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DOSSIER

BO-Solutions rijdt mee in World Solar Challenge

OUTSOURCING &
SUBCONTRACTING

3.000 km rijden met een wagen die enkel de zon als brandstof heeft. Het is
een uitdaging die elk jaar opnieuw staaltjes van technisch vernuft en verfijnde
precisie oplevert. Dat BO-Solutions uit Roeselare cruciale onderdelen leverde
voor de wagen van de Belgische deelnemers, is geen toeval. “Wij willen ons
vooral profileren als nichespeler voor complexe oplossingen met toegevoegde
waarde”, vertelt zaakvoerder Bart Vandepitte.

“Wij werken in microns”

Sinds de oprichting in 1986 had BO-Solutions
al de reputatie sterk te zijn inzake realisatie
van precisieonderdelen. Toen Bart Vandepitte
twee jaar geleden het roer overnam, besloot
hij de bestaande kwaliteiten van dit bedrijf
verder te ontwikkelen, maar ook innovatie
werd de norm. “We zitten niet in de massaproductie, we maken vooral unieke stukken. Een reeks van 50 is het maximum. Onze
specialiteiten zijn het draaien van geharde
stukken, vijf-assig frezen, slijpen, honen en
leppen. Wij werken in microns, waar anderen
meestal in honderdsten van een millimeter
werken.”

Geen concurrentie uit
Azië of Oost-Europa
Naast het maken van stukken op basis
van de ontwerpen van de klant doet BOSolutions ook aan reverse engineering. Bart
Vandepitte: “Bedrijven die machines revise-

ren en stukken moeten vervangen, vragen
om die na te maken. Wij zijn goedkoper en
sneller dan de constructeur met de originele
stukken. Onze klanten zitten in binnen- en
buitenland en in diverse sectoren: machinebouw, olieontginning, pharma, lucht- en
ruimtevaart, automotive enzovoort. Door
nichespeler te zijn, hebben we ook geen concurrentie uit Azië of Oost-Europa.”

“Als er al een
rem staat op onze
groei, is het om de
juiste mensen te
vinden.”
Bart Vandepitte

Veel vertrouwen in de toekomst dus bij BOSolutions, wat ook blijkt uit de recente investering van een half miljoen euro in vijf-assige
freesmachines voor heel complexe stukken.
“Als er al een rem staat op onze groei, is het
om de juiste mensen te vinden. Dat lukt
momenteel nog door onze goede samenwerking met scholen en de VDAB. Men denkt bij
metaal nog te vaak aan lopendebandwerk,
maar dat is bij ons niet het geval. Onze mensen kunnen zich uitleven in een boeiende,
goedbetaalde en propere job”, besluit Bart
Vandepitte. (SD – Foto Kurt)

www.bo-solutions.be
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n de tweede helft van oktober gingen 43
studententeams uit heel de wereld van
start in de World Solar Challenge in Australië. Na 3.000 km legde het Belgische Punch
Powertrain Solar Team beslag op een mooie
vijfde plaats. Het team bestaat uit 16 Leuvense studenten die voor België de uitdaging
aangingen. “Kort voor de start ontbraken er
nog enkele kritische componenten”, vertelt
Bart Vandepitte. “Via onze website kwamen
ze bij ons terecht. Op enkele dagen tijd hebben we de stukken gemaakt die onderdeel
zijn van de ophanging van de wielen en die
uiteraard zo licht mogelijk moesten zijn.”

Subcontracting
en outsourcing
zijn vaak logische
opties om activiteiten uit te
besteden die
niet tot uw
hoofdbezigheden
behoren.

