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Een weldaad aan inspiratie in onconventionele sfeer

De ultieme kick
TEKST Jeanette van Haasen fotografie Raldo Neven

Smaakvol

“Ik had het plaatje al helemaal in gedachten”, zegt William Snoeren (44). “Het pand
moest zowel mooi als efficiënt zijn. Het
eindresultaat is helemaal naar wens geworden.” Op de begane grond bevinden zich de
showroom en het magazijn met daarboven
de kantoren plus lunchruimte met aansluitend een terras. Bevoorrading van de
verwerkende ploegen vindt 24 uur per dag
probleemloos plaats via een laadruimte die
verbonden is met het magazijn. Uiteraard
heeft G&S Project bij de inrichting zichtbaar haar eigen vakkennis meegenomen.
Uitgangspunt voor de inrichting was om in
het eigen pand meerdere toepassingsmogelijkheden te laten zien zodat het hele pand
dienst doet als showroom. Het resultaat
is een stijlvolle combinatie van kleuren en
materialen in een sfeer van smaakvolle
zakelijkheid.

Proefkamer
William Snoeren

Je hebt showrooms en showrooms. De showroom in het gloednieuwe
pand van G&S Project is voor klanten een bijzondere belevenis, voor
architecten een ware snoepwinkel. Achter dit concept schuilt een
hecht team van mensen dat vakmanschap uitdraagt.

Zo’n indrukwekkende binnenkomst maak
je niet dagelijks mee. Bij G&S Project dat
voorziet in totale projectinrichting voor
zorginstellingen, scholen, kantoren en het
Midden- en Kleinbedrijf staan ontvangst
en interactie centraal. De verhuizing van
de Mascagnistraat naar de Centaurusweg
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begin dit jaar was een belangrijke stap. In
samenwerking met INBO Architecten uit
Eindhoven en Compact Building & Design
werd besloten om de bouwtekeningen te
verwezenlijken op een voormalig voetbalveld op bedrijventerrein Quirijnstok in
Tilburg-Noord.

De showroom die men aantreft bij het
betreden van het pand is geen klassieke
toonkamer, maar veel meer een proefkamer.
De manier waarop dit bedrijf met haar
klanten over totaalinrichting communiceert
is opvallend. Verwacht geen stapels catalogi
en mappen waardoor je als klant bedolven
wordt onder indrukken. In een door de
architect ontwikkeld strak designmeubel
zijn alle vloer- en raamdecoratiestalen die
je maar kunt bedenken opgenomen, zodat
er voor elke doelgroep een ruime keuze is.

Vloercirkels

Opdrachtgevers die een stukje vloerbedekking gepresenteerd willen zien kunnen
deze op een originele manier aanschouwen.
Namelijk in een cirkelvorm waarop daarbij

dan ook door hen zitting kan worden genomen in de comfortabele stoelen die erop
staan. Zo kan de klant ter plekke ervaren
of de gekozen vloerbedekking aan zijn
verwachtingen voldoet. “Deze vloercirkels
worden regelmatig uitgewisseld met andere
bedekkingen voor nieuwe sfeerimpressies”,
licht de directeur-eigenaar toe die vanaf
1985 in het bedrijf werkzaam is, dat in 1992
van zijn vader overnam en zich voornamelijk bezig houdt met technische en commerciële zaken.

Interactief

“Bewust kozen wij ervoor om de klant niet
te overspoelen met mogelijkheden om hun
project in te richten”, gaat hij verder. “Wij
werken vanaf het prille begin en stapsgewijs het concept uit. Ook architecten zien
we graag bij ons aan tafel aanschuiven.”
Juist vanaf de beginfase wil G&S Project
hen bij het traject betrekken. Architecten
genieten een eigen workshophoek waarbij
zij gebruik kunnen maken van de stalenkamer, een speciale kamer die ingericht is
met een enorme hoeveelheid stofferingen.
Een ware snoepwinkel voor de bouwmeesters. En in de grote vergaderkamer
met touchscreen kan door architecten,
opdrachtgevers en eindgebruikers interactief aan een ontwerp gewerkt worden.

Op eigen kracht

G&S Project, met een bestaansrecht van
bijna 30 jaar, adviseert, levert en legt
ondervloeren en vloerbedekkingen in
geheel Nederland, zowel voor nieuwbouw
als voor renovatie. Opdrachtgevers in de
regio zijn o.a. Interpolis, TweeSteden
Ziekenhuis, Provinciehuis Den Bosch,
Essent, diverse gemeentelijke en maat-

schappelijke instellingen zoals PI Breda
en PI Tilburg, ASVZ, SMO en OCB.
Spraakmakend was de totaalinrichting van
het Maasland Ziekenhuis in Sittard dat anderhalf jaar geleden werd opgeleverd. Het
bedrijf doet alles op eigen kracht met een
team van zo’n 45 mensen in totaal. Al in
de ruwbouwfase is het bij de advisering
van een project betrokken met de focus op
de opbouw van een vloer. Dit kan een
zandcement vloer of een zwevende anhydrietvloer zijn. Deze vloeren worden
door het bedrijf zelf geleverd en aangebracht. “Daar bovenop leggen onze vaklieden vervolgens de vloerbedekking”, zegt
Snoeren. “Het feit dat wij geen werk uitbesteden en samenwerken met architecten
betekent dat wij de klant totaal ontzorgen.
Wij stippelen met alle betrokken partijen een
duidelijk traject uit. Het concept is helder,
de communicatielijnen kort, het aanspreekpunt zijn wij.”

Recycling

Ook aan duurzaam ondernemen is bij G&S
Project gedacht. Volgens de Cradle to Cradle
gedachte die ervan uitgaat dat economie en
ecologie prima samen kunnen gaan, draagt
ook G&S Project haar steentje bij. Speciale
containers worden gevuld met snijverliesmateriaal van bijvoorbeeld marmoleum- en
pvc-producten en vervolgens opgehaald
en teruggebracht naar de fabrikant voor
hergebruik. Ook verpakkingsmateriaal wordt
gescheiden. Van sommige vloerbedekkingen kan zelfs het garen opnieuw worden
gebruikt.

Gecertificeerd

Investeren in een moeilijke economische
tijd leidt ertoe dat je als ondernemer klaar

bent als de markt weer aantrekt, is Snoeren’s
visie. “Vertrouwen in ons bedrijf is hierin
van doorslaggevende factor geweest”, reageert hij. “Onze grootste kracht zijn onze
mensen en hun deskundigheid. Werken met
echte vaklieden waarborgt service en kwaliteit. Wij kunnen met ons eigen personeel
concurrerend zijn omdat wij de kwaliteit van
het product perfect onder controle hebben.
Het is het ouderwetse vakmanschap dat we
zeer koesteren. Daarnaast zijn wij op alle vlakken volledig gecertificeerd. Dit zijn zekerheden die wij onze klanten kunnen bieden.”

Dichttrekken

Persoonlijk ligt zijn grootste voldoening in
de betrokkenheid bij een project. Samen
met het hele team is Snoeren er vanaf de
prille beginfase bij. In het voortraject waarin
zorgvuldig kleuren en materialen bijeen
worden gezocht tot aan het uitvoeringstraject
waarbij ondervloeren en vloerbedekkingen
gelegd worden. “Als de meubels arriveren is
dat het moment waarop wij de deur van een
gebouw dichttrekken”, glimlacht Snoeren
die binnenkort aan de nieuwbouw van de
St. Josefzorg in Tilburg begint. “Wanneer
je de week erop een uitnodiging ontvangt
voor de officiële opening en daar te horen
krijgt dat wij alle verwachtingen hebben
waargemaakt, is dat een ultieme kick.” �
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