
Corocor 

 

Rob Vis Dieperink deed de zeevaartschool 

in Rotterdam, ging op de grote 

handelsvaart, maar gaf in 1985 zijn 

schippersbestaan op voor de liefde. 

Eenmaal aan wal kon Rob natuurlijk lastig 

als stuurman aan de slag, maar al snel 

kwam hij in contact met het Deense 

reconditioneringsbedrijf Corocor. Zo 

startte Rob in  zijn carrière in de 

technische reconditionering. Na een 

aantal omzwervingen is Rob terug waar hij 

ooit startte: bij het opnieuw uitgevonden 

Corocor.  

 

 

Corocor werd ooit opgestart naar 

aanleiding van een grote brand in een 

aantal mainframes. Toentertijd was het bij 

dergelijke calamiteiten nog normaal om de 

beschadigde apparatuur weg te gooien. 

Verzekeraars verzochten het Deense 

Corocor een reinigingsprocedé te 

ontwikkelen om beschadigde machines te 

herstellen. Er werd een succesvolle 

techniek ontwikkeld, het procedé werd 

gevalideerd en Corocor ging in heel 

Europa aan het werk. Al snel opende het 

een vestiging in Nederland. Enkele jaren 

later volgde er een management buy-out 

en het bedrijf ging verder onder de naam 

Recontec, wat staat voor 

reconditioneringstechniek. 

 

 

Terugkeren naar het begin 

Toen de directie van Recontec de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikte, was 

het tijd om een nieuwe weg in te slaan. 

Het bedrijf werd achtereenvolgens 

gekocht door Siemens en Belfor, een 

internationaal opererende technische 

reconditioneringspartij. Acht jaar lang 

leidde Rob een Belforvestiging in Noord 

Nederland, alvorens hij besloot zijn licht 

eens op te steken bij andere 

reconditioneringsbedrijven.  

 

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan 

kan. De Heerenveense vestiging van 

Belfor, waar Rob ooit de scepter zwaaide, 

kwam in 2011 te koop. Samen met een 

zakenpartner, Henk Vlietstra, stapte hij in 

het avontuur. Rob: “Het leek mij mooi om 

terug te keren naar de plek waar ik ooit 

begonnen ben en Henk en ik startten 

Eresde Technische Reconditionering. 

Toen Henk in 2014 weer terug wilde naar 

de traditionele reconditionering volgde een 

management buy-out en ging ik alleen 

verder. Omdat de naam Corocor in 

Nederland nog beschikbaar was besloot 

ik, in goed overleg met Belfor, de naam 

Corocor opnieuw aan te nemen. Daarmee 

is de cirkel rond, iets wat we ook middels 

de ronde pijl in ons logo visualiseren.”  

 

En zo startte Rob in 2014 met vier man 

Corocor Technische Reconditionering: 

twee mensen op de werkvloer, een 

secretaresse en Rob zelf als de 

projectmanager. Omdat er meer werk was 

dan zij als team aankonden, ging Rob al 

snel op zoek naar een 

samenwerkingspartners. Dat werden 

diverse collega-reconditioneerders, 

waarmee inmiddels mooie, langlopende 

samenwerkingen zijn ontstaan.  

 

 

 

Corrosion Coordination 

Waar de naam Corocor vandaan komt? 

“De naam Corocor staat voor corrosion 

coordination. Dit is meteen een korte 

omschrijving van wat wij precies doen. 

Corocor houdt zich bezig met technische 

reconditionering na calamiteiten; wij 

verwijderen corrosie. Na branden kunnen 

we bijvoorbeeld met een HCl analyse 

bekijken of er corrosie is/kan ontstaan. 

Corrosie ontstaat vaak door het 

verbranden van kunststoffen, waardoor 

chloordampen neerslaan op de 

oppervlakten van machines. Door deze 



neerslag kan zich zoutzuur gaan vormen, 

waardoor metalen oppervlakken gaan 

roesten. Corocor kan bereddering 

uitvoeren door het vocht uit de lucht te 

halen. Om roestvorming te voorkomen 

moet je echter wel heel snel te werk gaan: 

zelfs midden in de nacht rukken wij dan 

ook uit.”  

 

Rol op het gebied van duurzaamheid 

Met deze en vergelijkbare technieken is 

Corocor in staat om zwaar beschadigde 

apparatuur volledig te herstellen. “Wij 

kunnen zwaar vervuilde apparaten weer 

bruikbaar maken, zodat je niet alles hoeft 

weg te gooien of te vervangen. Zo kunnen 

wij als technisch reconditioneerder een 

mooie rol spelen op het gebied van 

duurzaamheid in de huidige maatschappij. 

We zijn lid van MVO Nederland en zijn 

constant bezig met het verbeteren en 

verduurzamen van onze 

reinigingsprocessen. Door bijvoorbeeld 

poetsdoeken te wassen in plaats van weg 

te gooien dragen wij bij aan het 

verminderen van de afvalstroom.”  

Een tweede voorbeeld van de 

verduurzaming waar Corocor zich mee 

bezighoudt is het toepassen van een 

reinigingstechniek die gebruik maakt van 

droogijsmachines. Rob: “Deze machines 

blazen met behulp van compressorlucht  

CO₂ sneeuw van -79 ℃ Celsius op 

vervuilde oppervlakken. De CO₂-sneeuw 

gaat vervolgens over in gas, wat zich 

tussen de vervuilde laag en het oppervlak 

wurmt. Zo spat de vervuiling van het 

oppervlak af en hoeft de roet/vervuiling 

alleen nog maar opgezogen te worden. 

Deze methode is bijzonder 

milieuvriendelijk, want het gas verdampt in 

de lucht en er komen geen chemicaliën 

aan te pas.  

Het blijft natuurlijk wel zaak om elk nieuw 

geval zorgvuldig te analyseren. Bij elke 

schade moet er eerst goed worden 

geanalyseerd wat er precies is gebeurd en 

welke  technieken het beste passen. Als 

er bijvoorbeeld ergens chloor aanwezig is 

kun je de CO₂-methode niet toepassen, 

want chloor lost op in water. Iedere 

situatie vereist dan ook een andere 

benadering. En iedere techniek vereist 

specifieke kennis en moet met beleid 

uitgevoerd worden.” 

 

Geen enkele schade is te min 

Corocor is een van de 

Reconditioneringsbedrijven die via een 

Salvage coördinator van Stichting Salvage 

opgeroepen wordt na een brand. Dit is 

een geautomatiseerd proces, waardoor de 

hoeveelheid projecten per bedrijf zo eerlijk 

mogelijk wordt verdeeld. “Salvage 

coördinatoren kijken echter wel welk 

bedrijf in de buurt zit en gaan met het 

uitgekozen bedrijf in overleg mocht een 

andere partij dichterbij gevestigd zijn. En 

dat is mooi, want op die manier kan een 

reconditioneringstraject zo snel mogelijk 

opgepakt worden. 

Ook particulieren kunnen door Salvage 

aan ons worden gekoppeld. Wij zijn een 

van de weinige technische 

reconditioneerders binnen de sector die 

niet alleen voor bedrijven, maar ook voor 

particulieren werkt. Veel anderen vinden 

dat niet meer de moeite waard, maar voor 

Corocor is geen enkele schade te min. 

Iedereen is van harte welkom. Ook met 

één wasmachine of droger. En óók als je 

niet verzekerd bent word je geholpen.”  

 

In geval van schade neemt Corocor niet 

alleen de technische reconditionering op 

zich, maar helpt ook bij de bereddering: 

“Na een flinke brand ontploffen vaak de 

ramen van een gebouw. In een dergelijke 

situatie komen wij om die ramen, een 

beschadigd dak of ingetrapte deur af te 

schotten.” 

 

Eigen werkwijze 

Corocor wordt onder andere ingeschakeld 

voor het professioneel verwijderen van 

roet- en rook na brand, het ontgeuren van 



ruimtes met een ozonluchtbehandeling, 

het reinigen van industriële omgevingen 

en installaties, data recovery en 

specialistische reiniging en droging na 

waterschade. Eigenlijk min of meer 

dezelfde diensten die ieder technisch 

reconditioneringsbedrijf biedt. Waar het 

bedrijf zich dan wel in onderscheidt? 

“Naast de hulp die wij particulieren kunnen 

bieden, onderscheiden we ons vooral qua 

expertise en know-how. Wij passen echt 

niet altijd unieke technieken toe, maar ik 

ben ervan overtuigd dat niet iedereen het 

doet op de manier waarop wij het doen. Bij 

het opstellen van een plan van aanpak 

zoeken wij altijd naar vernieuwing en 

creatieve oplossingen.  

 

Eergisteren nog was er brand in de 

technische ruimte van een theater. Een 

grote UPS met noodvoeding was in brand 

gevlogen. De kasten die de 

toneelverlichting moet regelen, had rook 

en roet naar binnen gezogen en waren 

pikzwart van de roet. Het was 11 uur ‘s 

ochtends en diezelfde avond waren er nog 

drie voorstellingen. Die kasten móesten 

dus wel aan. Wij hebben eerst ter plekke 

de eerste grove reiniging uitgevoerd, 

zodat de roetdeeltjes waren verwijderd. 

Roet is koolstof en als dat op de 

verkeerde plaats terechtkomt kan je 

kortsluiting krijgen, dus dat moest als 

eerste verwijderd worden. In tweede 

instantie – op het moment dat de kasten 

uitgezet kunnen worden – zullen wij de 

kasten grondig reinigen. Je kan je 

voorstellen dat het theater blij was met 

deze snelle interventie en de 

voorstellingen doorgang konden vinden.”   

 

 

 

 


