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Engels Logistics is nieuwe 'ambassadeur van het jaar' van Groep Maatwerk
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HASSELTHet Beringse bedrijf Engels Logistics is verrassend genoeg door de koepelfederatie Groep Maatwerk uitgeroepen tot
'ambassadeur van het jaar'.

Sinds 2012 verkiest Groep Maatwerk, de koepel van maatwerkbedrijven (zoals Bewel) in Vlaanderen, ieder jaar een nieuwe
ambassadeur. Tot nog toe ging die prestigieuze titel naar grote bedrijven, zoals Telenet, JBC, Tiense Suiker, Tupperware, Janssen
Pharmaceutica of Picanol. Stuk voor stuk grote namen die structureel samenwerken met een of ander maatwerkbedrijf, en daar vooral
tevreden over zijn.

Dit jaar werd verrassend genoeg gekozen voor een Beringse kmo: Engels Logistics. Het bedrijf maakt duurzame producten die ingezet
worden in logistieke processen, zoals pallets, magazijn- en transportbakken of afvalbakken uit kunststof of staal. “We hebben in het
verleden nog samengewerkt met Amival in Turnhout. Op dit moment doen we een intensief beroep op Bewel, Limburgs grootste
maatwerkbedrijf”, zegt Pascal Swinnen, commercieel directeur van Engels Logistics. “Wij vertrouwen blindelings op de mensen van
Bewel, onder meer voor de montage van onderdelen, zeefdruk, het voorbereiden van mailings of het aanbrengen van barcodes. Het
is een mythe dat een samenwerking met maatwerkbedrijven alleen weggelegd is voor grote bedrijven”, zegt de nieuwe ambassadeur
met klem. Hij wil zijn netwerk in de weegschaal gooien om ook andere kmo's te overtuigen van het nut van samenwerken met
maatwerkbedrijven.

Dat bevestigt ook Tom Ketels, commercieel directeur bij Bewel. “Bewel telt 600 actieve klanten. Daar zitten 'slechts' vijftig grote
bedrijven tussen, de rest zijn kmo's en lokale overheden. We delen complexe opdrachten op in repetitieve deeltaken, zodat onze
medewerkers het werk makkelijk kunnen uitvoeren. Engels Logistics bewijst dat dat net zo goed werkt voor een kmo als voor een
multinational.” (dc)
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