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Eerst heb je de gemeente Olst-Wijhe, vervolgens 
Salland en daarna de rest van Nederland.  
Zo ligt heel duidelijk de volgorde van Spekschate 
Installatietechniek als het gaat om klanten die  
prioriteit hebben voor het bedrijf. Een heldere 
keuze die alles te maken heeft met de service 
en kwaliteit die deze bloeiende onderneming wil 
bieden. De inwoners van Olst zijn er maar wat blij 
mee!

Dienstverlening
Bij Spekschate zijn ze gespecialiseerd in diversiteit 
op het gebied van installatietechniek. Dat wil  
zeggen dat ze echt allround zijn. Of het nu gaat 
om loodgieterswerk; elektrotechniek; riolering; 
zink-, lood- en koperwerk of warmtetechniek. Van 
zonnepanelen tot warmtepomp, van lekke dakgoot 
tot defect sanitair. Vierentwintig uur per dag, zeven 
dagen lang staat een team van 18 professionals 
voor je klaar. “Bij Spekschate schrijven we daar-
om Dienstverlening met een hoofdletter. Om het 
belang te onderstrepen van de pijlers waarop ons 
werk gebaseerd is: kwaliteit, betrouwbaarheid en 
flexibiliteit”, zo zegt Melanie Meijerman.

Teamwork
Het team is een gedreven club van jonge jongens 
en ervaren ouderen, bijna allemaal afkomstig uit 
Olst. Samen zorgen ze voor actuele kennis afkom-
stig uit de opleidingen en ervaring en efficiëntie uit 
de praktijk. 

Een sterk team dat onder leiding van  
werkvoorbereider en eigenaar René Klein Ovink 
veel werk verzet. Zoveel, dat ze keuzes moeten 
maken om aan de vraag te kunnen voldoen. En 
dan gaan de klanten uit de gemeente voor. Op die 
manier, dichtbij, lokale kennis, de klanten kennen, 
kan optimale kwaliteit en service worden verleend, 
in geval van storingen ook buiten de reguliere 
werktijden.

Particulieren
De focus van het werk ligt bij Spekschate op de 
particuliere klant. Om deze goed te kunnen bedi-
enen doorlopen alle jonge jongens een uitgebreid 
opleidingstraject. “Om technische problemen op 
te kunnen lossen moet je eerst de volledige instal-
latie van een woning kunnen doorgronden. Pas 
dan heb je inzicht in de mogelijke oorzaken van 
een probleem. Daarom beginnen alle jongens in 
de nieuwbouw. Na een aantal jaren zijn ze dan 
klaargestoomd voor het allround servicewerk”, 
aldus een trotse René.

“Iedereen uit de gemeente heeft bij ons een streepje voor”
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