
Enthousiasme en toewijding bij DROMEC 
RHENEN – Of het nu om één ankerliertje gaat of de hoogste vlaggenmast ter wereld. Of een lier van 
9 bij 9 bij 12 meter met een gewicht van 150 ton: het team van DROMEC gaat vol enthousiasme 
aan de slag. Salesmedewerkers Cees Drost en Joost Ressing: ‘We zijn trots op onze collega’s! 
Ze zijn 100% toegewijd aan hun werk. Dat merken onze klanten. Op alle vraagstukken 
kunnen we iets aanbieden en 75% van wat we bouwen, is one-off.’ 

I n 1996 startte DROMEC met 
aandrijftechniek. Vanaf het 
jaar 2000 kwamen daar 
speciale lieren, liersyste-

men, (dek)apparatuur en systemen 
voor het opwekken van groene energie 
bij. Het bedrijf kent nu twee takken: 

DROMEC drives met een zogenaamd 
HyDROMEC Assembly Center waar het 
aandrijfprogramma in losse onderdelen 
op voorraad ligt, en DROMEC winches 
voor innovatieve liersystemen, bestu-
ringen en software.

Transparantie 
Het team van DROMEC kenmerkt zich 
door enthousiasme, innovatiedrift, 
bescheidenheid, toewijding en transpa-
rantie. ‘We hebben een platte structuur. 
Besluiten nemen we samen. Wereldwijd 
werken we bij grote klanten, maar we 

beseffen goed dat 
we met complexe 
materie bezig 
zijn, wat ook kan 
falen. Dat maakt 
ons bescheiden. We 
werken aan 60-80 
projecten tegelijk en 
ontwikkelen veel en snel. 
Elke medewerker kan zien 
wat we verdienen of verliezen bij 
een project dankzij live nacalculatie. 
Dat zorgt ervoor dat we direct kunnen 
bijsturen. Een extra motivatie is dat een 
deel van de winst teruggaat naar het 
personeel.’ 

Ambassadeurs gezocht 
De tien engineers van DROMEC zijn 
echte ambassadeurs. Ze spreken zelf 
alles met de klant door, maken een ont-
werp, onderhandelen met leveranciers 
en zijn aanwezig bij de afname van het 
product. Wil je ook ambassadeur wor-
den bij DROMEC? Er is op dit moment 
ruimte voor een servicemedewerker en 
een assemblagemedewerker. 

Floating Solar 
In 2015 startte men vanuit DROMEC 
met Floating Solar: expert en leveran-
cier van drijvende zonneparken op het 
water. De dynamische parken zijn rond 
en draaien in hun geheel mee met de 
zon met behulp van lier-technologie. 
Met een maximale energieopbrengst 
als resultaat! 
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