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OVER ONS

VOOR ONS KIEZEN?

WEGWIJZER

PORTFOLIO

CONTACT

EXPERTISEGEBIED

DAVY ZANDERS

Maintenance Engineering & Operations Consulting

De filosofie van Davy plaatst de opdrachtgever in het hart van elk proces: we vinden het belangrijk om in contact te staan met 
onze opdrachtgevers, hun verzoeken te leren kennen en de werkfasen stap voor stap met hen te delen. 
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Na vele jaren ervaring in het vak besloot Davy Zanders zijn technische kennis te

delen als freelance consultant en richtte hij zijn onderneming DEZANDR BV op in 

Dilsen-Stokkem, in 2022.

Sindsdien leidt hij als freelancer een professionele onderneming dat full-time 

“Maintenance Engineering & Operations Consulting” dienstverlening aanbiedt, 

waarbij wij expertise verlenen die technische en organisatorische disciplines 

omvatten.

Davy werkt samen met ambitieuze opdrachtgevers van middelgrote tot grote

ondernemingen.

BE 0781.921.552 

OVER ONS
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ADVIES OP MAAT

Iedere opdracht is anders. Daarom bekijken wij iedere opdracht individueel, 
met een rugzak aan ervaring en zoeken wij naar de gepaste oplossing!
Wij hebben maatwerk oplossingen voor iedere opdracht!

TIJDELIJKE PROJECTFUNCTIES

Op zoek naar tijdelijke ondersteuning bij de opdrachtgever? Doe een 
beroep op onze specifieke kennis en vaardigheden en profiteer van onze 
uitgebreide expertise en flexibiliteit in verschillende disciplines.

VOOR ONS KIEZEN?

Wij zijn een adviserende onderneming die inzet

op een goed evenwicht tussen technische

betrouwbaarheid en operationele structuur

binnen een opdracht door:

Continu verbeteren met als doel productiviteit

en klantwaardering te verhogen!

MINDER FAALKOSTEN, 

HOGER RENDEMENT!

Iedere opdrachtgever zijn droom!

Laat het geen illusie meer zijn, maak het 

werkelijkheid!

WE WERKEN MET HART EN ZIEL AAN ONZE MISSIE

Wij hebben een passie voor technische projecten. Deze passie delen wij 
graag met collega’s, opdrachtgevers en komt duidelijk tot uiting in de 
projecten die we realiseren. 

GEMEENSCHAPPELIJK DOEL

Wij stoppen niet vooraleer ons gemeenschappelijk doel 
bereikt is. Het succesvol opleveren van een project en 
onze opdrachtgever die tevreden is. 
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EXPERTISEGEBIED

Onze technische sectoren:

ENERGIE

AUTOMOTIVE

(PETRO)CHEMIE

METALLURGIE      
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Projectmanagement & engineering ondersteuning van grote en complexe EGR/CAPEX projecten in het kader van shutdowns & turnarounds, 
constructie en werkvoorbereiding in het dagelijks onderhoud van assets.

WIJ GAAN GEEN ENKELE UITDAGING UIT DE WEG

Projecten tot succes brengen in verschillende sectoren 
bij de meest uitdagende opdrachtgevers met behulp 
van onze veelzijdig expertise. 



WEGWIJZER
✓ Een stevige fundering om steeds op verder te bouwen

Met onze ervaring in Maintenance Engineering & Operations, helpen wij jou bij het succesvol opleveren van een project en dit met

uitgebreide kennis en ervaring. Zo is er een stevige fundering om technische betrouwbaarheid en operationele structuur te optimaliseren en 

continu te verbeteren.

✓ Weet waar je staat!

Voor de aanpak van optimalisatie is een multidisciplinaire werkwijze nodig over verschillende disciplines binnen Maintenance Engineering & Operations. 

Dit geeft een duidelijke uniformiteit en daardoor herkenbaarheid. Door deze werkwijze kunnen wij de focus leggen om jullie meerdere functies aan te bieden.

Op deze manier garanderen wij maatwerk oplossingen voor iedere opdracht. 
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Onze disciplines:

PROJECT

MAINTENANCE

ENGINEERING

CONSTRUCTION      

DE OPDRACHTGEVER BESLIST HOE, WAT EN WANNEER!
Van een shutdown & turnaround, nieuwbouw of werkvoorbereiding in het dagelijks onderhoud. Geen project is te groot of te klein voor ons.



Onze disciplines:

PROJECT

MAINTENANCE

ENGINEERING

CONSTRUCTION      

✓ We helpen jullie graag met functies zoals:

En kijken wij er alvast naar uit om samen met jou een nieuw project te ontwikkelen. Een project waar wij natuurlijk tot het  

uiterste gaan en niets aan het toeval overlaten. Starten met de basis en samen kijken wij naar de toekomst! ...  

Daarom werken wij graag op lange of korte termijn met jullie samen.

Maintenance
✓ Werkvoorbereider maintenance

✓ Supervisor/werfleider 

✓ Stilstandcoördinator 

✓ Reliability engineer

✓ Rotating en/of static equipment engineer

✓ Maintenance engineer

✓ Zelf in te vullen door de opdrachtgever?

Project/Engineering
✓ Werkvoorbereider shutdown/turnaround

✓ Project-, turnaround-, MOC-engineer

✓ Project-, turnaround manager

✓ Zelf in te vullen door de opdrachtgever?

Construction/Engineering
✓ Construction manager

✓ Zelf in te vullen door de opdrachtgever?

OP ZOEK NAAR EEN ANDERE FUNCTIE BINNEN ONZE DISCIPLINES?
Geen nood! Wij zoeken samen met jou naar de gepaste oplossing. 
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Onze technische sectoren:

ENERGIE

AUTOMOTIVE

(PETRO)CHEMIE

METALLURGIE      
GEEN PROJECT IS TE KLEIN OF TE GROOT VOOR ONS
Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact, wij horen graag wat we voor jou kunnen betekenen.
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PORTFOLIO



CONTACT

Tijd voor 
een koffie?

Bautshoefstraat 60 - 3650 Dilsen-Stokkem - België

www.DEZANDR.be
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+32(0)491 92 60 62

dzanders@DEZANDR.be

BE 0781.921.552 
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