat.

Lieven Decat is de tweede generatie 
van het familiebedrijf. “Mijn vader 

startte als kleine installateur”. “Vrij vlug 
hebben we gefocust op vernieuwende 
installaties en vooral op speciale 
technieken zoals vloerverwarming en 
warmtepompen. We willen niet doen 
wat iedereen doet, maar pionieren en 
mee zijn met onze tijd. Vandaag stellen 
we in totaal 250 mensen te werk vanuit 
Pervijze, Brugge, Oostende en Aalter. 
Voor Oostende zoeken we nog 20 
technische profielen.” 

“We zijn actief in heel Vlaanderen, in de 
openbare markt, maar ook in de zorgsector, 
kantoren en industrie en de groeiende 
markt van appartementenbouw. 
Referentieprojecten in West-Vlaanderen 
zijn onder meer de renovaties van 
de abdij van West-Vleteren en het 
Europacollege, diverse woonzorgcentra, 
tractiestations voor Infrabel en 
installaties voor de Plopsagroep. We 
willen een integrator zijn op technisch 
vlak, omdat gebouwtechnieken vandaag 
veel complexer zijn dan vroeger. Toen 

bouwde men eerst en ging men daarna 
aan de slag met de technieken. Nu denkt 
men eerst na welke technieken nodig 
zijn en wordt het gebouw daar rond 
ontworpen.”

Opmerkelijk is de ruimte die Decat in 
elke vestiging voorziet voor onderwijs-
toepassingen. “Scholen uit het 
middelbaar en hoger onderwijs komen in 
onze lokalen lesgeven en stage volgen. 
Zo zijn ze helemaal mee met de nieuwste 
technieken die wij dagelijks toepassen”, 
besluit Lieven Decat. (SD - EV)

 
www.decat.be 

“We willen niet doen  
wat iedereen doet, maar 
pionieren en mee zijn  
met onze tijd.”  
Lieven Decat

jaar geleden begon Peter Callant 
als verzekeringsmakelaar in Heist. 
Callant Verzekeringen en Financieel 
Advies groeide gestaag via overnames 
in Brugge, Oostende, Roeselare, 
Antwerpen (Stabroek, Berchem, 
Hoboken, Brasschaat) tot in Limburg 
(Tongeren). Nu heeft het bedrijf ook het 
kantoor Finas uit Geel overgenomen. “In 
de huidige Belgische verzekeringsmarkt 
is er een sterke consolidatiegolf aan 
de gang: het is “overnemen ofwel 
overgenomen worden”, zegt stichter en 
zaakvoerder Peter Callant daarover.
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bePods: kant-en-klare  
‘minihuisjes’

“Wij maken de modules volledig in het atelier; 
ze vertrekken hier kant en klaar. Ze worden met 
een kraan ter plaatse gezet. Elektriciteit, water 
en afvoer worden aangesloten en alles is klaar 
in amper één dag tijd. De klant heeft dus bijna 
geen werfzorgen en bovendien hoeft hij tot 40 
m² ook geen bouwvergunning te hebben. Je 
kan de modules ook naast elkaar plaatsen of 
stapelen, of op een bestaand plat dak zetten, al 
naargelang de behoeftes. De tijd blijkt meer dan 
rijp voor dergelijke constructies”, vertellen Eddy 
Teerlynck en Els Viaene. BePods behoort tot de 
50 meest innovatieve designs vanuit Designregio 
Kortrijk en kreeg daarom het DesignX50-label.

www.bepods.be


