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Het
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De Wilde ingenieurs groep mocht zich het
hele jaar 2017 Winnaar noemen van de
IJmond Award. De prijs was een verrassende erkenning voor de manier waarop
we zijn uitgegroeid tot succesvol bedrijf.
We beseften dat we veel geleerd hebben
over ons vak en vooral over ondernemen.
Die kennis willen we graag delen. Zo
hopen we mede-ondernemers, klanten en
partners te inspireren.

H

et lijkt wat vergezocht:
monumenten restaureren als belangrijke
activiteit van een ingenieursbureau. Want
zo op het eerste gezicht hebben monumenten niets te maken met kwaliteit, arbo,
milieu en veiligheid. Maar toch: ze liggen
dichter bij elkaar dan je op het eerste
gezicht zou denken. In deze bijzondere
specialisatie ligt misschien wel de kern en
de kracht van alles dat De Wilde doet.
Monumenten restaureren is de passie van
Jeroen. Als je hem vraagt naar het waarom,
zegt hij: ‘Gewoon omdat het mooi is.’ Jeroen
heeft de eigenschap om ‘te waarderen wat
in beginsel mooi is’ en dat te gebruiken als
een basis waarmee hij iets nog mooier kan
maken. Jeroen: ‘Zo maak je gebruik van de
kwaliteiten die er zijn. Dat kan letterlijk met
een huis, een boerderij of een fort, maar
we passen het eigenlijk overal binnen onze
organisatie toe. Bijvoorbeeld bij ons personeelsbeleid. Onze medewerkers zijn de
kern van ons bedrijf. Veel van onze klanten

beschouwen medewerkers van De Wilde als
hun eigen medewerkers. Dat komt doordat
onze medewerkers zich graag verdiepen in
de achtergronden van de klanten. Dat gebruiken ze om te kunnen inspelen op vragen
en ontwikkelingen.
We willen medewerkers in staat stellen om
hun kwaliteiten zo goed mogelijk in te zetten, en ook om nog beter te worden. ‘Wat
kan je?’ ‘Waar wil je naartoe?’ ‘Wat vind je
leuk?’ We helpen ze bij hun persoonlijke ontwikkeling, opleiding en professionalisering.
Onze klanten profiteren daarvan, want we
staan zo garant voor gedreven en deskundige ondersteuning. In betrokkenheid en
deskundigheid ziet de klant geen verschil
tussen de eigen mensen of onze mensen.
Onze dienstverlening gaat verder dan het
uitvoeren van een opdracht. Bij alles wat we
doen, bouwen we vanuit deze basis.
We kijken naar wat mooi is en maken
daarmee iets dat nog beter wordt.’ >>
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We gebruiken mooie dingen
als basis om nog iets mooiers
te creëren.
Jeroen: ‘Het is onze standaard werkwijze.
Je komt de filosofie overal tegen. Bij onze
opdrachtgevers kijken we allereerst hoe we
bestaande werkwijze van bedrijven kunnen
optimaliseren.
Dat doen we door goed te kijken naar hoe
er wordt gewerkt en welke systemen en
materialen worden gebruikt. Vervolgens
kijken we hoe we daar zo goed mogelijk op
kunnen aansluiten. We willen niet per
definitie een voorloper zijn en van alles
overhoop halen. We willen een partij zijn
die betrouwbaar en flexibel is en die
zekerheid kan bieden.
De filosofie om te bouwen vanuit iets dat
mooi is en daarvanuit verbeteren zit diep in
de organisatie verweven.

Wil je meer weten over de visie van de
Wilde Ingenieurs Groep of over onze
projecten? Kijk verder op onze site of neem
contact met ons op. We vertellen je er graag
alles over.

Zowel in onze contacten met klanten,
in ons personeelsbeleid en in het
restauratiewerk gaat De Wilde dus op een
vergelijkbare manier te werk. Met waardering voor het bestaande en met de wens om
samen te werken en vooruit te komen.
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