
Het Slimste Bedrijf van Nederland 2013 
Uw bedrijf is een voorbeeld voor anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd! 
U bent het Slimste Bedrijf van Nederland. 

En u bent in goed gezelschap van de andere Slimste Bedrijven van Nederland. 

 

Wat betekent dit? 

Uw bedrijf haalt het beste uit mensen, voor welvaart & welzijn. U bent een voorbeeld voor 

andere bedrijven. We hopen dat u andere bedrijven hiermee gaat ‘besmetten’. En dat u 

daar zelf ook weer van profiteert door samen nóg trotser te worden op wat u al deed en 

door te blijven leren van anderen. Graag willen wij u daarmee helpen: 

- U mag de titel voeren ‘Slimste Bedrijf van Nederland 2013’. 

- U ontvangt de bijbehorende trofee. 

- U ontvangt een digitale versie van de trofee, vrij te gebruiken bij al uw uitingen. 

- We gaan een korte film van u en uw bedrijf maken. 

- We gaan uw verhaal en juryrapport op zoveel mogelijk plaatsen publiceren. 

- We verspreiden persberichten over uw bedrijf en uw slimme collega’s. 

- We nodigen u uit om deel te nemen aan een leren-van-elkaar-kring met de andere 

Slimste Bedrijven van Nederland. 

- We gaan over u vertellen in onze workshops over sociale innovatie. 

- U krijgt een masterclass “Meesterspreken” van NobbeMieras, auteurs van het boek 

“Meestersprekers”. 

- We gaan uw bedrijf en aanpak onder de aandacht brengen van beleidsmakers bij o.a. 

EZ en SZW. 

We hopen van harte dat u deze kansen omarmt om uw bedrijf, uw mensen én Nederland 

nóg mooier te maken!  

 

Het team van MKB Krachtcentrale, een initiatief van Syntens Innovatiecentrum 

 

Oss, 19 november 2013  



Juryrapport Slimste Bedrijf van Nederland 2013 

 

Reurings Precisie Plaatwerk 

 

 

Reurings Precisie Plaatwerk in Delfgauw produceert met twintig medewerkers plaat- en 
constructiewerk op klantspecificatie. De afgelopen jaren heeft het bedrijf zijn doorlooptijd weten te 
verkorten van zes weken naar een week. De omzet steeg naar meer dan € 200.000,- per medewerker, 
daar waar hij gemiddeld op € 125.000,- ligt in deze branche. Ook het ziekteverzuim van 0,3% ligt ver 
onder het landelijk gemiddelde. Vorig jaar werd het bedrijf genomineerd door zijn klanten en won het 
de mooie prijs 'Leverancier van het jaar' van het vakblad Link.  

 
“Natuurlijk speelt mijn eigen achtergrond als jongen uit het speciaal onderwijs mee in de drive om van 

dit bedrijf iets bijzonders te maken”, zegt Aad Reurings. “Ik voelde me vaak niet begrepen. Bij veel 

VMBO'ers zie ik hetzelfde gebeuren, terwijl daar de beste vakmensen uit voorkomen. RPP steekt veel en 

systematisch tijd in het verder en blijvend opleiden van deze jongens. We investeren bovendien veel in 

de beste en nieuwste machines." Die combinatie maakt hen sterk. “Onze mensen lopen daarvoor stage 

bij onze machineleveranciers. Daar leren wij én zij heel erg veel van.” 

Enkele jaren geleden zijn ze met Van Lente & De Vos een 'lean' traject gestart. Ook dat leverde veel op. 

Onder andere een veel grotere zelfstandigheid op de werkvloer, kortere doorlooptijd en een betere 

kwaliteit. Mensen nemen zelf hun volgende klus aan en doen hun eigen kwaliteitscontrole. Dat lijkt een 

risico, maar de kwaliteit is omhoog gegaan en de uitval omlaag. “Wat helpt is het  directe contact tussen 

onze medewerker en de klant. We laten ze vaak ook even meedraaien bij de klant om een beter gevoel 

bij de eindtoepassing te krijgen. Daar kan geen specificatie tegenop.” De engineers zitten in de fabriek 

aan de machine, met de klant aan de telefoon, kortere lijnen kan niet. 

Het onderlinge vertrouwen is sterk, blijkt als we door de fabriek lopen. “Ik was voor 100% afgekeurd, 

maar ben inmiddels weer voor 80% hier aan het werk”, zegt een trotse collega. “We hebben 

afgesproken dat we allemaal pas naar huis gaan als de laatste klus af is, elke dag. Dan help je elkaar dus 

en maak je elkaar beter”, zegt een ander. Mensen zijn hier kort in dienst of heel lang. 

Opmerkelijk genoeg heeft RPP geen verkopers buiten rondrijden. “We kunnen kiezen tussen de klanten 

die zich zelf bij ons melden en doen waar we echt goed in zijn.” 

 

Commentaar van de jury 

Wat de jury ziet bij Reurink is de enorme nadruk op blijvend leren en grote verantwoordelijkheid bij de 

mensen met VMBO-achtergrond. "Alleen dan lukt het om ook het maximale uit de hoogwaardige 

machines te halen", aldus de jury. De jury waardeert bovendien het vertrouwen en ziet dat dat veel 

oplevert. Zelfsturing en zelfs controle in combinatie met direct contact met klant en techniek blijken erg 

effectief. Dat maakt Reurings Precisie Plaatwerk het Slimste Bedrijf van Nederland 2013. 

 

Tip van de jury 

De jury adviseert om eens ervaringen uit te wisselen met andere Slimste Bedrijven met enigszins 

vergelijkbare processen, maar net wat groter. Denk bijvoorbeeld aan Montapacking en BLW 

Kunststoffen. Ook van de online-verkoop en -specificatie van Proflite valt wellicht nog wat te leren voor 

een nog stevigere basis voor de toekomst.  



 

Quotes van de jury 
 

 

Reurings Precisie Plaatwerk 

 

 

“Reurings laat zien dat er bedrijven zijn die de talenten uit 

mensen weten te halen waar ons onderwijssysteem dat laat 

liggen.” 
- Glenn van den Burg, MVO Nederland - 

 

“Reurings zet medewerkers in hun kracht. Het bewijs dat 

investeren in opleiding en vertrouwen de beste vakmensen 

oplevert.” 
- Mirjam Bink, ONL voor Ondernemers  - 

 

“Ieders talent telt bij RPP, waar de mens centraal staat en het 

resultaat als vanzelf volgt. Ziekteverzuim van slechts 0,3% zegt 

alles. En ‘Nieuwelingenbegeleiders’ is het woord van 2013.” 
- Giel Pastoor, Parktheater Eindhoven, Slimste Bedrijf van Nederland 2012  - 

 

 

“Als je niet ‘in orde’ bent, stellen ze bij Reurings de vraag: “Over 

welke orde gaat het?” Als wij als systeem iemand 100% 

afkeuren die bij Reurings Precisie Plaatwerk 80% inzetbaar is, 

wordt het tijd de ‘orde’ ter discussie te stellen. Diversiteit 

koesteren en organiseren dat is precies wat de Nederlandse 

economie nodig heeft. Zorgen dat mensen weer mens mogen 

zijn in bedrijven is precies waar onze maatschappij om vraagt. 

Chapeau!” 
- Anke Wiersma, Syntens, MKB Krachtcentrale  -  


