Antoine Slaats helpt vakmensen
om de puntjes op de i te zetten

Ervaringen en
tips uitwisselen
op de steiger

Antoine Slaats - technisch accountmanager Repair Care

Vakmensen praktische ondersteuning bieden. Even over hun schouder meekijken, concrete tips
geven en waar nodig een reparatie voordoen. Dat is het werk van onze technisch accountmanagers. Antoine Slaats is een van hen. “Ik merk dat vakmensen onze kritische blik én
praktische hulp enorm op prijs stellen.”
De vier technisch accountmanagers van Repair Care
hebben een veelzijdige baan. Enerzijds verzorgen zij
opleidingen, anderzijds doorkruisen ze hun regio om
applicatieondersteuning te bieden bij projecten. In het
zuidoosten van het land is Antoine een bekend gezicht.
Hij richt zich op relaties en projecten in de provincie
Limburg, de oostelijke helft van Brabant en het zuiden
van Gelderland. “De projectondersteuning kun je zien als
coaching on the job. Het is een verlengstuk van de toch
al zeer praktische opleidingen die we aanbieden.”

Eer van je werk
Antoine voelt zich thuis op de steiger. “Mijn praktijkervaring is natuurlijk essentieel in deze rol. Maar de
manier waarop je mensen benadert is minstens zo
belangrijk. Mijn doel is nooit om mensen de les te lezen.
Elkaar versterken, daar gaat het om. Wij bieden onze
expertise aan om gebruikers van onze producten op een
nog hoger niveau te brengen. Zo wordt het ook ervaren.
Dat geeft veel voldoening; je hebt echt eer van je werk.”

Praktische feedback
De prangende vraag is natuurlijk: is Antoine te spreken
over de kwaliteit van de reparaties die hij onder ogen
krijgt? “Jazeker”, lacht hij. “Over het algemeen weten
mensen heel goed waar ze mee bezig zijn.

Sterker nog: sommigen hoef ik echt niets meer te leren.
Maar ook vakmensen die zich prima redden vinden het
weleens prettig om te sparren of om feedback te krijgen.”
Antoine helpt hen om de puntjes op de i te zetten.
“Vooral als het gaat om houtbewerking – en de freestechniek in het bijzonder – zie ik vaak nog verbeterpunten. Met een korte demonstratie en wat praktische
tips maken we daar meteen werk van.”

Projecten aanmelden
De applicatieondersteuning is een kwaliteitsgarantie voor
zowel het uitvoerende bedrijf als de opdrachtgever.
Alle bedrijven die door Repair Care zijn opgeleid, kunnen
er gratis gebruik van maken. Hetzelfde geldt voor
opdrachtgevers. “Het enige wat ze hoeven te doen, is een
project bij ons aanmelden”, vertelt Antoine. “Daarnaast
bezoeken wij natuurlijk ook projecten op eigen initiatief.
Bijvoorbeeld wanneer we garanties afgeven in het kader
van resultaatgericht samenwerken. Het leuke is: overal
waar we komen worden we met open armen ontvangen.”
Een project aanmelden voor applicatieondersteuning?
Neem contact op met Repair Care via
salesnl@repair-care.com of (+31) 0416 65 00 95.
Natuurlijk werken wij volledig volgens de RIVMrichtlijnen.
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Cor Kriesels en
Ger Lambregts
Renospecialist

Renospecialist in Etten-Leur ziet toekomst positief in

“Onze inzet op kwaliteit wordt
steeds meer gewaardeerd”
Het repareren en vervangen van geveltimmerwerk. De vakmensen van Renospecialist in EttenLeur doen haast niet anders. Oprichter en mede-eigenaar Ger Lambregts begon zelf ooit op de
steiger. 33 jaar geleden werkte hij al met Repair Care, destijds nog Window Care geheten. Nog
altijd is hij het merk trouw. “Wij staan voor kwaliteit. Dan is Repair Care gewoon de beste keuze.”
Ger Lambregts leidt Renospecialist samen met zijn
compagnon Cor Kriesels. Het bedrijf werkt voornamelijk
als onderaannemer in opdracht van schildersbedrijven,
maar heeft ook klanten als woningcorporaties. “Ons
werk bestaat voor tachtig procent uit het repareren en
vervangen van geveltimmerwerk”, vertelt Ger. “Veelal
van woningen, maar ook van kerken, monumentale
panden en bijvoorbeeld zwembaden.”

Duurzame reparaties
Er werken gemiddeld zo’n tien mensen voor Renospecialist. Allemaal hebben ze de opleiding van Repair
Care gevolgd. “Daarnaast zijn we als bedrijf D.O.E.gecertificeerd”, vertelt Ger. “De producten van Repair
Care zijn flexibel en hebben een goed standvermogen.
Als echte vakman vind ik dat belangrijk. De kwaliteit
zie je ook terug in het resultaat: reparaties vertonen
nauwelijks scheuren. Garanties geven we met een gerust
hart af.” >>
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