FAMILIEBEDRIJF: MEUBELS PAUWELS
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Eddy Pauwels (65) en zijn zonen Korneel (40) en Servaas (38) delen samen de werkvloer van de gelijknamige schrijnwerkerij in Veurne, waar
ze keukens en interieurs op maat maken. De broers vormen de derde generatie van het familiebedrijf en bereiden zich momenteel voor op het
pensioen van hun vader. “Hoewel mijn pa al twee jaar ziek was voor hij overleed, was ik er niet op voorbereid om ineens de baas te spelen, offertes
te maken en mezelf te presenteren”, zegt Eddy. “Dat wil ik nu toch wat anders aanpakken, al betekent dat zeker niet dat ik voor hen het pad ga
effenen.”
Tekst en foto: Wouter Verheecke

WKM: Hoe schets je de geschiedenis van jullie familiebedrijf?
Eddy: “Mijn vader Robert was timmerman en startte als meubelmaker in
1964, in Eggewaartskapelle. Op mijn 21ste kwam ik bij hem in de zaak
werken. We liepen elkaar niet voor de voeten, want hij bleef in het atelier
en ik ging de meubels plaatsen. Op zijn 64ste stierf hij en moest ik het
zelf maar kunnen.”

WKM: Hoe is het om met je broer de werkvloer te delen?
Korneel: “Servaas heeft helemaal geen technische achtergrond. Daarom
bewonder ik des te meer hoe hij zich de stiel eigen maakt. Hij doet dat
op zijn eigen, schoolse manier. Maar ook zijn eerdere werkervaring komt
hier zeker van pas. Hij heeft een rustig karakter en neemt veel stress
weg voor mij.”

Korneel: “In mijn tienerjaren volgde ik houtbewerking en hielp ik al mee
in de werkplaats. Voor mij was het toen al duidelijk dat ik mijn vader
zou helpen en na mijn studies interieurvormgeving was het zover. Mijn
broer Servaas kwam er pas anderhalf jaar geleden bij, na een gewaagde
carrièreswitch.”

Servaas: “Het grootste voordeel? Dat is voor mij natuurlijk dat ik niet
vanaf nul start. Mijn broer heeft onze naam nog versterkt. Wij kunnen
heel direct communiceren, want we kennen en vertrouwen elkaar. We
zien elkaar weliswaar heel veel, maar als je overeenkomt, is dat geen
nadeel te noemen.”

WKM: Hoe gebeurde dat?
Servaas: “Ik studeerde goed en had een slechte rug. Voor mij was het
een uitgemaakte zaak dat ik niét in het bedrijf zou stappen. Maar toen ik
in mijn HR-job niet meer kon doorgroeien, mijn vader over zijn pensioen
begon en ik zag hoe Korneel aan zijn plafond zat, ben ik toch beginnen
nadenken.”

WKM: Wat brengt de toekomst voor jullie?
Eddy: “Momenteel neem ik hier nog de offertes en de facturatie voor
mijn rekening, maar op 1 april ga ik met pensioen. Daarna kom ik hier
natuurlijk nog wel eens piepen, al bereiden we ons nu zo voor dat ik hier
misbaar kan zijn. Dat zal ook nodig zijn, want mijn vrouw en ik willen
straks volop gaan reizen.”

Eddy: “Er moest sowieso iemand bij komen. Dan is het natuurlijk des te
beter als die ‘iemand’ je andere zoon is. Als kinderen kwamen Korneel
en Servaas altijd goed overeen. Ze kennen elkaars sterkte punten en
gebreken, en voor mij is het een houvast voor de toekomst. Zij lopen
niet weg.”

Korneel: “We willen de ingeslagen weg verderzetten met een team
waar nog ambacht in zit, ondersteund door een modern machinepark.
Qua afwerking staan we nu een stap verder, maar voorts willen we de
zaak leiden net zoals vader dat deed. Vol toewijding en dicht bij het
personeel.”
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