PERSBERICHT dinsdag 21 november 2017
Elbeto Techniek sluit zich aan bij Hoppenbrouwers Techniek
BEST: Elbeto Techniek, al ruim 16 jaar sterk vertegenwoordigd in de regio Best als
elektrotechnisch installateur, sluit zich per 1 januari aan bij Hoppenbrouwers Techniek.
Cor-Jan Briggen, samen met Ruud Verstraeten eigenaar van Elbeto; “Als bedrijf kwamen we
mede door het faillissement van winkelketen V&D en nog een aantal klanten in zware tijden.
Ik volgde Hoppenbrouwers al sinds onze start en dacht altijd, dat is een ‘model bedrijf’ dat
bij ons past. Ik ging in gesprek met een van onze grotere klanten over hun visie en
ervaringen wat betreft overnames. Zij adviseerden ons om juist eens met Hoppenbrouwers
te gaan praten, zodoende heb ik contact gelegd met Henny de Haas. De klik was er meteen”,
vertelt Cor-Jan.
Ruud Verstraeten; “We zijn een solide bedrijf waar medewerkers een groeiende behoefte
hebben aan duidelijkheid en structuur. Als kleinere organisatie hebben we te weinig tijd en
capaciteit om ons te richten op het automatiseren van processen. We hebben als bedrijf
nooit deze omslag kunnen maken, terwijl niet vergaand automatiseren juist steeds meer
geld kost. Dit geldt ook op het gebied van innovatie, veiligheid en andere randzaken waar we
als bedrijf mee te maken hebben. Nu we aansluiten bij Hoppenbrouwers hoeven we het wiel
hier niet in uit te vinden omdat het allemaal al georganiseerd is. Met deze aansluiting kan
Best zich volledig blijven focussen op haar kerntaken voor u als relatie. Daarnaast biedt het
voor onze medewerkers mooie kansen om door te groeien binnen het bedrijf.”
Henny de Haas, algemeen directeur; “De integratie met Elbeto is een win-win situatie. We
bieden medewerkers de openheid en vrijheid waar zij behoefte aan hebben en het creëert
kansen voor medewerkers met ambitie die door willen groeien. We heten onze nieuwe
collega’s dan ook van harte welkom. Ik zie de nieuwe vestiging in Best als een mooie
aanvulling op de uitbouw van onze retailactiviteiten. Verder draagt het bij aan de strategie
van lokale aanwezigheid waardoor we ook een betere spreiding van klanten hebben en
toegang tot nieuwe medewerkers”.
Hoppenbrouwers Techniek vindt haar oorsprong in het Brabantse Udenhout en is een
moderne totaalinstallateur als het gaat om elektrotechnische, werktuigbouwkundige,
duurzame en beveiligingsinstallaties. De medewerkers staan er op nummer één, tevreden
medewerkers zorgen immers voor tevreden klanten, is de filosofie. Vanuit vijf vestigingen,
zes inclusief Best, verzorgen zij elke dag opnieuw kwalitatief hoogstaande oplossingen. De
vestiging in Best zal zich met name blijven focussen op service-, utiliteit en retail projecten.
Kijk voor meer informatie op www.hoppenbrouwerstechniek.nl
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