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BINNENKOMER

Terugkijken op 25 jaar MULTI.engineering  
brengt ons bij een speech van Steve 
Jobs waarin hij uitlegt hoe bepaalde toe-
valligheden in combinatie met bewuste  
keuzes de weg bepaalden voor zijn leven 
en carrière. 

Welke gebeurtenissen hebben de weg 
van MULTI.engineering bepaald en hoe 
kunnen we deze verbinden? 

Een eerste belangrijke gebeurtenis 
was het gelijktijdige failliet van heel wat 
Belgische scheepswerven in 1995. Voor 
Etienne Van Goeye was dat al het derde 
faillissement in zijn carrière. Hij maakte 
toen een gedurfde keuze: ‘En nu doen we 
het zelf!’ Ondernemerschap pur sang… 

Daar heb je lef en een enorme drive 
voor nodig. Maar, bovenal volgde hij op 
dat moment zijn hart. Wouter zag dit als 
20-jarige student graag gebeuren. Zijn 
pad voor de toekomst werd toen bepaald. 

De voorbije 25 jaar kenden heel wat 
scharniermomenten. Enkele voorbeel-
den: ons eerste mailadres, de eerste 
website, 9/11, de opkomst van jobsites, 
evoluties in reken- en tekenpakketten, de 
bankencrisis, veranderingen in de wetge-
ving, nieuwe startups en overnames, stra-
tegische keuzes, en … Corona. 

Elk van deze zaken heeft onze richting 
bepaald. Ook voor Niko. Ergens onder-
weg, in 2013, herkende hij een unieke 
kans op ondernemerschap binnen de 
sector die zijn hart gestolen heeft. Ook 
zijn pad voor de toekomst kreeg plots een 
nieuwe wending. 

WOUTER: “Eén van de meest belang-
rijke momenten voor mij, speelde zich af 
begin 2010, het jaar na de bankencrisis. 

We waren net verhuisd naar ons nieuwe 
kantoor in Temse. Heel wat klanten had-
den het moeilijk, een groot aantal van 
onze eerste werknemers waren met 
pensioen gegaan, en ik voelde ‘het’ niet 
in ons service team. Net in die periode 
had ik een oud managementboek gekre-
gen ‘From Good to Great’. Het beschrijft 
de gemeenschappelijke kenmerken van 
bedrijven die hun concurrenten over-
vleugeld hebben. Eén van die kenmerken 
was ‘Eerst de mensen, dan de strategie.’ 
Zorg dat je met de juiste mensen op de 
bus zit en beslis dan samen waarheen 
je rijdt. Begin 2010 hebben we met 
een nagenoeg nieuw team een re-start 
gemaakt en hebben we de basis gelegd 
voor heel wat mooie jaren. En vandaag 
voel ik net hetzelfde als 11 jaar geleden. 
Er staat bij MULTI.engineering vandaag 
een team van mensen die willen meeden-
ken, die zich engageren, die willen onder-
nemen en er vol voor gaan. En dat is een 
omgeving waar ik me al meer dan 25 jaar 
thuis voel.” 

NIKO: “Welke uitdagingen liggen op 
onze weg? Welke dots gaan we nog con-
necteren? Zonder enige twijfel is ons kli-
maat een belangrijke uitdaging voor de 
komende decennia. Onze kinderen, onze 
klanten en wijzelf liggen hier wakker van. 
De voorbije klimaattop maakte opnieuw 
duidelijk dat we allemaal dringend een 
tandje bij moeten steken en ook dat dit 
alleen niet lukt. Samenwerking is cruciaal. 
Van bij onze start hebben wij als bedrijf 
steeds intuïtief onze volle verantwoorde-
lijkheid genomen om goed te zorgen voor 
onze medewerkers en de maatschappij. 
En wij willen in de toekomst een katalysa-
tor zijn om de noodzakelijke maatschap-
pelijke veranderingen te laten gebeuren. 
Dat zien wij als onze missie. Samen met 
jullie.” 

Connecting the dots 
“Believing that the dots will connect down the road will give 
you the confidence to follow your heart, even when it leads you 
off the well-worn path, and that will make all the difference.” 
- STEVE JOBS, 2005 

“MULTI.
engineering wil 

een katalysator zijn 
om de noodzakelijke 

maatschappelijke 
veranderingen  
waar te maken. 

Samen met jullie.” 

DOOR WOUTER VAN GOEYE (r),  
MANAGING DIRECTOR  
BOUW & INFRA / INDUSTRIE  
& NIKO FIERENS (l),  
MANAGING DIRECTOR  
MARITIME & OFFSHORE
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Na een lange periode 
gedwongen thuiswerk 
zijn heel wat collega’s 
hun vertrouwde kantoor 
extra gaan waarderen. 
Sommigen worden er 
zowaar een beetje  
lyrisch van! 

“Ons kantoor in het 
historische centrum van 

Delft ligt vlakbij het kloppend 
hart van de Nederlandse offshore 

industrie en de technische onderzoeks- 
en opleidingsinstellingen. Dat geeft ons 

inspiratie en input om te pionieren in 
innovaties die onze wereld van morgen 

nodig heeft.” 

– JEROEN LUSTHOF,  
MANAGING DIRECTOR MARIDEA,  

DELFT

“Op ons kantoor 
in Zwijndrecht zit je echt 

tussen de engineers en dat 
zorgt voor een goede klik met de 

industrie. En dat je vanuit het raam de 
werf van een opdrachtgever ziet, geeft 

het gevoel dat je echt deel uitmaakt 
van het hele proces.” 

– DENNIS BOURQUIN,  
FINANCE MANAGER,  
ZWIJNDRECHT (NL)

“Werken op kantoor aan 
de kade van de haven van 

Vlissingen is een ideale omgeving 
om kennis op te doen en je te 

ontwikkelen tot een ervaren engineer 
in de scheepsbouw.” 

– JOHAN CIJSOUW, LEAD ENGINEER  
EN AANDEELHOUDER,  

VLISSINGEN 

Inspirerende 
werkplekken
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“Ons kantoor in Komárno  
(Slowakije), waar traditioneel 

maritiem ontwerp en toekomstige 
uitdagingen elkaar vinden in 

professionaliteit. Hier wordt het 
onmogelijke toch mogelijk.” 

– ROBERT BOTH,VESTIGINGSMANAGER 
EN AANDEELHOUDER,  

KOMÁRNO

NEDERLAND
ZWIJNDRECHT (NL)
BREDA
VLISSINGEN
DELFT

SLOWAKIJE
KOMARNO

BELGIË
TEMSE
GENT

WAAR HET ONMOGELIJKE 
MOGELIJK WORDT
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Al 25 jaar ingenieurs 
met een hart voor 
mensen 
 
Aan tafel met de drie frontmannen van MULTI.
engineering - Nicolas en Wouter Van Goeye, en 
Niko Fierens – weerklinkt zowel enthousiasme 
als realisme. In het 25-jarige bestaan van 
MULTI.engineering is het bedrijf, samen met 
onze maatschappij, enorm geëvolueerd. In dit 
gesprek blikken we even terug, maar kijken we 
vooral vooruit naar de oplossingen waarmee 
MULTI.engineering de toekomstige uitdagingen 
het hoofd biedt.  

PROFICIAT MET JULLIE JUBILEUM! 
25 JAAR MULTI.ENGINEERING. HOE 
VOELT DAT? 
 

WOUTER: Goed! Er is enorm veel 
gebeurd in die jaren. Het was soms best 
pittig. We mogen trots zijn op waar we nu 
staan. Een team van 250 experts, 7 vestigin-
gen, 25 medewerkers in ons service team 
en meer dan 100 klanten. Daar gaan we 
met onze medewerkers een groot feest 
van maken! 

NICOLAS: Veel ingenieursbureaus 
zijn de voorbije jaren opgegaan in grote 
bureaus. MULTI.engineering is nog steeds 
een autonoom familiebedrijf. 

NIKO: Met opvallend veel loyale klanten! 
Dat is niet vanzelfsprekend in onze sector. 

WAT MAAKT DAT MULTI.
ENGINEERING ZICH ALS ‘KLEIN’ 
BUREAU KAN HANDHAVEN IN 
EEN SECTOR DIE VOLOP INZET OP 
SCHAALVERGROTING? 

NICOLAS: MULTI.engineering heeft een 
heel eigen cultuur. Naast het technische 
aspect in de job hechten we veel belang 

aan het menselijke. Zo bouwen we aan lan-
getermijnrelaties, zowel met onze mede-
werkers als met de klanten. 

NIKO: We voelen natuurlijk de globalise-
ring. Zo worden er steeds minder schepen 
gebouwd in onze regio’s. De concurrentie 
kent letterlijk geen grenzen meer. Maar, 
hoewel de prijzen aan de andere kant van 
de wereld gemiddeld lager liggen, genie-
ten wij nog steeds de voorkeur van onze 
klanten voor de engineering projecten met 
een hoge complexiteit. Daarbij spelen taal 
en cultuur toch vaak een grote rol. 

WOUTER: We zien internationalisering 
ook bij onze medewerkers. Er is meer 
diversiteit. En we slagen er goed in om ons 
dienstenaanbod helemaal af te stemmen 
op de noden van de klant. We gaan ver in 
flexibiliteit en service. 

 
KAN JE MULTI.ENGINEERING NU 
NOG VERGELIJKEN MET MULTI.
ENGINEERING TOEN? 

WOUTER: In 25 jaar hebben we een 
hele evolutie doorgemaakt. De duidelijke 
positionering met 3 afgebakende business 

units zagen we 5 jaar geleden nog anders. 
Uit ervaring weten we ondertussen dat 
elke unit zijn eigenheid nodig heeft om 
de specifieke markten te benaderen. Los 
daarvan is ook de maatschappij veel ver-
anderd, natuurlijk. Internet, digitalisering, 
duurzaamheid, diversiteit, … 

NIKO: De stijgende aandacht voor duur-
zaamheid voelen we in heel wat van onze 
projecten. Van de ombouw van schepen 
tot klimaatvriendelijkere vaartuigen tot 
machines om offshore windparken te gaan 
bouwen. We leren - en sturen - zelf con-
stant bij. 

ZOALS OOK DE GROEPSSTRUCTUUR 
RECENT BIJGESTUURD WERD? 

NICOLAS: MULTI.engineering kende 
een constante groei. Ter gelegenheid van 
ons 20-jarig bestaan maakten we een stra-
tegisch plan dat gebaseerd was op syner-
gie. We verwachtten omzetstijgingen bij 
onze klanten, gecombineerd met daling 
van de interne kosten door het invoeren 
van corporate functies op groepsniveau. 
Deze verwachtingen werden niet waar-

INTERVIEW6



Wouter Van Goeye (46) 
MANAGING DIRECTOR BOUW & INFRA / INDUSTRIE 

Wouter maakte van bij de start deel uit van MULTI.
engingeering. In 1996-1998 was dat nog als jobstudent. 
Na zijn studies handelsingenieur leidde zijn parcours 
langs verschillende afdelingen en functies binnen de firma: 
finance, payroll, acccountmanager Maritime & Offshore, …  
In 2006 werd Wouter Managing Director van MULTI.
engineering. 

Van 2016 tot 2019 was Wouter Directeur Shareds Service 
Center, maar sinds 2 jaar trekt hij terug de business units 
Industrie en Bouw & Infra, die ondertussen groeide van zo’n 
70 experts naar een team van meer dan 100.  

Nicolas Van Goeye (43) 
MANAGING DIRECTOR MULTI.ENGINEERING GROUP 

Na zijn studies burgerlijk ingenieur-architect in 2002 werkte 
Nicolas in projectsourcing, voor MULTI.engineering waar hij 
ervaring ging opdoen in een architectenbureau, als aannemer 
en projectontwikkelaar. Tussendoor studeerde Nicolas als vrije 
student maritieme techniek. In 2006 kwam Nicolas fulltime 
aan boord als projectleider op het studiebureau. De verhuis 
naar Temse in 2009 was het moment dat Nicolas er directeur 
werd. Vanaf 2022 zal Nicolas de operationele taken overlaten 
aan zijn zakenpartners Wouter en Niko, om zelf meer de rol 
van coach en klankbord op te nemen. Hij blijft daarbij voorzit-
ter van de raad van bestuur.

Niko Fierens (49) 
MANAGING DIRECTOR / MARITIME & OFFSHORE 

Niko, van opleiding scheepsbouwkundig ingenieur, startte 
zijn carrière bij MULTI.engineering als… klant! Dat was in 
2004, in zijn functie op de technische dienst van een rederij. 
Daarvoor werkte Niko als surveyor en aan de universiteit. 
In 2011 behaalde Niko een MBA, hij studeerde af met een 
onderzoek naar opleidingstrajecten om jonge professionals te 
begeleiden op het vlak van soft skills.  

In 2013 maakte Niko de overstap om met zijn expertise de 
business unit ‘Maritime & Offshore’ te leiden en verder uit te 
bouwen.
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gemaakt. En de kwaliteit en snelheid in de 
groep verdween. We zagen onze fout in en 
schrapten de corporate functies en maak-
ten van de business units terug autonome 
units die veel sneller kunnen schakelen. 

NIKO: De groepsstructuur nam een 
stukje eigenaarschap weg en zat tege-
lijk het ondernemerschap in de weg. Die 
twee zaken hebben we terug belangrijk 
gemaakt binnen het bedrijf. 

WOUTER: It’s beautiful to stay-small. 
We werken nu veel kwalitatiever. We 
waren te log aan het worden. Nu we terug 
zelfstandiger zijn, kunnen we vlotter uit-
voeren. We hebben ons herpakt. Industrie 
en Bouw & Infra gaan al 2 jaar weer in stij-
gende lijn. We zijn bezig aan ons beste jaar 
sinds 2015. 

DAT BLIJKT OOK UIT DE MEDEWER-
KERS- EN KLANTENTEVREDENHEID? 

WOUTER: Een Net Promoter Score 
score van 62, dat is bij de beste van  
de wereld. 

NICOLAS: Die tevredenheid komt er 
ook omdat we een nichespeler zijn met 
een duidelijke focus op wat we wel en niet 
doen. Cruciaal is dat onze mensen van 
het serviceteam de klant goed begrijpen. 
We doen zoveel meer dan enkel kennis en 
capaciteit ter beschikking stellen. 

NIKO: We zijn ook niet te beroerd om 
eventuele fouten toe te geven en komen 
altijd met een oplossing op maat. We zijn 
tot verregaande dialoog bereid. 

WAAR ZITTEN MOMENTEEL DE 
GROOTSTE UITDAGINGEN VOOR 
MULTI.ENGINEERING?

 NICOLAS: Binnen Bouw & Infra herne-
men de activiteiten, maar veel projecten 
moeten herzien worden door de stijging 

van de grondstofprijzen. Dat genereert 
best wat spanning in de markt. 

WOUTER: In Industrie zijn die prijs-
stijgingen wel altijd voor iemand goed. 
We gaan mee met de economische flow. 
Ondanks de prijsstijging gaan privé-inves-
teerders door. Het is ons doel om ervoor 
te zorgen dat de meerwaarde op hun 
investering groter wordt. 

NIKO: Bij Maritime & Offshore voel je 
duidelijk dat de investeringsdynamiek 
trager is. Klanten doen steeds langer over 
het beslissingsproces en zijn voorzichtiger 
geworden. Bij de uitvoering van projec-
ten zijn efficiëntie en risico-beheer nog 
belangrijker geworden. En net daar zijn wij 
als bedrijf zeer sterk.  

HOE BLIJFT MULTI.ENGINEERING 
TECHNISCH AAN DE TOP? 

NICOLAS: Vanuit onze geschiedenis 
gaan we in ons ontwerp vaak verder dan 
enkel ‘voldoen aan de specificaties’. We 
zorgen dat onze ontwerpen efficiënt wer-
ken en denken ook al na over de operati-
onele betrouwbaarheid, het onderhoud, 
gebruiksgemak, ... Zo worden we slimmer, 
samen met onze klant. 

NIKO: Comakership zit inderdaad in ons 
DNA. Zo zien we de relatie met onze klan-
ten niet top-down als een product leader, 
maar als een intieme samenwerking met 
focus op elkaar beter maken. 

WOUTER: We hebben ook een uitge-
breid, persoonlijk opleidingsplan voor elke 
medewerker. Naast soft skills moeten we 
onze mensen ook voldoende technische 
bagage meegeven én technische uitdaging 
kunnen bieden. 

NICOLAS: Inderdaad, expertise blijft 
het toegangsticket! Soft skills het 
onderscheidende. 

NIKO: Binnen Maritime & Offshore zet-
ten we steeds meer in op innovatiepro-
jecten, zelfs al hebben we nog geen klant. 
Deze innovaties ontwikkelen wij altijd in 
samenwerking met andere partners. Dit 
kunnen universiteiten zijn, maar ook andere 
ingenieursbureaus, rederijen, toeleveran-
ciers, werven, ... Je moet kunnen erkennen 
dat anderen slimmer zijn. Zo komen we tot 
sterkere innovaties. We zijn geen voorlo-
per, maar initiatiefnemer en motivator. 

NICOLAS: Hier speelt ook het eigenbelang 
versus het gezamenlijk belang. Ingenieurs  
moeten technisch hun ei kwijt kunnen en 
ook met hart en ziel hun job kunnen doen. 
Ik ben zelf benieuwd hoe die balans binnen 
5 à 10 jaar zal zijn. 

ALS JE MAG DROMEN, HOE ZIET 
MULTI.ENGINEERING ER DAN OVER 
10 JAAR UIT?
 

NICOLAS: Het zou fantastisch zijn als we 
over 10 jaar de formule gevonden hebben 
om onze medewerkers technisch en als 
mens hun werk te laten doen. We streven 
naar gelukkige medewerkers, gelukkige 
klanten en gelukkige aandeelhouders in 
een participatief model. Daar willen we 
stappen in zetten. 

NIKO: MULTI.engineering zou een clus-
ter kunnen worden van partners en mede-
werkers. Mensen moeten het fijn vinden 
om met of voor ons te werken. 

WOUTER: Prioriteit is natuurlijk werk-
zekerheid te garanderen, meer jonge 
mensen aan te werven en hen technisch 
te blijven boeien. Werken bij - en met - 
MULTI.engineering moet een beetje zijn 
zoals in een sterrenrestaurant: je ont-
houdt niet alles wat je gegeten hebt, maar 
de service en het waauw-gevoel blijven 
hangen!

“Expertise blijft het 
toegangsticket, soft skills 

het onderscheidende.”
– NICOLAS VAN GOEYE

“Mensen moeten het fijn 
vinden om met of  

voor ons te werken.”
– NIKO FIERENS

“Als kleiner bedrijf werken 
we veel kwalitatiever.” 

– WOUTER VAN GOEYE
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Over autonome scheepvaart, 
decarbonisatie en de rol van 
ingenieurs in dat proces

“Dat we moeten overwegen om ook een kunstenaar 
op te nemen in ons ingenieursteam...” Het is één van 
de inzichten die we leren uit het gesprek met Marc 
Nuytemans en Koen Geirnaert van De Blauwe Cluster. 
Als geëngageerd lid werkt MULTI.engineering er 
samen met dotOcean en Shipit aan innovatie  
in scheepvaart. 

DE TOEKOMST VAN SCHEEPVAART 9



WAT IS SHIPPING? 

MARC NUYTEMANS: Goeie vraag! Velen denken 
aan het verzenden van goederen. Voor ons bete-
kent shipping ‘transport over water’. En, 85% van de 
wereldhandel verloopt per schip. 

VOOR WELKE UITDAGINGEN STAAT SHIPPING 
VANDAAG? 

MARC: De meest actuele thema’s voor scheepvaart 
zijn decarbonisatie en automatisering. En die 2 the-
ma’s zijn sterk verbonden met elkaar. Scheepvaart 
heeft zich te lang verschuild achter het feit dat het de 
meest milieuvriendelijke transportmodus is, op basis 
van de grote verscheepte volumes per eenheid en per 
afgelegde kilometer. Gelukkig komt daar verandering 
in, mede onder impuls van Europa’s Green Deal. In 
scheepvaart heeft verduurzaming al een bepaald 
maatschappelijk draagvlak, maar de concurrentie en 
zoektocht naar kostenbesparingen zijn hevig en hard 
in onze sector. Als je dan over verduurzaming praat in 
de context van autonome scheepvaart, dan reageert 
men snel dat dat een truc is om van bemanningen 
af te geraken. Maar in werkelijkheid gaat autonome 
scheepvaart over veiligheid, over het vermijden van 
repetitieve taken. 

KOEN GEIRNAERTS: Automatisatie, of smart ship-
ping, gaat voor mij inderdaad over het verhogen van 
efficiëntie, het verlagen van kosten en het verhogen 
van veiligheid. En dit vormt, samen met clean ship-
ping, de 2 cruciale thema’s die de toekomst van onze 
sector zullen bepalen. 

ENIG IDEE WELK TYPE ENERGIEDRAGER 
BELANGRIJK ZAL WORDEN VOOR DIE 
DECARBONISATIE? 

KOEN: Ik denk dat daar geen eenduidig antwoord 
op bestaat. Brandstof staat niet los van de volledige 
ketting en energie is geen doel op zich. Het gaat over 
het volledige logistieke proces. Hoe kun je dat gaan 
optimaliseren in functie van de beschikbaarheid van 
de mogelijke energiebronnen? 

“Autonome 
scheepvaart gaat over  

het verhogen van 
efficiëntie en veiligheid 

met minder kosten.”

Marc Nuytemans (l) heeft 
een lang en rijk verleden in 
de maritieme industrie. Hij 
heeft gevaren als kapitein op 
de koopvaardij en bekleedde 
directiefuncties bij de Koninklijke 
Belgische Redersvereniging en 
bij Exmar. Sinds 2020 is Marc 
CEO van De Blauwe Cluster. 

DE TOEKOMST VAN SCHEEPVAART 10



MARC: De supply chain is een allesbepalende factor 
voor de brandstof van de toekomst. De onzekerheid 
daarover is een groot probleem voor de scheep-
vaartindustrie. Scheepseigenaars hadden vroeger 
allemaal hetzelfde probleem: of de brandstof nu aan 
1.200 dollar per ton stond of aan 250, iedereen zat 
in hetzelfde schuitje. Maar vandaag, als je een schip 
koopt en laat bouwen, gaat het minstens 20 jaar mee. 
Dat wil zeggen dat de keuze van de brandstof of ener-
giedrager bepalend is voor winst en verlies voor de 
komende decennia. Immers over de levensduur van 
een schip betaal je zo’n 3 keer de prijs van dat schip 
aan brandstof. 

HOE IS SMART SHIPPING HIERAAN GELINKT? 

KOEN: Hoe de scheepvaart zal decarboniseren 
hangt af van de beschikbaarheid en distributie van de 
nieuwe duurzamere energiedragers. Die complexe 
logistieke ketting kan enkel op een economische en 
efficiënte manier worden georganiseerd mits auto-
matisatie van alle deelprocessen, en dus ook van het 
varen van de schepen zelf. Automatisatie laat toe om 
die ganse ketting te optimaliseren door technologie 
en systemen ongeconditioneerd in te zetten, los van 
menselijke beperkingen of tijdsbeperkingen. Zo krijgt 
tijd in die ketting een andere dimensie. Daar zit de 
grote meerwaarde. Een autonoom systeem werkt 
bovendien niet stand-alone, maar maakt deel uit van 
een data community zoals bv. de just in time proces-
sen waarbij een trigger ontstaat op het moment dat 
een container van A naar B moet. Eigenlijk moet je je 
volledige transportproces gaan opdelen in automati-
seerbare pakketten. Automatisatie past in een veel 
bredere context. De volledige logistieke ketting moet 
zich automatiseren. 

KUNNEN JULLIE VOORBEELDEN VAN 
AUTOMATISERING GEVEN? 

KOEN: Die hele logistieke ketting is een lang proces. 
dotOcean focust zich op end-to-end automatisatie, 
weliswaar op hele kleine sites, voor een aannemer, 
voor een dok in een haven. Wij zien immers dat auto-
matisatie pas echte efficiëntiewinst heeft als je het 
van A tot Z doet. De Marine Litter Hunter samen met 
DEME is daarvan een goed voorbeeld. Je hebt 2 doc-
king stations waartussen een zelfvarende vlet (klein 
plat vaartuig) vaart om opgevangen drijfvuil uit de 
Schelde te verwijderen. En dat toestel wordt getrig-
gerd door een stuk afval dat daar drijft. En wij voor-
zien een zelfstandige end-to-end oplossing. 

MARC: De Amazons en de Alibaba’s van deze wereld 
zetten daar op dit moment het hardst op in. Weet 
je dat men vroeger auto’s zag als een zegen voor 
het milieu? Immers een stad waar honderdduizend 
paarden een hele dag rondlopen en op de straat hun 
gevoeg deden, dat stonk als de pest in de zomer. Dus 

DE BLAUWE 
CLUSTER is een 
samenwerkingsverband 
voor ontwikkeling van 
economische activiteiten 
op de Noordzee. Meer 
dan 150 bedrijven en 
kennisinstellingen zijn 
aangesloten. 

SHIPIT is een team van 
experts in multimodaal 
transport. 

DOTOCEAN is 
een Belgische 
pionier in autonome 
scheepvaarttechnologie. 

Koen Geirnaert (r) is opgeleid als 
burgerlijk ingenieur en richtte 
samen met 2 collega’s dotOcean 
op. Vandaag is hij CEO van dit 
bedrijf en tevens voorzitter van 
het KMO-comité van De Blauwe 
Cluster. 
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ze vonden auto’s toen geweldig. En nu 
hebben wij low emissions… Dit voorbeeld 
toont aan dat je over zo’n dingen best op 
langere termijn denkt. Hetzelfde geldt 
voor zelfrijdende auto’s: dat gaat niet 
enkel over de technologie om autonoom 
te rijden. Als je morgen alle auto’s zou 
uitrusten met een geconnecteerd bestu-
ringssysteem, dan zou het verkeer een 
pak veiliger zijn, met minder files. Maar 
dan moet de ontwikkelde technologie wel 
een onderdeel zijn van een veel groter 
concept. 

WANNEER DENKEN JULLIE DAT 
AUTONOME SCHEPEN REALITEIT 
ZULLEN WORDEN? 

MARC: Regelgeving zal dat in belang-
rijke mate bepalen. En wetgeving loopt 
altijd achter de feiten aan… En daarnaast 
een breed publiek draagvlak. Nog steeds 
beschouwt men iets dat niet door mensen-
handen bestuurd wordt, als een gevaar. 

In de binnenvaart zal dit wellicht sneller 
doorbreken - pakweg binnen 10 jaar - 
omdat dat een veel meer gecontroleerde 
omgeving is. In de zeevaart eerder pas 
over 30 jaar, denk ik. Technologie is niet 
de drempel, maar het maatschappelijk 
draagvlak en de wetgeving. 

WAAROP KAN JE ALS 
INGENIEURSBUREAU INZETTEN 
BINNEN DEZE 2 THEMA’S? 

MARC: Mensen denken vaak bij engi-
neering dat het alleen maar over machine-
rie met bouten en moeren gaat, maar dat 
is niet zo. Engineering solutions betekent 
ingenieurs laten ingrijpen op processen. 

KOEN: Je vertrekt vanuit je klant. Die 
klant zit met enorm veel vragen, over alle 
trends en ideeën die momenteel de ronde 
doen: ammonia, waterstof, methanol, 
LNG, batterijen, brandstofcellen, wind, 
brandstofadditieven, … 

Op een bepaald moment kan iemand wel 
zeggen “ik heb hier een briljant idee”, maar 
iemand gaat dat wel moeten uitvoeren. 
Waar is de plaats waar kennis en uitvoe-
ring elkaar ontmoeten? Dat is dan toch in 
engineering? Gezien de supply chain zo 
belangrijk is, moet je mensen hebben die 
de hele ketting snappen. 

MARC: Kennis over zeevaart en navi-
gatie blijft belangrijk. Iemand moet vol-
doende kennis hebben over wat navigatie 
is om een algoritme te kunnen bouwen 
om dat te doen. Anders ga je op een dag 
tegenkomen dat iemand met een schip 
met een diepgang van 16 meter gaat pro-
beren over een zandbank te sturen waar 
er maar 4 meter water staat. 

INDERDAAD. DAAROM WERFT 
MULTI.ENGINEERING NIET ENKEL 
INGENIEURS AAN, MAAR OOK 
MENSEN MET EEN OPERATIONELE 
ACHTERGROND. 

KOEN: Ik denk dat je ook echte tech-
nologische expertise moet hebben. Het 
logistieke hangt immers samen met 
enorme datastromen. Als je iets wilt auto-
matiseren, heb je nood aan heel accurate 
data om je beslissingen op te baseren. 
Heel het model valt in duigen als die data 
niet kwalitatief en betrouwbaar zijn. Dan 
neemt die robot verkeerde beslissingen. Ik 
denk dat je vooral mensen nodig hebt die 
met heel veel data kunnen leren omgaan. 

MARC: Wat je eigenlijk echt zou moe-
ten doen, is een artiest, een kunstenaar 
opnemen in het denkproces! Neem nu 
Panamarenko, met zijn vliegende objec-
ten. Je moet iemand nemen die buiten het 
traditionele denkpatroon denkt. Veel con-
ceptuele artiesten zijn daar ook wel mee 
bezig. Die hebben een heel andere manier 
om gedachten te ontwikkelen. Als je echt in 
grote innovaties wilt denken, dan zou je zo 
iemand moeten betrekken. Dat is op een 
andere manier naar dingen kijken. 

ZIJN ER OOK VERANDERINGEN 
NODIG IN HOE JE SAMENWERKT?  
IN HOE JE ALS BEDRIJF WERKT? 

KOEN: Er is een trend dat kennis en 
complexiteit exponentieel toenemen. Er 
is op zo veel vlakken evolutie dat er geen 
enkele van die individuele spelers, ook al 
zijn ze zeer groot, al die takken van sport 
beheerst. Die kennisexplosie dwingt tot 
partnerships. Je kan dat niet meer alleen. 
Samenwerking in innovatie is een must. 

JULLIE ZIEN DE TOEKOMST VAN 
SCHEEPVAART ROOSKLEURIG. 

MARC: Absoluut! Ik geloof fundamen-
teel dat onze toekomst als mensheid aan, 
in en op zee ligt. En daarvoor moet een 
maatschappelijk draagvlak worden gecre-
eerd. Wij moeten mensen kunnen meene-
men in dat verhaal en hen uitleggen dat die 
verandering niet noodzakelijk een bedrei-
ging is voor hen. Tenslotte zijn wij voor 
onze energievoorziening, voor voedsel, 
voor… echt afhankelijk van de zeeën en 
waterlopen. Van die 80% van die planeet 
die eigenlijk ‘water’ had moeten heten.

MULTI.engineering onderzoekt welke beperkingen opzij gezet kunnen worden om het schip 
van de toekomst te ontwerpen. De volledige logistieke ketting en de modulariteit van alle 
(technische) systemen aan boord zijn hierbij de main drivers voor het ontwerp.

www.blauwecluster.be 

www.shipit.be 

www.dotocean.eu
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CNHI en  
MULTI.engineering:  
samen groeien in 
automotive 
Een collega die de afgelopen jaren ontzettend 
veel bijgeleerd heeft over landbouwvoertuigen 
is Anne-Celine Mainil, Account Manager 
Industrie. Samen met Wouter Van Goeye, 
Managing Director Industrie en Bouw & Infra 
vertelt ze over de samenwerking met  
Case New Holland Industrial (CNHI).  
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De assemblage van landbouwvoertuigen vergt nog heel wat manueel werk. 
We optimaliseren de efficiëntie, snelheid en ergonomie.

In oktober 2020 was er een eerste 
samenwerking met Case New Holland  
Industrial (CNHI). CNHI was met 
name in MULTI.engineering geïnte-
resseerd omwille van onze ervaring in 
de Automotive. 

CNHI produceert allerlei soorten 
tractoren. De afdeling in Antwerpen, 
waar MULTI.engineering voor werkt, 
maakt de drive lines of transmissies 
voor deze tractoren. Een drive line 
is de schakelbak van een tractor. Dit 
is vrij gecompliceerd aangezien een 
tractor 26 versnellingen heeft. 

Ervaring in automotive 

“Voor de eerste opdracht zocht CNHI 
een projectmanager met ervaring in de 
automotive sector”, herinnert Wouter 
zich. “Bert Vermeulen, die ondertus-
sen bijna 10 jaar bij MULTI.engineering 
werkt, was de geknipte expert voor deze 
opdracht, gezien zijn voorgaande projec-
ten bij Volvo Cars in Gent.” 

Vandaag werken er 4 experts van 
MULTI.engineering voor CNHI. Zowel 
MULTI.engineering als CNHI hebben 
een Single Point of Contact (SPOC). 
Dat betekent dat Account Manager 
Anne-Celine nauw samenwerkt met de 
CNHI’s Launch Manager, Rudi Geuten. 
Hij bevestigt dat de samenwerking heel 
vlot verloopt: “MULTI.engineering slaagt 
erin om de vragen snel te begrijpen en 
de noden juist te definiëren. Bijkomend 
zorgt MULTI.engineering voor goede 
opvolging van hun experten zowel in de 
vooruitgang van het project als hoe ze 
zich voelen én op vlak van veiligheid.” 

Ter voorbereiding van nieuwe lancerin-
gen optimaliseert MULTI.engineering de 
assemblagelijn en de werkposten. Wat 
houdt dat precies in? Anne-Celine: “In 
het voorbije jaar waren er 3 nieuwe lan-
ceringen, die telkens een aanpassing van 
de assemblagelijn vroegen. Dit gaat dan 
telkens om nieuwe opties op die aandrij-
vingen. Het project ADV48, bijvoorbeeld, 
is nieuw model met verschillende varian-
ten dat wordt gelanceerd op de assembla-
gelijn van Case New Holland Industrial. 
Deze nieuwe modellen van aandrijvingen 
bevatten verschillende nieuwe opties die 
werden ontwikkeld in Italië en worden 

geproduceerd op de productielijn in Ant-
werpen. Ons team van projectexperten 
heeft er mee voor gezorgd dat de nodige 
voorbereidingen werden genomen voor 
deze lancering en dat deze zo vlot moge-
lijk verliep.” 

WOUTER: “Het is hele een uitdaging 
om deze nieuwe type driveline gebouwd 
te krijgen op de assemblagelijn. Hierbij 
bekijken ze eerst hoe dit proces best kan 
slagen op de lijn en als tweede kijken hoe 
alle stukken die nodig zijn voor deze dri-
veline op de lijn passen. Vervolgens kijken 
ze welke tooling nodig zijn om deze stuk-
ken te kunnen monteren op de driveline.” 

Een zeer belangrijke taak bij MULTI.
engineering ligt bij het verbeteren van 
de ergonomie. De optimalisatie van deze 
assemblagelijnen zetten in op verbete-
ring in efficiëntie, snelheid en ergonomie. 
Anders dan bij het fabriceren van wagens, 
is er nog heel wat manueel werk nodig. 
Het is essentieel dat dit in de meest opti-
male omstandigheden kan plaatsvinden. 

Groeimarkt: tractors niet 
alleen voor landbouw 

De afzetmarkt van landbouwvoertuigen 
stijgt zeer snel omdat deze voertuigen 
niet enkel voor de landbouw gebruikt 
worden, maar ook steeds meer in de 
bouw en infrastructuur ingezet worden. 
Een tractor is immers zeer interessant 

om zware beladingen over een instabiele 
grond te trekken. Als je vandaag voorbij 
de Oosterweelwerken rijdt, zie je daar 
ook regelmatig tractoren staan. 

Een uitspraak van Rudi verwoordt tref-
fend het maatschappelijk belang van 
CNHI: “Als wij geen tractors meer maken, 
dan krijgen de mensen geen eten meer 
op hun bord. Landbouw is eten, zo simpel 
is het.” Hiermee speelt CNHI dan ook in 
op één van de 17 Sustainable Develop- 
ment Goals, namelijk ‘Zero Hunger’. 

Expertise in automotive 

De groeiende vraag bij CNHI, maakt dat 
zij voor MULTI.engineering een ideale 
klant zijn. Zij hebben een enorme toe-
name aan projecten en wij kunnen daarbij 
helpen. 

Bovendien kunnen wij op deze manier 
onze kennis en klantenportefeuille in de 
automotive sector uitbouwen. Dit is dan 
weer zeer interessant voor zowel onze 
klanten als onze experts. 

Wij hebben vanuit onze kennis en 
ervaringen CNHI kunnen helpen in het 
structureren en faseren van hun launch 
projecten. Dit zal nog verder verbeteren 
bij alle volgende launch projecten. 

Het management van CNHI is zeer voor-
uitstrevend en ziet nog veel potentieel om 
te optimaliseren. Dit kan de samenwer-
king alleen maar intenser maken.
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Mats Weemaes (24) 

Projectverantwoordelijke/ 
werkvoorbereider 
BU Industrie 
PLAATS VAN TEWERKSTELLING 
ArcelorMittal Gent 

Dirk Deyaert (59) 

Project Manager / Lead Engineer 
BU Maritime & Offshore 
PLAATS VAN TEWERKSTELLING  
Ontwerp- en ingenieursbureau 
Temse 

Ik vermoed van niet. Technologie 
van vroeger gebruikte je eerder als 
tool. Nu is een computer gewoon 
niet weg te denken. In mijn job 
staat of valt alles met techniek. 
Computerprogramma’s laten me 
toe werven technisch voor te 
bereiden, de planning op te stellen 
voor verschillende teams, terwijl ik 
tegelijk ook schoonmaakwerken en 
inbeslagnames aanvraag. 

Vroeger 
was alles 

beter?

Alles verliep vooral anders. De 
technieken en normen zijn nu een 
pak beter. Berekeningen maakten 
we toen nog met de rekenmachine, 
scheepsbouwkundige tekeningen 
kwamen op kalkpapier. Ik heb 
nog scheepsvormen schaal 1/1 
uitgetekend op de spantenvloer. Ook 
de binnenconstructie tekenden we 
handmatig op grote vellen krimpvrije 
plasticfolie. 

... een verfijning van de 
voorbereidingen met 3D scans 
en een verbeterde dronetechniek. 
Daarnaast verwacht ik ook 
versnelde metingen en herstellingen 
door middel van digitale AS-
builttekeningen of modellen. 

De toekomst 
brengt

 ...

… een nieuwe technologische 
evolutie die ervoor zorgt dat het 
aansturen van mensen en het 
bereiken van doelstellingen op korte 
en lange termijn nog belangrijker 
wordt. 

Vanuit mijn opleiding ben ik het 
gewoon om met de laatste techniek 
en ICT- ontwikkelingen te werken. 
Van een echte ‘digitale verandering’ 
kan ik dus niet spreken.

Digitalisering
verandert

Veel taken vallen weg door de 
komst van slimme systemen, maar 
digitalisering zorgt ook voor nieuwe 
kansen. Wie leert omgaan met deze 
veranderingen, creëert zijn eigen 
toekomst. 

JUNIOR MEETS SENIOR

In 25 jaar kan veel veranderen. Zeker in engineering. Dirk was al van het prille begin bij MULTI.engineering 
en gaat volgend jaar met pensioen. Mats kwam een kleine drie jaar geleden aan boord. Ondanks het 
grote verschil in anciënniteit zitten junior en senior hier toch op één lijn.
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PROJECTEN MARITIME & OFFSHORE

Een betere verbinding tussen de oevers 

MULTI.engineering Komarno, Vlissingen en Temse 
hebben de handen in elkaar geslagen voor een vernieuwd 
design voor de passagiersschepen op het Balatonmeer. 
De bedoeling is vooral om de verbinding tussen beide 
oevers te verbeteren, als alternatief voor autoreizen. 
Volgens de plannen zullen de boten voldoen aan alle 
toegankelijkheidsvereisten. Ze krijgen airconditioning en 
kunnen ook fietsen vervoeren.

Concept design grootste sleephopperzuiger
Voor een Amerikaanse eindklant ontwikkelde MULTI.engineering het 
ontwerp voor een nieuwe sleephopperzuiger, de eerste van die omvang 
en efficiëntie op de Amerikaanse markt! Voor de scheepswerven in de 
VS bereidden onze experts in Temse en Vlissingen samen het volledige 
concept- en tenderpakket voor. Ook berekenden ze voor verschillende 
propulsiemethoden de kost van de volledige levenscyclus. Zo kon een 
correcte selectie van de belangrijkste machines gemaakt worden.

“Dit ontwerp zou de grootste sleephopperzuiger in de VS zijn en voldoen 
aan de strengste emissie-eisen ter wereld.”

INTENSSE-H2 – Research & 
Development

Waterstof is een veelbelovende 
energiedrager voor de toekomst en 
een interessante oplossing voor opslag 
om energieoverschotten uit offshore 
windinstallaties op te vangen. Om deze 
groene waterstof op zee met bestaande 
technologieën te produceren, moet het 
zeewater voor elektrolyse eerst worden 
ontzilt. Dit maakt het een zeer duur 
proces dat een aanzienlijke voetafdruk 
op het drijvende productieplatform 
vereist. Met dit R&D-project wordt 
de haalbaarheid onderzocht van een 
innovatief concept waarbij groene 
waterstof direct uit zeewater wordt 
geproduceerd door zoutwaterbehandeling 
via voorwaartse osmose en elektrolyse in 
één proces te combineren.

MULTI.engineering zal samen met 
partners Agfa, Euraqua en Vito deze 
haalbaarheidsstudie voor dit concept 
uitvoeren. Het is de bedoeling om 
verder te evolueren naar een industriële 
realisatie. Dit project wordt gefinancierd 
door VLAIO met steun van de Blauwe 
Cluster.

multi.engineering/
maritime-offshore/
projects/bahart- 
catamaran-and-ferry 

www.blauwecluster.be/
project/intensse-h2
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Ontdek meer MULTI.engineering-oplossingen op www.multi.engineering. 

multi.engineering/
maritime-offshore/
projects/supervision 

MULTI.engineering 
vermijdt project-
vertraging door 
COVID-19 
Begin augustus 2020 stond 
de oplevering gepland van 
twee nieuwe sleepboten, met 
onder meer hellingproeven 
en proefvaarten op zee. Door 
COVID-19 en reisbeperkingen 
kon Boluda geen eigen supervisor 
ter plaatse krijgen. Dankzij zijn 
wereldwijde netwerk van Fleet 
Support-professionals is MULTI.
engineering er echter in geslaagd 
om lokale ondersteuning te 
bieden. 

Mosselen van eigen 
bodem
Het proefproject voor offshore-
mosselkweek langs de Belgische 
kust, een initiatief van Colruyt 
Group, is klaar om op te schalen. 
MULTI.engineering werkte samen 
met zusterbedrijf Maridea en 
de Universiteit Gent aan de 
FEED-studie voor dit innovatieve 
zeeboerderijproject. Binnenkort 
maak je mosselen met friet met 
mosselen van eigen bodem!

multi.engineering/
maritime-offshore/
projects/home-
grown-mussels
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Philippe Monserez, Chief Design & Build Officer, AG Real Estate 
Programmadirecteur ‘Scholen van Morgen’ BOUW & INFRA ‘NO CLIENTS NO FUTURE’ 

KLANT IN DE KIJKER 

“Onder meer met opleiding en 
aandacht voor de balans werk/
privé zet MULTI.engineering de 

medewerkers zoveel mogelijk in 
eigen regio in.”

Al meer dan 20 jaar 
partners in bouw 
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Philippe Monserez, Chief Design & Build Officer, AG Real Estate 
Programmadirecteur ‘Scholen van Morgen’ 

Klanten met wie je samen kan groeien en 
jarenlang succesvol samenwerkt, daar tekent 
elk bedrijf toch voor? In dit jubileumnummer 
zetten we daarom graag onze samenwerking 
met Philippe Monserez in de kijker. Met hem 
zette MULTI.engineering de eerste stap in de 
bouwsector. Eerst vanuit zijn functie bij Fortis 
Bank (in 1999), sinds begin 2012 via AG Real Estate. 
De ambitieuze opportuniteiten vormden zelfs 
de aanleiding om de business unit ‘Bouw & 
Infra’ op te richten. Ondertussen realiseerden 
we samen al zoveel bouwprojecten dat ze niet 
meer te achterhalen zijn!

Het begon met bankkantoren 

Philippe Monserez was Program Mana-
ger Facility Management bij ASLK. Toen 
ASLK en Generale Bank in 1999 fusio-
neerden tot Fortis Bank, kreeg het ganse 
patrimonium een upgrade. De nieuwe 
bankengroep had nood aan een optima-
lisatie van het kantorennet in België en 
een uniforme look, en stak alle nieuwe 
en bestaande bankfilialen in een nieuw 
kleedje. Ook de grotere administratieve 
gebouwen, waaronder de Botanique in 
Brussel, en enkele vastgoedbeleggingen 
werden volledig gestript en heringericht. 
Het begeleiden van al deze renovaties 
tegelijk was een gigantisch project. Een 
opportuniteit waar MULTI.engineering 
direct groots op inzette. “Het was ons 
eerste project in de bouw en direct één 
van de grootste ooit,” herinnert Wouter 
zich, “Op een bepaald moment konden we 
23 experts – projectmanagers, project-
leiders, architecten, interieurarchitecten, 
tekenaars, … – tegelijk inzetten.” 

Scholen van Morgen 

Eén van de grootste projecten van  
AG Real Estate is ‘Scholen van Morgen’. 
Philippe Monserez, die in 2012 program-
madirecteur werd van dit ambitieuze pro-
ject, licht toe: “Het gaat om een zogenaamd 

DBFM-project: Design, Build, Finance and 
Maintain. AG Real Estate is verantwoor-
delijk voor het beheer van het programma, 
de begeleiding van scholen tijdens het 
gehele ontwerp- en bouwproces en de 
eerste 30 jaar van het onderhoud. Als 
afgevaardigd bouwheer staan wij ook in 
voor de selectie van partners voor het ont-
werp en de uitvoering.” 

Hier komt MULTI.engineering opnieuw 
in het plaatje. Philippe Monserez wist 
namelijk vanuit de eerdere samenwerking 
dat MULTI.engineering topwerk levert. 
Wouter Van Goeye: “Scholen van Morgen 
was onze operationele doorstart. Op het 
moment dat de investeringen van de bank 
fors terugliepen, werden voor heel Vlaan-
deren en ook in Brussel 165 ontwerpen 
opgestart, en op korte tijd moest een heel 
team uitgebouwd worden.” “Op 28 novem-
ber 2011 kwam de eerste aan”, herinnert 
Philippe Monserez zich, ”Dat was Gene-
viève Vernimmen. Ondertussen zijn we 
al 174 opleveringen en 10 jaar verder, en 
blijven we graag met MULTI.engineering 
samenwerken.” 

Elke dag een beetje oorlog 

Het werk voor ‘Scholen van Morgen’ is 
heel specifiek. In elke fase van het proces 
levert MULTI.engineering projectmana-

gers.Er gebeurt zeer veel tegelijkertijd, 
met veel betrokken partijen en heel wat 
stakeholderoverleg. Eens het design 
op punt staat, begint het bouwproces. 
Opnieuw zijn er dan PM’s nodig, maar van 
een ander type. 

 “In razend tempo ging het van 2 naar 
35 Project Managers, en elk volgde 4 à 
5 projecten op. Op piekmomenten groeide 
het team aan tot 60 à 70 personen. We 
moesten overal gekwalificeerde mede-
werkers gaan zoeken”, lacht Wouter. Of, 
om het met de woorden van Philippe 
Monserez plastisch uit te drukken: “In de 
designfase – waar meestal relatief jonge 
architecten het ontwerp maken in overleg 
met enthousiaste schoolbesturen - is het 
speeltijd. Eens je aan het bouwen bent, 
is het elke dag oorlog. Dan heb je ingeni-
eurs en Project Managers nodig met meer 
maturiteit.” 

4 types profielen 

Met al ruim 150 scholen in exploitatie 
zijn er permanent 4 types profielen in de 
weer voor AG Real Estate. Ter ondersteu-
ning van ontwerp en bouwen is er een PM 
‘design’ en een PM ‘build’ nodig, al voeren 
sommige projectmanagers beide functies 
uit. Ook de cel competence centre doet 
dan transversaal met zijn specialisten 
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in een bepaalde materie aan trouble shooting bij de nuts-
voorzieningen, aansluiting water, gas, energie, … Eens het 
gebouw af en in gebruik is, staan de contract managers 
maintenance in voor de begeleiding van het onderhoud. 

Van de 182 geplande ‘Scholen voor Morgen’ zijn er 
al 174 afgewerkt. Nog 8 zijn in de bouwfase, waarvan 
er 5 voor eind dit jaar opgeleverd worden. Op vandaag 
– oktober 2021 – werken er nog steeds 2 Contract 
Managers Maintenance fulltime voor AG Real Estate. 
Momenteel volgen zij 53 projecten op: in Oost- en 
West-Vlaanderen vallen er 28 onder de verantwoor-
delijkheid van Tom Foré. Het gaat, onder meer, om 
conditiemeting, controle en opvolgen van onderhouds-
contracten. Stijn Hannaert doet hetzelfde in Antwer-
pen, Limburg en Brussel. Beiden zijn respectievelijk 5 en 
4 jaar aan boord bij MULTI.engineering. 

Wie er al van het prille begin bij was, is Account Mana-
ger Katja Baert. Philippe Monserez heeft spontaan een 
pluim voor haar klaar: “Katja is al jaren onze contactper-
soon, ze is heel professioneel en neem echt haar verant-
woordelijkheid voor AG Real Estate. Ze kent ons dan ook 
heel goed.” 

Blijven kiezen voor MULTI.engineering 

Ook over de aangeboden medewerkers is Philippe 
Monserez lovend. Met name de grote stabiliteit weet hij 
erg te waarderen. 

“Daar doet MULTI.engineering ook veel voor, om die 
band goed te houden”, weet Wouter, “Onder meer met 
opleiding en aandacht voor de balans werk/privé. Zo zet-
ten we medewerkers zoveel mogelijk in eigen regio in.” 
Ook AG Real Estate, van zijn kant, doet heel wat om de 
teamspirit onder de projectmanagers hoog te houden. 
Eén dag in de week wordt de agenda zoveel mogelijk 
vrijgehouden voor administratie in het centrale kantoor 
in Brussel met aansluitend een gezamenlijke infosessie 
of opleiding. En ook wel eens om het bereiken van een 
milestone te vieren met een hapje en een drankje. 

Philippe Monserez benadrukt nogmaals dat de kwali-
teit die MULTI.engineering levert, gezien de uitdagingen, 
heel degelijk is. Toch wil MULTI.engineering nog verder 
verbeteren en verdiepen om nog complexere projecten 
aan te kunnen. Recent werd de business nog verengd om 
projectmanagement op te waarderen. Van mooie super-
markt wil MULTI.engineering een speciaalzaak worden. 
“Ik ben benieuwd naar de delicatessen!”, sluit Philippe 
Monserez ons gesprek af.

Van de 182 geplande ‘Scholen voor Morgen’  
zijn er al 174 afgewerkt. BOUW & INFRA

‘Scholen van Morgen’  
is een ambitieus programma  
voor het ontwerp, de bouw 
en het onderhoud gedurende 
30 jaar van 182 scholen in 
Vlaanderen. AG Real Estate 
leidt dit programma in 
opdracht van de Vlaamse 
Overheid en BNP Paribas 
Fortis. 

AG Real Estate vertrekt hierbij 
vanuit een constructieve  
publiek-private samenwerking 
en vervult daarin 
verschillende rollen, met 
name als investeerder, 
langetermijnfinancier en 
bouwheer. 

 www.scholenvanmorgen.be 
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MULTI.engineering biedt flexibele engineering oplossingen voor projecten  
in Bouw & Infrastructuur. Enkele recente projecten:

PROJECTEN BOUW & INFRA

AG VESPA 
Opwaardering van 
stadswijken  
Het Autonoom Gemeentebedrijf 
Vespa beheert het vastgoed van 
de stad Antwerpen. Zij pakken 
leegstaande en verkrotte panden 
aan om opnieuw op de markt te 
brengen als kwaliteitsvolle en 
duurzame woningen. 
MULTI.engineering begeleidt 
dit project en geeft zo mee een 
impuls aan de opwaardering 
van een aantal Antwerpse 
stadswijken.

multi.engineering/bouw-infra/
projecten/ag-vespa-stede-
lijk-grond-en-pandenbeleid
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Ontdek meer MULTI.engineering-oplossingen op www.multi.engineering.

FRAEYE 
Stabiliteitsstudie 
nieuwbouw Daikin 
Geronemo 
In opdracht van Takenaka 
verzorgt ingenieursbureau 
Fraeye de stabiliteitsstudie 
voor de nieuwbouw van het 
kantoor en onderzoekslabo’s 
voor Daikin Europe in 
Zwijnaarde. Het gebouw wordt 
met een kroonlijsthoogte van 
56 meter een nieuwe landmark 
langs de E40. 

www.frae-
yestabiliteit.
be/projecten/
daikin-geronemo

https://multi.engineering/
bouw-infra/projecten/knoop-
punt-van-duurzame-mobiliteit

DE LIJN / 
 GENT SINT-PIETERS  
Knooppunt van 
duurzame mobiliteit 

Het project omvat de 
heraanleg van het grootste 
station van Vlaanderen tot 
een hedendaags multimodaal 
knooppunt voor openbaar 
vervoer. Ook de omgeving 
wordt omgevormd tot een 
aangename en duurzame 
woon- en werkomgeving. 
Onze expert is verantwoordelijk 
voor de opvolging van het 
projectmanagement voor het 
gedeelte van De Lijn.
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Om een exclusief 
jacht te bouwen, is 
een diversiteit aan 
disciplines nodig.

Co-makership  
met Oceanco
Tijdens ons gesprek met CEO Marcel 
Onkenhout, op het hoofdkantoor van 
Oceanco in Alblasserdam (NL), wordt de 
laatste hand gelegd aan een motorjacht van 
maar liefst 117 meter. MULTI.engineering 
werkt al sinds 2004 samen met Oceanco, 
goed voor meer dan 20 projecten. Toch is het 
nog elke keer een kippenvelmoment als zo’n 
indrukwekkend jacht de overdekte loods 
mag uitvaren. 

Gemiddeld heeft Oceanco 6 jachten tegelijk in aanbouw. De bouw-
tijd schommelt tussen de 4 en 5 jaar. In totaal zijn dagelijks zo’n 
5.000 mensen aan het werk voor Oceanco-projecten op één van de 
werven en in de loodsen, ateliers en kantoren van haar Co-makers 
en onderaannemers. 
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WAT ONDERSCHEIDT  
EEN JACHTBOUWER VAN  
EEN COMMERCIËLE WERF? 

Op een commerciële werf wordt een 
vaartuig gebouwd dat daarna ook geld 
moet opleveren. Een jacht wordt niet 
gebouwd om er rendement uit te halen: 
noch economisch, noch technisch, enkel 
comfort en levenskwaliteit tellen. Daarom 
is flexibiliteit super belangrijk. Je moet in 
staat zijn in te spelen op de verwachtin-
gen en wensen van je klant, ook als die 
veranderen in de loop van het bouwpro-
ces. Medewerkers op een jachtwerf zijn 
dan ook bijzonder emotioneel gedreven 
en betrokken. 

WAARIN ONDERSCHEIDT OCEANCO 
ZICH ALS JACHTBOUWER? 

Wij zijn pionier in een aantal domeinen. 
Zo waren wij de eerste werf die het soci-
ale leven aan boord van een jacht bracht 
naar waar het moest zijn: dichtbij de zee. 
Tot ons project Alfa Nero plaatste nooit 
eerder een jachtbouwer het zwembad op 
het main deck achter. Intussen is dit de 
standaard. En we blijven constant innove-
ren. Je kan echter enkel innovatief zijn als 
je bereid bent om samen te werken met 
bedrijven die in specifieke zaken minstens 
zo goed, of zelfs beter zijn dan jijzelf. 

HOE BELANGRIJK IS 
DUURZAAMHEID VOOR JULLIE  
EN JE KLANTEN? 

Ontzettend belangrijk! Onze klanten 
maken, net als wijzelf, zeer bewuste keu-
zes. Waar vroeger jachten eerder status-
symbolen waren, zijn ze nu een belangrijk 
aspect van het privé-familieleven gewor-
den. Zo houden eigenaren ervan om 

betrokken te worden bij het bouwproces. 
Die betrokkenheid manifesteert zich ook 
in bezorgdheid over de impact op het 
leefmilieu. 

Intussen bouwen wij enkel nog hybride 
aandrijfsystemen met voorzieningen, 
zodat het jacht klaar is voor de nieuwste 
ontwikkelingen met batterijen en brand-
stofcellen. Een belangrijke vraag hierbij 
is wat de vervanger wordt voor fossiele 
brandstoffen. We onderzoeken momen-
teel methanol en waterstof. De techno-
logieën zelf zijn er, maar de keuze is sterk 
afhankelijk van hoe snel de infrastructuur 
en distributie aan land beschikbaar zal 
zijn. Je ziet ook een verandering in het 
vaarpatroon van een jacht. Onze klanten 
gaan vaker naar meer afgelegen plekken 
zoals de noord- of zuidpool. Als je naar die 
kwetsbaardere gebieden gaat, wordt eco-
logie nog belangrijker. 

WAT ZIJN DE NIEUWSTE 
ONTWIKKELINGEN NAAST 
PROPULSIE? 

Technisch zien we ook evoluties in de 
regeneratie van stroom, dat hebben wij 
al toegepast op zeiljacht Black Pearl. Het 
wordt nog interessanter als je zonnecel-
technologie kan toepassen op de zeilen 
zelf. Want, wil je een beetje rendement 
hebben, dan moet je vooral oppervlakte 
hebben. Met 3.000 m2 zeiloppervlakte 
heb je genoeg! 

En we zien mogelijkheden in de toepas-
sing van glas: zowel in oppervlakte, locatie 
als vorm. Wij voeren daar fundamenteel 
onderzoek naar, samen met MULTI.engi-
neering. We streven ernaar om glas als 
een structureel onderdeel van een jacht 
te gaan gebruiken. Op die manier kan het 

lichter worden en over grotere transpa-
rante oppervlakken beschikken. Ik kan 
niet wachten om dit te kunnen toepassen, 
dit is heel belangrijk voor onze klanten. 

JULLIE KLANTEN HEBBEN GROOTSE 
DROMEN. HOE MAAKT OCEANCO 
DIE WAAR? 

Om een exclusief jacht te bouwen, is een 
diversiteit aan disciplines nodig. En, omdat 
je nooit in alles de beste kan zijn, besteedt 
Oceanco belangrijke werkpakketten uit 
aan strategische onderaannemers, zoals 
MULTI.engineering. We verenigen deze 
Co-makers onder het merk Oceanco, 
zodat we samen over de beste kennis op 
de markt beschikken. Co-makerpakketten 
hebben bovendien een hoog risicoprofiel 
en vereisen een intensievere interactie 
met andere onderaannemers. Dat is ook 
precies één van de zaken waar jullie goed 
in zijn. MULTI.engineering is voor ons 
een strategische partner, een verlengstuk 
van onszelf die ervoor zorgt dat gedu-
rende het engineering proces goed wordt 
gecommuniceerd met andere Co-makers 
om alle variabelen en informatie op het 
juiste moment bij elkaar te brengen. 

Ik geloof oprecht in onze samenwerking, 
waarbij het de bedoeling is dat je elkaar 
helpt in goede tijden, maar ook in minder 
goede tijden, eigenlijk net zoals in een 
goed huwelijk (lacht). 

WAT IS ER VOOR NODIG OM  
CO-MAKERSHIP TE BEREIKEN? 

Respect en vertrouwen. En daarvoor 
heb je tijd nodig. Gun elkaar de tijd om 
elkaar te leren kennen, elkaars cultuur-
verschillen te verkennen en te accepte-
ren. Zorg ervoor dat je ten alle tijden met 

Perfectie over de hele lijn 

CEO Marcel Onkenhout werkt sinds 1994 bij Oceanco, in die tijd een bescheiden jachtwerf. 
Oceanco werd in 2010 overgenomen door de huidige eigenaar, Dr. Mohammed Al Barwani. Dr. 
Barwani’s filosofie en de huidige bedrijfsstrategie vertrekken vanuit de visie dat het ontwerp, de 
engineering, de bouw en het leven aan boord van een Oceancojacht perfect moeten zijn. Sindsdien 
is Oceanco gegroeid en werd een enorm ecosysteem van Co-makers en onderaannemers 
gecreëerd. Net als MULTI.engineering is Oceanco een familiebedrijf waarbij authenticiteit, 
oprechtheid, respect, duurzaamheid en betrouwbaarheid kernwaarden zijn. 
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elkaar communicatief op eenzelfde golf-
lengte blijft werken. We meten trouwens 
ook halfjaarlijks de performance van onze 
Co-makers en MULTI.engineering heeft 
de afgelopen jaren steeds zeer hoge sco-
res gekregen. 

DANKJEWEL VOOR DIT 
COMPLIMENT. WAT BETEKENT 
MULTI.ENGINEERING DAN JUIST 
VOOR JULLIE BINNEN DAT CO-
MAKERSHIP? 

Oceanco kiest voor jullie als partner 
voor haar projecten gebaseerd op de 
kennis, kunde en capaciteit die binnen 
MULTI.engineering beschikbaar is. Jullie 
voegen, op basis van een brede maritieme 
kennis, expertise toe in de uitvoering van 
onze projecten. Jullie zijn een proactieve 
Co-maker die meedenkt, continu wil ver-
beteren en dezelfde waarden heeft als 
Oceanco. Onze samenwerking is profes-
sioneel, to-the-point en zeer transparant. 
Op de diverse uitvoeringsniveaus kijken 
jullie engineers verder dan hun ‘eigen’ 
werk en proberen ze vanuit een intrin-
sieke motivatie te begrijpen waar hun 
werk ook dat van anderen beïnvloedt en 
op welke manier ze daarin kunnen bijdra-
gen. En engineering is nu eenmaal een 
essentieel onderdeel van jachtbouw. 

We hebben elkaar door de jaren heen 
beter leren kennen én waarderen. Hier-

door kunnen we steeds beter op elkaar 
inspelen en worden we samen steeds 
succesvoller. 

“NO ENGINEERING, NO YACHT” 
- MOGEN WE HET ZO STERK 
STELLEN? 

Inderdaad, tegenwoordig kan je geen 
jacht meer bouwen zonder engineering. 
Ik kom nog uit de tijd dat het routen van 
systemen fysiek door zeer kundige las-
sers en monteurs aan boord gebeurde. 
De doorvoeringen werden afgetekend 
in de motorkamer en op basis van een 
soort kladje werden systemen aan boord 
gemaakt. Dat is vandaag de dag ondenk-
baar. En dat is nog maar 25 jaar geleden. 

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN 
ALGEMEEN BINNEN  
DE JACHTINDUSTRIE 
EN SPECIFIEK VOOR OCEANCO? 

De grootste uitdagingen zijn de inter-
acties met alle verschillende spelers die 
in het begin allemaal een bepaalde hoe-
veelheid informatie moeten opleveren. 
Als de één niet tijdig informatie oplevert 
naar de ander, dan resulteert dat in een 
daling van de efficiëntie tijdens productie. 
You’re in this together. Als één van de par-
tijen het niet bij kan benen, dan heeft dat 
een invloed op heel de keten die daaraan 
vastzit. Dat is de essentie van Co-maker-
ship. Om dit goed te laten werken is trans-

parantie nodig, over ieders planning en 
capaciteit. En transparantie is onmogelijk 
zonder wederzijds vertrouwen. 

HOE ZIE DE TOEKOMST VAN 
OCEANCO ERUIT? WAT ZIJN  
UW VERWACHTINGEN DAARIN? 

Oceanco zal zich in de luxe jachtbouw 
blijven begeven. Niet alleen het product 
zelf, maar ook het proces, van ontwerp, 
engineering en bouwen van jachten, kan 
op een nog duurzamere manier gebeuren. 
In die zin zal onze business zeker nog evo-
lueren. Daar ben ik van overtuigd. 

www.oceancoyacht.com  

INFO

Oceanco bouwt enkel nog hybride aandrijfsystemen 
voorzien op batterijen en brandstofcellen.

ONTDEK DE PROJECTEN 
DIE MULTI.ENGINEERING 
UITVOERT IN JACHTBOUW

www.multi.engineering
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Uitbreiding 
waterzuiveringsinstallatie 
BAYER 

Met steeds meer aandacht voor 
ecologie startte Bayer Agriculture 
in 2018 met de uitbreiding van hun 
waterzuiveringsinstallatie. Een deel van het 
water wordt gebruikt op het fabrieksterrein. 
Onze expert nam de taak op als Construction 
Supervisor in dit project. 

multi.engineering/
industrie/projec-
ten/uitbreiding-wa-
terzuivering

PROJECTEN INDUSTRIE

MULTI.engineering biedt flexibele engineering oplossingen voor projecten 
in de industrie. Enkele recente voorbeelden: 

ARCELORMITTAL 
– STEELANOL: 
Nieuwe 
installaties 
voor minder 
koolstofuitstoot 

Op de site in Gent 
is ArcelorMittal 
Belgium begonnen 
met de bouw van 2 
nieuwe baanbrekende 
installaties om de 
koolstofuitstoot terug te 
dringen. 
MULTI.engineering 
zorgde voor het studie- 
en tekenwerk voor 
het uitvoeringsdossier 
van uitgestrekte 
funderingsplaten. 

https://multi.engineering/
industrie/projecten/ 
terugdringen-van-kool-
stofuitstoot
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Ontdek meer MULTI-oplossingen voor INDUSTRIE op www.multi.engineering. 

Nieuwe generatie 
ovens voor LAMIFIL 

Om duurzamer, veiliger en 
nauwkeuriger te produceren 
werden de 50 jaar oude ovens 
vervangen door een up-to-date 
nieuwe installatie.  
De oude ovens bevonden zich in 
het hart van de fabriek. Tijdens 
de vervangingsoperatie mocht de 
productie niet stilvallen.  
Onze expert waakte over het 
projectmanagement en de 
projectengineering. 

multi.engineering/
industrie/projecten/
vervangen-ovens
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HR BIJ MULTI.ENGINEERING 

‘Verbinding’ 
essentiëler dan ooit 
Als belangrijkste aanspreekpunt van 
de medewerkers gaan de HR Business 
partners van MULTI.engineering ver in hun 
dienstverlening. Heel ver. HR Business 
partners Valerie en Tamara staan samen 
in voor de 3 business units: Maritime & 
Offshore, Bouw & Infra, en Industrie. In 
een technische sector focussen zij op het 
menselijke aspect van de job met extra 
aandacht voor oprechte verbondenheid. 
Post-corona is het belang daarvan 
duidelijker dan ooit. 

De missie en visie van MULTI.engineering 
vertrekt vanuit goed werkgeverschap. Van-
zelfsprekend vormt dit de rode draad in ons 
HR-beleid en de operationele uitvoering 
hiervan. Elke fase - instroom, ontwikkeling en 
binding - pakken we met evenveel zorg aan. 

INSTROOM: de juiste persoon op 
de juiste plaats 

Bij de ‘onboarding’ van een nieuwe mede-
werker speelt de HR business partner een 
belangrijke rol om op een gestructureerde, pro-
fessionele en persoonlijke manier werknemers 
te onthalen en te introduceren in ons bedrijf. 
De HR-cyclus start met de rekrutering van de 
juiste personen voor onze projecten of voor 
onze eigen ingenieursbureaus. De technische 
kennis vormt de basis, maar soft skills en het 
leervermogen van de kandidaat vinden wij zeker 
even belangrijk, net zoals een match met onze 
waarden: betrouwbaar, behulpzaam, betrokken, 
doelgericht en deskundig. 

ONTWIKKELING: groeien in je job 

Een goede werknemer-werkgeverrelatie zorgt 
voor wederzijds vertrouwen. Dit bouwen wij 
op door actief te luisteren naar onze medewer-
kers. We doen wat we zeggen en zeggen wat 
we (gaan) doen. Medewerkers kunnen altijd op 
ons kunnen rekenen. Zij verdienen onze 100% 
toewijding. 

Zo organiseren we continu een heleboel inte-
ressante opleidingen om onze mensen te laten 
groeien op verschillende vlakken. Naast een 
open opleidingsaanbod organiseert MULTI.
engineering ook trainingstrajecten op maat – de 
zogenaamde MULTI/Launch - en vaktechni-
sche opleidingen. Tot slot investeren wij ook in 
individuele trajecten met zowel informele con-
tacten als een jaarlijks formeel evolutiegesprek 
om inzicht te krijgen in de individuele noden van 
elke werknemer. 

BINDING: blijven verbeteren 

Om een sterke band met de medewerkers op 
te bouwen, houden we de vinger aan de pols en 
fungeren als professioneel klankbord. Ook de 
informele activiteiten, zoals het nieuwsjaars-
feest, familiedag en sportactiviteiten, verster-
ken de band die MULTI.engineering als familiale 
onderneming zo belangrijk vindt. En, bij elke 
levensgebeurtenis als verjaardag, jubilieum, 
huwelijk, geboorte, ernstige ziekte, … voorzien 
we een gepaste attentie als blijk van steun en 
vertrouwen. 

…het onze overtuiging is dat ‘mensen’ het belangrijkste 
kapitaal zijn van ons bedrijf. Met hun inzet en toewijding 

maken zij het verschil! Daarom doen wij er binnen HR alles 
aan om de individuele noden en motivatoren te blijven 

afstemmen op de richting die wij als bedrijf willen uitgaan.

– VALERIE VAN BRUWAENE (links), HR MANAGER  
MARITIME & OFFSHORE  

EN TAMARA VAN MARCKE (rechts), HR BUSINESS PARTNER  
INDUSTRIE, BOUW & INFRA 

WIJ HOUDEN VAN ONZE JOB OMDAT… 
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Wat doet corona met 
ons brein?
Tijdens de tweede coronagolf in 2020 
hebben we neuropsycholoog Elke Geraerts 
geïnterviewd over de effecten van lockdown 
en quarantaine op onze geest. We delen 
graag enkele nuttige tips: neem de tijd om je 
gedachten de vrije loop te laten en onderschat 
de kracht van je eigen creativiteit niet. 

Wat viel je professioneel het 
meeste op tijdens de eerste 
lockdowns en quarantaines?

Ik vond het amusant en interessant om 
te zien hoe men overal ter wereld leerde 
omgaan met virtuele vergaderingen en 
een wereldwijde crisis. Mensen vonden 
het eigenlijk wel prettig als ze door thuis-
werk meer tijd en aandacht konden beste-
den aan hun gezin. In het begin vonden ze 
het lastig om hun aandacht te verdelen: er 
was geen onderscheid meer tussen werk 
en privé en alles liep door elkaar heen. 
Maar na een tijdje vonden de meeste 
mensen wel een manier om met storende 
afleidingen om te gaan. Dat deden ze door 
thuis betere afspraken te maken, bijvoor-
beeld over de zorg voor de kinderen.

Ik denk ook dat de lockdown ons heeft 
laten inzien hoe belangrijk de dynamiek 
is binnen een team. Het is belangrijk om 
mensen persoonlijk te ontmoeten. Ik hoop 
dat dat het nieuwe concept wordt: het 
kantoor als ontmoetingsplaats, als ruimte 
voor sociaal contact waar je met je teams 
kunt overleggen.

Denk je dat we nog 
terugkeren naar het ‘oude 
normaal’?

Ik zou het vreselijk vinden als we terug 
zouden gaan naar de oude manier van 
werken. We zaten vastgeroest in oude 
gewoontes. We deden al jaren hetzelfde, 
zonder ons af te vragen wat de gevolgen 

waren voor ons welzijn en ons energieni-
veau. Denk maar aan files of open spaces 
waar medewerkers voortdurend van hun 
taken worden afgeleid. Deze crisis heeft 
ons laten zien dat we ook thuis kunnen 
werken. We kunnen ons dan beter con-
centreren op belangrijke taken én we 
houden meer tijd over voor vrienden en 
familie. Ik hoop dan ook dat we leren uit 
deze crisis en niet teruggrijpen naar het 
oude normaal. Bespreek zeker met je 
team wat de goede kanten van de crisis 
waren, en hoe je die positieve aspecten in 
je werkprocessen kunt opnemen. Je kunt 
bijvoorbeeld bekijken of het mogelijk is 
om twee uur per dag aanwezig te zijn op 
kantoor, om belangrijke zaken te bespre-
ken. De overige taken doe je dan de rest 
van de dag. 

Teams en medewerkers 
krijgen te maken met een 
nieuwe, hybride manier van 
werken. Heb je nog tips?

Neem verantwoordelijkheid. Je hoeft 
geen manager te zijn om blijk te geven van 
leiderschap. In plaats van te klagen over 
alles wat misgaat, kun je ook nadenken 
over wat je zelf kunt doen. Welke kleine 
dingen kun je in je eigen omgeving veran-
deren? Hoe creëer je een positieve impact 
op je eigen productiviteit en energie, en 
op die van de mensen om je heen? Dat 
vereist een bepaalde mindset. Je moet 
openstaan voor verandering, voor positi-
viteit. Neem de tijd en laat je gedachten 
de vrije loop. Observeer wat er in je hoofd 

omgaat. Probeer negatieve gedachten op 
te sporen en te neutraliseren. Verander 
op basis daarvan je gedrag. 

Ingenieurs werken met 
hun hersenen. Wat kunnen 
we verbeteren aan onze 
gewoontes of ons gedrag 
om nog beter te worden in 
ons werk?

Stel jezelf de vraag: “Wat maakt mij als 
mens uniek?” Soms vragen mensen me 
of ze over vijf of tien jaar nog wel nodig 
zullen zijn op de werkvloer. Ze zijn bang 
dat robots hun werk zullen overnemen. 
Het is interessant om na te gaan wat jou 
uniek maakt als mens. Wat maakt jou 
beter dan een robot? Ik noem dat onze 
authentieke intelligentie. Er zit veel in ons 
brein dat ons uniek maakt als mens. Ja, je 
hebt een talent voor techniek, maar is dat 
alles? Bedenk eens welke vaardigheden je 
verder nog bezit. Combineer al je talen-
ten: zo zorg je ervoor dat je baan ook in 
de toekomst relevant blijft. Ik denk ver-
der dat de meeste ingenieurs meer focus 
nodig hebben. Tegenwoordig worden we 
te vaak afgeleid door allerlei apparaten. 
De meeste ingenieurs werken het best 
als ze hun volle aandacht kunnen richten 
op wat belangrijk is. Ik raad dan ook aan 
meer aandacht te besteden aan focustijd 
en de relatie tussen collega’s. Laat de pc 
of tablet eens links liggen en práát met 
andere mensen. En tot slot: onderschat je 
creatieve vermogen niet. Creativiteit zit 
in ons brein. Het is geen persoonlijkheids-
kenmerk. Creativiteit is niet meer dan het 
vermogen om met je brein associatieve 
verbanden te leggen tussen verschillende 
soorten input. Zo ontstaan creatieve 
ideeën. Dat betekent: even geen devices 
om je heen. Luister gewoon naar je eigen 
brein, zoek naar verbanden in de wereld 
om je heen. Zo ontstaan de creatiefste 
ideeën. Dat maakt ons écht tot mensen en 
onderscheidt ons van robots.

Neuropsychologe ELKE GERAERTS heeft eerst 
als academicus onderzoek gevoerd en is dit daarna 
verder in de praktijk gaan brengen. Ze was verbonden 
aan de Mustard University en aan de universiteiten 
van Harvard, Saint-Andrews en Rotterdam. Al 8 jaar 
lang helpt haar bedrijf ‘Better Minds at Work’ mensen 
en bedrijven om hun veerkracht en mentale welzijn 
te verbeteren. De focus ligt daarbij op de geest. Elkes 
missie: een positieve impact creëren op mens en 
maatschappij.
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Sabine Baecke 
& Bianca Derweduwen 

WOMAN@WORK

NAAM: Bianca Derweduwen 
FUNCTIE: Coördinator 
Bedrijfscommunicatie en 
Marketing 
LEEFTIJD: “In mijn hoofd blijf 
ik jong” 

Naast het werk is Bianca: 
mama van Arno (27), Kayla 
(25) en Rudyard (19), en 
echtgenote van Dieter. 

Favoriete ontspanning: 
concerten, feestjes en 
gewoon een pintje drinken 
op een terras 

NAAM: Sabine Baecke 
FUNCTIE: Support Manager 
Maritime & Offshore en 
preventie-adviseur 
LEEFTIJD: Een dartele 
twintiger met 45 jaar 
ervaring 

NAAST HET WERK IS 
SABINE: mama van Emma 
(22), Viktor (20) en Cato (13), 
en partner van Bert. 

FAVORIETE ONTSPANNING: 
lezen, koken, reizen, gezellig 
samenzijn met familie en 
vrienden. 

Bianca Derweduwen (l) en Sabine Baecke (r)3030



HOE LANG KENNEN JULLIE ELKAAR AL? 

BIANCA DERWEDUWEN: Sabine werkte al 
5 jaar voor MULTI.engineering toen ik startte. 
Ik kwam terecht in een groep die heel close was. 
Wouter, onze directeur zat gewoon in dezelfde 
ruimte. Die manier van werken – zonder afstand 
tussen werknemers en de directie – was nieuw 
voor mij en vond ik direct aangenaam. Vanaf 
dag 1 had ik een goeie relatie met Sabine en de 
andere collega’s. 

SABINE BAECKE: We kennen elkaar onder-
tussen 16 jaar en hebben altijd heel goed samen-
gewerkt en nog steeds. Buiten het werk hebben 
we niet echt contact, maar we kennen elkaar 
goed genoeg om te weten dat we op elkaar kun-
nen rekenen. 

DENK JE DAT COLLEGA’S EEN GOED BEELD 
HEBBEN VAN JULLIE JOB? 

BIANCA: Dat denk ik wel, maar ze beseffen 
niet altijd hoeveel daar bij komt kijken. Ik ben 
verantwoordelijk voor communicatie via social 
media, website, mailings en nieuwsbrieven, dit 
magazine, enz. Daar hoort ook de opvolging 
en analyse van deze communicatie bij, evenals 
het mee organiseren van events, aankopen van 
promotiemateriaal en nog veel meer. Daarnaast 
ondersteun ik onze Sourcing Consultants. 

SABINE: In mijn functie ben ik de spreekwoor-
delijke ‘vrouw met de verschillende petten op’, 
een problem solver. Iedereen vindt de weg naar 
mijn bureau. “Weet je het niet? Vraag het aan 
Sabine.” ☺ Mijn job is best veelzijdig; ik sta in voor 
de veiligheid, ondersteun Maritime & Offshore 
met de administratie en wettelijke documenten, 
budgetopvolging en housing, opmaken en behe-
ren van de verschillende (facility) contracten, 
opvolgen van de fleet, organiseren van events 
zoals lunch@the office, dikketruiendag, Mei Plas-
ticvrij, …. Die support beperkt zich niet tot ons 
kantoor in Temse, ik overleg ook wekelijks met 
2 hele fijne collega’s, Ilona en Marlène, op onze 
kantoren in Vlissingen en Breda die de support 
ter plaatse op zich nemen. Daarnaast beheer ik 
een deel van de boekhouding en verzorg ik de 
personeelszaken van ons service team. Recent is 
daar de opvolging van de marketing betreffende 
Maritime & Offshore aan toegevoegd. Ik zei het 
al: veel petjes. 

WAARIN VULLEN JULLIE ELKAAR AAN? 

BIANCA: Sinds Sabine en ik samen de 
communicatie en marketing voor Maritime  
& Offshore oppakken, kunnen we iets nauwer 
samenwerken. Zij zit de Account Managers en 
directie achter de veren, waardoor ik vlotter kan 
uitvoeren. 

SABINE: We verstaan elkaar met een half 
woord. Met haar kennis en kunde maakt Bianca 
iets moois van mijn ideeën, hersenspinsels en 
teksten. 

WAT IS HET LEUKSTE AAN JE JOB BIJ 
MULTI.ENGINEERING? 

BIANCA: Het leukste aan mijn job vind ik de 
zelfstandigheid, flexibiliteit en werksfeer. Het 
vertrouwen dat je krijgt, zorgt ervoor dat je de 
lat steeds hoger wil leggen omdat je dat vertrou-
wen waard wil zijn. Er is ook veel aandacht voor 
het evenwicht tussen werk en privé. MULTI.
engineering is een zeer menselijke werkgever. 

SABINE: Ik kan dat alleen maar beamen. Ook 
collega’s die je hulp en oplossingen waarderen 
geven me een boost. 

WELKE TIP ZOU JE GEVEN AAN 
STARTENDE COLLEGA’S? 

BIANCA: Ik zou vooral zeggen dat ze een 
slimme keuze hebben gemaakt. ☺ 

SABINE: Durf te vragen, er zijn geen domme 
vragen. Grijp de kans om veel te leren, maar wijs 
ons er ook op als wij dingen kunnen verbeteren. 
We staan daar zeker voor open. 

WAAR DROOM JE NOG VAN IN JE 
CARRIÈRE? 

Veelzeggend hoe beide dames hier exact 
hetzelfde antwoord geven: “De werkvreugde 
kunnen behouden, om hun schouders te blijven 
zetten onder de vele uitdagingen en, samen met 
de collega’s, nog veel mooie dingen realiseren.”

Als dat niet mooi is! 

“We verstaan  
elkaar met  

een half woord.” 
– SABINE

“Het vertrouwen 
dat we krijgen zorgt 

ervoor dat we  
zelf de lat steeds 

hoger leggen.” 
– BIANCA

Sabine en Bianca, met respectievelijk 21 en 16 jaar ervaring bij MULTI.
engineering, kan je gerust tot de vaste waarden van het bedrijf rekenen. 
Deze 2 dynamische dames voegen daar met veel goesting nog heel wat 
jaartjes aan toe!
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MULTI/Launch 
zet in op 
persoonlijke 
ontwikkeling
Naast ons jaarlijks open 
opleidingsaanbod voorziet 
MULTI.engineering al meer dan 
10 jaar de MULTI/Launch.

Pas afgestudeerde Bachelors en Masters die bij MULTI.
engineering aan de slag gaan, krijgen een trainingstraject 
op maat: de MULTI/Launch. Dit traject wordt gespreid 
over één jaar met een aantal één- en tweedaagse 
opleidingen. De training eindigt met een individueel 
coachinggesprek. De coach focust hierbij voornamelijk  
op soft skills, zoals conflicthantering, communicatie-  
en feedbacktechnieken, alsook in de basis van project 
management, plannen en organiseren. 

Voor de meer ervaren medewerkers vanaf 30+ is er de 
MULTI/Launch² een opleiding waarbij de focus ligt op 
(persoonlijk) leiderschap en verbindende communicatie. 
Desgewenst komt ook project management aan bod.  

MULTI.engineering voorziet ook opleidingen op maat.

OPLEIDING IN DE KIJKER 

Leidinggeven 
op afstand 
Wanneer je team zich in het buitenland bevindt -  
of wanneer telewerk verplicht is – is leiding geven  
een extra uitdaging. Daarom koos onze Support 
Manager, Sabine Baecke, dit keer de opleiding 
‘Leiding geven op afstand’ uit het open 
opleidingsaanbod van MULTI.engineering. 

SABINE: “De basis van goed leiderschap is vertrou-
wen. We leerden ook over de 4 types medewerkers om 
zo tot een beter inzicht te komen. Ieder type vraagt een 
andere aanpak en een ander soort leiderschap. Ik heb 
ook veel opgestoken van de praktijkvoorbeelden. Het 
was een mooie aanvulling bij de andere cursussen die 
ik al mocht volgen bij MULTI.engineering. Ik neem zeker 
een aantal zaken mee om in de praktijk toe te passen.” 

OPLEIDINGEN32



NPS-SCORE

43
NPS score

Klanttevredenheid

63
eNPS score

Medewerkerstevredenheid

25
Jaar ervaring

82,7%
Gemiddelde score 
van onze klanten
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Tevreden 
medewerkers, 
tevreden klanten

Onze jaarlijkse klant- en  
medewerkersbevraging  
leverde heel wat respons,  
en bovendien de hoogste 
score ooit.

Jullie loyaliteit is van onschat-
bare waarde! We zijn dan ook 
blij dat onze NPS (Net Promo-
tor Score, een methode om 
trouw te meten) steeg naar 
43. Alle resultaten boven 30 
worden beschouwd als ‘zeer 
goed’. Bij onze medewerkers 
haalden we zelfs een Net 
Promotor Score van 63.

MERCI VAN 
MULTI.ENGINEERING!
DEZE RESULTATEN 
STERKEN ONS OM  
JULLIE VERDER 
DOELTREFFEND  
EN DESKUNDIG  
TE BEGELEIDEN  
ALS BETROKKEN  
EN BETROUWBARE 
PARTNER.



Contact www.multi.engineering
info@multi.engineering

No engineers,
no future

https://multi.engineering/

