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Oordeel Nominatiecommissie
Palte BV (officiële naam: Ingenieursbureau voor Beton en Staalkonstruktie A. Palte BV)
presenteert zich als de specialist in een bijzondere sector, namelijk die van het bouwkundig en
constructief advies, in de ruimste zin des woord. Zij heeft zich gespecialiseerd in het oplossen van
complexe bouwkundige vraagstukken en onderscheidt zich door haar grote materiekennis, haar
grote mate van klantgerichtheid en haar drive om haar klanten zoveel mogelijk te ontzorgen.
Innovatie is het sleutelwoord bij Palte, want zij is continu bezig om haar diensten te verbeteren
en zo optimaal mogelijk te laten aansluiten op de wensen van haar klanten. Haar klanten kennen
haar inmiddels als een betrouwbare partner, die hen met veel verstand van zaken uitstekend en
breed kan adviseren en van dienst kan zijn.
Palte is een zeer hoogwaardig bedrijf, dat in de loop der tijd een opmerkelijke positie heeft
opgebouwd. Absoluut een specialist op het gebied van ingenieurs- en bouwkundig advies e.d.
Gedrevenheid, innovatievermogen, durf en visie, plus een 100% focus op de klant maken van
Palte een absolute topper in haar wereld.
De Nominatiecommissie is van mening dat Palte BV op basis van die gronden uitgeroepen kan
worden als winnaar/vertegenwoordiger in de Ingenieursadviesbranche en tevens in aanmerking
dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2016.

Palte BV is winnaar/vertegenwoordiger 2016 in de
Ingenieursadviesbranche

Palte BV is door de commissie tevens genomineerd als kanshebber voor:
Hoofdprijs: Nationale Business Succes Award 2016
Sub-awards:
•
Meest innovatieve onderneming
•
Beste vrouwelijke ondernemer/CEO
•
Groenste bedrijf van Nederland
•
Beste in Online Business
Sectoren-awards:
•
Beste in ICT
•
Beste in High Tech
•
Beste in Hospitality
•
Beste in Medical/Zorg
•
Beste in Kunst & Cultuur
•
Beste in Onderwijs
•
Beste in Maritiem / Deltatechniek
•
Beste in Agri & Food
•
Beste in Logistiek
•
Beste in Bouw
•
Beste in Chemie
•
Beste in Finance
•
Beste in Retail / Consumergoods
•
Beste Kleinbedrijf
•
Beste in Zakelijke Dienstverlening
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Toelichting op de beslissing van de commissie
Profiel Palte BV – beschrijving activiteiten

Palte BV heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf op het gebied
van ingenieursadvies, met een zeer sterke positionering. Het bedrijf heeft grote kennis en
ervaring op haar vakgebied en heeft inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd. Het wordt
algemeen als een van de beste bedrijven op dit gebied gezien en weet haar grote kennis van
bouwprojecten en haar innovatieve aanpak uitstekend met elkaar te combineren, waardoor zij
een zeer grote mate van tevredenheid bij haar klanten weet te bereiken.

Opmerkelijk Onderscheidend Vermogen
Palte BV is een middelgrote, gespecialiseerde organisatie (30 man) die zich volledig richt op het
oplossen van complexe bouwkundige vraagstukken. Zij onderscheidt zich met name door zich
zeer goed te verdiepen in de drijfveren en wensen van de opdrachtgever, om zodoende een zo
optimaal mogelijk eindresultaat te bereiken. Het bedrijf is feitelijk gebaseerd op drie belangrijke
pijlers: Lean, BIM en Ketenintegratie. En daarnaast kenmerkt Palte zich door de 3 k’s: klantgericht,
kennis en kwaliteit. Zij biedt een breed ‘totaalpakket’, en kan haar klanten onafhankelijk
adviseren omtrent alle aspecten van een project, zoals ontwerp, engineering, advies,
bouwbegeleiding, vergunningstrajecten, budgettering etc.
De onderneming draait uitstekend met een mooie, gedegen groep opdrachtgevers. Jaarlijkse
groei is aan de orde en de onderneming biedt relaties totale ontzorging van begin tot het einde
van een bouwproject.
Het succes, dus in feite ook het onderscheidende vermogen, zit in kleine zaken: doen wat je zegt,
alleen gaan voor kwaliteit, het hebben van grote materiekennis en een groot netwerk en er voor
meer dan 100% voor gaan. Dus zeer klantgericht werken. Dat dit wordt opgemerkt, moge wel
blijken uit het feit dat Palte betrokken is/wordt bij diverse spraakmakende projecten, zoals
bijvoorbeeld de verbouwing van de Hogeschool Rotterdam, het Designer Outlet Centre in
Roermond en diverse Boels-vestigingen in Duitsland.
Als Palte haar werk goed doet, heeft dat grote positieve invloed op het hele project. Klanten
ervaren en beleven dit. Vandaar de groeiende bekendheid en de continue stijging in activiteiten .
Palte is een relatief kleine, gespecialiseerde organisatie die het in haar wereld zeer goed doet.
Professionele werkomgeving en gedegen materiekennis. Voor de commissie voldoende reden om
Palte aan te wijzen als branchewinnaar!

Positie in de markt
Palte BV (officiële naam: Ingenieursbureau voor Beton en Staalkonstruktie A. Palte BV) is
opgericht in 1986 en is gevestigd in Valkenburg a/d Geul. Het heeft circa 30 personeelsleden en
is niet alleen in Nederland, maar ook in de omringende landen en zelfs op Saba actief.
Het bedrijf valt op bij de Nominatiecommissie door de uitstekende reputatie die het in de branche
heeft. In een markt die continu in beweging is, weet Palte BV door zijn vooruitstrevende instelling
uitstekend te anticiperen op de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen en is het zijn
concurrenten vaak een slag voor.
De Nominatiecommissie ziet in Palte BV een stabiele, vooruitstrevende onderneming die naar
verwachting in de toekomst nog veel successen kan behalen binnen de markt.

