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In maart 2012 betrok ROPRO een
eigen pand aan de Energieweg in
Hapert. Dat schept meer ruimte en
mogelijkheden om opdrachtgevers
nóg beter te bedienen. Dat klinkt
misschien vreemd voor een bedrijf
dat gespecialiseerd is in technisch

Verhuizing ROPRO technisch thuiswerk…
biedt in alle opzichten meer ruimte

Thuis in
technisch
industrieel
werk
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echnisch industrieel thuiswerk is een
vak apart, waar maar weinig thuiswerkbedrijven in gespecialiseerd zijn.
Het vereist namelijk vakmanschap en technische kennis om onze klanten goed te kunnen
bedienen. Uniek is dat we ook over een eigen
werkplaats beschikken. Daardoor kunnen we
in huis grotere en ingewikkelder producten
assembleren, solderen, boren, samenstellen,
monteren, bewerken, afwerken, controleren
en verpakken. Juist door die combinatie van
thuiswerk en eigen bedrijfshal zijn we een
interessante partner voor elektrotechnische
bedrijven, kunststoffabrikanten, de metaalindustrie, toeleverings- en assemblagebedrijven en bedrijven met een eigen product dat
geassembleerd moet worden.”

Interessante optie

ROPRO Productie is dan ook een interessante
partner voor bedrijven die willen besparen
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op hun directe loonkosten, of die producten
hebben die niet binnen een geautomatiseerd
proces passen. Denk daarbij aan series die te
klein zijn om automatisering lonend te maken
of producten die simpelweg niet via automatisering gemaakt kunnen worden. “Eenvoudig
gezegd kunnen wij alles wat een machine
niet kan wél maken”, vat Wim Roosen het
samen. Daarbij heeft ROPRO interessante
voordelen ten opzichte van lage loonlanden.
“Flexibiliteit, snelheid, kwaliteit, goede
communicatie en vooral hoogwaardige technische kennis”, somt Wim op. “We spreken
letterlijk en figuurlijk dezelfde taal. Ook in
technisch opzicht snappen we waar een klant
het over heeft. Vaak denken we mee in de
vraag van de klant. Zo komt het regelmatig
voor dat we een oplossing of aanpassing
bedenken om de assemblage, montage of
logistiek te verbeteren. Veel klanten leggen
vaste opdrachten bij ons neer. Maar we kunnen ook ondersteunen bij piekmomenten.
Dat is vrij uniek in de technische wereld. Wat
de opdracht ook is: we zorgen ervoor dat het
werk binnen de afgesproken tijd 100 procent
in orde is.”

industrieel thuiswerk. Eigenaar
Wim Roosen legt het u graag uit.
maak ik een gedetailleerde werkvoorbereiding, zodat onze medewerkers precies weten
hoe ze een product moeten behandelen.
Voor terugkerende opdrachten maken we
een werkinstructie met foto’s. Bovendien
wordt elke uitgevoerde opdracht van thuiswerkers in onze werkplaats gecontroleerd.
Dat komt uiteraard de kwaliteit van ons
werk ten goede. Juist op kwaliteit, inzet en
flexibiliteit van onze medewerkers ben ik heel
trots.” Vooral de kwaliteit is een belangrijke
reden voor klanten om met ROPRO langdurig
samen te werken. Het bedrijf werkt voor
gerenommeerde nationale en internationale
bedrijven. Maar binnen de Kempen is er voor
ROPRO Productie nog een wereld te winnen.
“De aankoop van ons eigen pand is een
droom die uitkomt”, vertelt Wim. “We zitten
ruimer in ons jasje en hebben een betere
uitstraling naar mensen die ons nog niet
kennen. Mijn volgende doel is om binnen de
Kempen naam op te bouwen. Vreemd genoeg hebben we vele klanten in binnen- en
buitenland, maar zijn we binnen onze eigen
regio nog relatief onbekend. Daarom nodig ik
bedrijven uit de buurt van harte uit om eens
persoonlijk met ons kennis te komen maken!”

Testen

Wim weet niet alleen waar hij over praat bij
klanten. Ook zijn medewerkers, vier fulltimers,
drie parttimers en vijftien thuiswerkers zijn
goede gesprekspartners. Bovendien kunnen
ze rekenen op Wims kennis en inzicht. “Ons
werk is vaak precisiewerk met een technische
inslag. Het moet snel en vooral goed gebeuren. Elk product maak ik eerst zelf een keer.
Zo weet ik precies welke aandachtspunten er
zijn en wat een reële planning is. Van daaruit
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