
 Versneld traject verspanen: "Konisch draaien en 

 passing draaien kan ik direct toepassen op m'n werk" 

Gerben Kramer (23) is allround medewerker bij Veratio, een productiebedrijf in Gouda dat gespeciali-
seerd is in het snijden van rvs en non-ferro. Zij maken voornamelijk onderdelen voor ziekenhuizen, de 
voedingsmiddelenindustrie, winkels en de jachtbouw. Veratio bestaat ruim 50 jaar. Hier werkt men met 
o.a. een conventionele draaibank, 2 draai/freesbanken, 2 walsen, 3 kantbanken en 10-12 lasapparaten. 
Bij dit bedrijf staat vakmanschap hoog in het vaandel. 

Gerben is na zijn opleiding Verkoopmedewerker in Rotterdam aan de slag gegaan als verkoper in een meu-
belzaak. Dit bleek geen succes. Sinds bijna 3 jaar werkt hij bij Veratio. Hij doet hier vooral zet- en laswerk. 
Zojuist heeft hij het traject ‘Verspanen op maat’ succesvol afgerond in de periode van begin oktober tot en 
met half december 2022. In 10 trainingsdagen heeft Gerben een bredere basis gelegd voor zijn werk. 

Traject afgestemd op machines en processen op de werkvloer
Gerben: “Ik wilde zelf mijn kennis verbreden en zelfstandiger kunnen werken om zo minder afhankelijk te 
zijn van collega’s. Ook prettig voor mijn werkgever die zag dat ik enthousiast ben en mijzelf verder wil ont-
wikkelen in het vak. Via machineleverancier Van Genderen, waarvoor wij bij Veratio de raampjes maken en 
die ook machines leverde aan MAKE Center, kwam ik bij Harry Post uit. Hij is docent bij MAKE Center op de 
TechCampus in Nieuwegein. Zo zie je maar; het is een klein wereldje.

Harry en zijn collega Paul Hoogendoorn hebben een traject voor mij uitgestippeld. Ik kwam in een kleine klas 
met niveau 2 en 3 BBL-studenten en heb ook van hen een en ander geleerd. Elke werksituatie is tenslotte 
anders dus er is altijd iets dat je van elkaar kunt leren. Bovendien heb ik zelf geen CNC-ervaring. Deze trai-
ning is na de intake afgestemd op de situatie op mijn werk, waarbij de machines en het productieproces bij 
Veratio centraal staan.” Paul vult aan: “Uiteindelijk willen we zo goed mogelijk de werkelijkheid nabootsen. 
Zo leer je het snelst.” 

Gerben: “Konisch draaien en passing draaien vond ik het meest interessant in dit opleidingstraject. Dit kan 
ik ook direct toepassen op m’n werk. Digitalisering speelt bij mij op het werk een minder belangrijke rol. Als 
het werk te complex wordt, besteden wij dit uit aan een collega-bedrijf met een CNC-machine.” 



Trots gaat Gerben met zijn diploma op de foto met Paul en Patricia van Eck, accountmanager bij MAKE 
Center. Hij is een ervaring rijker, waar hij voorlopig op kan voortborduren. En mocht Veratio in de toekomst 
een CNC-machine aanschaffen, dan is het goed om te weten dat zowel Harry als Paul gecertifi ceerde 
HEIDENHAIN traininers zijn. Want ook een HEIDENHAIN tranining volg je via MAKE Center.

Weten hoe wij voor jou een maatwerk traject kunnen inzetten? Bel ons op 030 285 28 88 of stuur een mail 
naar info@makecenter.nl. Wij zijn benieuwd naar jouw achtergrond en nodigen je graag uit voor een intake! 


