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JM Construct – Thuis in beton
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JM Construct is een belangrijke speler op het terrein van toelevering voor de
betonindustrie. Hun expertise mag beschouwd worden als een steunpilaar
voor de hele sector. Getuige hiervan hun uitgebreide portfolio, gaande van
kleine herstellingen tot de verhuizing van een complete fabrieksinstallatie.
Wat doen jullie precies?
Guy Schelfhout: “We zijn een toeleveringsbedrijf en richten ons specifiek op
betonfabrikanten. Eén van onze specialisaties is de productie van
bekistingssystemen in staal en aluminium. Ons aanbod is inderdaad zeer
divers, zo ontwerpen en produceren we zelf bevestigingsmaterialen zoals
isolatieklemmen en spouwankers. Verder ontwikkelen we specifieke
uitrustingen en automatisaties voor de betonindustrie. Daarnaast is ook het
buigen en walsen van buizen één van onze belangrijkste activiteiten.
De kwaliteit van onze producten en de daarbij horende service bepalen in
grote mate de kwaliteit van het ’eindproduct’ en zodoende ook de erkenning
die we van onze klanten krijgen.”
Kan u dit verder toelichten?
Guy Schelfhout: “De wens van de klant steeds centraal. Ook in moeilijke
situaties trachten we steeds de beste oplossing te bieden, rekening houdend
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met de beschikbare middelen en de vaak nipt bemeten uitvoeringsperiode.
Dankzij onze doorgedreven expertise, flexibiliteit en deskundige
medewerkers slagen we daar bijzonder goed in. Het blijvend investeren in de
verdere ontwikkeling van nieuwe producten en machines is van cruciaal
belang. Zo kunnen we onze klanten steeds een optimale service garanderen
en blijft de continuïteit van ons familiebedrijf verzekerd.”
Wat is jullie grootste troef?
Guy Schelfhout: “We beschikken over een modern machinepark dat dankzij
de technische kennis van onze operatoren zeer flexibel kan aangestuurd
worden. Dit maakt doorlopende productie (24 uur op 24) voor bepaalde
bevestigingsmiddelen mogelijk. Mede hierdoor kunnen we ook aan grote
orders het hoofd bieden en houden we de leveringstermijnen kort, tot grote
tevredenheid van onze klanten. Ook de flexibiliteit van onze medewerkers
vormt een grote troef. De meeste opdrachten moeten immers binnen een
bepaalde tijdslimiet gerealiseerd worden of zijn uit te voeren tijdens de
verlofperiodes.
Intussen ben ik meer dan 30 jaar actief in de sector. Ik durf te stellen dat
beton voor mij haast geen geheimen meer heeft. Dankzij onze knowhow
durven we al eens een berekend risico te nemen. Projecten waarvoor de
concurrentie eerder zou terugdeinzen krijgen bij JM Construct toch een kans,
en dit vaak met een verrassend resultaat. Uiteindelijk gaat het om meer dan
expertise alleen … ik voel echt wel een warme passie voor dit vak. De
nieuwe uitdagingen blijven me boeien. Zonder deze passie en de inzet van
mijn echtgenote en medewerkers waren we nooit zo ver geraakt. De (eind)
klant plukt hier de vruchten van.”
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◾ JM Construct werd in 1998 opgericht door Guy Schelfhout en zijn
echtgenote Magda Janssen. Sinds 4 jaar werkt ook hun zoon Wout mee
in dit bloeiend familiebedrijf.
◾ Belangrijkste activiteiten: productie van bevestigingsmiddelen voor de
bouwsector; bekistingssystemen in staal en aluminium; ontwerp, bouw en
renovatie van gietmallen of storttafels; buigen en bewerken van stalen
buizen en profielen; metaalconstructie op maat en specifieke laswerken.
◾ Locatie: Maaseik, wereldwijd actief.
◾ 20 personeelsleden.
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