Visie
2020
The Movie
Theme: ‘De maten van Coenradie’

Wouter Coenradie

Mijn naam is Wouter Coenradie. Ik sta voor kwaliteit, betrouwbaarheid en
vakmanschap. Met een enthousiast en kundig team leveren wij praktische
meetoplossingen waar je op kunt bouwen.
Als ik zie wat ons team sinds 1989 bereikt heeft in Nederland…... Meetwerk
van wereldklasse…..! Logisch dat we ook steeds meer buiten onze
landsgrenzen werken in o.a. China, Qatar, Dubai en Frankrijk.
Mijn visie 2020……! Meten is ons vak. De komende jaren groeien wij uit naar
een organisatie van meer dan 100 collega’s, met vestigingen in binnen- en
buitenland. Met eigen opleiding- en trainingsfaciliteiten worden wij gezien
als de maatstaf in het meten. Kiest men voor minder risico, dan kiest men
vanzelfsprekend voor Coenradie. Innovatie door nieuwe technieken,
slim meetwerk: daar gaan we voor.

world-class surveying solutions

Visie 2020
Coenradie levert wereldklasse meetoplossingen.
Precisie waar je op kunt bouwen. Coenradie is de maatstaf
voor surveying in 2020.

Waarden:
• Kwaliteit, in de vorm van juistheid en correctheid.
Uitstraling van precisie en netheid in presentatie en
omgang.
• Praktisch, uitvoerend en gericht op oplossingen.
Pragmatisch en actiegericht.
• Vakmanschap door kennis en kunde.
Opleiding, training, coaching en bijscholing, gecombineerd
met jarenlange ervaring.
• Betrouwbaarheid, vertrouwen, degelijkheid.
Als Coenradie iets meet, dan is het zeker goed.
Daar kun je van op aan. Daar kun je op bouwen.
• Enthousiast team.
‘Ons’ gevoel, prettige werkomgeving.

De maten va
Zoek je een partner van formaat
die weet van meten, waarbij kwaliteit
hoog in het vaandel staat
Waar de definitie van precisie is begrepen,
samen met netheid de essentie voor
de maat
Meer dan 20 jaar maatwerk in meten,
complexe vraagstukken, snel in kaart
gebracht
Praktisch, echte doeners, dat mag je
weten,
zoeken naar oplossingen, dat is onze
kracht
Coenradie meet het, in de wereld van
surveying, na ons kun je pas vooruit
Coenradie weet het, in de wereld van
surveying, zetten wij de toekomst uit
Geodesie, maatvoeren, 3D, uitzetten
GWW en industrieel
Dit dienstenpakket, zeker niet doorsnee,
met kennis op peil dat is essentieel
Kennis en kunde, jarenlange ervaring,
ondersteund door scholing en
methodieken
Vakmanschap, gecombineerd met
moderne apparatuur en technieken

an Coenradie
Surveying lijkt een klein deel in de keten,
de impact ja die is kolossaal
Risico’s uitbannen, men wil dat weten,
onze bijdrage rendeert dus maximaal
Betrouwbaarheid, precisie in meten,
dat vertrouwen en klasse werd allang
herkend
Coenradie, een naam, niet om te vergeten,
wordt nu ook wereldwijd bekend
Coenradie meet het, in de wereld van
surveying, na ons kun je pas vooruit
Coenradie weet het, in de wereld van
surveying, zetten wij de toekomst uit
Meten blijft mensenwerk,
die kracht zit hier binnen
Met trots en enthousiasme,
gaan wij die wedstrijd winnen
Coenradie meet het, in de wereld van
surveying, na ons kun je pas vooruit
Coenradie weet het, in de wereld van
surveying, zetten wij de toekomst uit

Coenradie visie 2020
world-class surveying solutions
de maatstaf in het meten

precision to build on

minder risico, meer Coenradie

slim meetwerk

innovatie door nieuwe technieken
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See Coenradie
The Movie
on YouTube
Kiest u voor minder risico, dan kiest u voor Coenradie.
De maatstaf in het meten.
Innovatie door nieuwe technieken.
Slim meetwerk daar gaan we voor.

world-class surveying solutions

