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WI E ZOEKT, ZAL VINDEN
Parkstad herbergt een grote diversiteit aan bijzondere bedrijven.
Een daarvan is LeekSeek, gevest igd op de hoek van de Heerlense
Gasthuisstraat. Althans, daar zetelt het hoofdkantoor, want met
vestigingen in Duitsland, Zweden,
Engeland, Spanje, ltaliE~, lerland en
Polen is de organisatie een interna tionale speler op de wereldmarkt.
En die positie bracht LeekSeek er
juist toe om met zijn hoofdkantoor
hier neer te strijken.
"Door de Euregionale Jigging is dit een
ideale uitvalsbasis," legt Niklas Rydell uit,
directeur LeekSeek Group BV. "Voor ons
werk zijn we bijna voortdurend op klantbezoek. Dat betekent veel reizen, want die
klanten liggen niet om de hoek Vanuit
Heerlen ben je snel in Duitsland of Belg1e,
maar heb je ook verschillende luchthavens
binnen handbereik. Een ideale comb1dus
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verliezen zorgen. Op jaarbasis kunnen deze
oplopen van 1o.ooo tot wel soo.ooo euro
Als we alle besparingen d1e we tot nu gerealiseerd hebben bi] elkaar zouden optellen.
loopt dat dus tot ver in de miljoenen."

LeekSeek zocht en vond de perfecte plek
voor zijn hoofdkantoor en vertrok daarom
een aantal jaren terug uit Alkmaar. Dat
zoeken en vinden is LeekSeek wel toevertrouwd, al gebeurt dat doorgaans wel in
een heel andere setting. De organisatie is
namelijk gespecialiseerd in het opsporen,
in kaart brengen en repareren van lekkages
in perslucht- en andere gassystemen. Hun
klanten zitten vooral in de industriele sector, maar bedienen ook instellingen zoals
ziekenhuizen. "Wij leveren kostenbesparingen op het gebied van energie," vervolgt
Niklas Rydell. "Aanzienlijke kostenbesparingen, want het Fraunhofer-instituut heeft in
een Europese studie aangetoond dat maar
liefst 42 procent van het besparingspotentieel gerealiseerd kan worden door lekkagemanagement van perslucht. Lekkages in
~..slucht- en gassystemen zijn een bron
T" ==-? _ ey1 es die voor grote directe

Omdat LeekSeek niet werkzaam is in de
particuliere sector, is de organisatie bij het
grote publiek relatief onbekend. Ook de
gevel aan de Gasthuisstraat doet niet vermoeden dat hier zo'n grote en vooral unieke onderneming achter schuilgaat. "Wij
beschikken inderdaad niet over een tien
verdiepingen tellend hoofdkantoor," lacht
Niklas Rydell. "En vallen daardoor wellicht
minder op in het straatbeeld, maar daar
moeten we het ook niet van hebben. Onze
klanten zijn vooral grote ondernemingen
of instellingen en die weten ons prima te
vinden. Zij hebben een groot belang bij
deze besparingen, want hoe groter de organisatie hoe hoger de te besparen kosten.
Voor veel bedrijven in Europa zijn wij daardoor al jaren de partner."

UNIEK IN NEDERLAND

"Want uniek in Nederland," aldus Harold
Botinga, projectmanager bij LeekSeek BV.
"Het geheim daarvan schuilt in onze werkwijze. Er zijn mee rdere bedrijven die zich
bezighouden met lekdetectie, maar wij
doen veel meer dan ]outer lekkages opsporen. Wij brengen deze namelijk met behulp
van de nieuwste online software uitgebreid in kaart en presenteren de resultaten
rechtstreeks aan de klant. Ons toverwoord
is lekkagemanagement. Daarvoor hebben
we een online systeem ontwikkeld, dat ervoor zorgt dat de verwachte besparing ook
daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Met het
LeekSeek lekkagemanagementprogramma
ondersteunen we onze klanten zo wereldwijd bij het bereiken van hun doelstellin gen, zowel financieel als op het gebied van
milieu, verminderde C02-uitstoot en maatschappelijke verantwoordelijkheden."
Daarmee is LeekSeek niet alleen een verrijking voor de klanten, want ook Parkstad
mag best trots zijn zo'n bespaarder van formaat tot zijn inwoners te kunnen rekenen
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