PDC Brush profileert zich als inclusieve
onderneming
Bart Vancauwenberghe, freelance journalist
Op een creatieve manier omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt is geen evidente
taak.
Toch slaagt PDC Brush daar aardig in, onder meer door het inzetten van BIOmedewerkers en enclaves met doelgroepmedewerkers uit maatwerkbedrijven.
Gecombineerd met investeringen in de uitbreiding van het hoogbouwmagazijn, biedt
dat de borstelfabrikant de kans op opnieuw een stevige stap voorwaarts.
De roots van het in 1946 opgerichte PDC Brush situeren zich in de destijds
florerende Izegemse borstelindustrie.
Sinds 2012 is de navelstreng met Izegem volledig doorgeknipt en zijn alle activiteiten
gecentraliseerd in de Roeselaarse industriezone.
Algemeen directeur Filip Lepoutre: “Hier ontwikkelen en produceren wij, na nauw
overleg met onze klanten uit de grootdistributie, een breed scala van borstels en
andere vaste schoonmaakartikelen. De klemtoon ligt volledig op private labelproducten die inspelen op de behoeftes in de snel evoluerende internationale markt.”

Tandem met Mariasteen
De ontwikkeling en productie gebeuren voor 70% in Roeselare met een team van 70
eigen medewerkers. De overige activiteiten situeren zich in Azië. Het bedrijf beschikt
over een vestiging in China die de kwaliteitscontrole van de lokale productie
behartigt.
Kwaliteitsmanager Danny Verhelst: “Onze aanpak is nochtans niet evident, gezien
de enorme krapte op de arbeidsmarkt. De langdurige samenwerking met
maatwerkbedrijf Mariasteen, dat – afhankelijk van het seizoen – 80 à 150 begeleide
doelgroepmedewerkers bij ons via een enclave inzet, zorgt ervoor dat wij amper aan
outsourcing naar het buitenland moeten denken. Het partnerschap met Mariasteen
verliep altijd al prima. Die mensen staan weliswaar niet op onze payroll, maar voelen
zich echt medewerkers van onze onderneming en worden door onze eigen
medewerkers ook als volwaardige collega’s beschouwd. Bovendien krijgen zij op de
werkvloer ook ondersteuning van gespecialiseerde begeleiders van Mariasteen.”
Daarnaast is PDC Brush ook een pionier in het werken met BIO-medewerkers
(beroepsinlevingsovereenkomst).
Filip Lepoutre: “Dat is het resultaat van onze samenwerking met de vzw Tot uw
Dienst uit Roeselare. Zij stellen ons een tiental door de VDAB geselecteerde mensen
ter beschikking. Die hebben omwille van hun verleden een bepaalde afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt. Dankzij stages bij reguliere bedrijven leren die mensen
opnieuw een bepaalde attitude en vaardigheden, zodat ze op termijn weer
permanent aan de slag kunnen. Tot Uw Dienst zorgt voor gepersonaliseerde
jobcoaching.”

Danny Verhelst: “Dat dit initiatief alle kans op slagen heeft, blijkt uit het feit dat we
drie BIO-medewerkers na zo’n stageperiode hebben aangeworven. Zij voeren vooral
eenvoudige taken uit en bedienen onder meer borstelmachines, tussen onze andere
operatoren. Voor ons engagement kregen we vorig jaar van Europees commissaris
Marianne Thyssen een ‘Referentiebewijs Inclusieve Onderneming’. Om deze
creatieve aanpak te concretiseren, kregen bepaalde productieoperatoren een andere
functieomschrijving. Bepaalde processen zijn daarbij herdacht en dat was een zeer
nuttige oefening.”

Ook automatisering
PDC Brush levert onder meer aan de belangrijkste Belgische, Nederlandse, Franse
en Duitse retailketens, die verder groeien door een sterke exportpolitiek en
internationalisering van hun huismerken. Dat leidt tot grotere bestellingen bij de
Roeselaarse onderneming. “Wij vangen dat deels op door extra (maatschappelijke)
tewerkstelling, maar ook door investeringen in automatisering. Vorig jaar hebben we
2,5 miljoen euro gepompt in de uitbreiding van ons hoogbouwmagazijn tot 8.000
palletplaatsen en een nieuwe borstelmachine. Door die investeringen groeiden we tot
een omzet van 23 miljoen euro in 2017. We zijn er absoluut klaar voor om in 2018
nog wat meer op het gaspedaal te drukken”, besluit Filip Lepoutre.
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