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INTERIEURBOUWER WERKT 
EFFICIËNTER DANKZIJ 
PROTEUS SYSTEMS

Interieurbouwer werkt efficiënter dankzij Proteus Systems

Vlotter lopende productieprocessen, waarbij er geen sprake meer is van (drie)dubbel werk: het is één van de voor-
delen die Casa Vero ervaart sinds het met Proteus ERP en imos werkt. De 3D CAD/CAM-oplossing, geleverd door 
het bedrijf uit Nederland, werd drie jaar geleden bij de interieurbouwer uit Geel geïmplementeerd en leidt tot meer 
efficiëntie. Zaakvoerder Rob Verboven van Casa Vero is overtuigd van de meerwaarde van deze software.

Casa Vero startte in 1996 als de eenmanszaak van Rob Verboven 
en is ruim twintig jaar later een bloeiende interieurbouwer waar 
dertien mensen aan de slag zijn. “We werken met een eigen fabri-
cage, lakkerij, schrijnwerkerij en plaatsingsdienst”, legt de zaak-
voerder uit. “Naast het bouwen van keukens, badkamers, livings, 
slaapkamers en bureaus, verzorgen we steeds meer totaalprojec-
ten, waarbij onze ontwerpdienst architecten ontlast. Zo helpen 
we ervoor zorgen dat de binneninrichting naadloos aansluit bij het 
design van de tuin. Wij maken vooral moderne, chique interieurs 
voor het hogere prijssegment.”

HOE BELANGRIJK WAS DE IMPLEMENTATIE VAN 
DE SOFTWARE VOOR UW PRODUCTIEPROCES?
“Nadat we eerder al een ERP-systeem van Proteus Systems in 
gebruik hadden genomen, werd hier een drietal jaren geleden 

de 3D CAD/CAM-oplossing geïntegreerd. Die investeringen zijn 
essentieel voor de verdere automatisering van ons productiepro-
ces, hoewel we op dat vlak in de toekomst nog enkele stappen 
moeten zetten. We kiezen er bewust voor om alles gefaseerd aan 
te pakken.”

HOE VERLOOPT DEZE AANPAK IN
VERGELIJKING MET DE MANIER
WAAROP U VROEGER TEWERK GING?
“Het belangrijkste voordeel is dat er veel minder fouten mogelijk zijn. 
Er komt wel een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de 
werkvoorbereider: zijn tekening moet echt juist zijn, want die wordt 
meteen omgezet in productierijpe programma’s. Gelukkig kan de 
werkvoorbereider zijn tekening visualiseren in 3D, waardoor even-
tuele fouten er nog makkelijk kunnen worden uitgehaald voor het 
eindresultaat naar de productie wordt doorgestuurd. Bij de vroegere 
aanpak moest je eigenlijk vaak tot drie keer toe hetzelfde ingeven, 
waardoor er ook meer bekwame mensen vereist waren die perfect 
op de hoogte moesten zijn van hoe het eindproduct er zou uitzien. 
Het nieuwe systeem vergt iets minder knowhow van de operator op 
de productievloer, waardoor het mogelijk is daar mensen met een 
lagere specialisatiegraad in te zetten.”

WELKE ONDERSTEUNING KRIJGT
DE WERKVOORBEREIDER?
“Vooraf kreeg hij een goede meerdaagse opleiding van Proteus 
Systems. Zelf heb ik die vormingssessies ook deels bijgewoond. 
Na de implementatie hebben we vrij bruusk de omschakeling naar 
het nieuwe systeem gemaakt, om niet in oude werkgewoontes 
te vervallen. Dat is goed gelukt. Via een jaarlijkse workshop blij-
ven we op de hoogte van vernieuwingen en updates. Binnenkort 
wordt trouwens de meest recente versie geïnstalleerd, die nog 
beter is aangepast aan de vereisten van Industry 4.0. We hebben 
ervaren dat Proteus werkt met echte softwarespecialisten, die 
hun stiel goed in de vingers hebben en de noden van een produc-
tieomgeving begrijpen.”

HOE BELANGRIJK IS HET VOOR EEN
KMO ALS CASA VERO OM OP DIE MANIER
IN INNOVATIE TE INVESTEREN?
“Dat is van primordiaal belang om een voorsprong te hebben 
op grotere, maar soms ook loggere bedrijven die iets langer 
wachten om die stap te zetten. Blijvend investeren in kennis en 
software is niet goedkoop, maar is essentieel om tot de top te 
blijven behoren in de markt van de met veel gevoel voor detail 
afgewerkte interieurs.”    ❚

“PROTEUS WERKT MET ECHTE 
SOFTWARESPECIALISTEN 
DIE DE NODEN VAN EEN 
PRODUCTIEOMGEVING 

BEGRIJPEN”
ROB VERBOVEN, CASA VERO

Casa Vero bouwt onder meer livings en verzorgt totaalprojecten.

De oplossingen van het bedrijf zijn bestemd voor 
het hogere prijssegment.

De tekening van de werkvoorbereider wordt meteen omgezet
in productierijpe programma’s, bijvoorbeeld voor de productie
van badkamers.


