CREATIEF STERK BLIJVEN
Op de cover van ons bedrijfsblad poseert onze monteur Fernando trots met de Europese bekers van
onze klant Ajax, waarvoor wij onlangs nog haar museum in de Amsterdam Arena van elektra
mochten voorzien. Een prijzenkast gevuld door een aanvallende en goed georganiseerde speelstijl,
die in de hele voetbalwereld bekend is. De Ajax-stijl die huidig coach Peter Bosz weer verder wil
bijschaven en perfectioneren. Zijn spelers moeten bij balverlies de bal binnen vijf seconden weer
terug veroveren. Dit is volgens Bosz het beste moment om de bal terug te krijgen, omdat de
tegenstander de nieuwe spelsituatie nog niet helemaal in kaart heeft gebracht. Inmiddels begint zijn
visie vruchten af te werpen en gaat Ajax steeds beter spelen. Ik zie hierin grote overeenkomsten met
Breedveld & Schröder. Wij hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan onze eigen ‘vijf
seconden-regel’. De klant actief informeren en onze mensen ter plaatse direct vragen laten
beantwoorden met oplossingen. En alert zijn op de werkvloer. Onze mannen die bij Freeroad de
klant attendeerden op enkele onvolkomenheden in de elektrotechnische installatie, terwijl ze alleen
voor de datavoorzieningen kwamen, zijn daar een mooi recent voorbeeld van. Het toonde
professionaliteit en kwaliteit en leverde ons applaus op bij de klant, net als Ajax met haar spel lof
oogst bij het publiek!
Deze speelwijze, en de rooskleuriger wordende economie, zorgt voor een goed gevulde
orderportefeuille. Het afgelopen halfjaar hebben we mooie uitdagende projecten binnengehaald,
waaronder het onderhoud van alle brandmeld-, omroep- en ontruimingsinstallaties van Het
Rijksmuseum. We dragen hiermee bij aan de veiligheid van miljoenen bezoekers per jaar. Een
verantwoordelijke en prachtige opdracht, waarmee we maar weer eens aantonen dat we uitstekend
mee spelen in de Champions League van onze branche. Het betekent ook dat we snel op zoek
moeten naar versterking van onze B&S-ploeg, vooral in de service- en onderhoudstak. Het krijgen
van goed personeel, dat in onze speelstijl past, wordt steeds lastiger. Een probleem waar ook Peter
Bosz mee te maken heeft, maar waarvoor hij met slimme aankopen, eigen kweek en een huurling
van Chelsea op creatieve wijze een oplossing heeft gevonden. Dat is ook precies wat wij doen. Wij
gaan de komende tijd nieuwe kwalitatief goede monteurs aantrekken, maar blijven investeren in
jonge technische mensen, blijven onze ploeg trainen en zijn een samenwerking aangegaan met MM
Techniek uit Diemen. Door deze samenwerking hebben we direct de beschikking over 25 nieuwe
collega’s en enorm veel expertise. Het speerpunt van ons beleid is dan ook om onze mensen en
organisatie te blijven verbeteren, want alleen zo kunnen we onze klanten ons beste spel blijven laten
zien. Een visie die, net als bij Ajax, zonder twijfel zijn vruchten zal afwerpen.
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