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WELCOME 
 @ COPRO

Samen met het jaarverslag ontvangt u &Co, het COPRO-magazine 
dat u een inkijk biedt achter de schermen. Want COPRO is 
zoveel meer dan een controle-orgaan. COPRO is een hecht team 
van enthousiaste medewerkers die zich voluit engageren voor 
een nauwe en transparante samenwerking met hun klanten. 
Maar COPRO staat ook synoniem voor sportieve veerkracht, 
internationale dynamiek (tot ver over de grenzen) en een 
vrouwelijk team dat van aanpakken weet. Genoeg stof voor 
ontspannend leesgenot.

Enjoy &CO!
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 VAN IN 
DE WIEG

Pionier van COPRO

Na zijn opleiding tot technisch  
ingenieur behaalde Staf later nog het 
diploma industrieel ingenieur.  
“In 1976 kon ik als keurder van bouw-
materialen aan de slag bij Viacontrol, 
een gelijkaardige vzw als COPRO, met 
een organisatie op provinciaal niveau. 
De partijkeuringen van uiteen lopende 
bouwproducten en proeven in situ  
gebeurden werf per werf.” 

De vraag om op nationaal niveau 
keuringen uit te voeren en certificatie 
van bouwproducten te organiseren 
leidde tot de oprichting van COPRO in 
december 1983. De beginjaren waren 
niet gemakkelijk omwille van beperkte 
werkingsmiddelen, de overheid kwam 
slechts met een kleine lening over de 
brug. “Quasi gelijktijdig met COPRO 
startte ook Probeton vzw met de  
certi ficatie van prefab producten zoals 
boord- en straatstenen en buizen. 
Terwijl COPRO focuste op producten in
de wegenbouw, nam SECO de controle
en keuring van bouwproducten voor 
gebouwen voor zijn rekening.”

Na een carrière van 45 jaar bij Viacontrol en COPRO ging 
Staf Devalck (65) op 1 augustus 2017 op welverdiend pensioen.  
Zijn loopbaan leest als een boeiend boek. Staf kwam als eerste werk-
 nemer in dienst bij COPRO en mag zich gerust een pionier noemen.
De organisatie moest nog vorm krijgen, creativiteit was vereist…
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CREATIEF UIT DE HOEK
KOMEN

Staf merkt op dat industrieel ingenieurs 
in de jaren 70-80 lang niet altijd over de 
vereiste productkennis beschikten wan-
neer ze bij COPRO aan de slag gingen. 
“Er was toen bijvoorbeeld nauwelijks 
kennis voorhanden over de werking en 
samenstelling van asfalt. Via een aantal 
standaardwerken en vele opleidingen 
konden we ons niveau opkrikken.” Omdat 
hij tot de pioniers behoorde moest Staf 
vaak zelf creatief uit de hoek komen. 

“Op een werf in Willebroek moest ik 
monsters gestabiliseerd zand gaan op-
halen maar wij beschikten toen nog niet 
over de aangepaste materialen om ze 
te vervoeren naar het labo. Ik ben toen 
een winkel om de hoek binnengestapt, 
kocht er enkele pvc-buizen en zaagde 
ze in een vorm waarin ik de monsters 
kon deponeren en vervoeren.” 

VAN EEN PEN NAAR  
DIGITALISERING

Staf toont een keuringsschrift van 
COPRO uit 1985. Daarin staan de aller-
eerste keuringen van COPRO nauwgezet 
genoteerd: datum, lotnummer, nacon-
trolenummer, bemonsteringsplaats, 
1ste bezoek datum en hoeveelheid, 2de 
bezoek datum en hoeveelheid, betreft, 
volgnummer. “Documenten opstellen 
verliep toen eigenlijk zeer primitief. Van 
computers was er geen sprake, pas in 
een latere fase volgde ik computercur-
sussen bij de VDAB. Toch kijk ik met veel 
voldoening op die periode terug want 
wij konden zelf veel zaken uitzoeken: 

LANGZAME GROEI

Na het vertrek van directeur Jan  
Steuperaert wijzigde de structuur van 
COPRO en kwam er een opdeling in sec-
toren: beton, asfalt, granulaten, metaal  
en diversen. Momenteel telt COPRO 
39 medewerkers, in de beginjaren 
verliep de groei mondjesmaat met een 
jaarlijkse aanwerving van één nieuwe 
medewerker. De versnelling vond pas 
plaats toen ook gerecycleerde granula-
ten tot de keurings opdrachten behoor-
den. Af en toe nam Staf bijkomende 
taken voor zijn rekening onder meer  
bij de nieuwbouw in Zellik. “COPRO was 
gevestigd in Brussel, in de beginjaren 
op het Margaretha van Oostenrijkplein, 
nadien verhuisden we naar de Carton  
de Wiartlaan. Een eerste eigendom 
kochten we in de Dendermondestraat, 
later bouwden we op een terrein in  
Zellik. Ik stond in voor de opvolging  
van het bouwproject voor COPRO.”

VAN KEURDER TOT SECTOR-
VERANTWOORDELIJKE 

Staf startte als keurder, werd in uit-
breiding productverantwoordelijke en 
later sectorverantwoordelijke. “Ik heb 
altijd keuringen blijven uitvoeren. De 
ervaringen ‘op het terrein’ kwamen mij 
zeer goed van pas in de werkgroepen 
en normalisatiecommissies. Door de 
schaalvergroting van COPRO, krijgen 
sectorverantwoordelijken meer manage-
ment- en minder inspectietaken, en dat 
vind ik toch wel een nadeel. Als je zelf 
geen inspecties meer uitvoert groeit de 
kenniskloof.” 

Als sectorverantwoordelijke stond Staf 
in voor de aanwerving van nieuwe  
medewerkers binnen zijn afdeling.  
“Het duurt toch 3 à 4 maanden eer 
een nieuwe inspecteur zelfstandig kan 
werken. Je gaat eerst mee op inspectie, 
je kijkt, luistert, leest rapporten na en 
stilaan kan je zelf een inspectie uitvoeren 
in aanwezigheid van een ervaren in-
specteur.”

welke stempels waren geschikt, welke 
inkt was weersbestendig… 
Dat lijkt nu allemaal vanzelfsprekend 
maar in de eerste jaren bouwden we 
stukje bij beetje de organisatie op.”

MENSELIJKE FACTOR

Staf legt uit over welke competenties 
een inspecteur moet beschikken. “Een 
inspecteur moet naast een uitstekende 
productkennis ook goed met mensen 
kunnen omgaan. Bij tekortkomingen of 
afwijkingen mag je niet optreden als 
een politieagent. Het komt er op aan om 
samen met de fabrikant te zoeken naar 
oplossingen en bij te sturen ten voor-
dele van de kwaliteit van de te leveren 
producten.”

Sinds zijn pensioen heeft Staf zich nog 
niet verveeld, uiteenlopende klussen 
in en rondom zijn woning in Konings-
hooikt pakt hij grondig aan. Ook als 
hobbykok leeft hij zich volop uit en 
samen met zijn vrouw maakt Staf  
mooie fietstochten in de omgeving.  
Of hij nog contact heeft met mede-
werkers van COPRO?

“Vanzelfsprekend verwateren de  
contacten maar de ervaringen bij  
COPRO hebben mij gevormd en  
verrijkt. Daar blijf ik dankbaar voor.” 

Een carrière van 30 jaar bij COPRO konden we onmogelijk in 
stilte laten voorbij gaan. Staf neemt en geeft het woord op zijn 
welverdiende pensioenfeest. 
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GROETEN UIT DE DREK

Zondagochtend 19 november, de zon 
schijnt door het raam naar binnen. Om 
wakker te worden en fris aan de dag 
te beginnen klinkt dat niet slecht. Van-
daag is een dag die gemarkeerd staat 
in mijn agenda als ‘D-day’. Wat staat 
er op het programma, een obstacle 
run van 12km door de velden van het 
mooie Tervuren, genaamd de Gladiator 
Run Mud Edition 2017. 

Het is officieel. Sommige mensen zijn ijverig geboren. 
Zo ook vijf COPRO-medewerkers met jus in de benen en een  
ijzeren wil om de Gladiator Run Mud Edition te doorstaan. 
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. Onder hen: Dorien Desmet, 

onze productverantwoordelijke
F.C.-granulaten en zij klapt voor 
de gelegenheid uit de… drek. 
Zij die gingen sterven, groeten u.

Met vijf stervelingen wagen we ons  
in de arena der gladiatoren. Vol goede 
moed beginnen we aan wat voor 4 van 
de 5 van ons, een vuurdoop is, met 
meer dan 40 obstakels.

De website van de Gladiator run ver-
meld duidelijk dat wie voor het eerst 
meedoet, wordt aangeraden om met de 
tour van 6km en zo’n 20 obstakels te 
beginnen. Onze teamcaptain heeft hier 
dapper anders over beslist. Het is een 
mooi, heuve lachtig en zeer modderig 
parcours met moeilijke en iets makke-
lijkere obstakels. Als team hebben we 
dit parcours met glans afgelegd, de 
verloren schoenen (ondanks dubbele 
knopen op de veters), schrammen en 
natte kleren ten spijt. 

Eenmaal gefinisht is een douche meer 
dan welkom om alle vuiligheid (koei-
endrek incluis) af te wassen. Je gaat er 
van uit dat deze ter beschikking zullen 
worden gesteld in een nabij gelegen 
sporthal, niets is minder waar… Wel-
kom in de ‘wastent’ met open douches, 
midden op de straat! Een 2e avontuur 
op zich. Ik moet je niet vertellen dat 
de tocht naar huis, er eentje is zonder 
veel woorden wegens uitputting en 
voldoening om de geleverde prestatie, 
maar op maandagmorgen zijn we weer 
allemaal paraat (met de nodige blauwe 
plekken, schrammen en spierpijntjes) 
om COPRO te vertegenwoordigen 
op ons volgend bezoek! Die stinkie 
schoenen die ik er aan overgehouden 
heb, heb ik toch maar in de vuilbak 
gegooid.

Dorien

 THEY 
LIKE 
 TO 
MOVE 
 IT

 THEY 
LIKE 
 TO 
MOVE 
 IT

&CO9&CO8



COLLEGIAAL PACT 

Daar staat hij dan. De marathon. Op ons 
collegiaal palmares met een vers vinkje 
naast. Toegegeven, helemaal alleen de 
42 kilometer lopen, dat is gekkenwerk. 
En alleen is toch maar alleen.  
Om het iets laagdrempeliger - en laat 
ons eerlijk zijn: gezelliger - te houden, 
bestaat er gelukkig zoiets als een 
Ekiden. Een marathonafstand verdeeld 
over een estafetteploeg van zes 
personen. Je weet wel: gedeeld leed, 
gedeeld zweet, ver voorbij aan de meet. 

 VERLIEZEN 
IS 
 GEEN 
 OPTIE

IS 
Voor de vijf kilometer strikken we bij COPRO onze loopschoenen 
niet meer. Voor de tien? Nope. De marathon?  
Oké, nu spreken we. Alle trots daar gelaten: we did it. 
We liepen de ziel uit ons lijf op de Ekiden-run, op het deuntje van: 
I’ll get by with a little help from my… colleagues. Of zoiets. 

Je weet het of niet, maar het toeval wil 
dat het grootste Ekiden-event ter wereld 
al enkele jaren in Brussel plaatsvindt. 
Half oktober stomen traditioneel een 
recordaantal atletiekclubs, vrienden 
en bedrijven hun ploegje klaar om een 
Ekiden te lopen. En nu kunnen wij trots 
zeggen: COPRO incluis. We slaagden er 
in 2017 zelfs in om met twee ploegen 
aan de start te verschijnen. 
10 COPRO-medewerkers, geruggesteund 
door 2 “externen”.

ONTCIJFERD

Die cijfers droog aan de haak zeggen  
dat meer dan een kwart van de 
personeelsleden van COPRO op een  
vrije dag toch maar mooi is afgezakt  
naar Brussel om een afstand tussen de  
5 en 10 kilometer te lopen.  
Zonder meer: een prestatie om fier op 
te zijn. Natuurlijk draaiden niet al onze 
chrono’s dezelfde toeren, maar eerlijk, 
daarvoor deden we het niet. Om die 
nieuwe COPRO-out fit gulzig te dopen in 
het zweet des te meer. Met een medaille 
rond de nek, frisse pint in de hand en 
een vermoeide maar oprechte glimlach 
op het gelaat weten we wie hier tot 
winnaar gekroond werd: de teamgeest. 
De echte vedette was de estafette. 
En wij leerden onderweg: leg de lat 
volgend jaar nog maar wat hoger,  
we geraken er wel over.  

With a little help from my colleagues.D
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With a little help from my colleagues
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FILIP 
BOELAERT

1 - Verplaatst zich met: álle mogelijke 
vervoersmiddelen
Boelaert: “Ik heb een bedrijfswagen, 
maar kies er bewust voor om ook  
met de trein naar het werk te komen. 
Heb ik een vergadering in Antwerpen, 
dan neem ik de bus en een aantal keer 
per jaar kom ik met de fiets naar het 
werk. Ik combineer, want mobiliteit  
is nu eenmaal een complex spel van 
verschillende vervoersvormen die op  
elkaar aansluiten. Hoe we ons verplaat-
sen is een combinatie van een indivi-
duele keuze en de plannen in onze 
agenda. Mobiliteit is een en-en verhaal. 
Ik weet dat daar veel kritiek op is,  
maar waar vandaag voor jou de auto 
misschien de beste optie is, is dat  
morgen misschien de tram en bus.  
Je moet op beiden kunnen rekenen.” 

2 - Ligt ’s nachts wakker van: manieren 
om mensen aan het denken te zetten
Boelaert: “Hoe krijg ik mensen zo ver dat 
ze echt fundamenteel nadenken over de 
keuzes die ze maken voor hun verplaat-
singen. Hoe krijg ik ze zo ver dat ze an-
dere, aangepaste keuzes kunnen maken; 
daar lig ik echt wakker van.”

3 - Grootste uitdaging voor morgen: 
de zelfrijdende wagen
Boelaert: “De zelfrijdende wagen zal 
een ongelooflijke impact hebben. 
Niet omdat die alle files gaat oplossen, 
wel omdat we niet meer de nood gaan 
hebben om een eigen vervoersmiddel  
te hebben. Want als ik een auto nodig 
heb, zal die er straks wel staan.  
Een tweede game changer die nog meer 
kan teweegbrengen dan het vandaag al 
doet: de elektrische fiets. Waar de fiets 
vroeger gebruikt werd voor woon-werk-
verplaatsingen voor maximaal 10km,  
is dat vandaag al snel 15 tot 20 km. 

Als overheid hebben we dan ook de  
ongelooflijke opdracht om onze infra-
structuur daaraan aan te passen.”

4 - Voorbeeldregio om in de gaten 
te houden: “Vlaanderen, we zijn lang 
niet slecht bezig”
Boelaert: “Ik kijk niet naar één land in 
het bijzonder, maar natuurlijk hebben 
Denemarken en Nederland, als we het 
over het fietsbeleid hebben, een streep-
je voor. Maar we moeten ook inzien dat 
Vlaanderen helemaal niet slecht bezig 
is. Wist je dat we de derde grootste 
fietsregio in Europa zijn? Dus de fiets  
is hier echt wel belangrijk.”

5 - Toekomstvisie: COPRO in beweging
Boelaert: “COPRO is ontstaan vanuit de 
kwaliteitsgedachte, dus als ik ergens 
wil op doorwegen, dan is het: nog meer 
kwaliteit garanderen, voor de overheid, 
maar ook voor aannemers. Dat betekent 
ook: COPRO laten evolueren, want de 
markt van normen en voorschriften is 
voortdurend in beweging. Het voorbije 
jaar is er bijvoorbeeld één geweest 
waarbij COPRO echt het pad van de 
digitalisering heeft gekozen.  
En in alle eerlijkheid: heel knap wat er 
op één jaar tijd is gelukt. Dat is niet de 
verdienste van de voorzitter, maar van 
de COPRO-medewerkers, die meteen 
ook verder kijken, naar bijkomende 
initiatieven. En dat maakt mij als  
voorzitter trots.”

“Gepassioneerd 
door alles dat beweegt”

ZIJN ID
• Secretaris-generaal voor het Departement Mobiliteit  

en Openbare Werken, Vlaanderen, sinds april 2014
• Bestuurder van de Raad van Bestuur van COPRO sinds april 2014
• Voorzitter van de Raad van Bestuur van COPRO sinds september 2014
• Ingenieur-architect van opleiding
• Kabinetschef van Vlaams minister van Mobiliteit en  

Openbare Werken Hilde Crevits, van 2009-2014

 IK 
BEWEEG, 
DUS 
IK BEN

IK 
BEWEEG, 
DUS 
IK BEN

Filip Boelaert, voorzitter van de  
Raad van Bestuur van COPRO, is al 
van kindsbeen af gebeten door alles 
wat beweegt. In vijf versnellingen 
banen we ons een weg door zijn 
werkveld en passie.
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Het voorbije jaar mochten we bij  
COPRO enkele nieuwe werkkrachten 
verwelkomen. Hun vuurdoop ligt 
al even achter ons, maar we zetten 
hen toch graag nog even in de verf. 
We ontlokten één uitspraak om hun 
eerste maanden bij COPRO samen 
te vatten, wat onze manier is om te 
zeggen: welkom!

COPRO, waar talent kan ontplooien

EEN 
NIEUWE
BAAN

Dries Michiels (29)
In de COPRO-rangen sinds: juni 2017
Als: inspecteur gietijzeren wegenis- en  
wegmarkeringsproducten.

Waar kijk je naar uit binnen je job?  
“Op korte termijn kijk ik ernaar uit om 
bijkomende ervaring op te bouwen en 
te groeien in mijn job, zodat ik volledig 
autonoom inzetbaar ben voor COPRO.  
Op langere termijn hoop ik zelf de certifi-
catie van een nieuw product te mogen 
opstarten, om er van bij het begin mijn 
schouders onder te zetten.”

Grégory Berghmans (37)
In de COPRO-rangen sinds: oktober 2017
Als: assistent IT manager.

Hoe bevalt de sfeer je? “Ik word omgeven 
door zeer aangename collega’s die open-
staan voor nieuwe uitdagingen en een 
sterke dynamiek en teamgeest uitdragen.”

Johan Mondelaers (45)
In de COPRO-rangen sinds: mei 2017
Als: inspecteur stortbeton, prefabbeton, 
wegenbeton. Tevens pv in opleiding voor 
zwavelbeton en uitvoeringscertificatie  
van ter plaatse gestorte afschermende  
constructies.

De kracht van COPRO? “Die heb ik aan 
den lijve mogen ondervinden. De kracht 
zit in de medewerkers, in hun kennis en 
knowhow.” 

Camilo Macias (37)
In de COPRO-rangen sinds: april 2017
Als: inspecteur gerecycleerde granulaten 
op vaste locatie (TRA10).

Wat geeft je voldoening? “Een inspectie 
waarbij ik de producent kan helpen om 
zijn kwaliteitsniveau op te krikken.  
Kleine aanpassingen doen soms veel.  
De producent overtuigen van het nut van 
de aanpassing is niet altijd gemakkelijk, 
maar als het lukt, is het fijn.”

Xavier Sevenants (39)
In de COPRO-rangen sinds: juli 2016
Als: inspecteur asfalt, gietasfalt en asfalt-
granulaat.

Leukste aan de job? “Het gevarieerde taken-
pakket, het contact met verschillende 
producenten en de vele mogelijkheden om 
bij te leren.”

Marie-Sophie Plissart (26)
In de COPRO-rangen sinds: november 2017
Als: in opleiding als inspecteur natuurlijke 
granulaten.

Wanneer is je werkdag geslaagd? “Op dit 
moment is dat wanneer ik mijn kennis 
verder kan verdiepen in de gebieden die 
ik nog niet goed ken. En dan nog het liefst 
van al: bijlerend onder de zon.”

MARIE-SOPHIE PLISSART  JOHAN MONDELAERS

GREGORY BERGHMANS

DRIES MICHIELS

CAMILO MACIAS

XAVIER SEVENANTS

EEN 
NIEUWE
BAAN
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SCHOTLAND
Glasparels

TURKIJE
Rubberringen

WIT-RUSLAND

Glasparels

CHINA
Geotextiel

DUBAI
Schanskorven en wapeningsnetten

GRIEKENLAND
Geleideconstructies van staal

NOORWEGEN
Gietijzeren deksels en roosters

BRAZILIË
Gietijzeren deksels en roosters

 CROSSING
 THE WORLD

SLOWAKIJE
Schanskorven en wapeningsnetten

TEXAS (VS)
Glasparels

 THE WORLD
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Voor onze controles gaan we ver bij  
COPRO. Tot duizenden kilo meters hier 
vandaan. Van China tot Griekenland, 
van Dubai tot Brazilië, onze mede-
werkers reizen heel wat kilometers 
met één doel: een wereld van verschil 
maken. Even een snelle blik op onze 
kwaliteitstocht, in het zog van onze 
vliegende inspecteurs.

BRAZILIË - NOORWEGEN  
GIETIJZEREN DEKSELS EN 
ROOSTERS

Wat? Voor de BENOR-certificatie van 
gietijzeren wegenis, deksels en roosters 
voert COPRO jaarlijks inspecties uit in 
Brazilië en Noorwegen.

Vliegende inspecteur van dienst:
Kris Vandenneucker

WERELD 
VAN 
VERSCHIL GRIEKENLAND GELEIDE- 

CONSTRUCTIES VAN STAAL

Wat? Voor een inspectie op afscher-
mende constructies voor wegen gaan 
we langs in Larissa, Griekenland.  
Sinds 2014 gaan we deze productie- 
eenheid controleren. We hebben daar 
ons eerste kwaliteitscertificaat voor een 
Griekse fabriek toegekend. 

Vliegende inspecteurs van dienst:
Kim Vandenhoeke en Tom De Saedeleer

TEXAS (VS) - SCHOTLAND - 
WIT-RUSLAND GLASPARELS

Wat? Voor audits in het kader van 
CE-markering van glasparels voor weg  - 
markeringen zijn onze bestem mingen 
Texas (VS), Schotland en Brest in 
Wit-Rusland.

Vliegende inspecteurs van dienst:  
Dries Michiels, Kim Vandenhoeke en  
Philippe du Bus de Warnaffe

CHINA GEOTEXTIEL

 

Wat? Voor de BENOR-certificatie van  
geotextiel malen we kilometers  
richting China.

Vliegende inspecteur van dienst: 
Raf Pillaert

TURKIJE RUBBERRINGEN

Wat? Voor een BENOR-inspectie van de 
rubberringen houden we halt in Turkije.

Vliegende inspecteur van dienst:
Raf Pillaert

SLOWAKIJE - CHINA - DUBAI 
SCHANSKORVEN EN WAPENINGSNETTEN

Wat? Slowakije is - net als China en 
Dubai - één van onze thuishavens voor 
de jaarlijkse controle voor schanskorven 
en wapeningsnetten van metaal.  
Twee producenten zijn hier gevestigd, 
bij wie we nagaan of alle controles door 
de producent correct uitgevoerd worden, 
vanaf de aanvoer van grondstoffen tot 
het finale eindproduct.

Vliegende inspecteur van dienst: 
Dieter Krikilion &CO19&CO18



9

3

4

5

6
7

82

10

1

Waar het weekend van vol is,
loopt de maandagochtend van over. 

Een eerlijk portret maken van het 
COPRO-team is er één incluis 
voetbalvirus. Onze twaalfde man-
nen leggen hun hart voor hun 
wereldploeg bloot. Tegen elkaar op 
natuurlijk.

1 / Michaël Van Schelvergem
Club van zijn hart: Club Brugge
Zijn verdediging: “Als klein ventje ging ik 
met mijn vader naar Club Brugge - AA 
Gent kijken en ik was mijn hart meteen 
verloren. No sweat, no glory. Die leuze 
spreekt mij aan bij Club. Het is geen dik-
kenekkenploeg, ze weten: je krijgt niets 
voor niets.”
Objectief oordeel: “De beste ploeg van 
West-Europa.”

2 / Andi Crombez
Club van zijn hart: Club Brugge
Zijn verdediging: “Een foto van toen ik 
nog maar enkele weken oud was spreekt 
boekdelen: van kop tot teen uitgedost 
als Club-supporter. Dus ik kreeg het mee 
van thuis, maar vooral het volkse karak-
ter van de ploeg spreekt mij aan.” 

3 / Gaëtan Pluym
Club van zijn hart: Royal Antwerp 
Football Club
Zijn verdediging: “Wat een traditie!  
De club staat bol van de sfeer en  
emotie. Toegegeven, met hoogte-  
én dieptepunten. 
“Objectief oordeel: “Al 138 jaar de  
nummer 1 van België.”

4 / Gregory Berghmans 
Club van zijn hart: Racing White Daring  
de Molenbeek
Zijn verdediging: “Net als ik zijn de 
supporters van RWDM echte Brusseleirs. 
Des vrais de vrais. In de geest van Bos-
semans en Coppenolle wordt onze spirit 
gekenmerkt door onze zieverderaa en 
ons goed humeur. Het is de club van 
mijn jeugd, van mijn buurt.”

5 / Johan Mondelaers
Club van zijn hart: 
Borussia Mönchengladbach
Zijn verdediging: “Ooit vergezelde ik 
enkele vrienden naar een match van 
Borussia Mönchengladbach. 

10 jaar later ga ik er nog steeds naar 
kijken, zo’n vijf wedstrijden per jaar. Het 
is natuurlijk meer een daguitstap dan 
louter een match, maar de sfeer zit er 
altijd goed en je beleeft er het voetbal 
toch anders dan in België.”

6 / Dries Michiels
Club van zijn hart: Club Brugge
Zijn verdediging: “Er zijn: de aan de  
dag gelegde strijdlust op het veld,  
de nuchterheid en natuurlijk: de sfeer 
van deze aimabele volksclub.”

7 / Andie Dedoncker
Club van zijn hart: Club Brugge
Zijn verdediging: “Het is een erfenis.  
Al van kindsbeen af zijn dit mijn kleu-
ren. Het enthousiasme van de suppor-
ters en spelers sprak me meteen aan.”

8 / Dirk Van Loo
Club van zijn hart: Blue White (Buffalo 
AA Gent)
Zijn verdediging: “Al vele jaren een  
vader-zoon moment. Van het historische 
Ottenstadium tot het mooiste stadion 
ter wereld. Maar nog altijd de beste 
ploeg van het universum.”

9 / Koen Van Daele
Club van zijn hart: Club Brugge
Zijn verdediging: “Ik heb geen specifieke 
reden, maar ik heb Club altijd al een 
sympathieke ploeg gevonden. Je moet 
sowieso achter een ploeg staan vind ik, 
dan beleef je het voetbal toch beter.” 

10 / Luc Verbustel
Club van zijn hart: R.S.C. Anderlecht
Zijn verdediging: “Ik ben supporter  
geworden tijdens het paars-witte  
tijdperk van Boskamp, met een ploeg 
vol ronkende namen als Marc Degryse, 
Luc Nilis en Pär Zetterberg dat met  
aantrekkelijk voetbal verschillende  
landstitels behaalde. En vandaag is er 
hoop om onder de nieuwe voorzitter 
opnieuw te kunnen aansluiten bij de 
Europese (sub)top.”
Objectief oordeel: “De club met de  
grootste Europese traditie van België.” 

TTHE  
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COPRO ZENDT HAAR 
DOCHTERS UIT

Ons opzet: alle vrouwelijke inspecteurs 
even samen rond de tafel krijgen.  
Voila, klaar. Zo gaat dat als je het 
vrouwelijke aandeel op één hand 
kan tellen. De vraag of COPRO een 
mannenbastion is, gooien de dames  
zelf al meteen van tafel.  
Tuurlijk wel, klinkt het. Zo’n 95% zijn 
mannen. “Natuurlijk zie je in de labo’s 
de kalenders met blote madammen aan 
de muur hangen. Mooie verzameling, 
opgespaard doorheen de jaren”, lacht 
Dorien Desmet (productverantwoorde-
lijke sector granulaten). 

Geen sector waarin het testosteron-
gehalte nog zo hoog oplaait als de 
bouw. Ook binnen de rangen van 
COPRO. Tussen alle oude clichés  
en nieuwe hashtags vragen we  
het onze dames op de man af: hoe 
staat dat vandaag met de vrouw  
in de bouw?
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gelukkig vaker, vertelt Kim De Jonghe 
(inspecteur sector granulaten): positieve 
discriminatie. “Het gebeurt dat fabrikan-
ten vlakaf zeggen: kwam er altijd maar 
een vrouw de stalen afnemen”. 

DE VROUWELIJKE AANPAK 

Oké, een controle is een controle en  
de inspecteur moet objectief zijn,  
maar vrouwen zijn empatische wezens.  
Zorgt dat toch niet voor een andere  
aanpak dan bij hun mannelijke collega’s? 
“Eén van mijn eerste inspecties zal me 
altijd bijblijven”, vertelt Renée.  
“Ik kwam bij een fabrikant die recent 
zijn vrouw was verloren. Ik had die  
man nog nooit eerder gezien, maar hij 
heeft zodanig zitten babbelen dat we 
aansluitend ook maar een dagschotel 
zijn gaan eten. Doordat er zo weinig 
vrouwen zijn in onze sector, voel je wel 
dat je sneller degene zal zijn bij wie 
mannen hun hart gaan luchten.” 

Marijke knikt. “En niet alleen over  
privé aangelegenheden. Ook over  
technische zaken lijken fabrikanten 
soms meer tegen mij te zeggen, dan 
tegen mijn mannelijke collega’s.  
Mijn chef zegt soms letterlijk: tiens,  
dat heeft hij tegen mij nog nooit  
gezegd. Mannen nemen je als vrouw 
toch iets meer in vertrouwen.” 

“Dat én onze administratieve kracht”, 
voegt Renée er nog aan toe. “Ik voel dat 
klanten mij gemakkelijker opbellen dan 
mijn mannelijke collega’s als ze met een 
administratieve vraag zitten”, bekent 
Renée. “Dus misschien zijn we toch ook 
iets punctueler.” Genoteerd!

FIFTYFIFTY  
WORDT HET NOOIT
 
Waar vandaag meisjes aangemoedigd 
worden om ook voor meer technische 
studierichtingen te kiezen, hadden deze 
vijf ingenieurs nooit een duwtje in de 
rug nodig. Hun opleiding was gewoon 
hun ding, hun grote interesse. “Maar 
als ik zeg dat ik bouwkundig ingenieur 
ben, spreekt een gezicht meestal boek-
delen”, gaat Dorien verder. “Ik zie ze zo 
denken: dan is ze al ingenieur en dan 
nog eens in de bouwkunde. Mannelijker 
kan het echt niet worden. Maar heel 
eerlijk: hoe hard meisjes vandaag ook 
aangemoedigd worden, fiftyfifty zal de 
man-vrouwverdeling nooit worden in 
deze sector.” 

Of ze daar van wakker liggen? Neen. 
“Je kan niet geloven hoe aangenaam en 
gemakkelijk ik het vind om voorname-
lijk met mannen te werken. Steeds heel 
rechttoe, rechtaan”, zegt Dorien. De 
andere dames springen haar bij.  
“Communiceren met mannen is gewoon 
altijd heel duidelijk. Als die iets zeg-
gen, moet je daar verder niets achter 
zoeken”, zegt Marijke Van der Steen 
(inspecteur sector diversen en kunst-
stoffen).

MET VROUW EN MACHT

Geen dubbele bodems in hun commu-
nicatie met mannen en beter nog: zelfs 
geen seksisme. Maar dat was ooit wel 
anders. Renée Declerck (inspecteur 
beton), die al 23 jaar haar mannetje 
staat bij COPRO, heeft het tij zien keren. 
“In het begin van mijn carrière gebeur-
de het nog dat een vrouwelijke collega 
een fabrikant op een fout wees, waarop 
die haar gezag niet wou erkennen. Een 
week later stuurde die fabrikant dan wel 
een bos bloemen om aan te geven dat 
hij te ver was gegaan. Zoiets maak je 
vandaag gelukkig niet meer mee.” 
 
Of, puntjes op de i, toch niet in die 
mate. Marijke: “Bij een raffinaderij in 
Duitsland heb ik wel één keer gedacht: 
ik zou hier echt anders behandeld  
worden, was ik een man geweest.  
Daar voelde ik dat ze mijn gezag moei-
lijk aanvaardden omdat ik een vrouw 
was.” Maar het omgekeerde gebeurt &CO25



Een blik werpen op dit magazine  
is een blik werpen achter de schermen  
van COPRO. Ook wanneer we volop  
aan het activiteitenverslag werken. 
The making of van 148 pagina’s aan 
veel eisendheid en kwaliteit, dat ziet  
er dus zo uit. Het is ook meteen die  
ene keer per jaar waarop je ons kan 
betrappen op een ijdel momentje.  
Alles voor het activiteitenverslag,  
weet je wel. 

Say cheese.
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www.copro.eu 
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