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Stokjes installeert mechani-
sche ventilatiesystemen in 
residentiele gebouwen, en 
verzorgt eveneens complete 
luchtbehandelingsinstalla-
ties in utiliteitsgebouwen, 
sportcomplexen, zorgcentra 
en industriële panden. In 
héél België. Oprichter Peter 
Poets is een ondernemer 
pur sang. Hij richtte het 
bedrijf zo’n 25 jaar geleden 
op. “Kwaliteit primeert, en 
dat garanderen we door alles 
in eigen beheer doen. Van 
het reken- en tekenwerk, de 
productie, de plaatsing tot het 
onderhoud van de installatie. 
Dankzij deze voortdurende 
focus op de klant is het bedrijf 
uitgegroeid tot een gevestigde 
waarde, met ongeveer 70 
werknemers en een klasse 
7-erkenning. De V in HVAC 
(heating, ventilation en 
airconditioning, red) wordt 
alsmaar belangrijker, en om 
verder te groeien was Peter 
op zoek naar een andere 
skillset”, zegt Jeroen Michiels. 
“Het is mijn taak om meer 
structuur te brengen en de 
processen te optimaliseren.”

Transitie

Peter Poets heeft vandaag een 
minderheidsbelang, en ook 
zijn dochter Kimberley blijft 
aan boord. “De klik is er. We 
vormen een complementair 
team”, gaat Jeroen Michiels 
verder. “Peter focust op de 
technische aspecten en het 
projectmatige. Ik zorg dat 
alles vlotter verloopt en beter 
rendeert. Let op, we doen 
dat stap voor stap. In zo’n 

Er waait een frisse wind door Stokjes. 
Het bedrijf uit Tessenderlo dat 

gespecialiseerd is in ventilatiesystemen 
en luchtbehandeling kreeg anderhalf jaar 

geleden twee nieuwe aandeelhouders: 
Jeroen Michiels en Jerome Leclef. Intussen 

is het bedrijf nóg beter gestructureerd.

VENTILATIEPIONIER ZET 
FORS IN OP DIGITALISATIE

transitie is het belangrijk dat 
alles geleidelijk aan verloopt. 
Zo blijft het werkbaar voor 
alle collega’s.” 

Focus op digitalisatie

Het afgelopen jaar heeft 
Stokjes hard ingezet op 
digitalisering. “Er kroop 
veel tijd in de set-up, maar 
dat begint nu te lonen”, zegt 
Jeroen Michiels. “Vroeger 
vertrokken onze project-
leiders met een boekentas 
vol plannen naar de werf, 
vandaag hebben ze een tablet 
die alles vervangt. Alles zit 
in de cloud. Dat werkt veel 
overzichtelijker. Bovendien 
kunnen onze projectleiders 
vandaag veel sneller antwoor-
den op vragen die tijdens de 
werfvergaderingen opduiken. 
En alle opmerkingen worden 
in een gedeeld document 
opgeslagen waardoor de 
werkvoorbereider meteen 
het nodige opzoekwerk kan 
verrichten. Zo genereren 

we niet alleen tijdswinst, er 
wordt ook minder vergeten. 
Een win-winsituatie voor alle 
betrokken partijen.”

Niveau hoger

Door de geoptimaliseerde 
processen en de overzich-
telijkere bedrijfsstructuur is 
Stokjes klaar om een niveau 
hoger te schakelen. “Ik ben 
er zeker van dat Peter nog 
enkele jaren aan boord blijft. 
Hij kan nu focussen op twee 
innovatieve toepassingen. 
Enerzijds Aeroseal. Dat is een 
baanbrekende technologie 
om bestaande luchtkanalen 
lekdicht te maken. Anderzijds 
werken we volop verder aan 
het verrijken van het binnen-
klimaat met probiotica. Je 
hoort daar weldra ongetwij-
feld nog van.” _________________
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