3D
3D Drawing&Management uit Brugge blijft maar groeien. Het bedrijf ging in geen tijd van twee naar
veertien werknemers. En de omzet verdrievoudigde in het nochtans vervloekte jaar 2020.
“Het klinkt vreemd. Maar de coronacrisis had hier geen invloed”, zegt zaakvoerder Pascal.
Wie Pascal David (45) uit Hertsberge (Oostkamp) ziet, zou niet meteen vermoeden dat hij CEO van een snelgroeiend bedrijf is.
Hij heeft opzichtige tattoos, oorbellen en een strenge blik. Maar laat dat stoere uiterlijk u niet misleiden. Pascal is zaakvoerder
van 3D Drawing&Management, een studie- en tekenbureau dat architecten bijstaat bij het ontwerpen van hun plannen.“Maar
we ontwerpen ook zelf transportbanden, voertuigen of zelfs volledige gebouwen”, aldus Pascal. Daarvoor werkt het bedrijf met
heel wat verschillende programma’s.
Sinds kort zit het hoofdkantoor in een nieuw gebouw langs de Pathoekeweg in Brugge. En dat was nodig, want afgelopen jaar
ging de firma van drie naar veertien personeelsleden. “Ik ben ooit met een laptop thuis begonnen. Maar in geen tijd kwam het
ene project na het andere op me af”, zegt Pascal. “Ondanks de coronacrisis gaat het ons echt voor de wind”, zegt Pascal. “We
hebben nog nooit zo’n goed jaar gehad. Bij het uitbreken van de crisis hebben wij geïnvesteerd in plaats van bespaard.”
De omzet van het bedrijf is in 2020 al verdrievoudigd in vergelijking met het jaar ervoor.
Pascal is ondertussen ook in Moldavië, Roemenië, Brazilië en Venezuela actief. De
agenda zit al vol tot volgend jaar in juli. “Wij werken projecten van begin tot eind af.
Daar zit volgens mij onze grootste troef”, zegt Pascal. “En ik heb heel betrouwbare
werknemers. Zij kunnen het hier draaiende houden als ik er even niet ben.”
Dat laatste zegt de CEO met een reden. Want eind september bleef hij een tijdje
noodgedwongen afwezig op het werk. De veertiger crashte toen namelijk zwaar met
zijn motorfiets tijdens een race op het circuit van Hockenheim. Motorrace is namelijk
de grootste passie van Pascal. Hij was even in levensgevaar, maar spartelde er snel
door. Hij liep wel zes gebroken ribben, een klaplong, een gekneusde long en een
gehavende schouder op. “Ik werd al twee keer geopereerd en achttien dagen later was
ik alweer op het bedrijf”, zegt Pascal.
Het was niet de eerste keer dat de motorrijder zwaar ten val kwam. Maar ophouden,
daar denkt hij niet aan. Integendeel. “Ik moet nog één operatie ondergaan, maar in
januari wil ik weer helemaal de oude zijn. En in maart wil ik weer racen. Weet je, ik
werd al 17 keer geopereerd en liep al 35 breuken op. Ik doe dit al te lang om ermee te
stoppen.”
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