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IN DIT NUMMER
Beste lezer,
mobiliteit en bereikbaarheid, het blijven belangrijke punten in de service.
Wie excelleert in innovatieve oplossingen in deze thema's, kan zijn klanten
misschien net dat tikkeltje extra vertrouwen in u kunnen geven. En dan
hebben we het nog niet eens gehad over de geldbesparing
die u zelf kunt realiseren door het optimaliseren van de
mobiliteit binnen uw bedrijf. Veel leesplezier!
Sammy Soetaert
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Door Jan Beek
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Vakbeurzen en seminars
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Nieuws uit de sector met onder meer de
aankondiging van de NVSM Nieuwjaarsdrink in
het Louwmanmuseum, een verslag van de
Masterclass, de Femme Techdag en de SLF Summit.

SERVICEMANAGER IN BEELD: PETER POST,
XYLEM WATER SOLUTIONS..............................20
De serviceafdeling van Xylem Water Solutions
heeft dagelijks te maken met onderhoud aan alle
technische componenten die nodig zijn om water
te transporteren, te reguleren en
te reinigen. Servicemanager Peter Post stuurt deze
ploeg aan, waarbij hij klanttevredenheid graag
centraal zet. Dat betekent onder andere
samenwerken en zelf nadenken.

THEMA
MOBILITEIT
EN
BEREIKBAARHEID
MOBILITEITSDAG: BESPAREN OP
AUTOKOSTEN.................................................17
Mobiliteit en bereikbaarheid
zijn belangrijke
onderwerpen in de
serviceverlenende branche.
Door slim om te gaan met
deze onderwerpen kan er
veel geld worden bespaard.
Eerder dit jaar hield UnetoVNI een congres waarbij
mobiliteit en bereikbaarheid centraal
stonden.

MOBIELE WERKPROCESSEN
OP DIGITALE TOER.......................................22

ANDERS SAMENWERKEN IN BOUWEN ONDERHOUDSKOLOM...................................10
THEMABIJEENKOMST NVSM/HEIJMANS:
SAMENWERKEN AAN VERNIEUWING
Het bouwproces moet op de
schop. Maar vernieuwen kan
alleen als alle partijen in de
bouw- en onderhoudskolom
op een andere manier
gaan samenwerken.
Professionele partnerships
die eigen, innovatieve
kennis en kunde
inbrengen en risico’s
durven te nemen.
Vertrouwen in elkaar is
daarbij essentieel.

‘Accountability’, leek aanvankelijk wat vaag – maar
al pratend en overleggend kreeg het handen en
voeten en ontpopte accountability zich als een
belangrijk instrument voor servicemanagers. Elke
onderneming zou drie kernwaarden direct moeten
kunnen noemen, bijvoorbeeld omzet, winst en
veiligheid. Daarnaast is verantwoordelijkheid ook
bij werknemers belangrijk en moet er worden
ingewerkt op de lacunes binnen het bedrijf.

ZWAARDGESPREK: ACCOUNTABILITY.........13
In Doorn werd onlangs bij DOOR een
Zwaardgesprek gehouden, dat voor alle
aanwezigen een eyeopener bleek. Het onderwerp,
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De ruim twintig
monteurs van
Groeneveld
Transport
Efficiency in
Nederland
hebben sinds
begin dit jaar hun
papieren werkbon
ingeruild voor een
robuuste tablet. Tegelijk hebben de
bestelauto’s een metamorfose ondergaan.
De belangrijkste les van dit dubbele project:
blijf met de monteurs praten en houd het
simpel.

BEREIKBAARHEID: 24/7!.........................24
Onderhoudstechnici moeten altijd bereikbaar
zijn, zeker als je communicatiemiddelen
onderhoudt bij
bedrijven die eigenlijk
nooit onbereikbaar
mogen zijn zoals
brandweer, politie en
hulpdiensten. Een
gestroomlijnde
communicatie en een
goede teamgeest lijken
de toverwoorden om dit
te realiseren 24/7.
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