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Welkom bij Weerkamp Projecten.
Weerkamp projecten is een bedrijf waarbij het woord ‘ontzorgen’ centraal staat.
Dit betekent dat Weerkamp alle aspecten rondom de ver- en aanbouw tot oplevering kan regelen voor grote- en kleine organisaties.

Weerkamp ontzorgt !
Indien gewenst kunnen wij een op maat gesneden advies uitbrengen dat aan uw wensen en budget voldoet.
Onze werkzaamheden zijn divers. We pakken graag uitbouw-, verbouw-, of nieuwbouwprojecten aan.
Tijdens het bouwproces let Weerkamp op budget, tijd, kwaliteit en organisatie. Communicatie heeft Weerkamp hoog in het vaandel staan.
We zijn een kleine organisatie met een groot netwerk van specialisten.

Consultant:
Al een aantal jaren werk ik ook als consultant, voor zowel kleine als grote organisaties, en adviseer en
ondersteun ik als

werkvoorbereider en projectleider.

15 jaar geleden begonnen op operationeel niveau, inmiddels uitgegroeid naar commercieel,
tactisch en strategisch niveau.

Waarom zou u Weerkamp kiezen?
Wij zijn geen prijsvechters. Wij gaan voor kwaliteit zodat u weet waar u aan toe bent. Een paar voorbeelden:

Communicatie.
Alleen dan weet u als klant waar u aan toe bent! Tijdens de bouw nemen we regelmatig de afspraken door, zodat het voor u en ons duidelijk is en blijft.

Plannen.
Weerkamp vindt het erg belangrijk om goed te plannen.
Hierdoor staat de start- en opleverdatum vast. Uitstel van oplevering is bij ons geen optie.

Werkvoorbereiding.
Weerkamp helpt om de keuzes op een rijtje te zetten.
In de voorbereiding worden deze keuzes, bestellingen en opties nauwkeurig
afgesproken en vastgelegd. Hierdoor staat de prijs vast en gaan betalingen en leveringen volgens afspraak.

Team.
De mensen van Weerkamp zijn teamplayers in hart en nieren. Net als in de sport moet er goed samengewerkt
worden om tot een doel te komen. We hebben oog voor detail, zijn kritisch naar onszelf en pas tevreden als u het ook bent.
Door onze jarenlange ervaring kunt u eenvoudig al uw wensen aan ons kenbaar maken , zodat u één aanspreekpunt heeft.

Ontzorgen en kwaliteit leveren.
Het ontzorgen van de klant werkt het beste als wij in een vroegtijdig stadium betrokken worden in het bouwproces.
Dit werkt in de optiek van Weerkamp het beste met verantwoordelijke partijen. Weerkamp heeft eigen specialisten
en werkt samen met ervaren vakmensen waarmee wij ons kunnen vertegenwoordigen in de bouw.

Faalkosten.
Als bouwbedrijf is de kans groot dat u te maken heeft met faalkosten:
Kosten die ontstaan doordat het bouwproces inefficiënt verloopt, of kosten die u moet maken als het eindproduct niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet.
Als u uw faalkosten reduceert, verbetert niet alleen uw financiële situatie, maar ook de kwaliteit van het werken uw concurrentiepositie.
Wij maken gebruik van de kennis en ervaring van uw medewerkers.
Juist zij weten als geen ander hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat. Waar de zwakke plekken in de werkprocessen zitten.
We stimuleren hun eigen vermogen om tot oplossingen te komen. Deze teamgerichte aanpak, waarbij mensen met elkaar het eigen werk verbeteren,
versterkt hun betrokkenheid.

‘Ontzorgen’
is bij ons "het" werkwoord.
Als de bouwspecialisten hun werk doen, kunt u door met uw dagelijkse werkzaamheden.
Dat gaat veel verder dan alleen de oplevering van uw project.
Het is de rode draad bij al onze bouwwerkzaamheden.

Weerkamp Projecten
Visie.
Werken moet plezierig zijn.
Dit betekent enerzijds dat er ruimte moet zijn voor persoonlijk contact, anderzijds moet het werk dat u aan
ons toevertrouwt op een professionele manier worden uitgevoerd.
Weerkamp streeft daarom naar een persoonlijk contact met haar klanten.
Korte lijnen, no-nonsense en klantgerichtheid zijn kenmerkend voor onze manier van werken.
Wij zijn in staat de continuïteit van de samenwerking met u te waarborgen.
Omdat wij werken met een klein team, met korte lijnen, staat efficiëntie voorop, zo kijken we ook naar de projecten om voor u een optimale prijs
kwaliteitsverhouding te kunnen waarborgen.

Weerkamp maakt het verschil.
Advies en Begeleiding:
Wij ver(ont)zorgen de bouwbegeleiding en
bewaken de voortgang van het werk met rapportages.
Duurzame inzetbaarheid bestaat volgens Weerkamp uit vier elementen:
Gezondheid & vitaliteit, flexibiliteit, cultuur & leiderschap, en mobiliteit.
Stel u zich eens de vraag:
Hoe zitten mijn medewerkers in hun vel? Zijn ze gezond?
Voeren ze op een verantwoorde manier hun werk uit?
Het gaat ook over de mate waarin ze betrokken zijn bij de organisatie en met hoeveel plezier ze hun werk doen.
Groeien medewerkers door binnen de organisatie, is er genoeg uitdaging? Hoe wordt er leiding gegeven?
Geven leidinggevenden zelf wel het goede voorbeeld?

Bepaal waar de organisatie staat.
Is het stabiel, zeer dynamisch en onvoorspelbaar, of ‘iets’ daartussenin?
Is de concurrentie moordend, of heeft je organisatie een monopolypositie?
Zijn jullie vernieuwend of volgen jullie al jaren hetzelfde proces? Dat maakt namelijk nogal wat uit.

Duurzaam bouwen - Cradle to Cradle

(Afval = voedsel)

Bij de samenstelling van onze producten is zorgvuldig gekeken naar de duurzame kenmerken van een product,
de koers die de overheid vaart op het gebied van duurzaamheid en naar de milieuprestaties van het product.
Van het onttrekken van grondstoffen aan de natuur tot en met de verwerking van afval na de sloop van een gebouw.

Kijk vooral niet naar andere organisaties.
Vaak wordt de tip gegeven om bij andere organisaties te kijken om te zien wat bij hen werkt. Maar ik zou het advies geven om dat vooral niet te doen!
Je kunt altijd eens rondkijken en wat advies vragen, maar beleid voor duurzame inzetbaarheid is alleen succesvol als het
past bij jouw organisatie en jouw medewerkers. Uiteindelijk geldt voor bijna al het beleid, dat het succesvoller is als er draagvlak is.

U kunt ons inzetten voor o.a.:
Communicatie, opnames bij/met bewoners, calculatie, tekenwerk, werkvoorbereiding,
inkoop, meer-minderwerk, projectbegeleiding, montage, ect.
Bent u benieuwd naar wat een samenwerking met Weerkamp Projecten voor u zou kunnen betekenen?
Neem contact op voor een geheel vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,

Robert Weerkamp.
Volg ons ook via:

