Jeffrey Vogtschmidt bij Werkplein Amstelveens in warm bad

Werken aan werk!

De gemeente Amstelveen is al jarenlang een trouwe opdrachtgever van Breedveld & Schröder. Verschillende schoolgebouwen heeft de Almeerse elektrotechnische aannemer al helpen bouwen of renoveren. Maar ook op het gemeentehuis, dat in Amstelveen nog steeds raadhuis heet, zijn de monteurs
van B&S regelmatig aan het werk.
In de hoek van de grote ruimte naast de hoofdingang van het raadhuis van Amstelveen staat een zojuist afgedankt bord met
een sierlijk logo van het Werkplein voor werk en inkomen Amstel-Venen. Een laatste herinnering aan het UWV, dat hier jarenlang werkzoekenden een helpende hand bood. Zij konden hier terecht voor vacatures, ondersteuning bij het zoeken naar werk
en het aanvragen van een uitkering. Vele inwoners van Amstelveen, Abcoude, Ronde Venen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn werden hier in contact gebracht met regionale werkgevers en konden zo een andere richting geven aan hun arbeidsleven. Het UWV zet nu echter meer in op online contact met werkzoekenden en werkgevers en brengt haar landelijke aantal
vestigingen terug van 100 naar 30.
Eind mei sloot het UWV Werkplein haar deuren in het raadhuis en zijn werkzoekenden uit Amstelveen en omgeving voor persoonlijk contact met het UWV aangewezen op de Amsterdamse vestiging aan de Delflandlaan. Daar komt binnenkort echter
verandering in. Door herverdeling van overheidstaken ziet de gemeente Amstelveen kansen om het gat van het UWV grotendeels op te vullen met een ‘Werkplein nieuwe stijl’. Hiermee richt de gemeente zich op dienstverlening aan werkgevers en ondersteuning aan iedereen die zich wil omscholen of werk zoekt.
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En zo wordt het vertrouwde UWV Werkplein momenteel verbouwd tot het ‘Werkplein nieuwe stijl’ van Amstelveen en omringende gemeenten. ,,Het wordt echt een sociaal plein’’, zegt Robin van Veen, die al jarenlang het contact tussen gemeente en
Breedveld & Schröder onderhoudt. De elektrotechnische werkzaamheden voor het nieuwe Werkplein betekende voor B&Sprojectleider Jeffrey Vogtschmidt een warm bad. Jarenlang had hij nauw contact met Van Veen over de verschillende nieuwen verbouwprojecten van de gemeente Amstelveen, totdat hij na veertien jaar B&S besloot zijn eigen arbeidsleven anders in te
gaan vullen. ,,Ik wilde het eens in de glasvezeltechniek proberen, maar dat bleek toch niet mijn ding. Na twee jaar kon ik weer
terugkeren bij B&S als senior projectleider en weet ik waar mijn plek is. Het is leuk weer hier in Amstelveen te werken met Robin’’, vertelt Jeffrey.
De elektrotechnische werkzaamheden zijn typisch voor een verbouwing. Wat behouden kan blijven behouden, wat overbodig
is verwijderen, wat verplaatst moet worden verplaatsen en vooral veel nieuwe datakabels trekken. Het Amstelveense
‘Werkplein nieuwe stijl’ wordt een combinatie van een open kantoortuin met daarin verschillende dichte units voor gesprekken en cursussen, die met meer rust omgeven moeten zijn. Dat betekent voor de B&S-monteurs veel nieuwe wandcontactdozen en data-aansluitingen realiseren en nieuwe kabels aansluiten op het bestaande netwerk. Ook moet er een stukje toegangscontrole worden aangelegd.
Het Werkplein, waarvoor inwoners zijn uitgedaagd een nieuwe naam te verzinnen, krijgt een zelfde uitstraling als de afdeling
Burgerzaken in de centrale hal. Compleet met van kleur veranderende verlichting, spreekkamers en hufter-‘proof’ armaturen.
,,De verlichting wordt hier helemaal in LED uitgevoerd. Natuurlijk hebben we hier en daar wel een LED-spotje, maar het is voor
het eerst hier in het raadhuis dat een hele ruimte van LED wordt voorzien’’, vertelt Robin van Veen, die al zinspeelt op uitbreiding van LED-verlichting in het gemeentelijke hoofdkwartier. ,,We zetten vanaf nu vooral in op duurzaamheid.’’ Jeffrey en B&S
staan uiteraard klaar om hem daarbij met raad en daad bij te staan.
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