
Industriële waterprojecten gebaat  
bij de divisie elektromechanica van Smet Group

Een slim ontwerp en krachtdadige uitvoering van de elektro-
mechanische uitrusting is voor ieder project in de waterwereld  
van essentieel belang. De divisie elektromechanica van Smet 
GWT Europe speelt daar naadloos op in. Deze divisie van de 
Smet Group is gepokt en gemazeld in de waterbranche, maar 
was tot nu toe vooral actief in openbare projecten. “We willen 
onze dienstverlening meer dan ooit uitbreiden naar de indus-
trie. Via een samenwerking met een procesleverancier of een 
acquisitie met een andere partner kunnen we onze aantrek-
kelijkheid nog vergroten”, zegt Jan Vanden Bergh, directeur 
van de divisie elektromechanica bij Smet Group.  
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Smet GWT Europe voorstellen, 
hoeft eigenlijk al lang niet 

meer in de Belgische waterwe-
reld. Zowel in de markt van drink-
baar water, proceswater, afvalwa-
ter als ‘energiewater’, bouwde de 
onderneming door de jaren heen 
een solide positie en een stevige 
reputatie op.

“De uitvoering van heel wat pro-
jecten die we binnenhaalden via 
aanbestedingen, zorgde voor een 
schat aan knowhow op diverse 
fronten. Zo hebben we heel wat 
expertise in het ontwerpen en 
bouwen van laagspanningsbor-
den, piping (zowel in staal als 

roestvast staal), project- en wer-
fleiding, montage en desgewenst 
ook in het onderhoud en de 
exploitatie van een installatie. Op 
die manier realiseerden we vorig 
jaar met ons team van 60 men-
sen een omzet van 10 miljoen 
euro, waarmee we een belangrijk 
aandeel in de totale groepsomzet 
(80 miljoen euro) hadden”, argu-
menteert Jan Vanden Bergh.

Detailengineering
Het bedrijf mag dan wel geen 
procesleverancier zijn, het heeft 
alle pijlen op de boog om voor 
een door de klant zelf of studie-

bureau getekende installatie de 
detailengineering op vlak van 
elektromechanica te behartigen 
en vervolgens het geheel inte-
graal in eigen beheer te bouwen.

“De tijd is rijp om onze kennis 
nog meer ten dienste te stellen 
van de industriële markt”, aldus 
Vanden Bergh. “We kijken ernaar 
uit rechtstreeks met bedrijven 
rond de tafel te gaan zitten om 
mooie projecten te realiseren. 
Daarbij luisteren we ook graag 
naar de vraag van de markt om 
als aannemer te investeren in 
extra capaciteit. Met die doel-
stelling voor ogen hebben we re-
cent extra mensen aangeworven, 
die – net als bestaand personeel 

– bij ons de kans krijgen zich via 
opleidingen verder te ontplooi-
en. Onze klanten appreciëren 
ook onze sterke focus op een 
optimale veiligheid op de werf.”

Samenwerking
Anticiperen op de marktvraag 
kan zowel door organische 
groei, waar Smet GWT Europe 
dus al werk van maakt, als door 
samenwerking.

“Het zou fijn zijn om met bepaal-
de procesleveranciers een vaste 
tandem te vormen, zodat zij voor 
de uitvoering van de elektrome-
chanische werken niet altijd de 
hele markt hoeven te bevragen. 
Daarnaast staan wij ook open 
voor acquisities met bedrijven 
die zich wensen aan te sluiten bij 
een sterke groep, of die door een 
gebrek aan interne opvolging 
en investeringsmogelijkheden 
weinig uitbreidingspotentieel 
hebben. Op dat vlak kunnen wij 
interessante opportuniteiten 
bieden, gezien we onze erken-
ning voor de uitvoering van 
bepaalde belangrijke disciplines 
recent hebben opgetrokken tot 
klasse 8, waarbij er dus geen 
beperkingen zijn bij de aanbe-
stedingssom. Het is natuurlijk 
wel essentieel dat eventuele 
partners, net als wijzelf, zich 
vooral naar de watermarkt rich-
ten”, besluit Jan Vanden Bergh.
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“We kijken ernaar 
uit rechtstreeks met 
bedrijven rond de 
tafel te gaan zitten  
om mooie projecten 
te realiseren.”
Jan Vanden Bergh, 

directeur van de divisie 

Elektromechanica bij  

Smet Group

Een goed functionerende 
waterinstallatie heeft een piekfijn 
uitgevoerde en uitgedachte 
elektromechanisce uitrusting 
nodig.
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