Positief geluid van een BMD-medewerker

Het bevlogen BMD Huis
BMD dat ben jij!

Spierballen in
Saamhorigheid

ons hart voor

Kennis
Samen ben je altijd meer: dit is natuurlijk een
heerlijk uitspraak die de spijker op zijn kop slaat. Of het nu gaat
om familie of vrienden, het gaat zeker op voor mijn collega’s bij BMD Advies Oost. Eind vorig jaar ervoer ik met
onze verhuizing rond de jaarwisseling dat zij zoveel
meer zijn. Zo’n verandering vraagt flexibiliteit en betrokken& kunde
heid tot in de kleinste details en dat is wat mij direct is opgevallen in de voorbereidingen naar onze nieuwe werkplek. Ik had een gevoel van geluk met de ‘bewoners van ons BMD-huis’!
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Samen met verschillen
Wij werken op onze vestiging Oost met een klein en
hecht team. Bevlogen als we zijn in een denkbeeldig
huis met veel creativiteit, discipline, soms luidruchtig
enthousiasme maar bovenal met veel plezier. Ons werken als een team vat ik samen in een ‘eerste dimensie’
op basis van ieders kennis en kunde. Een ‘tweede dimensie’ voeg ik hier direct aan toe; saamhorigheid. Ik
denk dan terug aan de uiterst gezellige BMD bedrijfsdagen of de heerlijk ‘aan de klets zittende’ collega’s en
partners tijdens het jaarlijkse kerstdiner. Dankzij
onze verschillen vullen wij elkaar aan, we komen zeg
maar uit hetzelfde ‘BMD nest’.
Derde dimensie
Maar er is nog een dimensie te vinden binnen ons team.
In de persoonlijke medewerkersprofielen op onze website lees je namelijk ieders prachtige eigenschappen.
We hebben hobby’s, smaken, voorkeuren, eigenaardigheden, maar bovenal hebben wij echt ‘spierballen’ in
ons hart als het gaat om BMD. Ik noem het de ‘derde
dimensie’, die nu letterlijk zichtbaar wordt bij zo’n
verhuizing, maar ook in tijden van veranderingen die
om aanpassing vragen; daar ligt onze kracht. Op twee
goed geplande zaterdagen in december stonden wij

‘vrijetijds-gekleed’ om 9:00 uur op de stoep om
onze inboedel zelf te verplaatsen naar onze nieuwe
plek, slechts 1,4 km verderop.
In de wolken
Met trots en voldoening voel ik dat mijn collega’s
samen absoluut meer zijn. De drie dimensies zijn
voor ons de elementen voor succes vanuit ieders
hart. Wij vullen elkaar aan en dat vertaalt zich in
de positieve energie die voelbaar is binnen ons
team en op kantoor. Ik zie dat onze samenwerking
nu meer iets weg heeft van het bouwen aan een
nieuw ‘nest’. Een nest op de hoogste etage van het
moderne kantoorpand ‘Zeus’ in Deventer. Niet voor
niets de beste plek voor ons, als een soort
‘thuishaven’ waar iedereen in harmonie als één BMD
familie weer samenkomt.
Dank jullie wel voor deze ervaring!
Note: Zelfs nu mijn collega’s meer vanuit huis werken
dan vanuit ons ‘thuis’ op kantoor, zie ik in alles onze
kracht naar boven komen. Wij staan klaar voor QHSEvragen van bedrijven, omdat wij ook in de coronacrisistijd een weg weten te vinden om samen te werken met
elkaar en met onze klanten!

