Agressieve kauwen bij PostNL in Zwolle,
netten van Rentokil bieden oplossing.
Gemiddeld bezorgt PostNL in Nederland 500.000 pakketten
en 10 miljoen brieven per dag. Voordat de brieven worden
bezorgd, worden ze gesorteerd in één van de zes
sorteercentra. Het sorteercentrum in Zwolle telt 32.000m2
en heeft 30 laadperrons.

Wensen van de klant
“Al enige tijd hadden we last van de kauwen op onze laadperrons. Ze maakten
er niet alleen een bende van. Ze werden ook nog vrij agressief naar de
medewerkers toe,” vertelt de heer Thomas (Facilitair Coördinator van PostNL).
“Omdat we het probleem snel en doeltreffend wilden verhelpen, zochten we
een professionele partner. In Rentokil hebben we die gevonden. De adviseur
gaf goed advies en met name de documentatie bij de offerte, zoals de
material safety data sheets van de netten en de referenties van anderen, gaven
de doorslag.”

De oplossing van Rentokil
“Tijdens het bevestigen van de netten moest er rekening gehouden worden
met de lampen en de sprinkler installatie. Hier moeten we nog wel bij kunnen
om onderhoud aan te plegen,” aldus de heer Thomas. “De servicemedewerker
heeft mooi werk afgeleverd en ons uitgelegd hoe we het beste de netten
kunnen loshalen om bij de lampen te komen. Kauwen zijn echte volhouders en
al tijdens het aanbrengen van de eerste netten, zochten ze naar andere plekken. We hebben daarom besloten om gelijk extra netten te laten plaatsen. Door
het aanbrengen van de netten hebben we zeker 90% van het probleem
opgelost.”

Voordelen voor de klant
De heer Thomas geeft aan dat het aanbrengen van de netten veel voordelen
heeft. “Er ligt geen vogelpoep meer op de perrons, waardoor we de perrons
niet meer hoeven schoon te maken met de hogedruk spuit. De veiligheid voor
de medewerkers is verbeterd. Ze hoeven niet meer bang te zijn dat ze worden
aangevallen door de kraaien of uitglijden over de vogelpoep. Onze medewerkers zijn dan ook erg tevreden en blij met de genomen maatregelen. En ik ook!
Daarnaast is de nazorg prima. Deze werd binnen een week na mijn telefoontje
al uitgevoerd.”

Onze medewerkers zijn
erg tevreden en blij met
de genomen maatregelen. En ik ook! Daarnaast
is de nazorg prima. Deze
wordt binnen een week
na mijn telefoontje al
uitgevoerd.”
Hans Thomas
Facilitair Coördinator
PostNL
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