Partner voor inrichtingsprojecten
Hoes Projectstoffering heeft een uitgsproken
mening over samenwerking. Partnership met
opdrachtgevers staat centraal. Onafhankelijkheid
ten opzichte van producenten. Optimale verhouding tussen de prijs en kwaliteit. De verwachtingen haarscherp in beeld: technische randvoorwaarden, uitstraling, duurzaamheid, budget
en deadline. Hoes Projectstoffering vertaalt deze
randvoorwaarden in praktische en haalbare
plannen.
Het waarmaken van verwachtingen is dé missie tijdens de realisatie. Met een minimum aan
overlast voor gebruikers en personeel. Uitvoering
door ervaren medewerkers binnen het budget
en op tijd. Heldere communicatie langs korte
lijnen. Natuurlijk staat Hoes Projectstoffering
opdrachtgevers ook na oplevering met raad en
daad bij. Zo is er des te langer door verstandig
gebruik en onderhoud het plezier van de nieuwe
raambekleding of vloerbedekking.
Opdrachtgevers uit onder meer de zorg, onderwijs, kinderopvang, cultuur en bedrijfsleven
schakelen Hoes Projectstoffering in. Voor kleine
én omvangrijke stofferingsprojecten. Nieuwbouw,
vervanging of upgrading. Desgevraagd geven zij
unaniem de eerder opgedane goede ervaringen
als reden. Bij projectevaluaties roemen opdrachtgevers de korte lijnen, betrokkenheid, flexibiliteit
en naleving van afspraken. Hoes Projectstoffering: dé partner voor inrichtingsprojecten.

Warm en gezellig
BrabantZorg levert zorg middels onder meer
24 verzorgings- en verpleeghuizen aan duizenden ouderen. Robert van Oss gaat over de
inrichting van verzorgings- en verpleeghuizen.
“Vanwege goede eerdere ervaringen was de
keuze snel gemaakt. Niets beter voor onze
cliënten dan een warme en gezellige huiskamer. Dan smaakt het eten vanzelf beter.
Hoes Projectstoffering regelde dit tot in de
puntjes. Altijd één en dezelfde vaste contactpersoon voor mij. Bij onvoorziene omstandigheden wordt creatief meegedacht. Medewerkers
van Hoes Projectstoffering lieten de ruimtes na
afloop keurig schoon achter. En correct gedrag
naar onze cliënten toe.”

Betrouwbaar en betrokken
Mariëtte Radstake is Hoofd Horeca van theater
De Lievekamp. Deze schouwburg uit Oss renoveerde de publieksruimtes ingrijpend. Wat was de
aanleiding? “Wij ontvangen jaarlijks ruim 130.000
bezoekers. Hierdoor is de gebruiksintensiteit van
bijvoorbeeld het meubilair en onze vloerbedekking enorm. Daarnaast is ook de rol van de horeca
binnen de activiteiten in theater De Lievekamp
het afgelopen seizoen flink toegenomen. Denk
bijvoorbeeld maar eens aan onze Brunch Blind
Dates en het bedienen van onze gasten na afloop
van voorstellingen. Door de nieuwe en warme aankleding van onze publieksruimtes merken we dat
er steeds meer bezoekers na afloop naborrelen.”
Waarom ging theater De Lievekamp juist
samenwerking met Hoes Projectstoffering aan?
Mariëtte Radstake is duidelijk: “De referenties
waren uitstekend. Dit bedrijf typeer ik met twee
woorden: ‘betrouwbaar en betrokken’. De verwachtingen zijn zonder meer waargemaakt.
Advies, voorbereiding en uitvoering in één hand.
Degelijk werk met net personeel. In de uitvoering
kan het gebeuren dat je op onverwachte momenten te maken krijgt met onvoorziene zaken. Juist
dan is het cruciaal om snel en efficiënt te handelen. De persoonlijke benadering met korte lijnen
van Hoes Projectstoffering bewijst op die momenten zijn waarde. Het resultaat mag er zijn: sfeervolle en eigentijdse publieksruimtes die velen als
modern en gezellig ervaren.”

Afspraak is afspraak
“Onze aula was niet meer van deze tijd. Voor
onze leerlingen wilden wij persé een frissere
uitstraling. In onze aula moeten zij zich op hun
gemak voelen.” Aan het woord is Lineke François
van ROC De Leijgraaf. Een schoolbestuur voor
met name MBO-opleidingen. Ongeveer 750
medewerkers zetten zich voor bijna 10.000
leerlingen in. Waarom de keuze voor Hoes
Projectstoffering? “Bij ons zijn afspraken heilig.
Alles binnen budget en op tijd. Daarbij eisen
wij dat meegedacht wordt. Zo wilde ik wel
een harde vloer, maar geen linoleum. Ik kreeg
op een transparante manier de keus uit alle
beschikbare alternatieven. Mijn hoge verwachtingen zijn zonder meer waargemaakt.”
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