G a a t uw b e d r ij f b i n ne nk o r t ve r h ui z e n?
Gefeliciteerd!
Maar.. Wie gaat de verhuizing organiseren?
Kunt u zo’n omvangrijk proces er wel “bij” hebben?

Installatiewerk

Telecommunicatie

Facilitaire voorzieningen

Technische inrichting

Verhuisbedrijf

Datanetwerk

PMZ project management
neemt de zorgen voor de verhuizing van U over.

Organisatie is onze specialisatie
Wi j ku nn en h et h el e tra ject voor u v erz orgen :
Startplan en begroting maken
Projectorganisatie samenstellen
Selecteren en contracteren van uitvoerende bedrijven
Inkoop van technische en facilitaire inrichting
Instructie van uw medewerkers
Organisatie en begeleiding van:
o de verhuizing
o Aansluiten van machines en apparatuur
o Werkplaatsinrichting
o Aansluiting van informatie en telecommunicatiesystemen
o Nazorg en afwerking

tel
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Even voorstellen:
PMZ project management
PMZ Project management levert sinds 1998 een opmerkelijke dienstverlening, gericht op het besturen van industriële en facilitaire projecten met een multidisciplinair
karakter. Hiervoor is naast meervoudige technische expertise, ruime ervaring aanwezig in diverse projecten.

Wij zijn gespecialiseerd in het verplaatsen van:
-

Kantoren met honderden werkplekken,

-

Datacentra met tientallen servers,

-

Grote- en kleine machines,

-

Transportsystemen,

-

Montage- en assemblagelijnen,

-

Kleine elektronische onderdelen,

-

Hightech apparatuur,

Wij hebben het allemaal al eens verhuisd!

Ook internationale verplaatsingen zijn geen probleem voor PMZ !

Onze aanpak kenmerkt zich door een praktische, no-nonsense instelling.
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Wa a r o m z o u u h e t z e l f d o e n ?
Vele bedrijven beginnen aan een verhuisproject zonder zich bewust te zijn van de
enorme hoeveelheid werk die dat met zich meebrengt. “Ik doe het er wel even bij” is
vaak de gedachte. Zelf doen betekent meestal verlies van aandacht voor de normale
bedrijfsvoering.

Hierdoor mist u kansen, of erger nog: omzet en winst.
Goe de voor berei din g is h et h alve werk
Het verhuizen van kantoren en productieafdelingen vereist een goede voorbereiding.
Daarom organiseert PMZ project management een verhuizing op dezelfde wijze als
een bouwproject. Wij maken eerst een inventarisatie, daarna stellen wij een plan van
aanpak en een programma van eisen op.

Wij hechten groot belang aan het betrekken
van uw medewerkers bij de voorbereidingen. Via hen krijgen wij uitgebreide informatie over de knelpunten die van belang zijn
bij de verhuizing. Bovendien wordt hierdoor volledige acceptatie en medewerking van
alle medewerkers bereikt!

Wij nemen alle informatie en speciale aandachtspunten voor de verhuizing op in een
uitgebreid draaiboek. Bovendien organiseren wij de nodige instructiebijeenkomsten
voor alle betrokken partijen. Op deze wijze ontstaat een pro- actieve organisatie,
waardoor de uitvoering van de verhuizing praktisch zonder problemen en met minimaal productieverlies verloopt.

Wij besparen niet alleen op kosten voor de directe uitvoering van de verhuizing,
maar vooral door het beperken van productieverliezen en logistieke fouten.
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Oplevering en nazorg
Techn ische en facilitaire inrichting
Af werki n g en “fin ishi n g touch”
Na een verhuizing blijven vaak kleine afwerkpunten zitten.
Door de aanpak van PMZ worden alle restpunten weggewerkt. Wij organiseren
een “helpdesk” waar uw medewerkers hun klachten kwijt kunnen. De helpdesk
brengt ordening aan en delegeert de klachten naar de juiste technicus. PMZ
coördineert de klusjesman en de nodige technici en controleert of de klacht naar
tevredenheid is opgelost.
Inkoop en con tracten
Wij hebben geen enkele binding met uitvoerende of ontwerpende organisaties. Wij
stellen ons altijd op als onafhankelijke vertegenwoordiger van de opdrachtgever.
Onze inkoopervaring, met name op het gebied van kapitaalgoederen en diensten,
zorgt ervoor dat uw project binnen de gestelde termijn, en voor een reële prijs wordt
uitgevoerd. Door ons lidmaatschap van de NEVI (Nederlandse vereniging Voor Inkoopmanagement), zijn wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van inkoop.Wij bewaken kwaliteit, voortgang en kosten van het door de uitvoerende partijen geleverde werk.

Wij borgen kwaliteit en garanties door het opstellen van waterdichte leveringscontracten en aannemingsovereenkomsten. Deze worden eventueel door juristen getoetst.
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Kort overzicht van onze referenties:
Een uitgebreid overzicht van onze referentieprojecten vindt u op onze internetsite www.pmz.nl

Opdrachtgever

Verhulst B.V. en Vespi B.V. (luchtbehandelingskasten en kanalen)

Project

Verbouwing van bestaand bedrijfspand om dit geschikt te maken als
productiebedrijf voor plaatbewerking met kantoor.

Taken PMZ

directievoering, budgetbewaking, begeleiding installatiewerk, organisatie van verhuizing

Opdrachtgever

De Boer Holding B.V. (machinefabriek voor de baksteenindustrie)

Uitgevoerd in:

Project

Vanuit Nijmegen naar een nieuwe machinefabriek met kantoor in
Wijchen.

2008 - 2010

Taken PMZ

projectorganisatie, budgetbewaking, bouwdirectie, organisatie van
verhuizing

Opdrachtgever

Bronbemaling en installatiebedrijf Henk van Tongeren B.V.

Project

Nieuwbouw van bedrijfshal met kantoor te Eibergen

Taken PMZ

projectorganisatie, bouwdirectie

Opdrachtgever

Senior Aerospace Bosman B.V. (onderdelen voor vliegtuigmotoren)

Project

Vanuit Rotterdam Z. naar een nieuw bedrijfspand te Barendrecht

Taken PMZ

begeleiding van installatiewerk t.b.v. machinepark en aanpassingen
aan het gebouw om dit geschikt te maken voor het gebruik.

Opdrachtgever

Toppak Fulfilment Service B.V. (opslaan, verpakken en verzenden)

Uitgevoerd in:

Project

Vanuit De Meern naar een nieuw logistiek centrum met verpakkingsbedrijf en kantoor te Houten

2005 - 2008

Taken PMZ

begeleiding van installatiewerk t.b.v. machinepark en aanpassingen
aan het gebouw om dit geschikt te maken voor het gebruik. Organisatie van ingewikkelde verhuizing.

Opdrachtgever

Yokogawa Europe B.V. (meet- regel- en beveiligingsapparatuur)

Project

Nieuw hoofdkantoor en productiebedrijf te Amersfoort (2 project)

Taken PMZ

organisatie van installatiewerk kantoor, productiebedrijf en uitgebreid
datacenter (voor 15 vestigingen in Europa)

Opdrachtgever

MachineFabriek Eerbeek B.V. (v/h Van Oorspronk & Kersten)

Project

Nieuw- en verbouw van machinefabriek met kantoor

Taken PMZ

projectorganisatie, bouwdirectie, organisatie van verhuizing
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2010 - 2011

Uitgevoerd in:
2010

e
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Uitgevoerd in:

Uitgevoerd in:
2006 - 2009

Uitgevoerd in:
2005 - 2008

Uitgevoerd in:
2002 - 2004

Opdrachtgever

Bronbemaling en installatiebedrijf Henk van Tongeren B.V.

Project

Nieuwbouw van bedrijfshal met kantoor te Apeldoorn

Taken PMZ

projectorganisatie, bouwdirectie, organisatie van verhuizing

Opdrachtgever

Drukkerij Eshuis B.V. te Dalfsen (etiketten en flexibele verpakkingen)

Project

Samenvoegen van twee vestigingen in één gebouw

Taken PMZ

projectorganisatie, directievoering over verbouwing en installatiewerk,
organisatie van verhuizing.

Opdrachtgever

Monuta uitvaartverzekeringen

Project

Nieuw hoofdkantoor met callcenter te Apeldoorn

Taken PMZ

organisatie van verhuizing kantoor callcenter en ICT voorzieningen.
Begeleiding van implementatie van nieuw operating system

Opdrachtgever

Schut Systems B.V. (machinehandel, assemblage en service)

Project

Verbouwing van werkplaats met kantoor te Eerbeek

Taken PMZ

directievoering over verbouwing en installatiewerk, organisatie van
verhuizing.

Opdrachtgever

Ordina Oost Nederland B.V. (detachering van ICT specialisten)

Project

Renovatie van kantoor te Apeldoorn

Taken PMZ

directievoering over verbouwing en installatiewerk, organisatie van
verhuizing.

Opdrachtgever

Yokogawa Europe B.V. (analytische meetinstrumenten)

Project

Nieuw hoofdkantoor en productiebedrijf te Amersfoort

Taken PMZ

organisatie van verhuizing van kantoor, productiebedrijf en uitgebreid
datacenter (voor 13 vestigingen in Europa)

Uitgevoerd in:
2004

Uitgevoerd in:
2002 - 2004

Uitgevoerd in:
2001 - 2002

Uitgevoerd in:
2000 - 2001

Uitgevoerd in:
2001

Uitgevoerd in:
1999-2000

Uitgevoerd in:

En verder:
UMC Radboud te Nijmegen (inkoop en contracten t.b.v. nieuwbouw)

2004

Kappa de Zeeuw Golfkarton B.V. te Eerbeek (diverse projecten)

2002 - 2011

Schut Hoes Cartons B.V. te Eerbeek (verbouwing)

2001 - 2002

Senefelder Misset te Doetinchem (interne verhuizing)
Polarcup Benelux B.V. te Groenlo ( nieuwbouw en verhuizing)
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2002
1996 -1998

Hoe kunt u ons bereiken?
Adresgegevens:
PMZ project management
Is een activiteit van:
Project Management van Zomeren B.V.
Kuiperserf 24
6961 NA Eerbeek

Tel.

(0313) 65 69 69

e-mail:

info@pmz.nl

Internet – www .pmz.nl
Op Internet kunt u meer informatie vinden over onze activiteiten. In het onderdeel
projecten vindt u recente informatie over projecten die door ons zijn uitgevoerd.
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