VRIJ ONDERNEMEN
Innovatieve Ondernemer Tuinen Ken De Vos (Lievegem)

“Deze zomer geen zwembaden meer”
De meerderheid van de Belgen verblijft deze zomer in eigen land. En dat ondervindt ook Tuinen Ken
De Vos in Lievegem. Op twee weken tijd ontving het bedrijf zo’n zestig aanvragen voor een zwembad.
Ken De Vos (39) vertelt over de groei van zijn onderneming en hoe hij omgaat met de huidige crisis.
Na zijn studies psychologie, werkte
Ken twee jaar bij Electrabel. Maar al
snel bleek dat zijn hart ‘op den buiten’
lag. Urenlang in de file staan, vond hij
pure tijdverspilling. Ken besloot toen
een extra opleiding tuinarchitectuur te
volgen. In 2005 zette hij de stap naar
zelfstandige in bijberoep om twee jaar
later voltijds tuinaanlegger te worden.
Samen met zijn vrouw Sylvie leidt hij
het bedrijf Tuinen Ken De Vos.
“In het begin hadden we geen vrachtwagen, geen kraan, niets. We zijn
begonnen met een schop en een kruiwagen.” Stap voor stap breidde Ken uit.
Het bedrijf evolueerde naar een breed
gamma, waaronder tuinontwerp- en
aanleg, grond- en rioleringswerken en
zwembaden. “Ik wou me onderscheiden van anderen door totaalprojecten
aan te bieden, één aanspreekpunt voor
de klant. Op die manier kunnen we
regionaal werken.” De onderneming
voert vooral werken uit in Evergem en
Lievegem. Voor zwembaden is dat regio
Meetjesland.

Nieuw jasje
In januari kreeg Ken de prijs van Innovatieve Ondernemer 2019, een erkenning uitgereikt door LVZ Lievegem. Ken
voerde intensieve veranderingen door
in zijn bedrijf. Waarom? “Enerzijds uit
ambitie, anderzijds uit noodzaak.”
Zo was er nood aan een duidelijke personeelsstructuur. Daarnaast voegde
het bedrijf nieuwe producten toe en
werden het magazijn, de kantoren en
ontvangstruimtes volledig heringericht.
Verder werden de website, huisstijl en
catalogus vernieuwd. Een grote stap
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was de overname van rioleringswerken
Gino Speybroeck. “We hebben de puntjes op de i gezet en hopen zo opnieuw
vijftien jaar verder te kunnen.”

“Hinderpremie gebruikt
om zorgsector te helpen”
Op 18 maart ging België in lockdown
light. Een dag tevoren had Ken al besloten over te gaan tot een gecontroleerde
sluiting, verspreid over twee dagen.
“Op die manier konden we zo veel mogelijk afwerken. Liever gecontroleerd
stoppen dan plots van de ene op de
andere dag alles stil te leggen.” Vervolgens werden de werken drie weken
stopgezet. Maar ondanks het feit dat
de werven er verlaten bij lagen, stond
het bedrijf niet stil. Achter de schermen
bleef Ken hard werken om er na de sluiting te staan. De website had sinds kort
een webshop en dat kwam nu goed van
pas. “Na de verplichte sluiting hebben
we online wekelijks twee à drie zwembaden verkocht.”
Tuinen Ken De Vos schonk tijdens deze
periode aan 2000 euro beschermingsmateriaal aan het AZ Alma in Eeklo en
Woonzorgcentrum Hof Ter Linden in
Evergem. “Van de overheid ontving ik
een hinderpremie omdat het bedrijf
drie weken stil lag. Ik wou dat geld opnieuw investeren om zo andere mensen
te helpen.”
Vanaf 6 april startte één team van drie
arbeiders het werk terug op met de
nodige voorzorgsmaatregelen: één
arbeider per wagen, verboden te douchen, slechts één persoon in de kleed-

kamer, geen externen op kantoor, enz.
Sedert 4 mei draait het bedrijf voluit
met negen arbeiders en twee bedienden. “Uiteraard nog steeds onder de
hygiënische voorzorgsmaatregelen.
Vanaf 11 mei mochten de arbeiders
opnieuw met twee in de auto, met voldoende afstand en een mondmasker
op. De impact op de planning hiervan
is niet te overzien.”

Vakantie in eigen land
Nu veel Belgen niet op reis vertrekken,
kan Ken de aanvragen van zwembaden
niet meer bijhouden. Op twee weken
tijd kwamen er zo’n zestig aanvragen
binnen. “Het is niet normaal. Eigenlijk
is het niet meer werkbaar. Veel materiaal in de groothandels is uitverkocht.
Momenteel kunnen we door de hoge
vraag geen zwembaden meer plaatsen
tot oktober.” Mensen steken nu zelf de
handen uit de mouwen. “Van de drie
soorten zwembaden die we aanbieden,
is er eentje gemaakt voor zelfbouw.
Wie een beetje handig is, kan dat zelf
installeren.” Via de telefoon geeft Ken
zijn klanten technische ondersteuning.
Op vlak van tuinaanvragen blijft de
situatie ongeveer hetzelfde. “We krijgen zo’n vijf à zes projectaanvragen per
week. Er zijn wel een aantal mensen
die het uitgesteld hebben. Maar ik
maak daar geen probleem van. Ik heb
daar alle begrip voor en heb eigenlijk
toch te veel werk. We zitten bomvol dit
jaar!”

Ken De Vos
Innovatieve Ondernemer 2019
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