“Wij zijn de jongens van de bouw”
Vrij 09 sept 2016, 13:00

Rondleiding door de fabriek in Groesbeek. Foto: Roel Bouten

GROESBEEK: “Ik monteer
zelf al jaren deuren, maar
hoe het productieproces
van een deur bij zo’n groot
bedrijf in zijn werk gaat heb
ik nog nooit gezien” zei
Peter Stuijt (ZZP’er).
De dag begint om 13:00 uur
op het hoofdkantoor van
Kegro Deuren in Groesbeek.
De mannen worden
verwelkomd met een bakkie
en een gevulde koek. Arvid
Surstedt (Hoofd Retail) doet
zijn welkomstwoordje en
vervolgens begint de
rondleiding door de fabriek.
Tijdens de rondleiding door
de fabriek kijken en
luisteren de mannen
aandachtig. Ze stellen goede
vragen en zijn zichtbaar
onder de indruk van de
grootsheid en kwaliteit van

het productieproces bij
Kegro Deuren.
De rondleiding eindigt bij
R&D, hier wordt de kwaliteit
van een Kegro deur
gegarandeerd. Arvid kan er
uren over praten maar
helaas is de concentratiespanne van de toekomstige
montagepartners niet heel
groot meer.

Kegro Deuren voor de
particulieren markt
waarmee in een
renovatieproject snel en
eenvoudig de buitendeur te
verwisselen is met een
Kegro deur.}

De mannen willen hun
handen uit de mouwen
steken en laten zien
waarom dat zij hier de
vakmensen zijn. Het
gereedschap wordt
tevoorschijn getoverd en
twee aan twee gaan ze aan
de slag met het monteren
van de deur volgens het
KegaFix All-In-One concept.
{KegaFix All-In-One is een
concept ontwikkeld door

Aan de slag! Foto: Roel Bouten
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Het monteren van de deur
verloopt bij iedereen vrij
soepel. De mannen weten
van aanpakken en gaan met
volle moed aan de slag.
Omdat het concept voor
hen ook volledig nieuw is
worden ze hier en daar van
tips voorzien door Arvid.
Een uurtje later hebben de
meeste koppels de deur
hangen en werkt hij naar
behoren. De eerste reactie
is zeer positief: “Het
systeem werkt perfect, de
deur hangt binnen notime!” zei Leo de Wit
(ZZP’er).

Een welverdiend bakkie.
Foto: Roel Bouten

Na afloop nemen de
mannen zich nog een
welverdiend bakkie en doet
Arvid een korte evaluatie en
een ‘hoe nu verder’.

De mannen mogen zich nu
officieel Kegro Montagepartners noemen.
Door: Roel Bouten, afdeling
communicatie bij Kegro Deuren
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