OndernemersVisie | Quote Invest
Ingenieursbureau leert ondernemers doelmatig
en verantwoord om te gaan met energie
Quote Invest draagt
een belangrijk steentje
bij aan verantwoord en
milieubewust ondernemen. Het advies- en
ingenieursbureau leert
ondernemers doelmatig om te gaan met
grondstoffen en energie. Daardoor kan het
bedrijfsleven aanzienlijk besparen op geld
én een belangrijke
bijdrage leveren aan
het milieu.

QUOTE INVEST
DÉ COMBINATIE VAN
MANAGEMENT EN TECHNIEK
Met directeur Jack van Langen van Quote Invest op locatie.

Quote Invest adviseert en ondersteunt bedrijven en overheid met
energie- en installatiemanagement,
het ontwerpen van installaties en
het doen van haalbaarheidsonderzoeken. Quote Invest is bij uitstek
specialist op het gebied van
gebouwgebonden installaties.
Daarbij moet vooral worden
gedacht aan werktuigkundige, elektrotechnische en sanitaire installaties.

Flexibel concept
De effectiviteit van de te leveren
diensten komt vooral tot uitdrukking in de vele specialismen die in
Quote Invest samenkomen. Zo leidt
de combinatie van management
met techniek tot een flexibel concept. Het voordeel daarvan wordt –
bijvoorbeeld - zichtbaar in nieuwbouw en/of renovatie van bedrijfsgebouwen. Wanneer een onderneming zou besluiten om het
management en advisering over te
dragen aan dit ingenieursbureau,
kan het betreffende bedrijf zich
richten op zijn specifieke bedrijfsvoering. Voor het hele bouwtraject
is er dan nog maar één gespreks00

partner. Dat garandeert een heldere
en prettige werkwijze.

Energiemanagement
Quote Invest maakt energiekosten
beheersbaar door met een deskundige visie te kijken naar het energieverbruik van een onderneming.
“Dit leidt”, verzekert directeur ing.
Jack van Langen, “in veel gevallen
tot een effectieve beheersing van
de kosten én een bijdrage aan een
beter milieu.” Aandachtsgebieden
waarop zijn onderneming zich concentreert, is een breed onderzoek
naar het energieverbruik en het
analyseren van lopende energiecontracten. Uiteindelijk leidt dit tot
een degelijk advies hoe een hoger
rendement door energiemanagement te behalen is.

Installatiemanagement
“Installaties die te maken hebben
met (bedrijfs)gebouwen verdienen
de maximale aandacht. Het gaat
niet alleen om de juiste keuze en
de juiste plaatsing; beheer en
onderhoud zijn net zo belangrijk.”
De uitspraak van Jack van Langen
weerspiegelt zich in de werkwijze
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van Quote Invest. Het ingenieursbureau adviseert en begeleidt ondernemingen bij de technische uitvoering en het onderhoud van gebouwgebonden installaties. Dat kan gaan
om projectmanagement, maar even
goed op deelterreinen, zoals het
opstellen van inspectierapporten en
het formuleren en implementeren
van het onderhoudsbeleid.

Voortraject
Op een bepaald moment hebben
ondernemingen bouw- en/of verbouwplannen. Vaak komt dan de
vraag ‘op welke wijze’ dit uitgevoerd moet worden. Quote Invest is
dan een prima gesprekspartner. Het
zet de plannen op een rijtje, maakt
duidelijk hoe het project aangepakt
dient te worden, wat de risico’s zijn,
hoe de wet- en regelgeving in
elkaar zit en of er een subsidiepot
aanwezig is. In een transparant
plan wordt dan aandacht besteed
aan verschillende procesfases: van
initiatief, via realisatie naar nazorg.

Totaalontwerp
Zoals gezegd is Quote Invest een
veelzijdig ingenieursbureau. Op het
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bedrijfspalet hoort eveneens engineering thuis. Quote Invest vertaalt
een idee naar een concrete toepassing. Hierbij valt te denken aan het
opzetten en ontwerpen van installaties. Maar ook aan het uitvoeren
van technische berekeningen en
het opstellen van kostenbegrotingen.
Met groot plezier zullen de medewerkers bewijzen dat Quote Invest
prestaties zichtbaar maakt.
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In deze eerste aflevering een
profiel in vogelvlucht van Quote
Invest. Het ingenieursbureau
besteedt in de komende vijf
nummers aandacht aan één van
zijn specialismen.

