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In 2011 verkoopt de familie 
Maenhout hun Oostends fami-
liebedrijf actief in transport en 
logistiek aan een internationale 
groep. Peter Maenhout neemt 
in 2012 de Iveco vestigingen 
in Moorslede en Deinze over 
en begint aan een nieuw ver-
haal. Met succes. In 2015 opent 
Iveco Maenhout een nieuwe 
vestiging in Brugge, in 2018 in 
Ardooie en begin 2021 neemt 
het bedrijf Vandewiele in 
Bavikhove over. Ondertussen 
is Iveco Maenhout hoofdcon-
cessiehouder van Iveco in gans 
West-Vlaanderen en een groot 
deel van Oost-Vlaanderen. 
Het bedrijf telt 62 medewer-
kers over de vier vestigingen.

Van klant naar 
leverancier

Peter Maenhout, zaakvoerder: 
“Vroeger was ik klant bij Iveco, 
nu zit ik aan de andere kant 
van de tafel. Daardoor weet ik 
heel goed wat de klant van een 
transportleverancier verwacht. 
We zijn een relatief jonge spe-
ler, volgend jaar bestaan we 
tien jaar. Maar door mijn verle-
den in de transportsector ken 
ik de sector deze door en door.”

Iveco Maenhout is erg gekend 
in de bouwsector en bij tuin-
aannemers, maar ook de 
grote transportfirma’s met 
eigen wagenpark zijn klant. 
In het aanbod: bestelwagens 
vanaf 3,5 ton tot vrachtwa-
gens en trekkers voor aller-
hande toepassingen. Kortom, 
alle professionele transport.

Proactief én reactief

“Een belangrijke evolutie in 
de sector is de connectiviteit”, 

volgens Peter Maenhout. “De 
tijd tussen twee onderhouds-
beurten wordt steeds langer. 
Daarom is het belangrijk om 
voertuigen van nabij op te 
volgen, om zo eventuele stil-
stand te vermijden en grote 
herstelkosten te vermijden. 
Alle Iveco voertuigen worden 
gemonitord via een centraal 
systeem. Is er een storing of 
mogelijk probleem, dan con-
tacteren we de klant proac-
tief om langs te komen in de 
werkplaats. Klanten appre-
ciëren die aanpak enorm.”

Investeren in de 
toekomst

De voertuigen die vandaag 
verkocht worden, zitten boor-
devol elektronica en senso-
ren. Ook dat is een trend. Met 
als gevolg dat het profiel van 
de technieker grondig veran-
derd is. Peter Maenhout: “We 
investeren continu in opleidin-
gen en bijscholingen, zowel 
voor mensen die al jaren bij 
ons werken als schoolverla-
ters. Ook onze infrastructuur 
wordt voortdurend aangepast.”

Iveco Maenhout heeft duidelijk 
ambitie om te blijven groeien. 
Peter Maenhout: “De trans-
portsector en de bouwsector 
doen het goed en blijven voor 
ons belangrijke afzetmarkten. 
Daarnaast staat de sector voor 
heel wat uitdagingen. Iveco is 
bijvoorbeeld al jaren pionier 
in de sector op het vlak van 
LNG. En ook in aandrijving op 
elektriciteit en waterstof inves-
teert Iveco samen met partner 
Nicolas volop.” ����������������

INNOVATIE IN 
DE TRANSPORT

SECTOR
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Van bestelwagen tot truck en van 
lokale tuinaannemer tot internationale 

transportfirma: Iveco Maenhout 
is van alle markten thuis.

Peter Maenhout


