BLIK OP BRANCHES
GR AVEREN ME T ELKE TECHNIEK EN IEDER M ATERIA AL

‘IK WIL ZOVEEL
MOGELIJK
KUNNEN’
TEKST ALE X KUNST
B E E L D DA N TO F OTO G R A F I E
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VERENIGING GRAVEREN & SIGN

Van Mook Graveertechniek in Hapert biedt een breed pakket aan diensten binnen een specifieke niche: het graveren. Eigenaren Rob en Inge van
Lankeren blijven innoveren en zetten naast service vooral in op snelheid. ‘We hoeven nooit reclame te maken’, zegt Inge.

een tekst gegraveerd moest worden. Dat moest
op een plek waar ik met de machine onmogelijk
Eigenaren Inge en Rob van

bij kon. Verder hebben we altijd alles kunnen

Lankeren blijven innoveren.

aannemen.’
Snelste
Het bedrijf hoefde nooit reclame te maken,
vertelt Inge van Lankeren. Nieuwe klanten
kwamen via mond-tot-mondreclame bij
Van Mook terecht. Rob van Lankeren zorgt
tegenwoordig met nog twee medewerkers
voor de productie. ‘Nu kunnen we elk materiaal
graveren. Niet alle machines draaien continu,
maar dat hoeft ook niet. We weten van alle materialen die we verwerken de parameters. Of
een klant nou met een eikenhouten tafelblad
komt of een stuk titanium, dat maakt niet uit.
We hebben veel graveurs als klant. We hebben
namelijk machines staan van 4 bij 2 meter en
die zijn er niet zoveel in Nederland. Behalve dat

Sinds hij in 1985 de graveerafdeling overnam,

de administratie doen. Ze herinnert zich de

we alles kunnen, behoren we ook tot de snelste

kocht Rob van Lankeren er elk jaar een machine

start nog goed. ‘Er stond één machine, voor

graveerbedrijven van Nederland. We hebben

bij. Van Lankeren: ‘Dat deden we niet omdat

het graveren van de plaatjes van een schakel-

altijd een machine klaar staan voor klussen

het per se nodig was, maar omdat we steeds

kastenfabriek, met teksten als ‘aan’ en ‘uit’ en

die snel af moeten. Onze collega’s weten ons

iets nieuws wilden bieden.’ Tegenwoordig

het logo.’ Rob van Lankeren: ‘Wij hadden de

daarom ook te vinden.’

levert Van Mook Graveertechnieken een breed

eerste computergestuurde graveermachine

scala aan diensten, zoals frezen, (laser)grave-

van Nederland. Toch stelde die eerste machine

Goede band

ren, lasersnijden en sublimeren, maar het be-

niet veel voor. Je kon er bijvoorbeeld geen

Met collega-bedrijven hebben Rob en Inge

gin was bescheiden. ‘Het lukte de vorige eige-

aluminium mee graveren. We zijn begonnen

van Lankeren een goede band, mede dankzij

naar niet om zijn bedrijf als geheel te verkopen.

met plaatjes van kunststof. Toen kwamen er

de bijeenkomsten van branchevereniging

Hij heeft toen afdelingen verzelfstandigd en

klanten die een frontpaneel wilden met gaten

VGS. Inge van Lankeren: ‘Er zijn graveurs die

wij namen de graveerafdeling over. Ik kende de

en teksten. Daar heb je een zwaardere machine

zich helemaal richten op particulieren via een

afdeling, omdat ik er in mijn schooltijd tijdens

voor nodig. Voor matrijzen, met gehard staal,

webshop, waar je bijvoorbeeld hondenpennin-

vakanties en weekenden werkte.’

heb je weer een andere machine nodig. We

gen kunt bestellen. Op de particulierenmarkt

doen dit werk nu 35 jaar en we hebben pas één

doen wij niets. Over het algemeen overlappen

Inge van Lankeren, destijds nog zijn vriendin en

keer ‘nee’ moeten verkopen. Het ging om een

de activiteiten van de bedrijven in de branche

tegenwoordig zijn echtgenote, ging al spoedig

klok waarbij aan de binnenkant een boom en

elkaar nauwelijks. De verschillen zijn groot.
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We zitten elkaar daarom niet in de weg en we

Lankeren. ‘We overwegen om een robotarm

mogelijk kunnen, binnen het graveren. Als een

kunnen goed samenwerken.’

in te zetten voor repetitief werk. We krijgen

klant met een vraag komt, onderzoeken we dus

mogelijk een opdracht waarbij we een miljoen

altijd of we het kunnen maken. Daarom komen

Freeswerk

keer moeten graveren. De robotarm pakt dan

er nog steeds nieuwe machines bij.’

De zaken gaan goed, maar de markt verandert.

het materiaal uit een blister en legt het onder

Rob van Lankeren: ‘Het gewone graveerwerk

de laser, draait het om en zet het weg.’

wordt minder. Over vijf jaar bestaat het misschien niet meer. Er zijn genoeg systemen die

Innoveren

labels printen, dat gaat ten koste van de vraag

Hoewel het bedrijf blijft innoveren, is groei

naar graveerwerk. De groei zit in het complexe-

niet het uitgangspunt voor de toekomst. Inge

re freeswerk. Daar gebruiken we dezelfde ma-

van Lankeren: ‘In het begin waren we bijna

chines voor. We hebben een kleine 3D-printer,

volledig a�hankelijk van één opdrachtgever.

die we af en toe gebruiken voor een mal of een

Dat wilden we niet, dus we gingen op zoek naar

speciale aanslag. Het is niet bedoeld als nieuwe

nieuwe klanten. Nu hebben we als beleid: de

activiteit.’ Robotisering is wel een mogelijk-

grootste klant mag nooit meer dan vijf procent

heid voor de nabije toekomst, vertelt Rob van

van de totale omzet beslaan. Rob wil zoveel

Foto boven: Van Mook Graveertechniek
kan elk materiaal graveren.
Foto rechtsboven: Er staat altijd een
machine klaar voor klussen die snel af
moeten.
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Branchemanager
Miko Wijnands.

VERENIGING GRAVEREN & SIGN Vereniging Graveren
& Sign (VGS) is een fusie van NVOG en de Belgische
graveursvereniging BVMG en bestaat al ruim 75 jaar.
Branchemanager Miko Wijnands: ‘NVOG was de vereniging
van handgraveurs die een opleiding in Schoonhoven hadden
genoten. Het was totaal anders dan de huidige vereniging,
al zijn er nog steeds handgraveurs.’ VGS vertegenwoordigt
47 leden in een branche die gekenmerkt wordt door
diversiteit. Wijnands: ‘De Graveursdagen zijn een jaarlijks
fenomeen die dit keer helaas door de coronamaatregelen
niet door konden gaan. Tijdens die dagen ontmoeten
bedrijven elkaar. De partners gaan ook mee en het
is erg gezellig. Het belangrijkste is dat je elkaar leert
kennen. Er worden bij de bijeenkomsten allerlei lijntjes
gelegd. Zo wordt er bij uit te besteden werk en eventuele
bedrijfsovernames of fusies vaak binnen de groep gekeken.’

Ook Sign is
een belangrijk
onderdeel van
de sector. Het
gebruik van
computergestuurde
machines heeft
tegenwoordig
de overhand. De
gevolgen van de coronacrisis verschillen per bedrijf,
aldus Wijnands. ‘Als je graveert in het segment van de
sportprijzen, dan is dit een lastige tijd. Maar ik ken ook
een bedrijf dat rollen graveert voor de gebaksindustrie.
Die rollen worden veelal in Italië geproduceerd. Toen Italië
in het begin van de crisis helemaal plat lag, kreeg dat
bedrijf ineens bestellingen vanuit de hele wereld.’
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