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SLIJPCENTRUM BLIJFT INVESTEREN

Extreme precisie bij 
extreme groottes

TEKST EN BEELD: LEON VAN 

VELZEN

Rondslijpen, vlakslijpen, frezen en meten. Dat zijn de belangrijkste activitei-
ten van Slijpcentrum De Rooy uit Nuenen. Opdrachtgevers eisen extreme pre-
cisie bij extreem grote producten. Een modern machinepark, gekwalifi ceerde 
vakmensen en de keuze om jonge leerlingen zelf op te leiden, staan garant 
voor kwaliteitswerk.

Hoe vergaat het de broers De Rooy die voor hun 
gelĳ knamige slĳ pcentrum in Nuenen twee jaar 
geleden zwaar investeerden in een Danobat 
CNC-profi elvlakslĳpmachine met een bereik van 
8000x3000x 1600 mm en een maximaal werk-
stukgewicht van 30 ton. “Prima”, zegt Dirk de 
Rooy die samen met zĳ n broer de directie vormt 
van het bedrĳ f waar 75 mensen werken. Adam: 
“We zĳ n blĳ ven investeren. De jongste aanschaf 
is een CNC-gestuurde rondslĳ pautomaat van 
Kehren, state-of-the art met ingebouwde meet-
arm en gebouwd in Duitsland. Een plus, want 
dertig procent van onze omzet is afkomstig van 
Duitse klanten.” Elke rondleiding met potenti-
ele opdrachtgevers eindigt in de temperatuurge-
controleerde meetkamer met de Leitz 3D coördi-
natenmeetmachine. Op de meetmachine 
worden niet alleen de eigen producten van De 
Rooy extreem precies gemeten. Ook collegabe-
drĳ ven kunnen van de meetmachine gebruik 
maken. Rondslĳ pen, vlakslĳ pen, frezen en 
meten vormen de belangrĳ kste activiteiten van 
het bedrĳ f, in 1939 te Eindhoven opgericht door 
de grootvader van de broers De Rooy.

L A N G E  A D E M
Groter en nauwkeuriger was twee jaar geleden 
al het motto en dat is het nog steeds. Dirk: 
“Waar kun je zeggen dat je eigen werkplek dui-
zend vierkante meter telt en je producten tot 
vĳ ftig ton kunt bewerken?” Maar hé, wat staat 
daar in de hoek? Een conventionele slĳ pma-
chine waar jonge mensen aan staan te werken. 
Het blĳ kt een bewuste keuze van De Rooy te 
zĳ n in een tĳ d dat aan vakmensen nauwelĳ ks te 
komen is, om jonge mensen zelf op te leiden. 
Liefst zeven BBL-ers lopen er rond. 
Adam: “Op scholen proberen we jonge mensen Dirk (links) en Adam de Rooy: ‘We streven naar een bezetting op onze machines van honderd uur per week.’

te interesseren voor ons bedrĳ f en ons vak. Wil 
je de fĳ ne kneepjes van het slĳ pen onder de 
knie krĳ gen dan moet je daar vroeg mee begin-
nen. We hebben een meisje van zestien uit het 
beroepsbegeleidend onderwĳ s die messen slĳ pt. 
Zo leert ze de basistechnieken, de materialen en 
de machines kennen. Ze leert meten en krĳ gt 
instructies van ervaren collega’s hoe ze machi-
nes moet instellen. Zo proberen we haar en de 
andere leerlingen stap voor stap naar een hoger 
niveau te laten groeien.” Dirk: “Dat is een kwes-
tie van geduld en een lange adem. We hebben in 

2009 korte tĳ d behoorlĳ k last gehad van de eco-
nomische crisis. Het laatste wat je wilt is 
afscheid nemen van de vakmensen die hier vaak 
al jaren werken. Vertrekken ze, dan is dat een 
vorm van kapitaalvernietiging. Wat daarbĳ  telt 
is dat we een echt familiebedrĳ f zĳ n. Onze 
medewerkers kennen en vertrouwen ons, net 
zoals dat omgekeerd het geval is. Iedereen heeft 
hier een vast contract. Dat geeft hen en ons 
zekerheid.”

Zonder leerlingen die het slĳ pvak onder de knie 
moeten krĳ gen, is er geen toekomst. Tegelĳ ker-
tĳ d is een bedrĳ f niet alleen een schoolklas – er 
moet productie worden gedraaid. Dirk: “We 
streven naar een bezetting op onze machines 
van honderd uur per week. Daar moet je in 
samenspraak met je medewerkers creatief mee 
omgaan. We weten dat de leeftĳ d van de mede-
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 De jongste aanschaf is een 

CNC-gestuurde 

rondslijpautomaat van 

Kehren, state-of-the art met 

ingebouwde meetarm en 

gebouwd in Duitsland.

Nederlandse Precisie 
Slijpbedrijven

Bij de Nederlandse Precisie Slijpbedrijven 

(NPS) zijn 36 bedrijven aangesloten. Deze 

variëren van groot zoals De Rooy, tot veel 

kleinere ondernemingen. Frank Steggink 

nam vorig jaar het stokje van branchema-

nager Frans van der Brugh over en is 

enthousiast over de producten die NPS-le-

den maken en de manier waarop ze met 

hun vak bezig zijn. 

“Als ik rondloop bij een bedrijf zoals De 

Rooy word ik echt blij. Het is de maakindus-

trie in Nederland op zijn best. Extreme 

nauwkeurigheid koppelen aan producten 

die tonnen wegen. Dat lukt alleen met de 

beste machines en beste vakmensen. In 

januari start de NPS een nieuwe cursus slij-

pen. Die is vooral gericht op de theorie en 

bestemd voor mensen die al bij een slijperij 

werken. Uiteindelijk moet je het vak toch in 

de praktijk leren.”

werkers een rol speelt bĳ  de beste werktĳ den. 
Ben je jong dan wil je wel op zaterdag werken, 
totdat er kinderen komen en je graag op zater-
dagochtend mee wilt naar het voetbal. Anderen 
vinden het prima om pas tegen de middag te 
beginnen en ’s avonds verder te werken. Heb-
ben ze ’s ochtends vrĳ . We proberen bĳ  het 
maken van de roosters met die voorkeuren reke-
ning te houden.” Bovendien zoeken de broers 
naar mogelĳ kheden om producten die lange 
bewerkingen nodig hebben tot wel vĳ ftig uur, 
onbemand in het weekend te bewerken. Adam: 
“Soms is het nodig dat iemand op zondag een 
werkstuk moet omdraaien, waarna de slĳ p- of 
freesmachine weer acht uur onbemand verder 
kan werken. Op zo’n manier schroeven we de 
productiviteit op, zonder extra mensen aan te 
nemen.”

3 D - P R I N T E N
Vakmensen vormen de sleutel tot een gezonde 
toekomst van De Rooy. “Als je onze klanten 
onder één noemer moet samenvatten, dan zĳ n 
dat de machinebouwers. Dat varieert van machi-
nes voor de chipindustrie tot kranen voor de 
off shore. We kiezen er bewust voor geen engi-
neering in eigen huis te doen. We kiezen voor 
complexe, grote producten in kleine series en 

niet voor massawerk. Daarvoor heb je ook dat 
omvangrĳ ke machinepark nodig, zoals we dat 
hier hebben staan, om de productiviteit zo hoog 
mogelĳ k te houden”, zegt Dirk.
Voor dit uiterst professioneel precisiebedrĳ f 
staat 3D-printen als aandachtspunt op de 
agenda. Adam: “Uiteraard volgen we die ontwik-
kelingen. We maken deel uit van de Brainport 

Eindhoven, bezoeken informatiebĳ eenkomsten 
van bĳ voorbeeld de NPS en houden de litera-
tuur bĳ . Theoretisch is dat een markt in ontwik-
keling voor ons. De producten uit de printer zul-
len toch netjes afgewerkt moeten worden. 
Voorlopig kiezen onze klanten voor meer con-
ventionele manieren van produceren, ook al 
omdat deze daardoor simpelweg goedkoper 
zĳ n.•

www.rooy.nl

www.npsonline.nl

‘Producten uit de printer 
zullen toch netjes afgewerkt 

moeten worden’


