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HET IS DE BEDOELING OM
ONZE KLANTEN EEN NOG RUIMERE EN
BETERE SERVICE TE KUNNEN BIEDEN
ir. PAUL DE ROOVER, VOORZITTER VAN ACCURIA
GEDELEGEERD BESTUURDER VAN NV DERO CONSTRUCT, ZELE

Kunt u meer vertellen over de fusie
van Sodiska en Sofibo tot Accuria?
Sodiska en Sofibo waren de sociale secretariaten van respectievelijk Confederatie Bouw
Oost-Vlaanderen en Confederatie Bouw
Waasland. De laatste jaren groeiden de twee
confederaties naar elkaar toe, hetgeen geleid
heeft tot één provinciale Confederatie Bouw
vanaf 1 januari 2017.
Vooral in het Waasland was het sociaal secretariaat Sofibo zeer nauw verbonden met de
Confederatie Bouw, ze hadden dezelfde raad
van bestuur en hetzelfde directiecomité, alleen
de voorzitters verschilden. Het was dan ook
een logische stap dat de sociale secretariaten
die aan de beide confederaties verbonden
waren, ook zouden fusioneren.

Van waar komt de nieuwe
naam Accuria?

De recente fusie van Sodiska en Sofibo
tot het nieuwe sociaal secretariaat
Accuria schept nieuwe mogelijkheden en
toekomstperspectieven. Paul De Roover,
voorzitter van Accuria en voormalig
voorzitter van de vroegere Confederatie
Bouw Waasland, geeft graag wat
meer uitleg.

De diverse raden van bestuur hebben uit
een aantal voorstellen qua benaming, logo
en stijl voor ‘Accuria’ gekozen als de meest
aangewezen naam. In ‘Accuria’ hoor je het
woord ‘accuraat’, wat wij willen uitstralen.
Het rood in ons logo verwijst naar de kleur
van baksteen, een subtiele verwijzing naar
de bouwsector. In ons kantoor in Zwijnaarde
willen we deze specialisatie blijven behouden
en richten we ons vooral tot de bouw- en
bouwgerelateerde ondernemingen. In ons
kantoor in Sint-Niklaas focussen we echter niet
alleen op de bouwsector, we hebben daar
eveneens klanten uit diverse andere sectoren.

huis. We hebben meer juridische knowhow
en meer middelen om enerzijds diverse
paritaire comités grondiger te behandelen,
maar anderzijds ook om het aanbod van onze
dienstverlening uit te breiden.
Als de klant nog vragen zou hebben in
verband met de fusie, staan we uiteraard graag
klaar om die te beantwoorden.

In Sint-Niklaas zijn er momenteel
werken aan de gang voor
nieuwe kantoren.
Dat klopt. Voor de fusie waren er al plannen
om in het Waasland een nieuwbouw op
te trekken, die in verbinding zal staan met
de huidige kantoren. De gebouwen zijn
aangekocht en er is een overeenkomst met
de Federale Verzekering om de kantoren te
vernieuwen. Onze kantoren waren immers
te krap geworden, er was nood aan meer
leslokalen, bijkomende werkplaatsen en
extra ontvangstruimtes. De plannen werden
nu geoptimaliseerd in functie van de fusie.
Momenteel zijn de afbraakwerken bezig.

Welke toekomstvisie heeft u
voor Accuria?
We rekenen erop dat we nu ook bepaalde
grotere bedrijven kunnen aantrekken.
We kunnen immers een extra service
aanbieden, wat we vroeger met Sodiska en
Sofibo apart niet konden. Bovendien kunnen
we onze dienstverlening naar onze bestaande
klanten uitbreiden, zodat wij er allen beter
van worden.

Merkt de klant iets van de fusie?
Ja, dat is de bedoeling, zeker voor ons huidig
cliënteel. Uiteraard zullen onze klanten merken
dat de naam veranderd is, maar het is ook de
bedoeling dat we een nog ruimere en betere
service kunnen bieden. Door de fusie hebben
we immers meer ervaring en expertise in

“In ‘Accuria’ hoor je het woord
‘accuraat’, wat wij willen uitstralen.”

