Zonnig
De klimaattop in Parijs en de Gouden Bal voor Lionel Messi. Ze lijken niets met elkaar te maken te hebben. Toch is er op de
achtergrond een bindende factor: Breedveld & Schröder! Tijdens de klimaattop werd wereldwijd afgesproken dat de opwarming van de aarde tot 2 graden moet worden beperkt. Dat kan alleen met duurzame energie, zoals groene auto’s en zonnepanelen. Innovaties waar B&S een topspeler in wil zijn. Het installeren, onderhouden en beheren van laadpunten voor elektrisch
vervoer loopt inmiddels al een aantal jaren als een zonnetje bij ons bedrijf en dit jaar gaan wij daar installaties van PV-panelen
(ook zonnepanelen genaamd) aan toevoegen. Nu de cowboys een beetje uit de markt raken, een keurmerk niet ver weg meer
is en de overheid na de klimaattop ook rijp lijkt voor een nieuwe slag, is het voor ons een prima moment om ons actief op deze
markt te gaan begeven.
De eerste opdrachten voor zonnepanelen hebben we al gescoord en we streven net zo productief te worden als de voorhoede
van FC Barcelona. Messi, Neymar en Suarez waren in 2015 samen goed voor 137 doelpunten voor de Spaanse topclub! Het
plezier straalt van het supertrio af en niet alleen in de wedstrijden. Ook op de trainingen dartelen de topscoorders als jonge
honden over het veld, gunnen elkaar alle eer en schaven, hoe goed ze ook al zijn, voortdurend aan verbetering van hun kunnen. Het moet een genot zijn voor de technische leiding, die hen sinds kort nog beter kan volgen door een slim camerasysteem, dat in Nederland exclusief door het Almeerse bedrijf Datawiresport wordt verkocht. Drie tot vijf camera’s overzien het
hele veld en speciale software volgt de bal. Onze ploegmaten Patrick Lensen en Alfredo Tagayun hadden de eer zich te verdiepen in dit systeem op het sportcomplex van FC Barcelona, want B&S is de vaste partner van Datawiresport voor de installatie,
onderhoud en beheer van dit gloednieuwe systeem.
Het onderstreept nog maar eens het innovatieve karakter dat ons bedrijf in 2016 al 120 jaar kenmerkt. En dat niet alleen. Als
onderdeel van de dagelijkse leiding voel ik mij soms net als die van FC Barcelona. De meeste van onze spelers hebben net zoveel lol in hun werk als zonnekoning Messi en consorten, tonen zich tijdens workshops en opleidingen zeer leergierig en opereren op de werkvloer als een ingespeeld team. Ik zie mensen met de week beter worden en opstomen binnen ons bedrijf. Samen storten we ons met volle overgave op de nieuwste technologieën met als doel een zonnige toekomst voor ons allemaal!
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