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Danilith - Family
Familiale bouwmeesters  
Delmulle vieren 100 jaar  
Danilith  

De vierde generatie is aan zet. Michiel, Cilia, Lucas, Carlo en Chiara 
Delmulle kijken vandaag door een kleine achteruitkijkspiegel naar de 
realisaties van hun ouders, groot- en overgrootouders, maar kijken 
samen met alle Danilith-medewerkers vooral naar de toekomst door 
een grote voorruit. Ze zijn allen bijzonder trots op ‘hun’ Danilith en ze 
willen er keihard voor gaan. Want ze weten als geen ander: herhaling 
van succes komt er niet vanzelf. 

Het zijn uitzonderlijke bedrijven die na meer dan een eeuw met  
zoveel enthousiasme plannen smeden voor de toekomst. De  
respectvolle intergenerationele houding binnen de familie, de frisse 
no-nonsens aanpak, de relatief eenvoudige bedrijfsstructuur en de 
vakkennis typeren en bepalen de sfeer bij Danilith.  Maar er moet 
meer zijn. Om een bedrijf 100 jaar succesvol te runnen en klaar 
te stomen voor de volgende eeuw is er ongetwijfeld een geheim  
ingrediënt.

Basiswaarden en familiecharter
Er zijn structuren en duidelijke afspraken nodig om een  
bedrijf met bijna 300 werknemers efficiënt en  
resultaatgericht te laten werken.  Geheel volgens de klassieke 
bedrijfsvoering zet de Raad van Bestuur de langetermijnvisie 
uit en zijn er operationele overlegmomenten op wekelijkse  
basis tussen en binnen de afdelingen. Ook is er de ‘Next’ 
groep (next generation), de stuurgroep van de 5 Delmulles 
van de 4de generatie en Kürt Vanmarcke, CEO. Next neemt 
om de twee weken lopende dossiers door.
Het familiecharter bepaalt de spelregels en elk overleg houdt 
vast aan de basiswaarden beschreven in de Danilith-missie: 
respect, vertrouwen, openheid en vakmanschap.  Het was 
de 3de generatie: Geert, Rudy, Eddy, en Philippe Delmulle 
die met een zeer vooruitziende visie meester Jozef Lievens 
– een Belgische autoriteit op vlak van familiebedrijven – een  
familiecharter liet maken.  Daarin staat dat een familielid in 
dienst kan treden vanaf de leeftijd van 27 jaar, minstens drie 
jaar ervaring moet opgedaan hebben in een extern bedrijf 
en dat er een openstaande vacature moet zijn.  Het charter  
bepaalt ook dat externen in de raad van bestuur een noodzaak 
is en er zo een kritische noot en klankbord gecreëerd wordt 
in het familiebedrijf.  Corporate governance is een sleutel tot 
succes voor een familiebedrijf, maar het vergt inzicht en moed 
om het toe te laten. Moed, omdat het charter ook oplegt dat 
werken als familielid bij Danilith stopt op 60 jaar zodat er 
ruimte kan gemaakt worden voor de opvolgers. 

Het geheime recept
Bedrijfsstructuren, een generieke waardebepaling en een  
familiecharter: tot dusver de drie feitelijke pijlers waarop  
Daniliths bedrijfsvoering is gebaseerd. Maar op zich zijn deze 
pijlers niet zo bijzonder.  De meest onderscheidende pijler 
is van een gans andere orde, is uniek en vaak krachtiger in  
familiebedrijven, is niet meetbaar en is niet vast te leggen in 
charters of jaarverslagen: serendipiteit.  
Even mooi als het woord is de betekenis ervan: ‘binnen  
werkingsstructuren ruimte laten voor het vinden van iets  
onverwachts en bruikbaars, een oplossing die niet voor de 
hand ligt’.  
Het bezorgt Danilith ongetwijfeld een bedrijfscultuur vol 
frisse geesten, een ware gun-mentaliteit tussen familie en  
personeelsleden en een dynamische vibe om er voor te blijven 
gaan. Serendipiteit verknopen met rationele structuren en  
afspraken is eigenlijk een beetje magie creëren. En magie 
werkt activerend.  Meer dan we zelf willen aannemen is hier 
plaats voor in het ondernemerschap.  Meer zelfs: het is ruimte 
maken voor een bepaalde souplesse van denken en omgaan 
met collega’s.  Het is geen valse vorm van romantiek, maar 
althans bij Danilith een directe en typerende omgangsvorm 
die al 100 jaar aanwezig is.   De combinatie van dit alles liet 
het bedrijf toe om altijd open te staan voor innovaties, om 
te durven veranderen en vooral: om samen keuzes te maken.  
Samen met de familie en medewerkers. Met respect voor het 
verleden en voldoende vrijheid voor de nieuwe generaties. 



Danilith bouwt enkel op stevige fundamenten
De lange termijn visie van Danilith – bouwwerken creëren 
waar mensen wonen - was al vrij snel, van bij de tweede  
generatie, gelegd. De eerste generatie, Octaaf Delmulle was 
meubelmaker-schrijnwerker.  Het zijn Octaaf zijn vier zonen 
die de kleine meubelmakerij groot maakten en uitbreidden 
tot een traditioneel woningbouwbedrijf.  En het is één van de 
zonen, Daniël Delmulle, die in de gouden jaren 60 de gro-
te innovatie tot geprefabriceerd bouwen lanceert en er de 
naam Danilith (Daniël en lithos/steen) aan gaf. Het Danilith 
bouw-systeem was geboren. Ook Daniël had vier zonen, met 
wie hij het bedrijf sterk uitbouwde.

Het woord innovatie bestond nog maar nauwelijks, maar toch 
ontwikkelde Danilith een uniek geprefabriceerd bouwsys-
teem waarbij de gevels, inclusief het schrijnwerk in het atelier  
werden vervaardigd. Duurzame prefabricatie was gelanceerd, 
het leverde immense tijds- en kwaliteitswinsten op voor de 
klanten en het werd gedurende meer dan 25 jaar alsmaar  
verder geoptimaliseerd.

Na de crisisjaren in 1987 maakte de familie alweer een  
gedurfde keuze en zetten ze volop in op automatisatie en  
digitalisering. Er werd een nieuwe computergestuurde  
productiehal gebouwd, een ERP-systeem opgezet en er werd 
volop gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen.
Het bedrijf groeide verder en startte enkele jaren later, in 
1991, op de Nederlandse markt. In 1995 worden de kantoren 
in Etten-Leur (Nederland) opgericht. In 1996 viert Danilith 
haar 75-jarig bestaan.      
In 2011 doen externe bestuurders hun intrede. In 2016  
beslist de familie om een externe CEO te benoemen en te laten  
intreden in de raad van bestuur. Het bedrijf groeit vrij snel en 
bevestigt dit door twee nominaties in Trends Gazellen en nu in 
2021 is de 4de generatie aan zet.  
Michiel en Lucas zetelen sinds dit jaar in de raad van bestuur, 
samen met de 4 zonen van Daniël Delmulle: Geert, Rudy, 
Eddy en Philippe, geflankeerd door 3 externe bestuurders 
(Jean-Pierre Dejaeghere, Kürt Vanmarcke en Sam Furnier).

Company, 
 strategy and future

Bouwen staat centraal in de samenleving – groeistrategie 
Danilith is voor vele generaties van de familie en de  
medewerkers een levenswerk. Verschillende generaties van 
dezelfde families werken bij of bouwen met Danilith. Nu heeft 
bouwen op zich wel altijd centraal gestaan in de samenleving. 
Dat was 100 jaar geleden ook al het geval.  Bouwen maakt 
fundamenteel deel uit van een sociaal beleid door mensen 
toegang te geven tot onroerend goed en door economi-
sche groei te creëren. Dat gegeven bepaalt een deel van het  
maatschappelijk belang van het bedrijf en wordt nog versterkt 
als men weet dat 260 mensen in vast dienstverband en 40 
mensen op interimbasis aan het werk gezet worden.
Danilith wil letterlijk blijven bouwen aan de toekomst en zet 
volop in op groei.  De vierde generatie kiest voor het verder 
inzetten op drie marktsegmenten – particuliere woningbouw 
(50%), business to business (25%) en eigen ontwikkelingen 
(25%). Diversificatie zorgt voor iets minder afhankelijkheid 
en is ook verrijkend.  De kennis van de ene sector is van  
toepassing op een andere en zo cumuleert het bedrijf jaar na 
jaar, project na project, expertise.
Het business to business segment won de afgelopen  

jaren sterk aan belang.  Zo zijn er al meerdere repetitieve  
opdrachten voor zorg instellingen zoals woonzorgcentra,  
assistentie-woningen, enz ….  gerealiseerd. 

Ook Nederland als nieuwe afzetmarkt sinds 1991 is nu  
booming.  Algemeen directeur Nederland, Piet Devos, bouwt 
verder aan de groei binnen de Nederlandse markt, met een 
jaarlijkse omzet van 10 miljoen euro.
Het geautomatiseerd bouwen onder vrije architectuur, 
de troefkaart van het familiaal bedrijf, was in 1991 slechts  
sporadisch ingeburgerd op de Nederlandse woningmarkt.  
Nederland is van oorsprong een projectmatige markt,  
waarbij bouwheren een zeer minieme inspraak hadden op vlak 
van indeling, vorm, stijl van de woning. Deze gedachtengang 
evolueert stilaan en meer en meer Nederlanders kiezen voor een 
persoonlijke inbreng in het bouwproces. Delmulle Nederland  
speelt hier als verkooporganisatie (en als trendzetter) steeds 
verder op in. Het zijn de Danilith medewerkers die in de  
eerste plaats het verschil maken, sterk ondersteund door de 
jarenlange ervaring en kwaliteit van het uniek bouwsysteem. 



Danilith 5.0
Met grote ondernemingszin zet Danilith zijn 2de eeuw in.  Met de vierde generatie aan zet wordt gewerkt aan Danilith 5.0.  
Sowieso blijft het de keuze om enkel met familiale aandeelhouders, gesteund door professionele externe bestuurders, het 
beleid te bepalen. En dat zal gebeuren met respect voor het verleden en een gezonde kijk op de toekomst. Het staat vast 
dat er verder zal gewerkt worden aan automatisatie en verdere doorgedreven optimalisatie van het productieproces in 3D.  
Aan de fundamenten van het huis: traditie en innovatie, zal niet worden geraakt.  Die zullen wel worden gecultiveerd op de 
‘Danilith’ -manier.  Met zeer veel expertise, maar tegelijk met veel ruimte voor overleg, nuchtere beslissingen en evenzeer 
met een beetje ‘magie’ zal het bedrijf verder worden gerund en overgedragen worden aan kinderen en kleinkinderen.

De magie van het verbinden. De magie van vrijuit en met kennis van zaken te kunnen overleggen en zo tot nieuwe of nog 
betere oplossingen te komen.  En dat gebeurt niet noodzakelijk in een vergaderzaal, in de fabriek of op de werf.  Dan kan 
ook in het bedrijfscafé zijn, waar traditioneel op vrijdagavond Jan en alleman en de Delmulles met een pint de werkweek 
afsluiten.  Gezelliger wordt het niet.  Op de gezondheid van de eeuweling!

Duurzaamheid en digitaliseren van bouwprocessen
De laatste jaren verplaatsen steeds meer delen van de  
productie zich in de ganse bouwsector van de bouwplaats 
naar de fabriek, maar Danilith was hier in de jaren 60  
pionier en heeft die voorsprong behouden. Het geïntegreerd en  
geautomatiseerd bouwen van bijna volledige huizen (Home 
made Homes concept) in het atelier betekende (naast  
tijdswinst) al in het beginstadium een doorgedreven  
budget- en kwaliteitscontrole. 
Het verduurzamen is als het ware al voor het woord trendy 
werd ingebakken in de bedrijfswerking en bepaalt nu meer 
dan ooit de toekomstige waardering. 
Al voor de wetgeving het opgelegde was ecologisch en ener-
gie-efficiënt bouwen bij Danilith een feit.  

Reeds in de jaren 70 werden woningen gebouwd met  
kwalitatieve isolatie, lang dus voor er sprake was van EPB 
of BEN.  Door de steeds evoluerende automatisatie, de  
expertise van eigen EPB-experten en het BIM (Bouwwerk 
Informatie Model) is het duurzaam bouwen inherent aan het 
bedrijfsproces en een stevige basis voor de toekomst.
Naast het duurzaam bouwen zet Danilith voor haar eigen  
gebouwen en medewerkers ook hard in op ecologische  
elementen zoals onder andere zonnepanelen (voorzien de 
elektriciteit voor de ganse fabriek), hybride bedrijfswagens, 
elektrische heftrucks en laadpalen, fietslease-mogelijkheden, 
sorteren en recycleren op de werf met eigen recyclagepark, 
filteren en hergebruik van water uit productie.
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Omzet en ambitie

€30.000.000 €45.790.000 €49.800.000 €53.175.000 €53.700.000

start schrijnwerkerij | Octaaf Delmulle (stichter)

Sedert 2015 tekent zich een groei af in alle marktsegmenten.
Totale omzet

Informatie Danilith – Stephanie.dewever@danilith.com – 056 69 42 24 (communicatie)
Pers: yannic.demeyer@zalm.biz – 0497 480 657
Beelden en tekst vrij van rechten voor publicatie voor de pers: www.zalm.biz/referenties/Danilith

evolutie naar prefabricatie | samen met Daniël Delmulle (2de generatie)

start geïndustrialiseerd bouwconcept | door Daniël Delmulle

1ste woning op Batibouw | bezocht door prins Albert en prinses Paola

derde generatie aan zet

start op de Franse markt

start op de Nederlandse markt

oprichting kantoor Delmulle Nederland (Etten-Leur)

familiecharter en intrede externe bestuurders

externe CEO en zijn intrede in de raad van bestuur

sleuteloverdracht 4°generatie

• automatische productie, ontwikkeling 1°steenlegrobot | eerste steenlegging in  
aanwezigheid van minister Geens

• bouw van nieuwe computergestuurde productiehall van 7.500m2

Gouden Klomp | meest verdienstelijke Belgische ondernemer die exporteert naar Nederland


