
PIKETDIENST VOOR SPOEDREPAR ATIES B IJ BEVEIL IGDE LOCATIESZ AKELIJKE MARKT

Interview met Marcel Mulder, directeur van Reset National

‘Blij met de open communicatie, 
bereidwilligheid en vriendelijke 
manier van omgang’
Reset National is een bedrijf dat je waarschijnlijk niet kent, maar waar  
je wel veel gemak van ondervindt. Zij zorgen namelijk voor diverse 
opdrachtgevers voor het facility en security management van beveiligde 
locaties, denk bijvoorbeeld aan geldautomaten. Veel zaken doen ze zelf, 
maar als het op bouwkundige werkzaamheden aankomt, schakelen  
ze regelmatig Winters in.

‘We werken samen met verschillende partners in  
het land’, begint Marcel Mulder, directeur van het bedrijf. 
‘Dat doen we vanuit de MVO-gedachte, zodat er niet 
onnodig veel kilometers gereden moeten worden. 
Winters is onze vaste partner voor bouwkundige  
werkzaamheden in het zuiden van Nederland. We 
werken nu zo’n drie jaar samen en dat bevalt heel goed.’

SPOEDGEVALLEN
Wanneer Winters nodig is, is er meestal sprake van 
spoed. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om calamiteiten 
of incidenten zoals een toegangsdeur die klem zit of 
inbraakschade waarvoor snel een tijdelijke oplossing 
geregeld moet worden. Op zo’n moment bellen we 
Winters. Met hen hebben we een piketdienst opge-
start. Dat werkt prima. Je hoeft maar te bellen  
en Winters is er, al is het midden in de nacht.  
Ze stappen meteen in de auto en zorgen ter plaatse 
voor oplossingen en noodreparaties zoals het netjes 
afdichten van een ruimte of het stutten van een pui.’

HET LIEFST ZO MIN MOGELIJK
Dit jaar was het aantal oproepen relatief laag.  
‘Gelukkig maar natuurlijk, want het liefst heb je  
helemaal geen incidenten of calamiteiten. Maar wellicht 
gaan we de komende jaren intensiever samenwerken. 
We hebben als bedrijf nu namelijk ook het realiseren 
van nieuwbouwlocaties erbij genomen en daar hebben 
we natuurlijk een aannemer bij nodig. Het liefst een 
aannemer met ervaring, die samen met ons deze 
nieuwe uitdaging succesvol kan realiseren.’

NIEUWBOUW IN DE TOEKOMST
Winters krijgt dan zeker een kans. ‘Vanuit ons beleid 

zullen we werken met aanbestedingen, maar als  
een nieuwbouw in hun regio valt, nodigen we  
Winters absoluut uit. De open communicatie vanuit 
Michel Gremmen en hoe hij zaken aanvliegt, gericht  
op mogelijkheden en een snelle realisatie, ervaar ik  
als prettig. Net als de inzet van alle medewerkers  
die op ieder tijdstip voor ons klaarstaan. Van onze  
coördinatoren ter plaatse hoor ik dezelfde geluiden. 
Ook zij zijn blij met de open communicatie, bereid-
willigheid en vriendelijke manier van omgang van 
Winters. Het typeert hen echt. Ik heb dan ook alle 
vertrouwen in een toekomstige samenwerking bij 
nieuwbouwprojecten.’
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