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Electro Corbeels:  
een familiebedrijf met ambitie

Een korte historiek

Toen grootvader René Corbeels in mei 1945 in 
Kessel-Lo een eenmanszaak voor ‘auto-mo-
to-elektriek’ oprichtte had hij wellicht nooit 
kunnen denken dat die in het begin van de 
21ste eeuw zou uitgroeien tot een uit de kluiten 
gewassen kmo met ruim 30 werknemers. De 
passie van grootvader René voor motocross lag 
aan de basis van zijn initiatief, vandaar de wat 
eigenaardige combinatie, maar het is vooral 
zoon Julien die in de zestiger jaren meer en 
meer de focus legt op elektriciteit en ook de 
activiteiten uitbreidt van de particuliere naar 
de openbare sector. Als hij in 1968 de zaak 
overneemt, is die gegroeid tot een personeels-
bestand van ca. 12 medewerkers. Er wordt een 
pand gekocht aan de Vaartkom en enkele jaren 
later komt ook kleindochter Fanny Corbeels het 
team versterken. Zij neemt aanvankelijk vooral 
de administratie voor haar rekening, en later 
ook de technische opvolging. De eenmanszaak 
wordt in 1990 omgevormd tot een nv, en Fanny 
Corbeels wordt in 1996 benoemd tot bijkomend 
gedelegeerd bestuurder. In 1999 wordt omwille 
van de technische knowhow een bordenbouwer 
overgenomen en krijgt het bedrijf een nieuwe 
boost. Inmiddels is Fanny de enige aandeel-
houder van de firma. De groei gaat onvermoeid 
verder en in 2005 wordt een groot pand in 
Holsbeek aangekocht. Stilaan komt nu ook de 
vierde generatie aanzetten met Dave en Ellen 
Coenen in de onderneming. Continuïteit lijkt 
verzekerd.

Constante innovatie

Het is dan ook een fiere en zelfverzekerde Fanny 
Corbeels die ons rondleidt in het grote pand aan 
de Leuvensebaan in Holsbeek. We komen in rui-
me kantoren met grote ramen en veel lichtinval, 
een atelier, opslagruimtes, een vergaderzaal … 
De installatieploegen zijn op de werven, daar is 
momenteel de bedrijvigheid. Electro Corbeels 
is gespecialiseerd in alle takken van de elec-
trotechnische installaties en stelt een dertigtal 
arbeiders en zeven bedienden tewerk. Zeker 
85% van de opdrachten worden gerealiseerd 
voor bedrijven en openbare besturen. Recente 
projecten waren bijvoorbeeld het ondergrondse 
parkeergebouw op Gasthuisberg UZ Leuven 
en de concertzaal Het Depot. Maar naast deze 
grote projecten werkt Electro Corbeels ook voor 
particulieren in nieuwbouw en renovatie. De 
nieuwste toepassingen voor parlofonie, video-
fonie, domotica, camerabewaking en dergelijke 
meer kennen voor hen geen geheimen. “Dit is 
de continuë innovatie waarin we ons bewegen,” 
verklaart Fanny, “en waarbij we voortdurend 
de vinger aan de pols moeten houden. Zo raakt 
domotica nu stilaan ingeburgerd, maar staan de 
ontwikkelingen met allerlei vormen van smart 
grids voor de deur.” De (voorbije?) crisis hebben 
ze enkel gevoeld door de druk op de prijzen 
bij grote projecten. Maar ze hebben er zich 
doorheen gewerkt zonder grote gevolgen. Als 
bedreiging voor de toekomst ziet Fanny vooral de 
sociale dumping op Europees niveau, waarbij via 
omzeiling van onze sociale wetgeving oneerlijke 
concurrentie wordt gevoerd. En ze ziet ook met 
enige ongerustheid hoe bij grote aanbestedings-
projecten meer en meer één centrale aanne-
mer wordt aangesteld voor alle aspecten van 

Gedelegeerd bestuurder Fanny Corbeel



het project, waardoor ze in de rol van subcontractor 
geduwd worden. Zo verliezen ze het rechtstreekse 
contact met de opdrachtgever, wat soms problemen 
kan meebrengen op het vlak van communicatie. 

Een familiale kmo,  

thuis in Vlaams-Brabant

Fanny Corbeels is fier op wat er de voorbije de-
cennia met het bedrijf is gerealiseerd. Vaak in niet 
eenvoudige economische omstandigheden. “Ik heb 
soms het gevoel dat we voorbije dertig jaar continu 
in een crisissfeer gewerkt hebben. Maar dat zal wel 
typisch zijn voor elke ondernemer die een kleine 
familiale kmo succesvol wil laten groeien.” Electro 
Corbeels is vooral actief in Vlaams-Brabant, waar ze 
toonaangevend zijn op hun niveau. Ze werden ook al 
twee keer bekroond met de ‘Trends Gazellen Award’ 
als sterk groeiende kmo in Vlaams-Brabant. In 2015 
wordt het zeventigjarig bestaan gevierd met op 6 juni 
een uitbundig feest voor personeel, klanten en vaste 
relaties in de Jos Theys Boerderij. Ongetwijfeld de 
eerste stap naar een verdere succesvolle groei. 
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