UIT DE PRAKTIJK

WIJ MAKEN VAN ELKE OPDRACHT
EEN REFERENTIE
ISABELLE MOUTON, PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE
C-DS / COCHUYT – DE SMET

C-DS / Cochuyt – De Smet is een
familiebedrijf gespecialiseerd in
wegenbouw, klasse 6. Met meer
dan 25 jaar ervaring en een 40-tal
medewerkers kan deze aannemer heel
wat indrukwekkende referenties in zowel
de openbare sector als de private sector
voorleggen. Personeelsverantwoordelijke
Isabelle Mouton staat ons graag te woord.

Wat onderscheidt C-DS / Cochuyt –
De Smet in het vak?

Hoe verloopt de samenwerking
met Accuria?

Elk van onze medewerkers streeft naar kwaliteit
en duurzaamheid, op ieder niveau. Wij willen
van elke opdracht een referentie maken.
Het is belangrijk duidelijk en transparant te
communiceren met alle betrokken partijen.
We maken afspraken met de overheden,
onderaannemers, middenstanders en ook met
de buurtbewoners. Alles staat of valt daarmee.
Wij overleggen uitvoerig met de openbare
instanties en zorgen ervoor dat iedereen die
het wenst wekelijks via mail over de planning
en de vooruitgang, maar ook over eventuele
problemen en de algemene stand van zaken
geïnformeerd wordt. Niemand vindt het leuk als
de straat onderbroken of opgebroken wordt,
maar door de mensen te informeren en hen
het bouwproces en de planning te laten volgen,
scheppen we een bepaalde betrokkenheid
die ook begrip creëert. Wij krijgen dikwijls een
compliment, wat altijd aangenaam is voor elk
van onze medewerkers.

Mijn dossierbeheerder Jill weet altijd meteen
waarover ik het heb. Dat komt ook omdat wij al
jaren samenwerken. Ook het feit dat Accuria
zo toekomstgericht is, vind ik aangenaam.
Het is bewonderenswaardig dat zij blijven tijd
en energie steken in systemen zoals E-Prest,
om de loonadministratie altijd maar sneller en
vlotter te laten verlopen.

Op elke opdracht zijn we trots. Momenteel
ligt het grootste gewicht van onze werven
in Gent en Brugge. Ook het plaatsen
van kasseien is een belangrijke activiteit
binnen C-DS / Cochuyt – De Smet. Onze
kasseileggers onderscheiden zich in de
kwaliteit van hun werk, maar ook door hun
betrokkenheid en de fierheid op hun werk.
Intern investeren we voortdurend in
opleidingen voor onze medewerkers en
in modern materieel. Dat en de betere
conjunctuur geven ons vertrouwen
in de toekomst.

Welke voordelen heeft ons online
loonadministratiepakket E-Prest
voor u?
Het is een erg gebruiksvriendelijk systeem
waarmee iedereen kan werken, zelfs als je
niets van computers kent. Ik bereid alles voor
en in een mum van tijd ben ik klaar. Het is
een plezier om ermee te werken. Het is een
verrijking voor onze loonadministratie.

Wordt u soms met moeilijke
vraagstukken geconfronteerd?
In al die tijd heb ik nog nooit een vraag
kunnen stellen aan Accuria waarop ze het
antwoord niet wisten. Recent hadden we een
aangekondigde arbeidsinspectie. Iemand van
Accuria is langsgekomen en heeft samen met
mij op een halve dag alle voorbereidingen
getroffen. Dat is het leuke bij Accuria:
je staat er nooit alleen voor.

“Het is een plezier om met E-Prest
te werken. Het is een verrijking
voor onze loonadministratie.”

