
Winkelketen Colruyt behoeft nog weinig voorstelling, maar wat minder bekend is, is de Colruyt Group 

Academy. Dat zijn compleet uitgeruste multifunctionele gebouwen met vergaderzalen, uitgeruste 

keukens en leslokalen. Iedereen kan er terecht om cursussen, opleidingen of vergaderingen te 

organiseren. ATS werd gevraagd om de technische uitwerking van de gebouwen op zich te nemen. 

Onlangs opende de vestiging in Melle haar deuren.

2.000 opleidingen in de Colruyt Academy

We ontmoeten Stefaan Heyerick, coördinator elektriciteit bij Colruyt Group, in het pas geopende gebouw in 
Melle. Hij licht enthousiast het concept toe: “De bedoeling is om aanwezigen in een ontspannen sfeer kennis te 
laten maken met Colruyt Group via diverse opleidingen, proeverijen, incentives, bedrijfsuitjes, noem maar 
op. Ondertussen zijn er verspreid over het land een tiental locaties waar men terecht kan om de in totaal 2.000 
mogelijke opleidingen te volgen. Het gebouw in Melle is open sinds enkele weken, de volgende in de rij is 
Kortrijk. Volgend jaar is Luik aan de beurt. De recente vestigingen werden samen met ATS aangepakt.”
Voor ATS was Dirk De Cremer de project manager. Hij beschrijft voor ons het aandeel van ATS in het project: 
“Naast de volledige elektrische installatie is ook de bekabeling van de ledverlichting, de branddetectie, de HVAC 
en het datanetwerk door ons geplaatst. Ook het uitmeten en het opmaken van de testrapporten van dat laatste 
is door ons uitgevoerd. Elke kabel en kabelgoot die je hier vindt is door ons gelegd.”

“In 36 jaar nog 
nooit een ‘nee’ 
gekregen van ATS”
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Colruyt Group en ATS
 
De relatie tussen ATS en Colruyt Group is er eentje met een lange geschiedenis. 
Stefaan Heyerick: ”De samenwerking gaat voor zover ik weet al terug tot 1983. 
Ikzelf ben 36 jaar geleden gestart als elektricien bij Colruyt Group. Stilaan ben 
ik doorgegroeid in het bedrijf, eerst naar brigadier, dan naar werfcoördinator en 
vervolgens als verantwoordelijke voor alle middenspanningsinstallaties binnen 
de groep. Die functie heb ik uitgeoefend tot elf jaar geleden, sindsdien ben ik 
hoofd van de dienst die de contacten onderhoudt met de externe firma’s die 
elektriciteitswerken uitvoeren. Dat doen we voor de volledige Colruyt Group, 
zowel de winkels als de stapelplaatsen, want zelf hebben wij niet genoeg 
elektriciens in huis. Elektriciteitswerken besteden we daarom vaak uit aan 
partners. Al sinds 1983 is ATS kind aan huis bij ons, toen was dat zelfs nog de 
voorloper van het huidige bedrijf. Tot op vandaag is ATS een partner waarop we 
kunnen rekenen en ik hoop dat deze samenwerking nog lang blijft duren. ATS 
is dagelijks in de weer voor ons in zeer uiteenlopende projecten, ik schat dat 
er elke dag toch tot een dertigtal medewerkers van hen actief zijn in onze 
projecten.”

“Nog nooit een ‘nee’ als antwoord gekregen”

Vanwaar de keuze voor ATS, vroegen we ons af. Stefaan Heyerick hoeft niet 
lang na te denken over een antwoord: “De redenen waarom we met ATS in zee 
gaan zijn divers. Zoals gezegd hebben we niet genoeg elektriciens in dienst om 
al onze interne projecten zelf aan te pakken. Nieuwe technische medewerkers 
zijn ook heel moeilijk te vinden. Dan moet je kunnen vertrouwen op een externe 
partner die met je meedenkt en flexibel genoeg is om snel in te grijpen als 
daar nood aan is. Ik heb het nog voorgehad dat er twee dagen voor mijn verlof 
een planning volledig omgegooid werd. Voor je eigen gemoedsrust is het dan 
goed als je kan terugvallen op een partij die zal doen wat nodig is, ook als je er 
niet bent. Bovendien beschikken ze ook over een grote slagkracht in termen 
van personeel. Het gebeurt dat we onverwachts ergens dringend een ploeg 
nodig hebben. ATS staat er dan àltijd. Ik heb in al die jaren nog nooit een ‘nee’ 
gekregen.”

Een samenwerking van 36 jaar, dat levert ongetwijfeld wel 
enkele mooie anekdotes op. Stefaan Heyerick: “Uiteraard 
gebeurt het wel eens dat er ondanks alle goede afspraken 
een fout gebeurt. Zo had ATS in een project ooit alle 
kabelgoten geplaatst in de wetenschap dat de deuren 
zoals afgesproken de standaardafmetingen zouden hebben. 
Tot in laatste instantie bleek dat de architect absoluut deuren 
van liefst 2m80 hoog wou omwille van esthetische redenen. 
Dat was helaas niet zo doorgegeven, ATS kon deels opnieuw 
beginnen.”

Dirk De Cremer beaamt: ”Ook kreeg ik eens de vraag om de 
voorzieningen te plaatsen voor een nieuwe printer. Ik dacht 
aan een kleine printer zoals iedereen die in huis heeft, maar 
het bleek een industriële printer te zijn van 24 meter lang.
In plaats van een stopcontact moest er een vertrekleiding 
van 1000 A bijgeplaatst worden. We hebben dus nog een 
cel bijgeplaatst.”

REALISATIE DOOR: ATS NV
Gerealiseerde technieken: 
- volledige elektrische installatie 
- bekabeling van de ledverlichting
- uitmeten en opmaken van 
   testrapporten datanetwerk

- kabels en kabelgoten voor:
    • branddetectie
    • HVAC
    • datanetwerk

 Stefaan Heyerick (Colruyt Group) en Dirk De Cremer (ATS)
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