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0 1 . 1 0 . 2 0 2 0 :  V A N  
S T A R T  M E T  P L E N I O N  

Na een succesvolle go-live van 

Plenion bij MDO Utilities was 

het de beurt aan de andere 

MDO firma’s. Iedereen is op 

01.10.2020 overgeschakeld 

naar het nieuwe ERP systeem, 

hetgeen invloed heeft op de 

algemene manier van werken. 

Lees hieronder hoe dit verlopen 

is. 

 

P R O J E C T E N  I N  D E  K I J K E R !  
T R E N O I S  &  D U V E L  

Elke nieuwsbrief zetten wij een 

bijzonder project in de kijker. Ditmaal 

bespreken we 2 projecten: Trenois 

Decamps en Duvel Moortgat. Bij 

beide projecten staat de installatie 

van verticaal liftsystemen centraal. 

Weliswaar gaat het over twee 

verschillende merken: MODULA en 

ICAM. Lees hieronder verder, al dan 

niet met een Duveltje in de hand! 

 

0 1 . 1 0 . 2 0 2 0 :  N I E U W E  
B E D R I J F S G E G E V E N S  

Sinds 01 oktober 2020 is MDO 

Group een holding geworden, die 

instaat voor het beheer van haar 

dochterondernemingen en geen 

operationele activiteiten meer 

uitvoert. MDO Technics Belgium 

werd opgericht en zet de 

activiteiten van het vroegere 

MDO Techniek verder. 

 



 

 

 

INHOUD 
1. Nieuwe 

bedrijfsgegevens 

2.  Van start met Plenion 

3. Collega’s komen en 
gaan 

4. Project in de kijker : 
Trenois Decamps 

5. Project in de kijker : 
Duvel Moortgat 

Beste collega’s, 

De meeste onder jullie kennen mij ondertussen wel al goed, maar voor 

sommige ben ik toch nog steeds vrij nieuw binnen MDO. 

Hierbij wil ik mij even kort voorstellen als groentje binnen het bedrijf. 

Begin dit jaar ben ik gestart hier bij MDO met een totaal open visie. 

Wat komt dat komt … maar het zal er “boenk” op moeten zijn had ik mij 

voorgenomen … en dat is het dan ook voor mij ! 

Anderhalf jaar geleden stopte voor mij plots het verhaal bij mijn vorige 

werkgever … waarna ik besliste om alles wat terug te schroeven en op 

een rustig tempo uit te kijken naar een nieuwe uitdaging … maar ik was 

toch vrij zwaar geraakt door deze plotse wending. 

Tijdens de zoektocht in dat jaar had ik mij eigenlijk “eerlijk” voorgenomen 

dat ik mij niet meer zou verliezen in een job en ben dan ook hier op 06 

jan ’20 begonnen weliswaar met een bang hart en toch wat 

terughoudend ... 

MAAR daar kwam al héél snel verandering in.  

Ik voelde mij hier onmiddellijk hartelijk welkom en jullie stonden totaal 

niet argwanend tegenover mij omdat de meeste van jullie toch wel wat 

achtergrond samen hebben buiten MDO.   

Ondertussen zijn we wij bijna 10 maand verder en heb ik hier zeker al mijn 

draai gevonden binnen de Group maar dan ook zeker binnen Utilities. 

Utilities is samen met mij gestart … en dus voelt dit héél vertrouwd aan 

en wil ik mijn schouders hier dan ook voor de volle 200% onder blijven 

zetten en dit van A tot Z , zowel wat planning, communicatie, 

administratie en facturatie betreft . 

Bij deze neem ik ook even de opportuniteit om mijn collega Véronique te 

bedanken voor alle steun en het eindeloze geduld toen ik hier begon … er 

kwam héél wat op ons af en zij heeft mij hierin dan ook ten volle gesteund 

en op sleeptouw genomen.  Dat is waar een team voor staat in mijn ogen. 

En dat is ook hoe we samen deze moeilijke periode door kunnen komen 

… samen werken en blijven vertrouwen op elkaar en in elkaar ! 

Samen verder bouwen aan de toekomst van MDO ! 

Els  

 

INTRO 
Door Els de Backer 

HET ZAL ER “BOENK” OP 
MOETEN ZIJN HAD IK MIJ 
VOORGENOMEN … 

EN DAT IS HET DAN OOK 
VOOR MIJ! 



 

 

MDO NIEUWSBRIEF                                                NIEUWE BEDRIJFSGEGEVENS  

Oktober 2020 

 
Wij willen iedereen bij deze graag op de hoogte brengen van enkele fundamentele veranderingen binnen onze firma. De 

laatste 2 jaar hebben we immers op organisatorisch en fiscaal vlak enkele zaken aangepast. 

Wij hopen in de toekomst de totaalpartner te worden van onze klanten voor de inrichting en het onderhoud van hun 

magazijn en bureelruimte. Dankzij onze dochterondernemingen zijn wij in staat om een flexibele, gediversifieerde en 

oplossingsgerichte service aan te bieden voor hun logistieke knelpunten.  

Wilt u een statisch opslagsysteem installeren of kiest u voor een geautomatiseerd systeem? Wilt u uw oude stellingen 

demonteren of moeten uw goederen verhuisd worden? Wilt u uw opslagsystemen laten inspecteren of bent u 

geïnteresseerd in een applicatie die u hierbij assisteert? Wilt u uw stock digitaliseren of heeft u nood aan extra 

bureelruimte in uw magazijn? MDO is uw partner!  

Hieronder kunt u kort lezen welke wijzigingen er doorgevoerd zijn binnen MDO GROUP. Daarnaast kunt jullie een 

organigram terugvinden, waarin de effectieve bedrijfsgegevens per firma in kwestie vermeld staan.  

➢ Allereerst willen we u informeren dat MDO Techniek BVBA een naam- en functiewijziging heeft ondergaan. Dit is 

de holding MDO GROUP BV geworden. Deze vennootschap staat in voor het beheer van haar 

dochterondernemingen (zie hieronder) én zal voor alle duidelijkheid geen operationele activiteit/dienst meer 

uitvoeren. 

 

➢ MDO TECHNICS BELGIUM BV zal vanaf 01/10/2020 de activiteiten van MDO Techniek BVBA verderzetten. Door 

onze internationale oriëntatie hebben we besloten om zowel voor MDO Group als haar dochterondernemingen 

een Engelstalige naamgeving toe te passen. De activiteiten van MDO Technics Belgium BV zijn gericht op alles wat 

met magazijninrichting te maken heeft: montage, demontage en onderhoud van opslagsystemen, constructies op 

maat en projectbegeleiding. Deze firma heeft een NIEUW BTW NUMMER. Gelieve deze nieuwe gegevens te 

gebruiken bij jullie communicatie, bestellingen én facturatie. Facturen met verkeerde bedrijfsgegevens zullen niet 

aanvaard én teruggestuurd worden. 

 

➢ MDO TECHNIEK NEDERLAND BV en MDO TECHNICS FRANCE SARL zijn onze vestigingen in respectievelijk 

Nederland én Frankrijk. Daarnaast hebben wij ook een entiteit in Luxemburg, nl. MDO–Techniek SPRL. Deze drie 

firma’s voeren dezelfde bedrijfsactiviteiten uit als MDO Technics Belgium BV. Het zijn echter zelfstandige 

entiteiten, met een eigen BTW nummer en facturatiegegevens. 

 

➢ MDO SOFTWARE SOLUTIONS BVBA staat in voor de industriële verhuisprojecten, magazijninspecties én 

softwareapplicaties van MDO (W.I.A. - Warehouse Inspection Application). Dit is opnieuw een zelfstandige 

entiteit, met een eigen BTW nummer en facturatiegegevens. 

 

➢ MDO UTILITIES BV is een bedrijfstak met activiteiten in HVAC, sanitair, elektriciteit én binneninrichting (MDO 

Systeemwanden). Dit is eveneens een zelfstandige entiteit, met een eigen BTW nummer en facturatiegegevens. 

 

 

 



 

 

Naast de diensten die wij aanbieden, hebben wij sinds kort ook twee producten op de markt gebracht: 

➢ Warehouse Inspection Application (W.I.A.) 

Zoals de naam doet vermoeden, is W.I.A. een applicatie die u helpt om de opslagsystemen in uw magazijn te 

inspecteren en te onderhouden. Het stelt u in staat om zelfstandig inspecties uit te voeren en de verzamelde data 

te beheren op een digitaal platform. Door de efficiënte opvolging van defecten en herstellingen is het eveneens 

mogelijk om inzichten te verkrijgen in uw magazijn. Zo krijgt u bijvoorbeeld een overzicht van de huidige staat van 

uw magazijn en kunt u efficiënt ingrijpen waar nodig. Een bijkomend, maar zeer belangrijk, voordeel is dat de 

veiligheid in uw magazijn beter gegarandeerd kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ MDO Systeemwanden (bureelcabine – cafetaria) 

Als u scheidingswanden, een bureelcabine of cafetaria wilt installeren in uw magazijn kunnen wij u een modulaire 

totaaloplossing aanbieden. MDO Utilities voorziet niet enkel de systeemwanden, maar staat ook in voor de totale 

afwerking met bijhorende nutsvoorzieningen. De standaardpanelen hebben een dimensie van 3.000 mm op 600 

mm en een overmeten dikte van 100 mm. Door middel van paspanelen kunnen we op elke beschikbare vierkante 

meter aan de slag. Voor de afwerking zijn er verschillende accessoires en mogelijkheden, afhankelijk van wat u 

nodig heeft. 

o Ramen en deuren  

o Vals plafond  

o Vloer  

o Nutsvoorzieningen (elektriciteit, airco, sanitair)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDO GROUP BV 

ADRES Ballingsweg 9, 9620 Zottegem 

TEL +32(0)92690688 

E-MAIL info@mdogroup.eu 

FACTURATIE invoice@mdogroup.eu 

WEBSITE www.mdogroup.eu 

REK NUMMER BE78 7370 1376 8686 

BTW NUMMER BE 0867 447 343 

 

NATIONAAL INTERNATIONAAL 

MDO TECHNICS FRANCE SARL 

ADRES Rue de la gare 3087, 59299 Boeschepe 

TEL +33(0)645856787 

E-MAIL technics.fr@mdogroup.eu  

FACTURATIE invoice@mdogroup.eu 

WEBSITE www.mdotechnics.eu/fr 

REK NUMMER FR76 2780 0400 0104 9615 4010 121 

BTW NUMMER FR76879157840 

 

MDO Techniek Nederland B.V.  

FEITELIJK ADRES Smederijstraat 2, 4814 DB Breda 

POSTADRES Postbus 3196, 4800 DD Breda 

TEL +31(0)765317905 

EMAIL technics.nl@mdogroup.eu  

FACTURATIE invoice@mdogroup.eu 

WEBSITE www.mdotechnics.eu  

REK NUMMER NL83 INGB 0008 8675 27 

BTW NUMMER NL85 8458 366 B01 

KVK-NUMMER 70785317 

 

MDO TECHNICS BELGIUM B.V. 

ADRES Ballingsweg 9, 9620 Zottegem 

TEL +32(0)92690688 

E-MAIL technics.be@mdogroup.eu  

FACTURATIE invoice@mdogroup.eu 

WEBSITE www.mdotechnics.eu  

REK NUMMER BE45 7360 7139 4589 

BTW NUMMER BE 0751 628 650 

 

 
MDO SOFTWARE SOLUTIONS BVBA 

MERKNAAM MDO Move & MDO Software 

ADRES Ballingsweg 9, 9620 Zottegem 

TEL +32(0)92690688 

EMAIL 
move@mdogroup.eu 
software@mdogroup.eu  

FACTURATIE invoice@mdogroup.eu 

WEBSITE 
www.mdomove.eu 
www.mdosoftware.eu  

REK NUMMER BE53 7340 4474 0853 

BTW NUMMER BE 0690 741 453 

 

 
MDO UTILITIES BV 

ADRES Ballingsweg 9, 9620 Zottegem 

TEL +32(0)93726230 

E-MAIL utilities@mdogroup.eu  

FACTURATIE invoice@mdogroup.eu 

WEBSITE www.mdoutilities.eu  

REK NUMMER BE92 7370 5060 2923 

BTW NUMMER BE 0737 966 694 

 

 

MDO - TECHNIEK SPRL (Luxemburg) 

VOLMACHT Europtax SARL 

ADRES Duarrefstrooss 8, 9990 Weiswampach 

TEL +32(0)92690688 

EMAIL technics.be@mdogroup.eu 

FACTURATIE invoice@mdogroup.eu 

WEBSITE www.mdotechnics.eu 
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MDO NIEUWSBRIEF                                                VAN START MET PLENION 

Oktober 2020 

 

De datum 1 oktober 2020 zal bij MDO niet snel vergeten worden. Naast de oprichting van een nieuwe 

bedrijfsstructuur, alle administratie die daarmee gepaard gaat en de communicatie naar de buitenwereld was 

dit eveneens de dag dat MDO live ging met het nieuw ERP systeem Plenion. 

Dit heeft gevolgen voor iedereen binnen de firma, aangezien men op een andere manier de uren moet 

registeren, offertes moet opstellen, werven moet aanmaken in het systeem, artikels moet beheren in het 

magazijn, facturen moet opstellen, etc. 

Een ERP (Enterprise Resource Planning) beheersysteem is tegenwoordig de ruggengraat van elke grotere firma. 

Het zorgt voor een duidelijke structuur, administratie, planning én klantrelatiebeheer (CRM). Het ondersteunt 

de sales, facturatie, boekhouding en verzorgt het beheer van onze magazijnvoorraad (WMS). Daarnaast zal het 

voor ieder van ons interessant zijn voor de uur-registratie én oplevering bij de klanten via de bijhorende mobiele 

toepassingen. De mobiele Plenion App laat ook toe om verschillende documenten betreffende het project in 

kwestie te raadplegen, alsook digitale plannen etc. te bekijken. 

Zoals eerder reeds aangekondigd was MDO Utilities reeds van start gegaan met Plenion in juni. Alle andere 

dochterondernemingen gingen begin oktober van start. In het algemeen is dit vrij vlot verlopen, gezien dit toch 

een serieuze impact heeft op de algemene werking binnen MDO. Iedereen zoekt momenteel zijn weg in het 

nieuwe systeem, maar met de steun van elkaar is het slechts een kwestie van tijd dat iedereen er zich volledig 

vertrouwd mee voelt. 

Bij vragen omtrent het gebruik van de mobiele applicatie of het ERP systeem in het algemeen, kunnen jullie 

steeds terecht bij Ewout of Pieter-Jan. Zij zullen nog tot eind dit jaar deels bezig zijn met de implementatie en 

configuratie van Plenion. 

 

 



 

 

MDO NIEUWSBRIEF                                                       COLLEGA’S KOMEN EN GAAN 

Oktober 2020 

 

In elke nieuwsbrief wil ik ook graag even aandacht besteden aan collega’s die vertrokken zijn bij MDO én die 

er nieuw zijn bijgekomen. Daarnaast zijn er ook enkele collega’s die een interne transfer gedaan hebben 

binnen de firma. 

 

Vertrekkende collega’s 

- Didier is midden september vertrokken bij MDO 

o Na 3 jaar dienst is hij klaar voor een nieuwe uitdaging. Didier begon als monteur, werd 
vervolgens chef-monteur én was zijn laatste jaar coach, die verantwoordelijk was voor de 
opvolging van verschillende werven. Wij wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe job! 

- Bram zal binnenkort het team van MDO Utilities verlaten.  

o Na enkele jaren gewerkt te hebben voor Roby Carton én het laatste jaar voor MDO Utilities 
heeft hij besloten om andere oorden op te zoeken. Wij wensen hem eveneens het allerbeste! 

 

Nieuwe collega’s 

- Jochen werkt sinds juli bij MDO Technics BE 

- Sven is een nieuwe collega bij MDO Technics BE 

- Ignace is een nieuwe collega bij MDO Technics BE 

- Michel is gestart bij MDO Utilities als technieker 

- Nathan is recent gestart bij MDO Move 

 
 

Interne transfers 

- Lieven & alle Belgische monteurs werken sinds 1 oktober voor MDO Technics BE 

- Kevin en Arne werken sinds 1 september voor MDO Utilities  

- Caroline werkt sinds 1 september voor MDO Move 

- Lorenz werkt sinds 1 oktober voor MDO Group  

 

 



 

 

MDO NIEUWSBRIEF                                                       PROJECT IN DE KIJKER             

Oktober 2020 

 

TRENOIS DECAMPS  

Het is de bedoeling om in elke nieuwsbrief van MDO een uitzonderlijk project in de kijker te plaatsen. Het project 

dat we deze keer in beeld brengen is de installatie van 22 verticale liftsystemen van MODULA bij Trenois 

Decamps, een groothandelaar in gereedschap te Lille. 

Dit is een project in Noord-Frankrijk en dus één van de eerste grote werven voor MDO Technics France. 

Aangezien er nog geen Franse collega’s in dienst zijn bij MDO, is dit project uitgevoerd geweest door onze 

Belgische collega’s. Xavier organiseerde het project én nam al de communicatie met de klant én opdrachtgever 

(Modula France) voor zijn rekening. Ronny en Jens namen de leiding op zich en hebben ervoor gezorgd dat alles 

in goede banen verlopen is. Zij werden geassisteerd door Laurens, Räme, Mehmet, Tatiano, Jochen en Sven. 

Het project ging van start in de zomer tijdens het collectief verlof en liep deze week ten einde. De opdracht was 

duidelijk: het installeren van 22 verticale liftsystemen van MODULA. Een extra moeilijkheidsfactor was het feit 

dat er 10 liften een dubbele uitname-opening moesten hebben en door een platform heen gebouwd dienden 

te worden. Een van de grootste problemen bij de installatie van de machines was het plaatsgebrek. Dit maakte 

het allesbehalve vanzelfsprekend om op een vlot tempo door te werken. Daarnaast was er een continue druk 

van de klant én de opdrachtgever om op tijd op te leveren. 

Het heeft onze mannen bloed, zweet en tranen gekost om de werken binnen de opgelegde tijdspanne uit te 

voeren, maar zij hebben dit met glans doorstaan! Een indrukwekkend project, dat veel opofferingen heeft 

gevraagd en waar de boog vaak gespannen stond. Desondanks kan iedereen terugkijken op een succesvol 

eindresultaat, zoals onderstaande foto’s getuigen! 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

MDO NIEUWSBRIEF                                                       PROJECT IN DE KIJKER 

Juni 2020 

 

Duvel Moortgat 

Ditmaal brengen we 2 projecten in beeld, aangezien het project Duvel Moortgat een goed voorbeeld is van een 

samenwerking tussen de verschillende dochterondernemingen van MDO Group, namelijk MDO Technics en 

MDO Move. 

Het project ging reeds van start in maart, nog voor de corona perikelen begonnen waren. Duvel Moortgat wou 

hun 5 kleine onderdelenmagazijnen (die verspreid waren over hun site in Puurs) graag centraliseren in 1 groot 

magazijn. De vrijgekomen ruimte was nodig voor de bouw van een nieuwe productielijn. Naast het verhuizen 

van de magazijnen was het ook nodig om de artikelen te digitaliseren, aangezien dit nog niet het geval was én 

omdat men de kleinere stukken zou gaan stockeren in een verticaal liftsysteem.  

Imes Dexis, onze partner voor allerlei verhuis- en magazijnprojecten, is één van de grootste leveranciers voor 

verschillende type onderdelen bij Duvel. Zij hebben het nieuw magazijn van Duvel ingericht, met een ICAM Silo 

lift als opslagsysteem voor de kleinere onderdelen. Om de verhuis en digitalisatie van de onderdelen, alsook de 

bouw en inrichting van de lift in goede banen te doen verlopen hebben zij beroep gedaan op onze diensten.  

Met onze verhuiskarren heeft MDO Move (Steven en Kevin) allereerst een tijdelijk magazijn gecreëerd, alle 

onderdelen hiernaartoe verhuisd én een digitale lijst opgesteld van alle artikels. Daarna heeft MDO Technics 

(Jens en Simon) ingestaan voor de montage van het verticaal liftsysteem van ICAM. Aangezien dit de allereerste 

lift van ICAM in België is, werden ze hierbij ondersteund door Giovanni, een Italiaanse technieker van ICAM zelf. 

Tenslotte is het terug aan MDO Move om alle onderdelen te verhuizen van het tijdelijke magazijn naar de lift. 

Hiervoor moet de onderdelenlijst eerst geüpload worden in de software van de machine en moet er een 

optimale indeling gezocht worden met het aanwezige indelingsmateriaal. Daarnaast wordt er gevraagd om 

labels te ontwikkelen én kwalitatieve foto’s te maken van elk artikel. De foto’s worden vervolgens ook geüpload 

in de software van de lift; dit helpt bij het zoeken naar het juiste item.  

Het project is een zeer goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking van MDO Move en MDO Technics. 

Beide dochterondernemingen van MDO Group vullen elkaar bij zo’n type projecten perfect aan! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

MDO GROUP BV 


