
Diepvriesvisbedrijf Pittman Seafoods uit 
Zeebrugge investeert 2,5 miljoen euro in de 
uitbreiding van zijn gebouw en de opwaar-
dering van zijn machinepark. In Chili werd 
vorig jaar een eigen firma opgericht en 
binnenkort opent Pittman een kantoor in 
Frankrijk. Stilaan geeft stichter en gedele-
geerd bestuurder Dirk Vandepitte (57) het 
bedrijf door aan dochter Joke Vandepitte 
(33) en haar man Dieter Sanders (34).

Vanwaar de beslissing om ingrijpend uit te breiden?
Joke Vandepitte: “Mijn vader Dirk Vandepitte richtte 
thuis in 1990 Pittman Seafoods op. In ‘94 huurden 
we bureelruimte in de nieuwe gebouwen van Daniels 
Visbedrijf. Die was in het begin samen met Michel Del-
baere (van Crop’s uit Ooigem) medevennoot. Gestart 
als puur verkoopkantoor, groeiden we echter ook als 
productiebedrijf na de komst in 1994 van een eerste 
zaaglijn voor ingevroren visblokken. In 2000  kon mijn 
vader de aandelen en het gebouw van Daniel Pieters 
terugkopen en enkele jaren later ook de aandelen van 
Michel Delbaere.” 

Waaruit bestaan de bouwwerken?
Joke Vandepitte: “Dit gebouw was oorspronkelijk 
gemaakt voor de verwerking van verse vis en daardoor 
sterk gecompartimenteerd. In de loop der jaren deden 
we kleine aanpassingen, maar in 2011 begonnen we uit 
te kijken naar een plaats voor nieuwbouw. 2012 was 
echter niet zo’n goed jaar en betekende een keerpunt 
in onze strategie. Vorig jaar beslisten we om niet te 
verhuizen, maar om het huidige pand uit te breiden. 
De productiehal wordt verdubbeld zodat we efficiënter 
kunnen werken en gemakkelijker kunnen beantwoor-
den aan de internationale normen voor de voedselvei-
ligheid (IFS), waarvoor we jaarlijks het hoogste niveau 

halen. Bij deze gelegenheid bouwen we ook een vol-
waardige testkeuken. Onze klanten - retail, industriële 
maaltijdenbereiders en food service groothandels - 
zullen hier terecht kunnen voor informatie, opleiding 
en r&d. Op de bovenverdieping breiden we uit met 
een interne eetruimte, een ontspannende lounge en 
meerdere vergadermodules. Door het gebruik van veel 
glas komt er meer interactie tussen de productie en de 
kantoren.”

U werft ook aan?
Joke Vandepitte: “Dankzij de extra ruimte kunnen we 
weer aanwerven, bovenop de huidige 30 medewerkers. 
Momenteel zoeken we een junior boekhouder en twee 
commercieel bedienden. Het kantoor in Chili, waar we 
hoofdaandeelhouder zijn, telt één Belg op de payroll. 
In Duitsland werken we samen met een zeskoppig 
verkoopkantoor. Nieuw is dat we begin 2015 in Rijsel 
een volwaardig verkoopkantoor oprichten, geleid door 
onze huidige Franse medewerker. Zeker voor de Franse 
industriemarkt is het goed als je een aanspreekpunt in 
Frankrijk hebt.”

Hoe groot is de investering?
Joke Vandepitte: “Voor de verbouwing en de machines 
komen we in totaal op 2,5 miljoen euro uit. Daarin zit 
600.000 euro voor een Duitse state-of-the-art zaag-
lijn van de derde generatie die we dit jaar installeerden. 
Daarop verwerken we zowel eigen grondstoffen als vis 
van klanten in loondienst. De meeste Belgische en 
Franse retailers zijn klant - Colruyt, Carrefour, Picard, 
Leclerc, Système U, Auchan, Intermarché - evenals 
heel veel maaltijdenbereiders.”

Vanwaar deze stroomversnelling?
Joke Vandepitte: “Toen hij 50 werd, maakte mijn vader 
een langetermijnplan om het bedrijf voor zijn 60e over 
te dragen en enkel nog projectmatig en adviserend 
mee te werken. Eind 2016 zullen mijn man Dieter San-
ders en ikzelf het bedrijf volledig overnemen. Er werd 
een regeling getroffen voor mijn zus die niet in de zaak 
actief is. Het is onze ambitie om tegen 2017 de omzet 
van 40 naar 50 miljoen euro te laten groeien.”

Zit u op schema?
Joke Vandepitte: “Als aankooporganisatie kwamen we 
terecht in een sterk internationaliserende context. De 
concurrentie komt nu ook uit het buitenland. Om ons 

daar tegen te wapenen, moeten we meer proactief te 
werk gaan. We namen meer verkopers in dienst en hun 
rol evolueerde naar klantenadviseur over de producten, 
seizoenen en vissoorten. We leveren meer maatwerk 
en zijn voor de aankoop persoonlijk aanwezig in o.a. 
China, Chili, Canada en India. Het is belangrijk om zelf 
de grondstoffen te zien. Met de testkeuken en produc-
topleidingen vergroten we de klantenbeleving.”

Wat betekent Zeebrugge voor u als locatie?
Joke Vandepitte: “Als je met vis te maken hebt, is het 
heel fijn om met Zeebrugge verbonden te zijn. We pro-
beren indien mogelijk de containers via Zeebrugge te 
ontvangen. Het grote voordeel is dat een container bij 
wijze van spreken na keuring tien minuten later al op 
ons bedrijf staat. Daarnaast is de bereikbaarheid sterk 
verbeterd door de tunnels van de Expressweg en bin-
nenkort de nieuwe A11-autoweg. Voor medewerkers 
zijn ook het openbaar vervoer en de Havenbus zeer 
nuttig.” (RJ - Foto MVN)

www.pittmanseafoods.com

Generatiewissel in de maak bij internationaal expanderende visverwerker

Pittman bouwt voor groeisprong
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JOKE VANDEPITTE EN DIETER SANDERS:

“IN EEN INTERNATIONALISERENDE 
CONTEXT MOET JE PROACTIEF 

INVESTEREN.” 

Association Port of Zeebrugge Interests 
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