
Bedrijfsbezoek KGRWV 2017 

 

Na het bezoek aan Club Brugge verleden jaar, had de tak 5 opnieuw een bedrijf uitgezocht in 

de provincie. Onder impuls van onze nieuwe AS5, Cdt Demunter, konden we het bedrijf 

Voestalpine – Sadef N.V. te Gits wat beter leren kennen. 

Let wel, dit bedrijfsbezoek was echter enkel voor leden van de RvB en RvE voorzien.              

Met deze “teambuilding” werden de banden aangescherpt en werd er nieuwe energie 

opgedaan om de (zware) taak verder te zetten.....                                                                         

Ook de partners ( van de leden van RvB en RvE ) waren erbij, want ook zij moeten soms hun 

agenda aanpassen.... 

Er werd op 12 december om 18.00 Hr RV gegeven, echter door de barre 

weersomstandigheden konden we met een kleine vertraging de uiteenzetting starten. 

Philip wist één van de managers te strikken voor de, toch wel interessante, kennismaking 

met het bedrijf. Aan de hand van de mooie presentatie van co - manager Patrick 

Vandewaetere, werden we op snel op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van Sadef. 

 

Staalbanden worden koudgewalst, op 35 profileerlijnen, tot profielen die op klantenmaat 

ontworpen werden. Massaproductie en standaard profielen worden hier niet aangeboden, 

enkel de speciale profielen voor even speciale doeleinden kunnen hier gerealiseerd worden. 

Hun missie bestaat erin een toonaangevende internationale onderneming te zijn die 

innovatieve oplossingen biedt in koud gevormde profielen. Hun realisaties worden dan ook 

voor zeer veel doeleinden gebruikt, o.a. in de bouwsector, solar toepassingen, in allerhande 

transportmiddelen, de landbouw en zelfs in de ruimtevaart. 

Het bedrijf Sadef "Societe Anonyme D'Etirage à Froid”, behoorde vroeger tot de groep 

Jonckheere, werd eind vorige eeuw overgenomen door de Oostenrijkse Voest-groep.  

Voestalpine – Sadef N.V. is nu actief op 5 continenten, in 50 landen, bestaand uit 500 

bedrijven, waar 50000 personen te werk gesteld zijn. In Gits zijn er ongeveer 600 

personeelsleden tewerkgesteld, dit verdeeld over de bedienden, ingenieurs en de 

productiemedewerkers. 

Hun motto is dan ook: IF YOU CAN DREAM IT, WE CAN MAKE IT. 



Na de theoretische kennismaking konden we dan ook het bedrijf zelf van dichtbij bekijken. 

Via de groene wandelpaden werden we, met een stevige tred, van de ene lijn naar de 

andere gebracht. Hier en daar kregen we dan ook wat bijhorende uitleg. Via de gladde 

oversteken tussen de verschillende gebouwen en loodsen, konen we alle hoekjes en kantjes 

van dit bedrijf bewonderen. 

Na deze rondleiding namen we gepast afscheid van Patrick, die een fles wijn en onze 

vereniging crest mocht ontvangen. Een welgemeend applaus en enkele foto’s later konden 

we het 2e deel van onze avond aanvangen. 

 

Hiervoor dienden we een kleine verplaatsing te maken, via de ondertussen gladde wegen, 

om ons uiteindelijk te installeren in  de Chang Jiang Wok. Hier konden we ons tegoed doen 

aan de heerlijke gerechten, hier werd er geopteerd voor de all - in formule aan 

democratische prijzen. 

 

Na dit gezellig samenzijn namen we dan ook afscheid en kunnen we ons alweer verheugen 

op de volgende activiteiten. 

Dit verslag en de bijhorende foto’s zijn ook te bekijken op onze webstek www.grwv.be 

Merci aan de organisatie en het bedrijf Sadef voor deze interessante avond. 
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