690997K0 - S52 Ed : 779/KWP CMYK 07-12-20 11u45 PRO2 VTW:MONIQUE HOEVENAARS

ADVERTORIAL

STERK GROEIEND BEDRIJF IN DE KIJKER

3D Drawing & Management

De 45-jarige Pascal David is ondertussen
een bekende naam in het bedrijfsleven,
meer bepaald in de staalindustrie. Maar
ondertussen verdient de Bruggeling ook zijn
strepen in de magische wereld van 3D. Sinds
2014 runt Pascal 3D Drawing & Management.
Het bedrijf spitst zich toe op het uittekenen van plannen in
3D voor verschillende doeleinden. Voor staalconstructies
wordt gewerkt met Advance Steel, voor architectuur wordt
met Revit gewerkt. Daarnaast worden allerhande ‘piping’
projecten uitgewerkt met Plant3D. Voor het uittekenen van
machines, transportbanden, enzovoort… wordt Inventor of
Autocad Mecahnical gehanteerd. Daarbovenop werkt het
bedrijf met Navisworks, Fusion 360. In scanning beschikt
3D Drawing & Management over Recap en Recap Foto en
FARO as built. Voorstellen worden dan weer uitgewerkt met
sketchUp pro. De vakkennis van het Brugse bedrijf voor
projecten is ongezien.

KLEINSCHALIG?
Wat kleinschalig begon groeide vorig jaar uit tot een bedrijf met veertien werknemers en een afdeling in Moldavië.
“Initieel was het de bedoeling om het bedrijf kleinschalig te
houden”, vertelt CEO Pascal David. “Ik ben ooit begonnen in
mijn eigen huis met een straffe laptop. De bedoeling was om
nu en dan een projectje uit te tekenen. Enkele dagen na de
officiële opstart van het bedrijf kwam het ene project na het
andere binnen. Toch bleef ik op hetzelfde elan verder werken, tot ik enkele jaren geleden mijn schoonbroer in dienst
nam omdat het voor mij alleen te druk werd. En die ene laptop, die heb ik nog steeds. Alleen wordt nu nog veel krachtiger materiaal gebruikt”.

MIJN DRIJFVEER?
“Ik heb nu eenmaal een gave om dingen meteen in een
3D-projectie te zien. Zonder mezelf op een podium te willen
plaatsen, maar het is iets dat in je moet zitten. Mijn jaren-

lange ervaring als bedrijfsleider in de staalindustrie is op dat
vlak uiteraard mooi meegenomen.”
Vorig jaar nam Pascal uiteindelijk de beslissing om het bedrijf, dat toen al uit zijn voegen barstte, te laten groeien. “Het
werd onhaalbaar met twee man en ik stel ook niet graag
iemand teleur”, gaat Pascal verder. “Daarom drong een uitbreiding zich op. Ik kocht mezelf een kantoorruimte met
voldoende plaatsen om werknemers een gezonde werkplek
te geven en waar onze klanten met de glimlach worden ontvangen. Ook mijn vrouw stapte mee in het verhaal.”

MOLDAVIË
In amper een jaar tijd groeide 3D Drawing & Management
uit van een kleinschalig bedrijf met twee werknemers, waaronder Pascal zelf, naar een gezond en actief bedrijf met tien
werknemers. Daarnaast werd ook een kantoor opgericht in
Moldavië waar nog eens vier werknemers aan de slag zijn.
“Enkele keren per jaar trek ik naar Moldavië om te sturen
waar nodig, maar ik heb er, net als in Brugge, een uitstekend
team. En gelukkig maar, want in coronatijden is het niet aangewezen om naar Moldavië te reizen”, aldus Pascal.

Met dank aan
de medewerkers
Pascal dankt het succes van 3D Drawing &
Management naar eigen zeggen voor een deel aan
zijn werknemers. Naast bedrijfsleider is hij ook een
fervent motorrijder. Eind september kwam hij zwaar
ten val tijdens een motorrace op het circuit van
Hockenheim. “Motorracen is al jaren mijn grootste
passie, naast mijn bedrijf”, vertelt Pascal. “Na mijn val
werd ik met levensgevaarlijke verwondingen naar het
ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ik zes gebroken
ribben, een klaplong en een geneusde long had
opgelopen. Ook mijn schouder was er erg aan toe.”
Twee operaties later en amper achttien dagen na het
zware ongeval zat Pascal al terug op zijn stoel. “Al die
tijd draaide het bedrijf op mijn personeel. Langs deze
weg wil ik hen ook bedanken voor hun inzet”, aldus
Pascal.

CORONACRISIS
Hoewel de coronacrisis de oorzaak is van mindere cijfers bij
veel bedrijven, is dat bij Pascal niet het geval. “Wij kunnen
niet klagen. Elke dag opnieuw verzetten we bergen werk en
elke dag opnieuw wordt dat beloond. En maar goed ook,
want er werd toch wel wat geïnvesteerd in materiaal om ons
werk op een vakkundige manier te kunnen uitvoeren.”
Het geheim van het succes is dat 3D Drawing & Management
totaalprojecten aanbiedt in combinatie met een uitstekende service. “Bij ons sparen klanten centjes uit. We komen
zelf opmeten met onze scanners, doen aan complete projectontwikkeling en ontwerpen allerhande installaties. Na
goedkeuring van de klant werken we alle plantekeningen uit
en drukken alles af met onze plotters. We werken voor alle
takken van de industrie en zijn ondertussen de vaste partner
van verschillende grote bedrijven en multinationals.”
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