Genemuiden, 24 Februari 2009
Persbericht
De familie Smit heeft in Genemuiden met Worldwide Weavers een sterk georganiseerd en
geautomatiseerd atelier opgebouwd. Hier worden op kwalitatief hoogwaardige wijze (vouw-)
gordijnen vervaardigd. Het bedrijf wordt sinds enige jaren geleid door de broers Dennis en Jacco
Smit. Op de achtergrond is vader Jan met zijn ruime kennis en ervaring beschikbaar.
Een nieuwe uitdaging in deze economische lastig tijd vormt de scopeverbreding door toevoeging van
het CooCoo Pandora- pakket sinds de doorstart per 29 januari 2009.
Och Groeneveld is als oprichter van en drijvende kracht achter Coocoo Pandora ruim 10 jaar bezig. Zij
heeft met haar team een bescheiden plek tussen de grote aanbieders van maatwerk decoratieve
raambekleding opgebouwd. CooCoo profileert zich met een eigenzinnige collectie en onderscheidend
maatwerk. De sterk veranderende markt dwingt echter tot een andere aanpak. Dit heeft geleid tot
de verplaatsing van alle activiteiten naar de locatie van Worldwide Weavers te Genemuiden.
Concentratie en integratie van de 2 bedrijfsactiviteiten biedt aantrekkelijke voordelen om met een
relatief beknopte formatie specialistisch, hoogwaardig en onderscheidend maatwerk tegen een
verantwoorde prijsstelling te kunnen bieden. De gestroomlijnde organisatie en de sterk
geautomatiseerde procesbeheersing van Worldwide Weavers met de onderscheidende elementen
en ervaren medewerkers van CooCoo vormen een sterke combinatie. In logistiek, productietechnisch
en creatief opzicht zijn de verwachtingen hoog gespannen. Och Groeneveld zal zich concentreren op
creatieve aspecten en blijft als adviseur in die rol bij de nieuwe organisatie betrokken.
De afgelopen weken is de verhuizing van de CooCoo-activiteiten vanuit Eelde naar Genemuiden
voorbereid en reeds ten dele gerealiseerd. Vanaf heden zijn de productiefaciliteiten in Genemuiden
alweer operationeel. Binnen enkele weken zal de integratie en concentratie van de
bedrijfsactiviteiten geheel kunnen worden afgerond. Vòòr Pasen zal de nieuwe showroom aan De
Blokmat 1 ook gereed zijn. Voortaan kunnen hier op maandagen rondleidingen en producttrainingen
verzorgd worden. Een enthousiast team staat gereed om de relaties te ontvangen.

