
Mark Rossiau staat al vijftien jaar aan 
het roer bij RoKo Lastechniek. Samen 
met zijn team zorgt hij ervoor dat elke 
las met precisie wordt gelegd.  

Vertel iets over de bedrijfsnaam
Ik ben RoKo begonnen samen met 
een compagnon. De bedrijfsnaam is 
voortgekomen uit de eerste twee letters 
van onze achternamen. Inmiddels ben 
ik enig eigenaar maar de bedrijfsnaam is 
altijd zo gebleven.

Vertel iets over het bedrijf
Vijftien jaar geleden zijn we met z’n 
tweeën RoKo gestart. We zijn klein 
begonnen in een halletje in Bladel. Na 
vijf jaar verhuisden we naar een grotere 
bedrijfshal in Reusel. Ook hier zijn we uit 
ons jasje gegroeid en daarom hebben 
we onlangs  een tweede aangrenzende 
hal erbij gehuurd. Bij ons kun je terecht 
voor alles wat met lassen te maken heeft. 
We maken onderdelen, halffabricaten 
en complete eindproducten van staal, 
rvs en aluminium. We leveren aan 
diverse sectoren zoals de machinebouw, 
voedings- en verpakkingsindustrie, 
landbouw en scheepvaart.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Bij mijn toenmalige werkgever had ik vaak 
nieuwe ideeën maar hierin werd ik niet 
serieus genomen waardoor de ideeën 
werden genegeerd. Als ondernemer kan 
ik zelf mijn keuzes maken en mijn visie 
ontwikkelen.

Welke eigenschappen
typeren jou als ondernemer?
Ik kan snel schakelen, ben niet bang 
om in het diepe te springen en weet van 
aanpakken.

Tips voor beginnende ondernemers?
Als het te lang duurt voor je beslist, heb je 
vaak je kans al gemist.

Beste tip die je zelf gekregen hebt?
Kwaliteit en levertijd zijn heel belangrijk, 
zorg dat je dit serieus neemt.

Hoe vind je balans tussen werk/privé
Heel erg moeilijk, in mijn hoofd gaat het 
werk altijd door.

Mooiste compliment
dat je gekregen hebt?
Een vervolgorder na een afgerond 
project is een groot compliment maar 
eigenlijk is elke tevreden klant een mooi 
compliment.

Wat is de grootste uitdaging als 
ondernemer?
Om iedereen tevreden te houden, dat 
geldt voor klanten, voor personeel 
maar ook voor het thuisfront. En als 
ondernemer is natuurlijk élke dag een 
uitdaging.

Wat vind je van OBGB?
Een fijne club mensen waar ik een mooi 
netwerk mee heb opgebouwd. Ik heb 
gevraagd of ik lid mocht blijven toen ik 
met RoKo naar Reusel verhuisde. Het is 
fijn om te kunnen sparren met collega-
ondernemers.

www.obgb.nl
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