Klant
Branche
Geleverd

de vraag
Pim van Hooijdonk, algemeen directeur
Zandberg B.V.:
“We doen alles op het gebied van het
loodgieterswerk en woningaanpassingen in
en rond Breda. We bestaan bijna 26 jaar en
zijn een echt Bredaas familiebedrijf – ik ben
de jongste telg.”
“In de loodgietersbranche word je
soms weggezet als “vieze kleren die
verstoppingen verhelpen”. Wij willen laten
zien dat we op een hoger niveau werken dan
de standaard. Dat begint bij je uitstraling:
net als in ons werk moet alles netjes en
verzorgd zijn. Dat geeft vertrouwen. Dus
geen spijkerbroek met gaten!”
“We hadden al wel bedrijfskleding: iedereen
in dezelfde truien, T-shirts en jassen. Maar
dat was 20 jaar oud en toe aan vernieuwing.
Met een nieuw logo en nieuwe site wil je
dan ook nieuwe kleding. Onze oude kleding
haalden we bij een drukker die ons logo
erop deed. Prima, maar ’t is het toch nét niet.
Nu willen we een echte kledingleverancier.
We vinden het tenslotte belangrijk!”
Ik kende het merk Mascot van mijn oude
werkgever en dat vond ik er altijd strak en
gelikt uitzien. Toen ik erbij kwam, ben ik
gaan zoeken naar leveranciers van dit merk
en vond zodoende SA Wear. Wij werken
als Bredaas familiebedrijf ook graag met
bedrijven in onze regio en toen was de
keuze snel gemaakt.”
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wat deed sa wear?
“Het eerste contact was goed en de
inventarisatie ging ook goed. Ze kennen ons
inmiddels en hebben onze namen en alle
maten. Wij kennen de levertijden van ze en
dat gaat allemaal prima.
Vanaf begin 2017 zijn de eerste orders
geleverd. Ondertussen hebben we al 12
orders bij ze gedaan en ik ben erg tevreden.
Het contact met Sammie van SA Wear is
erg goed, ze reageert snel en adequaat. Ik
hoef nu alleen nog maar door te geven:
‘Pim heeft 12 shirts nodig’ en dan wordt het
geregeld.”
“Je ziet dat het iets met ze doet: Het
geeft een positieve emotie, zowel bij
medewerkers als bij klanten. Die twee
samen geven mij veel voldoening.”

wat vindt de klant ervan?
“Wij doen het voor onze medewerkers. We
hebben een visie waar we naartoe willen
groeien en de medewerkers zijn daarin erg
belangrijk. Zij werken de hele dag in deze
kleding en dat moet dan wel lekker zitten.
Ze krijgen nu vaak complimenten van
klanten. En ondanks dat het stoere mannen
zijn, zie je dat het toch iets met ze doet. Ze
hechten er waarde aan hoe ze eruit zien.
Het wakkert een positieve emotie aan,
zowel bij medewerkers als bij klanten. Die
twee samen geven mij veel voldoening.”
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