
Een brug tussen gemeente en ondernemingen

YM Trans
Met VOKA (werkgeversorganisatie Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen), de Buggen'
houtse bedrijfsleiders en het Gemeentebestuur is overeengekomen de bedrijven wat beter

bekend te maken bij de inwoners. ln deze editie stellen we u YM Trans voor. Oorspronkelijk
begon Yves Muysewinkel solo aan dit transportavontuur. Ondertussen beschikt hij over een

team chauffeurs en de steun von zijn vrouw Karina die als zijn rechterhand functioneert.

Yves, die oorspronkelijk beenhouwer
van opleiding is, begon in 2001 met YM

Trans. Dankzij zijn goede connecties met
Delhaize besloot hij in te staan voor hun
transport en werd Delhaize meteen de
allereerste klant van YM Trans. Yves deed
alles zelf gaande van administratie tot
met de vrachtwagens rijden. Dat was best
slopend aangezien dat betekende dat hij
6 op 7 en soms zelfs 7 op 7 de baan op
was. Karina werkte als laborante maar
besloot om halftijds te gaan werken aan-
gezien de kinderen van het koppel toen
nog zeer jong waren. Het werk nam toe
en dus nam Yves een extra chauffeur in

dienst. De drang om te groeien, is altijd
aanwezig geweest bij Yves. Ook Karina

zat niet stil en besloot om op 40-jarige
leeftijd terug te gaan studeren. Ze volgde
een cursus management in de gezond-
heidszorg in Brussel en deed er nog een

extra jaar, met de focus op een opleiding

kwaliteits-en projectmanagement, bij in
Leuven. Daarna ging ze aan de slag als

kwaliteitscoördinator in het Sint-Blasius
ziekenhuis in Dendermonde.

Toch bleef er iets knagen bij Karina en

bleefze nadenken over hoe ze haar com-
petenties beter kon benutten. Aangezien
zowel Karina als Yves zeer gedreven zijn,
leek het dan ook logisch dat Karina mee in

de zaak zou stappen. Eind 201 7 had Yves

iemand nodig om hem bij te staan. Hij
dacht meteen aan Karina en de perfecte
match werd realiteit. Die combinatie werkt
want het duo is zeer complementair. Als

het om organisatie en begeleiding gaat,

scoort Karina en wanneer het over de tech-
nische en praktische kant gaat, weet Yves

raad. Karina zorgt ervoor dat er efficiënter
gewerkt wordt en liet een nieuwe digitale
wind waaien. Er kwam een nieuwe web-
site, een nieuw logo en de vrachtwagens
werden van een nieuwe look voorzien.
De missie en visie van het bedrijf werd
op punt gezet en Karina ging ook actief
op prospectie bij nieuwe klanten. onder
andere Colruyt en Euroglass vullen het
rutje klanten aan. 2018 is voor het koppel
dan ookeen echt kantelmoment. Ze willen
hun naamsbekendheid verhogen en het
bedrijf op de kaart zetten.

Yves is nog steeds vaak zelf de baan op.

Op termijn zou hij meer willen instaan
voor het regelen en organiseren van het
vervoer en het aansturen ervan. Daarom
heeft YM Trans een poule gemotiveerde
chauffeurs aangeworven waarvan som-
mige zelfs meer verantwoordelijkheid
gekregen hebben. Onder hen ook enkele
buitenlandse chauffeurs maar daarover wil
Karina meteen een misverstand uitdeweg
ruimen,Vaak heerst de indruk dat dergelij-
ke chauffeurs onderbetaald worden maar
dat is niet zo bij YM Trans. Alle chauffeurs
ontvangen dezelfde vergoeding. Oneer-
Iijke concurrentie waardoor bepaalde be-

drijven onder het tarief rijden, is dodelijk
voor de business en daar wil het koppel
niet aan meewerken. Sterker nog: Karina is

al volop met een nieuwe denkpiste bezig
en wil een concept uitdenken om chauf-
feurs bij te staan en te begeleiden. Dat
gaat van het helpen met papierwerk of
huisvesting voor buitenlandse chauffeurs
tot het aanbieden van stageplaatsen.Voor
die stageplaatsen zal YMTrans samenwer-
ken met een chauffeursschool in België
zodat die studenten stage kunnen lopen
en later misschien tewerk gesteld kunnen
worden in het bedrijf. Het bedrijf denkt im-
mers op lange termijn en vindt de kwaliteit
van werknemers zeer belangrijk.
YM Trans is dus in volle expansie en Yves

en Karina hebben hun handen meer dan
vol. Hun ambitie zorgt er echter voor dat
ze niet stilzitten. Karina volgt regelmatig
workshops en stuurt het team aan. Het
enige probleem is dat niet alles op één

locatie zit. YM Trans droomt ervan om
alle diensten te centraliseren zodat admi-
nistratie en logistiek continu in contact
staan met het transport. Op die manier
zit iedereen samen op de werkvloer en is
het contact en de opvolging iets gemak-
kelijker. Een droomlocatie voor het bedrijf
is dus nog het enige ontbrekende puzzel
stukje in dit perfecte plaatje.
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