
“SAMENWERKEN IN
CORONATIJD

#SAMENSTERKER

Samenwerking
Iedereen is anders en iedereen heeft zĳn eigen expertises en talenten. Voeg expertises en talent samen van mensen

met dezelfde visie en je krĳgt het sterke Verbind.! Samen met SMIT Civiele Techniek, Interimkantoor Verkroost en

Recruitment 74 bieden en zoeken we de verbinding. Deze samenwerking betekent dat je op civieltechnisch gebied bĳ

ons terecht kunt van ontwerp tot en met beheer, van bestek- en tekenwerk tot verhardingsadvies. En ook als je

(tĳdelĳke) uitbreiding van je team nodig hebt, Verbind. zoekt de best passende oplossing voor je.

Wat verandert er voor jou? Nou, wĳ blĳven gewoon je eerste

aanspreekpunt en natuurlĳk kun je blĳven rekenen op dezelfde

kwaliteit die je van ons gewend bent. Op de achtergrond hebben

we nu meer capaciteit, we hebben meer kennis in huis en we

kunnen nog sneller anticiperen op je vraag.

De eerste Verbind.-successen zĳn inmiddels afgerond of zĳn

lopend. Zo hebben we voor de gemeente Leiderdorp de

raamovereenkomst asfaltwerkzaamheden opgesteld op basis

van de nieuwe Standaard 2020.

Focus
Door de samenwerking in de vorm van Verbind. en de overname van diensten

en materieel van RoQs, zĳn we in staat ons nog beter te richten op verharding

en inrichting van de openbare ruimte. Uiteraard blĳven wĳ alle civieltechnische

adviezen en diensten leveren zoals je van ons gewend bent, maar binnen onze

specialisatie verharding en openbare inrichting kunnen we je nu nog beter van

dienst zĳn. Wil je meer weten over wat we voor je kunnen betekenen? Op onze

website www.ccak.nl staat een handig overzicht per onderdeel.

Logo
Om onze focus zichtbaar te maken, hebben we ons logo aangepast.

De algemene term adviesbureau hebben we vervangen door het

specifieke ‘civiele specialisten’. Verder zĳn de kleuren hetzelfde, maar

het logo is krachtiger en voorzien van een ferme handdruk. De

handdruk staat voor waar CCAK voor staat, namelĳk sociaal

ondernemen, een goede relatie, verbinding, daadkracht en respect

voor mens en omgeving.

onze allereerste

nieuwsbriefnieuwsbrief
Er is voor iedereen veel veranderd dit jaar. Aangezien we bĳ CCAK met

plug-en-play al helemaal waren ingericht op het flexwerken, was en is het

thuiswerken voor ons geen probleem. Blik vooruit dus en voorbereiden op de

toekomst.

Het werken volgens plug-en-play blĳft en met een nieuwe samenwerking en een

nieuw teamlid, kunnen we je nu nog beter van dienst zĳn. Uitbreiding vraagt om

ruimte en die hebben we gevonden in Enschede. Onze allereerste nieuwsbrief staat

in het teken van de ontwikkelingen bĳ CCAK in 2020.

NIEUW

CCAK civiele specialisten

Koninginneweg 38
3921 CV ELST (UT)

+31 85 064 64 80
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P a r t n e r v a n

Locatie
Kantoor Hengelo is in november verhuisd naar Enschede! We zĳn daar te bezoeken op het

Business & Sciencepark: Capitool 42. Door ons hier te vestigen met een van onze partners

van Verbind., kunnen we je nog sneller en beter van dienst zĳn. Uiteraard is ons kantoor

volledig ingericht volgens RIVM-richtlĳnen en op ons flexibele werkproces.

Gezien de huidige situatie met betrekking tot corona, kunnen we helaas geen

officiële opening houden en geldt er binnen het pand dat bezoek alleen op

afspraak kan. Je bent van harte welkom aan onze gezellige keukentafel,

maar vooraf dus wel even bellen of e-mailen.

contact

contact

Mandy
Om ons team verder te versterken, hebben we Mandy Gerritse

verwelkomd in ons team. Mandy is een ervaren

accountmanager, met jarenlange ervaring in de civiele techniek

en een groot netwerk binnen onze branche. Misschien heb je

haar inmiddels al gesproken of hoor je binnenkort van haar.

Ze vertelt je graag meer over de mogelĳkheden waar wĳ je

vanuit CCAK civiele specialisten mee kunnen helpen.
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