Werkwijze B&S maakt indruk bij ROC van Amsterdam

Drukke zomer!

Snel en netjes werken, afspraken nakomen en goed luisteren naar de klant hebben bij Breedveld &
Schröder voor een drukke zomer gezorgd. In zeer korte tijd werd het overgrote deel van de beveiliging
van twee scholen vernieuwd. Opdrachtgever ROC Amsterdam is dik tevreden met het team van de Almeerse elektrotechnische aannemer, dus er volgen ongetwijfeld nog meer hete zomers!
Files zijn een zeldzaamheid op de Amsterdamse ringweg A10 en mensen bewegen zich loom in hemdshirts en korte broek over
straat in Zuidoost. Voetbalstadion De Arena straalt een serene rust uit achter de hermetisch gesloten hekken. Het is hartje zomer 2015. In de schaduw van het Ajax-bolwerk ligt ook het anders van leerlingen gonzende ROC Zuidoost er vredig stil bij,
maar binnen is een kleine ploeg elektromonteurs van Breedveld & Schröder druk bezig met het vervangen van de beveiligingsinstallatie. Een klus met een scherpe deadline, want in vier weken moet het gepiept zijn.
Ondanks de vakantieperikelen weet de ploeg van projectleider Admir Jajetovic de werkzaamheden keurig op tijd af te ronden.
Geen haastwerk, maar door een strakke planning, snel en netjes werken en afspraken nakomen is er ook gewoon nog tijd voor
overleg en luisteren naar de wensen van de opdrachtgever. En voor creatieve oplossingen! In de sportzaal toont Admir de beveiligingsknoppen bij de vluchtdeuren, die vanwege de ventilatie veel open en dicht gaan. De standaardschakelaars kunnen
dan al snel leiden tot vals alarm en onnodige evacuatie van leerlingen. Een ouderwets hangslot zorgde lange tijd voor uitkomst,
maar het team van B&S bedacht een simpele rode tussenknop, die vals alarm grotendeels voorkomt. Ook zorgde B&S voor een
duidelijk overzicht van alle alarmmeldpunten voor de beveiligingsmensen van de school, zodat zij direct kunnen zien waar iets
loos is en zij snel ter plaatse kunnen zijn.
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Het zijn volgens het hoofd facilitaire zaken van ROC Amsterdam mooie voorbeelden van het meedenken van Breedveld &
Schröder. ,,Dat is waarmee zij zich echt onderscheiden’’, zegt hij, terwijl hij ons een kijkje gunt in het hart van het beveiligingscentrum van de moderne school. Alleen een conciërge is tegenwoordig niet meer voldoende om de veiligheid van de leerlingen
te waarborgen. Twee beveiligers zitten hier voortdurend te turen naar twee mega tv-schermen, waarop alle hoeken van de
school te zien zijn. Met een joystick kunnen zij de ingrediënten op een blikje energiedrank in de hoek van de aula lezen. Het
gloednieuwe systeem draait nog maar kort, maar nu zijn het aantal diefstallen en opstootjes al drastisch verminderd en voelt
iedereen zich veilig. Het geeft B&S veel voldoening hier haar steentje aan bij te dragen.
Het ROC Amsterdam, dat 28 leslocaties heeft in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en het Gooi, weet de weg naar Breedveld
& Schröder inmiddels steeds vaker te vinden. ,,Dat komt vooral door wat we bij de nieuwbouw van de Culinaire Vakschool Hubertus & Berkhoff aan de Europaboulevard hebben laten zien. Onze manier van werken heeft indruk gemaakt bij het ROC. Het
snel en netjes werken, onze afspraken nakomen en meedenken met de opdrachtgever spreekt hen enorm aan. Daardoor hebben we meer kansen gekregen om in te schrijven op hun projecten en mogen we steeds vaker het elektrotechnische werk ook
echt uitvoeren’’, vertelt Admir, die als vaste leider van de ROC van Amsterdam-projecten met zijn ploeg plots een hete zomer
beleefde. ,,We hebben twee scholen van nieuwe beveiliging voorzien. Beiden moesten in de zomervakantie binnen vier weken
klaar zijn. Het was hard werken, maar we hebben het met onze manier van werken ruim binnen de gestelde tijd geklaard en
konden zelfs nog het meerwerk op tijd afleveren.’’
Ook na de schoolvakantie is Breedveld & Schröder actief bij ROC-projecten. Admir toont een nog niet eerder gebruikte unit van
het MBO College Amstelland aan de Maalderij in Amstelveen. ,,Dit staat al vier jaar leeg en de school heeft nu besloten deze
unit zelf te gaan gebruiken. Het wordt een flexwerkruimte voor studenten. De ruimte is nog helemaal casco, dus dat betekent
dat we hier alle elektra en data aanleggen. Uiteraard op dezelfde manier als al onze projecten: snel, netjes, afspraken nakomend en meedenkend.’’
Met 28 vestigingen staat er in de nabije toekomst nog heel wat op stapel binnen de onderwijsorganisatie. Het ROC van Amsterdam ziet het investeren in schoolgebouwen als een investering in haar leerlingen. Voor hen is een moderne, veilige en gemakkelijk bereikbare school van groot belang. Daarom kiest het ROC regelmatig voor nieuwbouw en renovaties. ,,Wij willen daar
graag onze vakkundige bijdrage aan leveren en hopen nog vele hete zomers mee te maken in ROC-gebouwen’’, aldus Admir.
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