Handyman Services ontvangt nominatie voor NVSM Innovatie
Award

Het dreigend tekort aan hoger technisch servicepersoneel, de vraag naar klantbeleving en de
vraag naar efficiency leidde ons aan de onderkant van servicemarkt tot de innovatieve en
creatieve oplossing; de Handyman Services.
De Handyman Services van The Maintenance Company maakt de koppeling tussen hard
facility en soft facility in de technische dienstverlening. Er bestaat namelijk nog geen
combinatie tussen deze werelden, terwijl juist daardoor veel efficiencyvoordeel te behalen
is. Met gevolg een betere dienstverlening en lagere kosten.
Handyman Services biedt innovatieve oplossingen voor onderhoud- en proces vraagstukken
en speelt in op de trends in technisch dienstverlening. De Klantbeleving wordt belangrijker,
de vraag naar efficiency neemt toe en de vraag naar kostenreductie blijft. Handyman
Services is de creatieve oplossing voor het dreigend tekort aan hoger technisch
servicepersoneel aan de onderkant van de servicemarkt.

De NVSM Innovatie Award
Een deskundige jury nomineerde de meest bijzondere ideeën, gerelateerd aan Service
Management, die bedrijven inzonden. Voorwaarde is dat het een innovatie betreft die
verband heeft met de doelgroep van technische Field Service en daarbij past binnen de
interessegebieden van de NVSM.

Op het voorjaarscongres van de NVSM, de Nederlandse Vereniging voor Service
Management, wordt op 30 april door aanwezige leden de uiteindelijke winnaar gekozen.

Nu beschikbaar: demarcatielijst werkzaamheden Handyman
Services
The Maintenance Company krijgt vaak vragen over welke werkzaamheden onze VCA
gediplomeerde Handyman Medewerkers wél en niet (mogen) uitvoeren. Om een duidelijk
beeld van de werkzaamheden van onze Handyman Medewerkers (met kennis van NEN 3140
en NEN10) te geven, hebben we een demarcatielijst opgesteld met daarin de belangrijkste
en meest voorkomende werkzaamheden. U treft hier wellicht werkzaamheden waar u niet
aan had gedacht, maar die onze medewerkers tóch eersteklas voor u kunnen uitvoeren.
Hierdoor kunt u vele euro’s besparen op eenvoudige werkzaamheden die nu door (dure)
gespecialiseerde monteurs, aannemers of loodgieter worden uitgevoerd. Mail
naarinfo@themaintenancecompany.nl om deze lijst op te vragen.

The Maintenance Company

The Maintenance Company is een technisch beheer- en onderhoudsspecialist. Specialist in
uitvoeren van repeterende, planmatige en eenvoudige werkzaamheden op contractbasis.
The Maintenance Company maakt gebruik van innovatieve ICT oplossingen en beschikt over
een landelijk dekkend netwerk met gekwalificeerde technische medewerkers. Klantbeleving,
transparantie en kostenreductie staan hierbij centraal.
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