
Februari 2019

Beste Room108 dealer,

In de nieuwsbrief van januari schreven we al over de levertijden welke we op 
dit moment overschrijden. Middels deze update willen we jullie op de hoogte 
brengen van de stand van zaken betreffende de maatregelen die wij hebben 
genomen en nog zullen gaan nemen. Maatregelen om de schade tot een 
minimum te beperken en deze drukke periode zonder al te veel kleerscheuren 
door te komen. 

Onze maatregelen:

We schreven over de maatregelen die we genomen hebben in de productie. Vanaf 
3 januari wordt er in onze fabriek geen 8 uur per dag, maar 10 uur per dag gewerkt 
en wordt er meer seriematig geproduceerd. Door het in series te produceren 
kan het voorkomen dat er bepaalde banken die nog niet verwacht worden al 
bij jullie binnenkomen, terwijl er andere banken waar jullie met meer spoed op 
zitten te wachten er nog niet zijn. (Zouden we in de oorspronkelijke volgorde 
produceren dan zou ook de tweede bank te laat zijn…). Er kunnen series gemaakt 
worden doordat er meerdere elementen van dezelfde soort (voor verschillende 
verkooppunten) tegelijk geproduceerd worden, of dat men combinaties maakt 
in banken in dezelfde stof. De totale capaciteit van onze productie is hiermee 
aanzienlijk toegenomen. 

De tweede ingrijpende maatregel die is genomen, is het inschakelen van een 
tweede fabrikant. Vanaf deze week is men op deze externe locatie gestart met 
de productie van (op dit moment) de modellen Carmen en Elena. Het grote 
aantal orders wat we hiermee bij onze eigen fabriek hebben weggenomen zal 
binnen nu en enkele weken behoorlijk wat ruimte geven om in te lopen op de 
achterstanden. Mocht het noodzakelijk zijn dan zullen we ook een derde model 
hier onderbrengen. 



UPDATE

Het effect:

Op de korte termijn zal dit niet direct zorgen voor een afname van onze levertijden. 
De orders waarmee we te laat zijn zullen te laat blijven, echter zullen we over 3 
tot 4 weken de eerste verbeteringen gaan zien. We verwachten dat we vanaf dat 
moment gaan inlopen op de levertijden. De te verwachten afname van omzet in 
februari en maart zullen bijdragen aan een tweede stap in het verkorten van de 
levertijden. Onze fabrieken zullen op volle kracht blijven produceren, waardoor 
de capaciteit hoger zal liggen dan de aantallen orders die we op dat moment van 
jullie zullen ontvangen. 

De combinatie van onze maatregelen en de “normale” jaarlijkse omzetafname 
zullen er samen voor zorgen dat we weer op tijd gaan leveren.

De lange termijn:

Wij hebben een bijzonder goed jaar achter de rug en enige groei werd al verwacht. 
De maatregelen voor de te verwachten groei werden dan ook genomen. We 
hebben alleen nooit kunnen inschatten dat we dermate hard zouden groeien. De 
huidige situatie dwingt ons om nog meer te investeren om de groei bij te kunnen 
houden. De uitbreidingen die hiervoor gedaan moeten worden, zullen ervoor 
moeten zorgen dat we de volgende omzetpiek makkelijker kunnen verwerken. 
Onze fabriek zal een uitbreiding krijgen van ca. 50% vloeroppervlakte en we zijn 
voortdurend op zoek naar vakmensen om ons productieteam te versterken. 

Op ons kantoor in Oisterwijk zijn we op zoek naar twee administratieve 
medewerk(sters) om Nicole en Renske te helpen in de orderverwerking en 
serviceaanvragen. We verwachten binnen enkele weken de eerste nieuwe 
collega te verwelkomen. Uiteraard zullen we hem/haar via onze nieuwsbrief aan 
jullie voorstellen. 



UPDATE

Tip:

Deze tip is niet alleen een tip over hoe je met de situatie om kunt gaan, maar is 
tevens een soort verzoek. We begrijpen dat jullie allemaal wekelijks een bepaald 
aantal banken verwachten. De statussen van deze orders worden dan ook met 
regelmaat bij ons opgevraagd. In de praktijk betekent dit dat er vaak meer vragen 
binnenkomen dan er op dat moment beantwoord kunnen worden. Omdat onze 
binnendienst deze vragen allemaal door dient te zetten naar Polen duurt het 
vaak even voordat er antwoord komt. Ook in Polen is men vaak meer bezig met 
het beantwoorden van vragen dan met het preventief informeren.

Wij zijn in onze winkels al een tijdje bezig met het vooraf informeren van klanten 
die hun banken in de komende weken verwachten. In de praktijk betekent dit dat 
als we 10 klanten bellen om te zeggen dat het wat drukker is en er vertragingen 
zijn van ca. 2 á 3 weken, er een stuk of 6 á 7 positief reageren en begrip hebben 
voor de situatie. Dit veelal in combinatie met de opmerking “ok, bedankt voor het 
melden!”. 

Als er 6 á 7 positieve reacties zijn, wil dat ook zeggen dat er 3 of 4 tussen zullen 
zitten die geen begrip hebben en vragen/eisen dat hun bank toch echt wel 
op tijd geleverd moet worden. Het is voor ons makkelijker anticiperen op deze 
“probleemgevallen” en kunnen hier wellicht wat extra aandacht aan geven. Ook 
betekent dit dat we zowel in Polen als in Nederland minder vragen hoeven te 
beantwoorden en er sneller antwoorden zullen komen. 

Tot slot:

We hopen met deze update iedereen geïnformeerd te hebben. Mochten er nog 
vragen zijn dan horen we dat graag. Uiteraard willen we nogmaals onze excuses 
aanbieden voor de ontstane situatie.

Vriendelijk willen we jullie verzoeken om deze mail door te sturen naar alle 
mensen op de vloer of op kantoor die met Room108 te maken hebben. 

Bedankt, namens het hele Room108 team,

Marc Verhoeven


