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Bezoek aan Gravograph:  

4 - 6 juni 2015 
Op donderdagavond 4 juni 

waren alle VGS-leden al in 

Reims aangekomen om de dag erna de productiefacili-

teiten van Gravograph in Troyes te bezoeken. 

 

Opgericht in 1950, wordt Gravograph tegenwoordig 

vertegenwoordigd in zo’n 50 landen en heeft circa 900 

werknemers.  

 

We werden hartelijk welkom geheten door de directie 

en door twee mensen die u wellicht beter kent: Helen 

de Leeuw en Eelco Hoogendoorn. De directie kwam 

vlot ter zake (we werden niet vermoeid door overbodi-

ge promo-praatjes) en in kleine groepen werden we 

rondgeleid door de productie.  

 

Wat opviel was dat in één werkstation één machine 

wordt geassembleerd, grotendeels handmatig. Nadat 

de onderdelen uit het magazijn zijn gepickt en assem-

blage heeft plaatsgevonden, wordt nog een kwali-

teitscheck uitgevoerd. De productiehal kwam in eerste 

instantie druk en chaotisch over, maar de rondleiders 

wisten ons duidelijk te maken dat alles zijn eigen plekje 

heeft. 

 

Uit de pakbonnen bij de voor verzending klaarstaande 

pallets was al snel duidelijk dat de machines over heel 

de wereld geleverd worden. 

 

Ook werden we rondgeleid over de afdeling waar de 

‘consumables’ worden gemaakt. Die moesten we van-

achter een ruit bekijken, omdat er een clean room 

systeem heerst. 

 

Tot slot werden we door het magazijn weer teruggeleid 

naar de showroom. Sommige bedrijven hadden hun 

bezoek aan Gravograph degelijk voorbereid door een 

proef te laten maken, van het print-and-cut systeem. 

Dat trok genoeg aandacht in de showroom, ook van 

andere leden. 

 

Met meer dan genoeg informatie opgedaan en een 

afscheidscadeautje in de hand, nam de directie af-

scheid van ons. 

 

Mocht u zich tenslotte afvragen waarom een nieuwe 

machine niet met de kenmerkende kleur rood geleverd 

is, dat komt omdat Gravograph een nieuwe huiskleur 

heeft geïntroduceerd: groen. 

 

Terugkijkend op een geslaagd bezoek en rest van de 

excursie (voor een fotocollage zie blz. 3 en 4 van deze 

nieuwsbrief), hoop ik iedereen weer te ontmoeten op 

de Graveursdag op 28 en 29 augustus. 

 

Miko Wijnands – branchemanager VGS 

 

 

 

 

 

Graveursdag 28-29 augustus: Friesland 

 

Na een programma rond het SS Rotterdam in 2014 is 

het VGS-bestuur nu bezig om een programma voor dit 

jaar samen te stellen. 

 

Het bestuur is vorig jaar versterkt door Robert Postma 

uit Friesland en samen met hem willen we u laten zien 

hoe mooi deze provincie is en hoeveel Friesland te 

bieden heeft. 

 

Voorlopig programma: 

Op vrijdag 28 augustus verzamelen we aan het einde 

van de middag in Friesland. Ergens niet ver van de 

Waddenzee. Na het diner overnachten we in een hotel. 

 

Op zaterdag 29 augustus zorgen wij voor een actief, 

interessant, leuk, cultureel en gezellig programma en 

sluiten af met een diner. 

Daarna is er de keuze om huiswaarts te gaan of het 

programma te verlengen met bijvoorbeeld een verblijf 

op een van de Waddeneilanden. 

 

Zodra het programma definitief is, ontvangen jullie de 

informatie en het aanmeldingsformulier.  

 

We hopen jullie allemaal te ontmoeten op vrijdag 28 en 

zaterdag 29 augustus. 
 

 

 

JULI 2015 
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Vacaturebank 

Veel van jullie zullen het wel herkennen: het is hollen of 

stilstaan. Het ene moment zit je nog duimen te draaien 

en denk je geen order meer te scoren deze maand en 

een paar dagen later heb je geen flauw idee hoe je al 

die opdrachten voor het einde van de maand geleverd 

krijgt. Hoe kom je aan tijdelijk goed geschoold perso-

neel in de graveerbranche?  

Een mogelijke oplossing is het tijdelijk in- en uitlenen 

van personeel aan elkaar. 
 

Hoe gaat het in zijn werk 

U zoekt geschoold personeel? 

Denkt u binnenkort tijdelijk teveel 

werk te hebben, geef dit dan door 

aan het VGS-secretariaat. Of wij heb-

ben reeds een kandidaat of wij sturen 

de leden de vraag of iemand tijdelijk 

personeel beschikbaar heeft.  

 

U heeft een tijdelijk overschot aan geschoold perso-

neel? Geef dit door aan het VGS-secretariaat 
 

Zodra twee partijen in elkaars behoefte lijken te voor-

zien worden deze met elkaar in contact gebracht. 
 

Nieuwe Mini-markt? 
Na de goede ervaringen opgedaan 

tijdens de mini-markt van afgelo-

pen november, vraagt het VGS-

bestuur zich af of er behoefte is 

aan een nieuwe editie van de mini-

markt. Bij voldoende belangstelling vindt de markt 

opnieuw plaats. 

 

Heb je interesse om deel te nemen (locatie en datum 

nog nader te bepalen), geef dit dan door aan het VGS-

secretariaat. 

Bestuursvacatures 

Dit jaar loopt de laatste termijn af van 2 bestuursleden: 

Sandra Hamstra en Arjan Jacobs. Beiden vervullen hun 

bestuursfunctie met veel inzet en enthousiasme. Ze 

zouden nog willen doorgaan voor een vierde termijn, 

maar willen ook anderen in de gelegenheid stellen om 

aan de koers van VGS bij te dragen. Heb je interesse en 

of wil je meer informatie, neem dan contact op met 

een van de bestuursleden of het secretariaat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Een uitgave van  VGS. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

 kunnen geen rechten worden ontleend. 

Secretariaat VGS   
p/a Koninklijke Metaalunie,  

Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein 

Bezoekadres: 

Einsteinbaan 1, 3439 NJ  Nieuwegein  

T. +31(0)30-6053344  - F. +31(0)30-6053208  

info@vgs-online.eu  www.vgs-online.eu 
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Foto’s VGS-excursie Gravograph 4-6 juni 2015, Reims & Troyes 
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