B&S EN MM TECHNIEK SAMEN STERKER
Elektrotechnische aannemers gaan synergie optimaal benutten
De elektrotechnische bedrijven Breedveld & Schröder en MM Techniek hebben de handen
ineen geslagen. Op hun vakgebied vullen zij elkaar uitstekend aan en kunnen zo profiteren
van elkaars kennis en disciplines. De samenwerking werd begin oktober met een
onderliggende aandelentransactie bekrachtigd.
Breedveld & Schröder en MM techniek trekken vanaf nu samen op als een organisatie, maar blijven
zelfstandig opereren. ,,We zullen in de nabije toekomst elkaars expertise toevoegen bij onze klanten.
Met als kenmerk het behouden van kwaliteit en flexibiliteit’’, vertelt B&S-directeur Robin
Marsé. ,,Het leveren van diensten direct aan de klant blijft het uitgangspunt en daarbij is deskundig
advies geven van groot belang. Kennis draagt bij tot een gedegen advies en de beste oplossing voor
de klant. Door het samengaan met MM Techniek kunnen we allebei profiteren van toegevoegde
kennis en waarde.’’ Daarnaast vullen beide bedrijven elkaar goed aan als het gaat om
beveiligingsinstallaties, onderhoud aan gecertificeerde brandmeldinstallaties, datacentra en
serverruimtes, ziekenhuizen en zorginstellingen, facility management, financials en vastgoedbeheer.
De groei van B&S in de afgelopen jaren was voor de dagelijkse leiding van het bedrijf aanleiding
op zoek te gaan naar versterking. ,,De druk op het middenkader komt steeds hoger te liggen, waarbij
de kans op uitval groter wordt. Als dat gebeurt heeft dat vervelende gevolgen’’, legt Robin Marsé
uit ,,Bij MM Techniek zit dit middenkader waar wij naar op zoek waren. De uitvoering zit bij MM
techniek gewoon uitstekend in elkaar. Als B&S gaan wij kijken waar wij dit ook kunnen invoeren.
Kortom, we gaan de synergie van beide bedrijven optimaal benutten.’’
MM Techniek is gevestigd in Diemen en zag het levenslicht in 2000. Directeur Marco van
Wijngaarde en enkele anderen waren, na jarenlange werkervaring in de elektrotechnische branche,
ervan overtuigd dat het installeren een stuk efficiënter en klantvriendelijker kon. In de afgelopen
zestien jaar hebben zij met hun eigen bedrijf hun gelijk bewezen. De klantenportefeuille bestaat uit
gerenommeerde bedrijven als ANWB, Muziektheater Amsterdam, G-Star, Schiphol Real Estate,
Vodafone, Transavia, het Nationaal Kanker Instituut en Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
DHL en de banken Binck, ING en Rabo. Mooie opdrachtgevers, die lovend zijn over de passie die
MM Techniek voor het vak ten toon spreidt.
Op haar website meldt MM Techniek dat passie een belangrijke drijfveer is. Passie voor het vak, het
meedenken met de klant en het zorgvuldig onderhouden van klantencontacten zijn belangrijke
uitgangspunten. ‘Wij zorgen ervoor dat u een opdracht bij ons kunt plaatsen en er vervolgens niet
meer naar om hoeft te kijken, tenzij u dat wenst. Wij regelen het voor én met u, want daar zijn wij
goed in’, is het credo dat B&S bekend in de oren klinkt.,,

Wij denken er exact hetzelfde over en krijgen dezelfde positieve referenties van onze klanten. Het is
dan ook een perfecte match tussen Breedveld & Schröder en MM Techniek. Ook op innovatief
gebied. Wij staan al sinds onze geboorte in 1896 bekend om ons innovatieve karakter en laten dat
tegenwoordig ook weer zien met onze expertise op het gebied van LED, e-laden, domotica en
zonne-energie. Ook MM Techniek heeft veel kennis in huis als het gaat om innovatieve projecten.
Zo zijn zij sterk in het adviseren op het gebied van energiemanagement en duurzaamheid’’, aldus
Robin Marsé.
MM Techniek investeert net als B&S ook veel in opleiding, ontwikkeling en samenwerking. Dit
alles om haar medewerkers de best mogelijke kwaliteit te laten leveren. Het bedrijf uit Diemen telt
momenteel 25 medewerkers, waardoor er nu samen met B&S een sterke organisatie van zo’n 80
gekwalificeerde mensen ontstaat. Robin Marsé ziet deze samenwerking als een forse stap
vooruit. ,,Dat komt omdat we als organisaties completerend zijn in hetzelfde marktsegment en we
nu alle talenten van alle medewerkers optimaal kunnen benutten. Voor de medewerkers van B&S
betekent dit, dat we vanaf heden meer dan 25 collega’s erbij hebben gekregen of dat MM Techniek
in een klap 55 nieuwe gezichten mag verwelkomen. Het is maar net hoe je het bekijkt. Het
belangrijkste is dat we onze gezamenlijke klanten nu nog beter kunnen bedienen!’’

