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SPIE, een gezamenlijke ambitie

MAINTAIN 2 IMPROVE
Het onderhouden van je assets is in een productieomgeving
een essentiële schakel binnen de bedrijfsvoering. Door continu een optimale balans te vinden tussen prestatie, kosten
en risico’s van de assets, te voldoen aan wet- en regelgeving
en kwaliteits- normen én de productiedoelstellingen hierop aan te passen, levert het een positieve bijdrage aan de
winstgevendheid van een organisatie.

IN BEWEGING BRENGEN
Vijf hoofdzaken (asset management, middelen, prestatievermogen, continuïteit en compliancy) staan allemaal met elkaar in verbinding en brengen elkaar
in beweging. Wij zien het als tandwielen: elke tand draagt bij aan de strategie
en moet dus op een bepaalde manier zijn ingeregeld. Ontbreekt een tand of
is een onderwerp niet op de passende manier ingericht, dan loopt het geheel
stroef, hapert of staat zelfs volledig stil.

ONDERSCHEIDEND
Het onderscheidende vermogen van SPIE ligt in dit verhaal in de menselijke
kant. Wij geloven namelijk dat factoren als cultuur, communicatie en samenwerking hét smeermiddel voor alle tandwielen is. Binnen onze aanpak ligt
hier dan ook grote nadruk op.

GROEI EN ONTWIKKELING
Daarnaast is elke organisatie onderhevig aan groei en ontwikkeling. Iedere
fase in zo’n ontwikkeling vraagt om een andere aanpak, een andere inrichting
van de genoemde factoren. De ervaring van onze techneuten zorgt ervoor dat
er continu oog is voor de inrichting van de factoren in de verschillende fasen
van groei en ontwikkeling. Hoe verder de groei, des te meer grip een organisatie krijgt op prestatie, kosten en risico’s.
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ESSENTIËLE
ROL
SPIE speelt een essentiële rol in het
verbeteren van de (productie)prestaties van onze opdrachtgever, door
het onderhoud te optimaliseren. Resultaatgedreven en kosteneffectief.
Door nauw samen te werken met de
klant (asset owner) en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn er vaak
tijdelijk, daarom is samenwerking en
borging zo belangrijk; de asset owner dient het uiteindelijk zelf te gaan
doen. Dat is de enige weg naar duurzame verbetering.
Wij brengen het proces in beweging.
Dát is onze toegevoegde waarde.

OVER ONS.

SPIE is als specialist in de installatiebranche een essentiële schakel in de
wereld waarin we werken, wonen en leven. We adviseren en begeleiden onze
klanten in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van
energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties. Zo dragen wij
bij aan een beter, aangenamer leven – voor mensen nu en komende generaties.
We zien onze klant als partner en de opdracht als een gezamenlijk te leveren
prestatie. We stappen zo vroeg mogelijk in het beslissingsproces in om zo de
beste prestatie voor onze klanten te kunnen leveren. Wij onderscheiden ons
door een oplossingsgerichte en proactieve dienstverlening met oog voor innovatie en door onze partnergerichte, flexibele en betrokken klantbenadering.
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