
Nieuwsbrief augustus 2020

Beste Room108 dealer,

De periode rond de feestdagen is ieder jaar al spannend en moeilijk te plannen, maar 
dit jaar is hij extra uitdagend. Nadat we ons alleszins redelijk door de problematiek 
van de schaarste van polyether schuim hebben weten te slaan en forse prijsstijgingen 
vooralsnog buiten de deur hebben weten te houden, dient zich nu de volgende uitdaging 
aan. 

Corona in onze fabriek
Vorige week werden wij in onze fabriek getroffen door een Corona uitbraak onder het 
personeel en management. Nadat dagelijks enkele medewerkers ziek werden is op 
dinsdag 7 december besloten om de productie stil te leggen en om in onze fabriek alle 
medewerkers te laten testen. Hierdoor konden we op woensdag nog maar een krappe 
40% van het gehele productieteam op de fabriek verwelkomen. Omdat deze 60% uitval 
zich niet geleidelijk over de afdelingen verdeelde is onze productiecapaciteit op dit 
moment 25-30% van wat hij normaal is. 

Orders die door ons reeds bevestigd waren op leveringen voor kerst zijn hierdoor 
uiterst onzeker geworden. Van één ding zijn we wel zeker en dat is dat we slechts een 
deel van alle bevestigde orders kunnen uitleveren. De bezetting in onze fabriek wisselt 
dagelijks en is uitermate onzeker. In theorie kunnen we van 6 stoffeerders naar 1 gaan 
in 24 uur, om er een dag later weer 3 te hebben, omdat er zich weer een aantal beter 
melden. (Werknemers mogen overigens alleen terug op het werk komen wanneer ze 
een negatieve Corona test laten zien)

Er is hierdoor sprake van continue wisselende productieplanningen (een naaister kun 
je nu eenmaal geen romp laten timmeren), maar voor zo ver mogelijk worden eerst de 
oudste orders geproduceerd en waar mogelijk probeert men om de capaciteit volledig 
te benutten om zo groot mogelijke series te maken. Hierdoor kan het voorkomen dat 
een oude order niet wordt geleverd en een iets minder oude order wel. 



Update december 2020

Onze backoffice en statusaanvragen
Zoals jullie uit het bovenstaande wel zullen begrijpen is het haast onmogelijk een status 
te bevestigen. Wij zullen steeds als er orders vertrekken uit Polen jullie hiervan via de 
mail op de hoogte stellen. Verder willen we jullie verzoeken om statusaanvragen tot 
het absolute minimum te beperken. De mensen in Polen die deze aanvragen moeten 
behandelen zijn ook niet allemaal aanwezig, maar daarnaast willen we de kostbare tijd 
van de mensen die er wél zitten niet aan onnodige statusaanvragen laten besteden. 
Vraag daarom alleen om de meest urgente orders a.u.b. en neem het ons niet kwalijk 
als het antwoord hierop langer op zich laat wachten dan normaal. 

De komende weken
We weten nog niet exact hoe de komende weken er uit gaan zien wat planning en 
bezetting betreft. Het meest positieve is dat we nog steeds produceren. We zullen 
dat ook zo lang mogelijk blijven doen. Laten we allemaal hopen dat deze periode snel 
achter de rug is en we terug kunnen naar een normale situatie!

Wanneer er nieuws is zullen we dat op de gebruikelijke manier melden. Voor nu wensen 
wij iedereen een goede gezondheid toe voor je zelf en voor je naasten!

Tot snel.

Met vriendelijke groet,
Team Room108


