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Macc : nieuw gebouw en
nieuwe organisatie
Macc, gespecialiseerd in materialen voor de vakman in de bouwsector, rust
zichzelf uit met een nieuw pand ter vervanging van de oude opslagplaats.
ankzij een nieuw
gebouw kan Macc
zijn hele manier van
werken veranderen. Het
werd gisterenmiddag ingehuldigd in aanwezigheid van
de partners van het bedrijf
en enkele uitverkorenen
zoals de burgemeester JeanPierre Abelin en de eerste
schepen Maryse Lavrard.
Macc ontwikkelt en commercialiseert al meer dan
vijftig jaar materialen voor
de vakman in de bouwsector. Het bedrijf beschikte
over een opslagruimte van
3.000 m² in de industriezone
Sanital, waar het sinds 1979
gevestigd is (daarvoor was
het gelegen in de Avenue du
Président-Wilson). Maar het
pand werd oud. “Het voldeed
niet meer aan de normen en
begon te verouderen”, onderstreept de Directievoorzitter
Jean-François Lavrard die
de leiding van het bedrijf
deelt met zijn partner JeanChristophe Susset, Vicepresident en Algemeen directeur.
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Het oude gebouw
zal worden gesloopt
Daarom besloot Macc een
nieuw gebouw op te trekken. En, op hetzelfde moment, haar functionaliteit te
reorganiseren.

Een zeer indrukwekkend nieuw gebouw
In het oude gebouw werden
producten opgeslagen die
afkomstig waren van “fabrieken die verder gelegen zijn”
(alle producten van het
bedrijf worden gemaakt
door
onderaannemingen,
waarvan 90% zich in de
ruime regio bevindt). Die
producten worden vanaf nu
opgeslagen door Geodis in
Dissay. Alleen de “dringende
bestellingen”, de “producten met
weinig rotatie” en de “reclameproducten” van Macc zullen
in het nieuwe gebouw worden opgeslagen. Net zoals in
het vorige pand, zal ook hier
de dienst na verkoop, een
“lokaal om de voertuigen in te
richten” (meer dan honderd

demonstratievoertuigen
doorkruisen het hele jaar
door Frankrijk, maar ook
Groot-Brittannië,
België,
Spanje en Italië) en een
“lokaal om vertegenwoordigers op
te leiden” in onder gebracht
worden. Het pand wordt
ook uitgerust met een “ruimte om producten te testen” en
een showroom.
De werken startten in juli en
zijn net achter de rug. Het
oude gebouw zal volgende
maand worden gesloopt.
Het totale kostenplaatje
komt op 2,4 M€ dat via een
lening gefinancierd wordt.
Het nieuwe pand heeft een
oppervlakte van 2.000 m² en
is sinds donderdag in ge-

bruik. Maar de werknemers
waarderen de verandering
nu al. “De werknemers van de
opslagplaats voelden zich ondergewaardeerd omdat zij in een oud
gebouw moesten werken. De
nieuwe infrastructuur motiveert
iedereen helemaal opnieuw”,
zegt Jean-François Lavrard.
En, zoals hij zelf zegt, “gemotiveerde werknemers en een aangepast pand kunnen alleen maar
een betere service opleveren voor
de klanten”.
Alain Grimperell

