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Beste Henk,
Middels dit schrijven willen wij jou nog eens extra bedanken voor de geweldige prestatie die je als
verantwoordelijke projectmanager bij ons hebt neergezet . In de 2,5 jaar dat je voor ons actief was is er
heel veel moois tot stand gekomen .
Een productiebedrijf (machines en drukpersen incluis) verhuizen en alle beschikbare bedrijfsruimten
rigoureus verbouwen en anders inrichten, waarbij het productieproces en/of de klant niet of nauwelijks
gehinderd wordt, is bepaald geen eenvoudige opgave .
Je hebt bij Eshuis het gehele traject meegemaakt; van plannen maken, tekenen, plannen
doorontwikkelen, alternatieven bedenken, offertes aanvragen, het werk aanbesteden, projectteams en
bouwteams aansturen en uiteindelijk een concreet resultaat neerzetten. Samen met interne
medewerkers en externe partijen heb je naar ons idee het maximale resultaat behaald, ook gegeven
het beschikbare budget. Het gehele proces van plannen tot realisatie heb je steeds als "complexe
schuifpuzzel" betiteld en dat was het ook zeker. Voor Eshuis is in een periode van bijna 3 jaar de
transformatie van drie locaties naar "Eshuis onder één dak" succesvol afgerond . Wij kunnen met de
nieuwe huisvesting onze bedrijfsvoering naar een hoger plan tillen en beduidend efficiënter werken .
Wij realiseren ons terdege dat jij in dit proces een heel belangrijke rol hebt vertolkt en zijn blij dat we
gebruik konden maken van jouw expertise en ervaring als projectmanager.
Ons prachtige energiebesparende en milieuvriendelijke Aquifer systeem (warmte- en koudeopslag in
de grond) was het laatste deelproject wat onder jouw projectleiding succesvol uitgevoerd is. Ook de
betrokken externe partijen hebben aangegeven dat het voor hen in een open en eerlijk klimaat prettig
samenwerken was met jou, alhoewel je zakelijk gezien vlijmscherp bent omgegaan met de financiële
belangen van Eshuis. Wij zijn met zijn allen trots op het uiteindelijke resultaat.
Indien je Eshuis BV in de toekomst wilt gebruiken als referentieproject of ons met (potentiële) relaties
wilt bezoeken, dan werken wij hier graag aan mee en staat de koffie klaar .
Nogmaals`bedankt en veel succes gewenst met PMZ bij nieuwe uitdagende projecten!
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