Een statige boerderij omgeven door perenbomen, middenin het
centrum van Nederland, waar het huiskamergevoel voelbaar
is. Negen medewerkers, die allen hun taken met passie
uitvoeren en waar de deur altijd openstaat. “Wij brengen alles
weer terug naar waar het in projecten om gaat. Het resultaat
misschien? Ja, ook het resultaat! Maar beter nog: de interactie,
de samenwerking, het vertrouwen en het gevoel dat wij samen
de schouders eronder zetten en de klus klaren!”Dat is adviesen ingenieursbureau ATENSUS, geleid door de zelfverzekerde
ingenieur Edwin de Wekker.

PROEF ONZE SFEER!
De klant wordt verwelkomd door de kwispelende huishond. Een informeel welkom,
wat volgens Edwin precies de bedrijfscultuur weergeeft: op een persoonlijke manier
zakendoen. Dit ontbreekt er vaak bij de klinische vergaderruimte van bedrijven die
veel voor overheden werken. Op het oude
deel is een gezellige huiskamer ingericht.
Een informele omgeving praat volgens
Edwin nu eenmaal veel prettiger. “Het is
anders dan men gewend is. Door onze
visie op samenwerking hebben wij een
grote familie verkregen. Allemaal met dezelfde prettige instelling. Onze opdrachtgevers gaan steeds vaker inzien dat het loont
om een adviesbureau te kiezen dat meedenkt, kwaliteit levert en zeker ook verder
kijkt dan haar opdracht groot is. Dat past
bij ons. Wij noemen onszelf niet voor niets
prettig anders”, legt Edwin uit.
BEELDEND ONTWERP IS DE TOEKOMST
“Waar klanten bij andere bureaus vaak de
plannen voor een rotonde, brug of weg van
een technische tekening moeten lezen,
werken wij veel met beelden. Wij kunnen
een technische tekening lezen, maar
steeds minder klanten en stakeholders
hebben voldoende technische kennis om
het juiste beeld voor ogen te krijgen. Wij
werken nu eenmaal steeds meer met managers dan specialisten. Er gaat veel tijd en
geld verloren door miscommunicatie. De
één ziet een brug en de ander een tunnel.
Dat probleem halen wij weg. Of jij een expert of leek bent, jij ziet direct hoe het product eruit ziet. Maar ook of die twee
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markante bomen aan de linkerkant kunnen
blijven staan”, aldus Edwin. “Meer service
bieden dan gevraagd wordt. Dat is de
standaard bij ATENSUS”.
KLEIN, MAAR SLAGVAARDIG
ATENSUS zoekt haar klanten op ongeveer
een uur reistijd. Om nog dichter bij haar
klanten te zitten, opent het bedrijf later dit
jaar een kantoor in Leeuwarden. “Wij doen
veel zaken in Friesland en zijn dan makkelijker bereikbaar.” Die slagvaardigheid uit
zich ook in de aanpak van projecten op locatie. “Wij hechten waarde aan het samenwerken met onze opdrachtgevers. Een
aantal medewerkers is deels gedetacheerd,
zodat zij aan tafel bij de klant de projecten
kunnen aansturen. Die verbinding van buiten naar binnen is voor opdrachtgevers
onze toegevoegde waarde”. Onze opdrachtgever worden zo ondersteund met
een deskundige organisatie met kennis van
zaken. Onze collega’s schuiven dan gemakkelijk bij hun aan tafel.
ATENSUS BOUWT UIT
ATENSUS bouwt aan haar toekomst
en zeker in 2019. De verbouwplannen zijn
uitgewerkt en in 2019 biedt de oude
boerenschuur plaats aan aan 17 medewerkers. Ook viert ATENSUS in dit jaar haar 10
jarig jubileum. “In die 10 jaar hebben wij
een gedegen naam opgebouwd. Met onze
op de toekomst gerichte blik, zetten wij
stappen om onze branche verder te
moderniseren. En dit alles bij ons aan de
keukentafel, waar de mooiste ideeën
ontstaan”, aldus Edwin.

