
In het begin werkte de firma met onder
aannemers en in 2008 was de eerste 
eigen arbeider een feit. Vanaf dat moment 
werden de equipes groter en kon Mortier 
meer specialisaties in eigen handen 
nemen. Tot die tijd was Katleen Joncheere, 
zaakvoerster, tegelijk calculator, ont
werper, werfleider én personeelschef. 
Delegeren werd een noodzaak en de 
eerste bedienden werden aangeworven 
waaronder een administratief bediende, 
werfleider en interieurarchitecte. Vanaf 
dan groeide de firma op alle vlakken.

Mortier is op korte tijd uitgegroeid van 
aannemer tot specialist in renovatie van 
interieur. Door die groei drong een verhuis 
in 2017 zich op. Enerzijds wegens de groei 
van het atelier waar het meubelmaatwerk 
geproduceerd wordt, anderzijds omdat de 
bureauruimte te krap werd. Momenteel 
zijn er 18 arbeiders en 6 bedienden in 

dienst, met Katleen als zaakvoerster die 
de dagelijkse leiding op zich neemt. De 
grootste sterkte van het bedrijf is dat 
de klant 1 aanspreekpunt heeft voor zijn 
totaalrenovatie. Van ontwerp over offerte, 
van draaiboek tot uitvoering: de klant hoeft 
zich tot één werfleider te richten tijdens het 
ganse traject. Hierdoor kan Mortier ook 
een strikte planning garanderen, aangezien 
ze zelf instaat voor de eigen equipes.

De grote uitdaging voor een bouwfirma 
is het vinden van geschikt personeel. 
Aangezien Mortier alle facetten van een 
totaalrenovatie in handen heeft, is er nood 
aan verschillende stielmannen. Het is een 
firma met naam in de streek en dat draagt 
bij tot het positieve werkgeversimago.

Sinds 2019 heeft Mortier volop ingezet op 
optimalisatie & digitalisering. Een bewuste 
keuze van Katleen Joncheere want je moet 

bijblijven in een sterk groeiende sector. Er 
staat voor 2020 nog een upgrade van het 
machinepark met een CNC en de daarbij 
horende digitalisering gepland.

De ganse equipe is trots op de nominatie 
van Trends Gazellen en het is voor 
Katleen een bevestiging van het afgelegde 
parcours.

Met al 10 jaar ervaring in de renovatiesector en interieurarchitectuur, werd  
Mortier Renovatiewerken in 2007 opgericht. Mortier groeide stelselmatig uit  
tot een gevestigde waarde in de streek.
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