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B E D R I J F S R E P O RTA G E

p marktontwikkelingen
kunnen dingen in beweging zetten.
Mensen en organisaties hebben
elkaar nodig. Creativiteit speelt daarbij een belangrijke rol. Daartoe is
ervaring nodig, met procesvoering en
innovatie, met interactie en communicatie, met leren en evalueren. De
afgelopen jaren hebben wij deze
kennis en ervaring mogen opdoen op
verschillende deelgebieden. Quote
Invest blijft hier dan ook hard aan
werken.

Multidisciplinaire aanpak
De focus op processen, interactie en
innovatie heeft ertoe geleid dat
Quote Invest zich bezighoudt met
een breed scala aan onderwerpen.
Van duurzame energievoorzieningen
tot duurzaam inkopen en van intelligente technieken tot beheer en
onderhoud. Quote Invest kiest ervoor
om als specialist op het gebied van
gebouwgebonden installaties te
opereren: veel onderwerpen en
domeinen te verkennen en te verbinklaar voor het samengaan van televisie,

door internet en andere zullen steeds

burgerd in onze huidige samenleving;

den vanuit een multidisciplinaire aan-

internet en telefoon oftewel triple play.

meer service aanbieden over het net.

tele-leren en tele-zorg staan in de kin-

pak. Energie-, Installatie-, Onder-

Op het gebied van informatisering

Niet alleen in het bedrijfsleven maar

derschoenen, maar laten ook niet lang

houd- en Milieumanagement beho-

neemt internet een steeds prominente-

ook in de zorg zorgt internet voor ver-

meer op zich wachten. Ouderen kunnen

ren inmiddels tot de kerncompeten-

re plaats in onze samenleving in. Som-

anderingen. Tele-winkels, tele-bankie-

door middel van een beeldverbinding

ties van Quote Invest. Hierbij wordt

mige winkels zullen geheel verdwijnen

ren en tele-werken zijn al volledig inge-

via internet contact hebben met iemand

altijd gezocht naar innovatieve werk-

van de thuiszorg of vragen stellen aan

wijze. Op dit punt aangeland past

de huisarts. Hierdoor zullen huisbezoe-

een oproep aan al deze opdrachtge-

ken minder vaak nodig zijn. Met de hui-

vers -bedrijven, instellingen én over-

dige vergrijzing en de toenemende druk

heden- om mét ons samen te werken

op de zorg sector in het oog zijn de toe-

aan innovatie.

passingen legio. Daarnaast levert domotica systemen veel voordelen op zoals

Meer informatie?

energiebesparingen, voorkeursinstellin-

U kunt vrijblijvend een afspraak

gen en veiligheid. Voor implementatie

maken of informatie inwinnen bij:

van domotica systemen zijn echter nog
wel een aantal ontwikkelingen nodig.

Werken aan nieuwe verbindingen
Quote Invest werkt aan nieuwe verbindingen. Verbindingen tussen bedrijfsleven en maatschappij, tussen verschillen-
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de beleidsterreinen en disciplines, tus-
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sen kennis en ervaring. In een complexe
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samenleving nemen onderlinge relaties
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en afhankelijkheden toe. Vraagstukken
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kunnen niet langer geïsoleerd worden
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opgelost. Verbindingen inspireren en
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