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HOUT Zesde editie trekt bezoekers met kwaliteit

Prowood succesvol met
bezoekersrecord
Jan Hoffman (tekst en foto's)

Prowood, een driejaarlijkse beurs voor niet enkel de
houtverwerkende nijverheid maar ook aanverwante
sectoren in België heeft een bijzonder succesvolle
editie achter de rug. Van 21 tot en met 25 oktober
daagden voor de zesde editie in Flanders Expo in Gent
maar liefst 15.734 bezoekers op, goed voor een nieuw
bezoekersrecord.
‘Dat laatste bevestigt hoe belangrijk
we vooral de kwaliteit van de bezoeker vinden. Kwantiteit is zeker van
tel, maar het zijn vooral de bezoekers met kwaliteit die je beurs doen
staan of vallen. Zij immers plaatsen
bestellingen tijdens of na de beurs en
investeren naar aanleiding van hun
bezoek. Navraag op de beursvloer
leert ons dat het met die kwaliteit
zeer goed meeviel, we merkten dat de
herstellende economie hierin een rol
speelt en dat doet deugd.’

Professionals op de afspraak

Woorden van organisatoren moet
je meestal met een korreltje zout nemen, maar in dit geval liep wat we in
de verschillende hallen hoorden en
zagen opvallend gelijk met de geluiden die we via de officiële kanalen
opvingen. Een algemene samenvatting van de commentaren komt neer
op: goeie beurs, goed orderen, mooi
verspreid bezoek zonder al te grote
pieken en dalen en het allerbelangrijkste: de professional was aanwezig.
Die professional was hoofdzakelijk

In hal 1 waren
flink wat
CNC-machines
in werking te
zien, zoals hier
bij Vens&Thiers.

afkomstig uit de houtsector, maar
daar bleef het niet bij. Zo onder meer
in de centrale en grootste hal, hal 1.
Hal 1 vormde het hart van de beurs
en was de plaats waar een bedrijf als
Vens & Thiers diverse CNC-machines
demonstreerde. Net als vele anderen
in deze hal waren deze machines veel
meer dan iets om naar te kijken, maar
zagen de bezoekers deze in actie.
Eigenaar Marc Vens, die ook deel
uitmaakt van de adviesraad van
Prowood, toonde zich alleszins een
tevreden man. Het was constant druk
op de stand, vijf dagen lang. Om het
bedrijf even te situeren: Vens & Thiers
is vooral een specialist in industriële
en CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines, met een volledig aanbod
aan houtbewerkingsmachines. Dat is
vooral gericht op de plaatverwerking
in de ruimste zin van het woord en
gaat ruimer dan hout alleen. Naast
spaanplaat, MDF of OSB zien we
onder meer machines voor, bijvoorbeeld, de verwerking van kunststof.
‘Helemaal niets te klagen, het loopt
lekker. Bovendien kwamen ook zo-

Sfeerbeeld in de wandelgangen.

wat alle mensen die we vooraf hoopten te zien langs en realiseerden we
meer dan voldoende nieuwe contacten. Prowood leverde het bewijs dat
de sector een dergelijk event nodig
heeft.’
‘Dit jaar voerden we een experiment
door, door de eerste en de vijfde dag
op het gewone tijdstip te laten beginnen, maar daarbij de tussendagen
naar een later tijdstip te verschuiven,
van de middag tot 20 uur ’s avonds.
De eerste indruk daarvan is dat dit
een geslaagd experiment was. Op
zondag was het alleszins uitstekend
en ook maandag en dinsdag krijgen
van mij het predicaat prima mee.’
‘Ook geslaagd vond ik een verandering in de aanpak van de komst van
scholen. Er werd niet langer vastgehouden aan een vaste dag voor
de scholen, nu moest men enkel
op voorhand laten weten wanneer
er een groep of groepen kwam(en)
en dat werkte goed. Hierbij heb ik
wel een suggestie aan de organisatie: beperk het bezoek tot het vijfde
en zesde jaar van de vakschool, dat

zijn de werkkrachten voor morgen.
Zijn de leerlingen jonger, dan heeft
het weinig zin.’ Waarop de man nog
wijst op eigen initiatieven waarmee
diens bedrijf nieuwe werknemers
binnenhaalt.
‘Net zoals alle andere bedrijven die
actief zijn in een sector met technische beroepen is het dezer dagen
moeilijk om geschikte, nieuwe werkkrachten binnen te halen. Daarom
organiseren we jaarlijks een grote
opendeurdag, met de dag daarvoor
een open scholendag. Alle scholen
zijn welkom, zelfs als die afkomstig
zijn van de andere kant van het land
(nvdr: Vens & Thiers is actief in het
West-Vlaamse Heule). Wij richten
onze toonzaal in met diverse stations, waarbij afzonderlijke groepen
telkens doorschuiven naar een ander
station en ze iets anders ervaren.’
‘Daarnaast tekenen wij ook volop in
voor het duaal leren. Waarbij dus een
schoolopleiding samenvalt met een
opleiding in het bedrijf. Daarbij kijken we heel ruim, zelfs naar opleidingen als, pakweg, elektromechanica of

elektriciteit. Ook dergelijke profielen
hebben we nodig, bijvoorbeeld om
mee de baan op te gaan bij herstellingen van machines van klanten.’
Nog in hal 1 hielden we ook even
halt bij een van de behoorlijk talrijke Nederlandse bedrijven, dat ook
traditioneel van de partij is tijdens
de Nederlandse tegenhanger van de
beurs, HoutPro+: De Groot Houtbewerkingsmachines uit Rosmalen,
een specialist op het vlak van machines voor hout, plastic en aluminium.
Op de stand speelde onder meer de
vertegenwoordiging voor de Altendorf paneelzagen in Vlaanderen een
hoofdrol.
‘Onze aanwezigheid hier is uiterst
belangrijk omdat we onze betrokkenheid met de Vlaamse markt in de
verf willen zetten’, vertelt technicus
Jacky Van Beusecom. ‘Als je machines
levert, moet je ook instaan voor het
onderhoud en de dienst-na-verkoop
ervan en daarom communiceren we
dat we inmiddels ook een Belgische
specialist techniek in dienst hebben.
Deze man zal service verlenen aan

Het Nederlandse De Groot
pakte uit met
nieuws voor
de Belgische
markt.

