
De honderden grijs-groen bestickerde be-
stelwagens van Logi-technic zijn stilaan in 
heel België een vertrouwd gezicht. Het be-
drijf beleefde, sinds het achttien jaar gele-
den werd opgericht, een sterke organische 
groei. “Destijds zijn wij in Veurne gestart 
met de outsourcing van een twintigtal 
technici, hoofdzakelijk actief in de voe-
dings- en metaalsector. Zij stonden onder 
meer in voor technisch onderhoud, monta-
ge van machines en industriële verhuizin-
gen. Inmiddels tellen wij circa 520 techni-
sche medewerkers, terwijl 45  bedienden 
instaan voor de operationele ondersteu-
ning en begeleiding. Door de jaren heen 
hebben we onze diensten verder uitge-
breid met outsourcing van elektriciens, 
elektromonteurs en bordenbouwers (‘In-
fra’), schrijnwerkers, technici voor sanitair 
en verwarming, (‘Building’), telecom- en 
informaticatechnici (‘ICT’)”, vertellen Stijn 
Beunnens en Joris Vandezande, respectie-
velijk business unit manager en business 
development manager bij Logi-technic.

Specifieke competenties
“Omdat we veel vraag kregen om techni-
sche facilitaire diensten aan te bieden, 
en gezien we sowieso over alle vereiste 

technische competenties beschikken, be-
slisten we in 2016 om actief in te spelen 
op deze marktbehoefte en startten we 
met deze nieuwe businessunit. Met suc-
ces: vandaag zijn al zowat 40 technici in 
die jonge afdeling actief. Zij houden de 
gebouwen van onze klanten operationeel 
door onder meer kleine klusjes, elektrici-
teits- en verlichtingswerken uit te voeren. 
Wij schakelen hen in bij bedrijven die niet 
over eigen ‘manusjes-van-alles’ beschik-
ken of bij ondernemingen die wel al fa-
cilitair personeel hebben, maar waar onze 
mensen een verrijking vormen door hun 
specifieke competenties.”

Aanwervingen
Het team van technici dat instaat voor de 
Facility Management-afdeling, werd daar 
speciaal voor aangeworven en opgeleid. 

“We werken hiervoor met een sterk rekru-
terings- en opvolgingssysteem”, gaat Stijn 
Beunnens verder. “We testen bij potenti-
ele nieuwe medewerkers hun technische 
vaardigheden (zowel theoretisch als prak-
tisch) en analyseren ook hun attitude. We 
mikken op mensen die minstens vijf jaar 
technische ervaring kunnen voorleggen. 
Onze medewerkers moeten autonoom 
kunnen werken en krijgen daarvoor ook 
alle faciliteiten, met eigen bestelwagens 
en hoogwaardig gereedschap. Bij hun 
aanwerving dienen ze al over bepaalde 
vaardigheden te beschikken, zoals kennis 
sanitair, verwarming, HVAC, elektriciteit 
en/of schrijnwerk. De overige competen-
ties die vereist zijn om als volwaardig fa-
cilitair medewerker aan de slag te kunnen 
gaan, leren ze via opleidingen in onze ei-
gen Logi-technic Academy. We staan zelf 
in voor basisopleidingen en werken voor 
specifieke vormingen samen met gespeci-
aliseerde partners.”
De service Facility Management laat de 
klanten van Logi-technic (dat vestigingen 

Integraal technisch gebouwbeheer met focus op veilig en efficiënt werken

Outsourcing en opvolging van ervaren technische medewerkers: sinds 1999 is dat de core business 
van Logi-technic. Een goed jaar geleden richtte de onderneming een vijfde businessunit op, met 

name Facility Management. Deze verzorgt voor klanten op permanente en/of projectbasis het integrale 
technisch gebouwbeheer. Inmiddels werken een veertigtal multifunctionele technici voor deze 
afdeling. Veilig en efficiënt werken staat bovenaan de waardenladder.

“Onze technici houden de 
gebouwen van onze klanten 
operationeel door onder meer 
kleine klusjes, elektriciteits- 
en verlichtingswerken uit te 
voeren.”
Joris Vandezande, 
business development 
manager Logi-technic
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heeft in Vilvoorde, Gent, Zwijndrecht, Nij-
vel, Kortrijk, Jabbeke en Lummen) toe zich 
te concentreren op hun hoofdactiviteit. 

“Onze dienstverlening biedt soelaas voor 
technische activiteiten (montage, onder-
houd, installaties,…) waarvoor bij onze 
klanten de vereiste bekwaamheden of 
capaciteit ontbreken. Het laat anderzijds 
toe om te anticiperen op problemen zoals 
afwezigheid van het eigen personeel (bij-
voorbeeld omwille van vakantie, ziekte of 
andere onbeschikbaarheid). Outsourcing 
biedt bovendien de mogelijkheid om kos-
ten die verbonden zijn aan de uitbestede 
functie, infrastructuur en proces, beter te 
controleren. Dankzij onze aanpak zijn we 
in staat om snel te schakelen en ook op 
dringende vragen snel te in te spelen. ”

Referenties
Logi-technic kreeg het vertrouwen van 
Accent Jobs en staat in voor het volledige 
facilitaire beheer van alle 250 Belgische 
kantoren van dit interim- en selectiekan-
toor. “Dit is zowel een permanente als een 
projectgebonden opdracht”, aldus Stijn 
Beunnens. “Enerzijds zorgen onze mensen 
ervoor dat al deze filialen perfect opera-
tioneel zijn: ze staan onder meer in voor 
alles wat met elektriciteit, gevelverzor-
ging en inrichting van kantoren te maken 
heeft. Daarnaast staan we er ook garant 
voor dat hun gebouwen technisch wette-
lijk volledig in orde zijn, zodat ze helemaal 
voldoen aan bouwtechnische keuringen.”
Een andere mooie referentie is de Lief-

kenshoektunnel. “Zes keer per jaar wordt 
deze tunnel gedurende twee nachten 
afgesloten (één nacht voor iedere rijrich-
ting) voor een technisch onderhoud. Na 
een grondige analyse van alle uit te voe-
ren werken en noodzakelijke vervangin-
gen, tekenen onze mensen verantwoor-
delijk voor het op punt stellen van de 
camera’s, noodverlichting, contourverlich-
ting van de deuren, et cetera”, licht Joris 
Vandezande toe.

VCA-certificaat
Naast kwaliteit en rendement is veiligheid 
het stokpaardje bij Logi-technic, daarom 
is het bedrijf sinds jaar en dag VCA** ge-
certificeerd. “Twee keer per jaar organise-

ren we onze veiligheidsweken, die dan in 
het teken staan van een bepaald thema. 
Onder meer via ludiek theater staan we 
dan stil bij bepaalde aandachtspunten. 
Onze mensen gebruiken hoogwaardig 
gereedschap en beschikken over alle ver-
eiste PBM’s. Daarenboven werken we met 
een aantal apps, waarmee we zowel tij-
dens de voorbereiding van een project als 
vlak voor de uitvoering van de werken een 
risicoanalyse van de veiligheid uitvoeren. 
Op die manier kunnen we potentiële ge-
vaarlijke situaties verhinderen en de kans 
op arbeidsongevallen minimaliseren.”
Door Bart Vancauwenberghe

www.logi-technic.be

01. Potentiële nieuwe medewerkers worden getest 
op hun technische vaardigheden (zowel theoretisch 
als praktisch). Ook hun attitude wordt geanalyseerd.
02. De medewerkers van Logi-technic beschikken 
bij hun aanwerving al over bepaalde technische 
vaardigheden.
03. De afdeling Facility Management zorgt ervoor 
dat gebouwen van de klanten technisch wettelijk 
volledig in orde zijn.

“Nauwkeurige risicoanalyses 
van de veiligheid laten toe om 
potentiële gevaarlijke situaties 
te verhinderen.”
Stijn Beunnens, business unit 
manager Logi-technic
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