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DKH Metaalbewerking BV is een
toonaangevende toeleverancier in
fijnmechanische onderdelen en inmiddels
uitgegroeid tot dé betrouwbare partner op
het gebied van CNC-verspaning middels
draaien en frezen. Door onze continue
investeringen in productiemachines
beschikken wij over een divers én modern
machinepark. Onze mogelijkheden zijn
zeer breed van kleine tot grote series, tot
productafmetingen van wel 3 meter lang!
Tevens staan wij bekend om onze correcte
en betrouwbare afspraken en bedienen
een uitgebreide klantenkring door héél
Nederland en daar buiten.

Meer informatie is te vinden op www.dkhmetaal.nl
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Bezoekadres:
Mandenmakerstraat 5405 BJ Uden
T +31-413335250 E info@dkhmetaal.nl

Uw one-stop-shop in
rvs-, plaat- en metaalbewerking
Sinds de oprichting in 1998 is
Heurkens & van Veluw B.V. in
hoog tempo uitgegroeid tot een
gerenommeerde specialist in rvs-,
plaat- en metaalbewerking.
Een groot aantal OEM’s en andere
klanten vertrouwt op onze plaat-,
buis- en kokerproducten. Naast
rvs bewerken wij ook aluminium
en staal.
Heurkens & van Veluw beschikt over een zeer
uitgebreid, state-of-the-art machinepark, dat
onder meer bestaat uit de nieuwste en snelste
lasersnijmachines, kantbanken, zetrobots en
lasrobots. Doordat wij u ook het samenstellen
en compleet gereedmaken van onderdelen uit
handen kunnen nemen, is Heurkens & van Veluw
uw one-stop-shop in rvs-, plaat- en metaalbewerking.

MAATWERK IN PLAATWERK

Van seriematige machineonderdelen tot eenmalige kunstwerken; Heurkens & van Veluw is er
voor elke opdracht. Maatwerk is hierbij te allen
tijde gegarandeerd.
Het ontzorgen van onze klanten, dat zien wij
als onze belangrijkste missie. Hoe we dit doen?
Door goed te luisteren naar de wensen van onze
klanten, door ondersteuning te bieden bij het
ontwerp en de engineering van producten, door
ervoor te zorgen dat elke klant één contactpersoon heeft en door een hoogwaardig eindproduct binnen de afgesproken tijd te leveren.
GROTE CAPACITEIT

Dankzij onze grote capaciteit – Heurkens & van
Veluw heeft een kleine honderd medewerkers in
dienst – kunnen wij grote projecten op korte termijn aannemen. Door de hoge bezettingsgraad
van onze machines, produceren we tegen lagere
kosten. Onze grote voorraad en afroepcontracten met verschillende materiaalleveranciers maken dat onze levertijden niet afhankelijk zijn van
de beschikbaarheid van materiaal. En hoewel
ons bedrijf de afgelopen jaren flink is gegroeid,
zijn onze levertijden juist korter geworden.
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Q-ROC’S
Een belangrijk onderdeel van QRM
is dat wij afscheid hebben genomen
van traditionele afdelingen als inkoop,
verkoop en werkvoorbereiding. Deze
zijn vervangen door drie teams met
crossfunctionele werknemers: Q-Rocs.
Hierdoor zijn álle medewerkers binnen
een team op de hoogte van en betrokken bij elk project. De Q-Rocs zijn
perfect afgestemd op de aard van de
opdracht.
Q-ROC BLAUW Het blauwe team is

verantwoordelijk voor orders met een
korte doorlooptijd, met hoofdzakelijk
laser- en zetwerk. Een snel en kwalitatief hoogwaardig eindresultaat is
gegarandeerd.
Q-ROC GEEL De medewerkers van

het gele team dragen zorg voor de
projectmatige opdrachten. Samen met
de klant komen zij tot een eindproduct
op maat.
Q-ROC ORANJE Het oranje team

draagt zorg voor regulier- en herhalingswerk. Dit team is het aanspreekpunt voor de vaste klanten die wekelijks bestellingen sturen.
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QRM: sneller en flexibeler
De wereld staat niet stil: de vraag
naar snelle productontwikkeling en
-fabricage neemt gestaag toe. Om
hieraan tegemoet te komen, is het
nodig om op een andere manier
te denken. Heurkens & van Veluw
doet dat.
De afgelopen jaren hebben wij onze organisatie
ingericht volgens de Quick Response Manufacturing-filosofie (QRM). Deze helpt bedrijven hun
reactiesnelheid en flexibiliteit te vergroten door
het continu verkorten van de doorlooptijd in het
gehele bedrijfsproces.

Wat deze QRM-methodiek concreet inhoudt?
Denken in ‘tijd’ in plaats van in ‘kosten’, een
pull-gedreven in plaats van een push-gedreven
productieproces en kijken naar de algehele flow in
plaats van naar de efficiëntie van deelprocessen.
Ook belangrijk: we hebben teams met crossfunctionele werknemers in het leven geroepen
(zie foto pagina 5).
KORTERE DOORLOOPTIJD

Onze doelstelling met QRM: het reduceren van
onze doorlooptijd met maar liefst 60 procent.
Zo kunnen we de gewenste kwaliteit tegen de
laagste kosten produceren, zijn we nóg flexibeler en kunnen we onze klanten zo veel mogelijk
ontzorgen.
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ALLE TECHNIEKEN IN EIGEN HUIS
LASERSNIJDEN Wij beschikken over

vier lasersnijmachines voor het bewerken van plaat (tot 6 meter lang), buis
(tot max Ø 256 mm) en koker (tot max.
vierkant 180 mm).
AFBRAMEN/KANTENBREKEN Onze

Timesavers 42-serie 1350 RB-machine
staat garant voor het ongeëvenaard
kantenbreken en afbramen.
ZETTEN Voor het zetwerk hebben we

negen kantbanken met variërende
werkbreedtes (tot 6 meter lang).
ROBOTZETTEN Voor grotere series

beschikken we over zetrobots.
WALSEN Onze vijf walsmachines heb-

ben rollen van 60, 100, 150 en 270 mm.
PEM-INSERT Voor het plaatsen van

inpersboutjes, moertjes, draadstiften
of stekkertjes.
LASSEN Voor het samenstellen en las-

sen van frame- en plaatwerkproducten
beschikken we over programmeerbare
Mig- en Tig-lasapparatuur.
ROBOTLASSEN Onze Valk Welding-

lasrobots zijn uitgerust voor zowel
Mig- als Tig-lassen.
STRALEN Voor het finishen van rvs of

aluminium bestralen wij het oppervlak
met keramische korrels. Dit gebeurt in
een straalcabine van 15 x 6 m en een
hoogte van 4,5 m.
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Laatste aanwinst:
BySprint Fiber 3015
De techniek staat niet stil. Heurkens & van Veluw
investeert continu om zijn machinepark up-todate te houden. Onze laatste aanwinst: een
plaatlasersnijsysteem gebaseerd op de nieuwste
fiber technologie, de BySprint Fiber 3015, en
de bijbehorende software, Bysoft 7. Hiermee
kunnen wij onze klanten nog sneller en beter
bedienen.
De BySprint Fiber snijdt rvs plaatmateriaal tot 12
mm met zeer hoge snelheden. Tevens kan hij
materiaal aan dat met een traditionele CO2-laser

niet of moeilijk gesneden kan worden, zoals aluminium tot 12 mm, messing en koper tot 6 mm.
De BySprint Fiber 3015 behoort tot de lasers
met de hoogste energie-efficiëntie, waardoor het
mogelijk is om veel duurzamer te produceren.
Door de invoering van het bijbehorende softwarepakket, BySoft 7, kunnen we onze drie
Bystronic-lasers sneller en efficiënter aansturen
en zijn we in staat om de gesneden producten
sneller van de lasers te krijgen. De levertijden
worden hierdoor aanzienlijk verkort.
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Projecten
Van indik-installaties tot een ’Hot Air Flow
Cooker’; wij kunnen het allemaal. Veel van onze
opdrachten vloeien voort uit brainstormsessies
met de klant. Samenwerken met de opdrachtgever leidt tot de mooiste resultaten, vinden wij.
Een drietal succesvolle projecten:

CASE 1
(ONT)STAPELAARS
Inmiddels zijn tientallen compleet
gemonteerde (ont)stapelaars van
kratten uit de werkplaats van
Heurkens & van Veluw gerold. Onze
montagewerkzaamheden groeien
gestaag en deze extra activiteiten blijven
een speerpunt de komende jaren.
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CASE 3
INDIK-INSTALLATIES
CASE 2
HOT AIR FLOW COOKER

Heurkens & van Veluw maakt sinds
enige jaren drooginstallaties en indik-

Voor een Amerikaanse opdrachtgever

kers voor de biogasindustrie. Met deze

in de vleesverwerkende industrie heeft

installaties, zoals hieronder, kan je

Heurkens & van Veluw een ‘Hot Air

bijvoorbeeld drijfmest indikken tot een

Flow Cooker’ vervaardigd. Wij hebben

brij. De droogbanden draaien lang-

voor dit complexe rvs-product de ge-

zaam rond, 24 uur per dag en nemen

hele framebouw, al het plaatwerk, de

telkens een dunne laag vloeistof mee.

deuren, covers én piping gemaakt. De
klus vereiste 450 lasuren en had een
doorlooptijd van 5 weken.
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Engineering en re-design:
meer dan opnemen bestelling
Heurkens & van Veluw doet meer dan alleen
het opnemen van de bestelling. Wij zien het als
onze taak om klanten zo gedegen mogelijk te
adviseren. Engineering en re-design zijn hier een
belangrijk onderdeel van.
In nauwe samenspraak met u als klant kijken
onze engineers of de functionaliteit van uw
product en de nauwkeurigheid van het productieproces kan worden verbeterd. Graveren, het

Best choice.
Watts up
Meer Watt betekent dikker snijden.
De
Highspeed lasersnijden met een breder
gebruiksspectrum dan conventionele
lasersnijsystemen.
Laser | Buigen | Waterstraal
bystronic.com
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maken van insnijdingen en het toepassen van
pengat-, inhaak- of klikverbindingen zijn hier
slechts enkele voorbeelden van.
GOEDKOPER, BETER, SNELLER

Op deze manier wordt het nabewerken of
samenstellen van uw producten eenvoudiger.
Zaken als het kromtrekken tijdens het lassen
worden tegengegaan en ook op het materiaalverbruik wordt bespaard. Met als uiteindelijk
resultaat: een goedkoper, maar beter product in
een kortere tijd.

Kwaliteit centraal
Heurkens & van Veluw streeft naar a stainless
performance. Dit houdt in: zo min mogelijk foute
eindproducten en zo veel mogelijk tevreden
klanten. Om dit te bereiken, hebben we een
uitgekiend kwaliteitsborgingsysteem ontwikkeld,
dat is bekroond met een ISO 9001-certificering.
Daarnaast is kwaliteitszorg ook vooral een
mindset. Onze gehele organisatie is hiervan
doordrongen. Zo wordt al bij de werkvoorbereiding gekeken hoe een product optimaal geproduceerd kan worden.
Om het percentage klachten te reduceren,
werkt Heurkens & van Veluw met een klachtenregistratie. Klachten worden vastgelegd in een
8D-rapportage die leiden tot concrete verbetervoorstellen. Mocht een klant een klacht hebben,
dan doen wij er alles aan om hem zo goed en
snel mogelijk te helpen.

sturen
op
sturen op
resultaat
resultaat

5S

Ook de 5S-methodiek helpt ons de kwaliteit van
onze processen te verhogen. Door te scheiden,
sorteren, schoonmaken, systematiseren en standaardiseren, gaan we verspilling tegen en leveren we hogere kwaliteit. Iedere seconde wachttijd, gram afval, tussenvoorraad of fout wordt
verwijderd. Want wat geen waarde toevoegt,
maar wel aanwezig is, kost geld, tijd, energie en
Roba Metals B.V.
gaat ten koste van de motivatie.

Zomerdijk 27-33
3402 MJ IJsselstein
The Netherlands
T +31 (0)30 686 02 11

¡ Serv
alum
and
¡ Impo
stain
¡ Cop
¡ Adv
proc

Vermetten Accountancy nodigt uwww.robametals.com
Vermetten
uit voor eenAccountancy
inspirerendenodigt
sessie.u
uit
eeneninspirerende
sessie.
Ludovoor
Lambrechts
mr. Laurens van den
Bosch
vertellen
hoe u meer
winst
uit uwvan
bedrijf
Ludo
Lambrechts
en mr.
Laurens
denhaalt.
Bosch

hoe
moc. slvertellen
atemabor.w
ww u meer winst uit uw bedrijf haalt.
We also have offices in
vertellen hoe u meer winst uit uw bedrijf haalt.
Germany, Belgium, United
Kingdom and Poland.moc. slatemabor.www

Omdat een ondernemer het beste wil,
Omdat
een ondernemer
het beste wil,
deskundigheid
zonder gedoe.
deskundigheid zonder gedoe.

eciv reS
sselniats
a t ropmI
t reppoC
ecnavdA

www.vermetten.nl
www.vermetten.nl
www.vermetten.nl

Maandag 23 april 16.30 - 20.00 uur
www.robametals.com
Doorzicht23
te Chaam
,muur
uinimula ,leets rof sretneC eciv reS
Maandag
april 16.30 - 20.00
Schrijf nu in
www.vermetten.nl/businessgasten
Doorzicht
teop
Chaam
syolla lekcin dna muinatitwww.robametals.com
,leets sselniats
Schrijf nu
Sein
r vicop
e Cwww.vermetten.nl/businessgasten
enterslefeotrss,stm
eseul,nianilauitm
m
cipvmreI S
s iudnlniuaam,ll,eeeettss forotfrosprxeetndenC
a tero
Accountants
en Belastingadviseurs
stainless steel, titanium
dnaael m
dnuaincantizit,g,lneie
butst rsespeplnoiC
ollaand
leknickel
cin dalloys
ats
Accountants ensyBelastingadviseurs
I
m
p
o
r
t
a
n
d
e
x
p
o
r
t
o
f
s
t
e
e
l
a
n
d
s
t
a
i
n
l
e
s
s
s
t
e
e
l
Ser vice Centers for steel, alugm
i
n
i
u
m
,
leets sselninaitsssedcnoraplepeartcss fsouotrrroepf-xneonddneacntravodpAmI
Copper tubing, zinc and lead
stainless steel, titanium and nickel alloys
Ser vice Centers for steel, aluminium,
Advanced non-ferrous scrap prodcaee
sslindgna

cniz ,gnibut reppoC

11

Import and export of steel and staistainless
nless steelsteel, titanium and nickel alloys

sfeer voelen de medewerkers zich thuis en
leren ze hoe dat ze het werkritme weer op
kunnen pakken. En met succes want veel van
deze werknemers zijn inmiddels weer doorgeplaatst naar duurzaam werk.

tief hoogwaardige ondersteuning tegen mini-

Tevens is Chain is een Social Enterprise en
Deze prettige werksfeer hanteren we ook bij
onze klanten. We houden van korte lijnen
genereert maximale
sociale impact binnen
met een open en eerlijke communicatie. We
stemmen onze processen graag af op de
wensen
van
onze klanten waarbij we logistiehaar logistieke vestigingen.
ke processen niet moeilijker maken dan
nodig is. Voor klanten die assemblage werkzaamheden aan ons uitbesteden hebben we
een webportaal. Hier ziet de klant exact hoe
dat we werken en wat de productspecificaties
zijn. Binnen ons bedrijf hebben we veel ervaring met inkoop. Als we merken dat producten beter of goedkoper ingekocht kunnen
worden, geven we onze klanten daarover
graag advies.

Chain Logistics
For Flexibel Support and Social Impact
Hiernaast vindt u enkele ervaringen van onze
klanten.

TWEE ACTIVITEITEN: ASSEMBLAGE EN LOGISTIEK
WAAR KWALITE IT BE LAN GRIJK IS

E N LO

Bij Chain Logistics verzorgen we diverse
transporten zoals: pakketdienst, palletdistributie en transport van volle trailers. We transporteren nationaal en internationaal. Ook ten
aanzien van de snelheid hebben we verschillende mogelijkheden: Direct Express voor
spoedzendingen die binnen 45 minuten moeten worden opgehaald, Next Day Express
voor als uw zending de volgende werkdag
moet worden afgeleverd en Economy Express
voor als uw zending minder spoed heeft.
Naast transport kunnen we uw producten
opslaan en uw voorraad beheersen. Met onze
betrokken medewerkers zijn we in staat om u
op logistiek terrein vakkundig te ontzorgen.

Voor al u
vrijblijve
e-mail: r
Hopelijk

R.J

Rob Jans
HELPT MENSEN WEER OP DE ARBEIDSMARKT

Scan de Het
QR-code
en ontvang
binnenproduct met een luxe uitparfumflesje
is een kostbaar
Marck voor
Jansen,
van Oosterbeek Packa5 minutenstraling.
een offerte
hetdirecteur
lasersnijwerk
ging B.V. geeft aan dat ze voor luxe goederen dan ook
van uw plaatwerkonderdelen.
hoge eisen stellen aan het assemblageproces. Door Chain
Assembly wordt goed geanticipeerd op onze wensen. We
krijgen bij Chain Assembly een goede value for money.

VOORDELEN VOOR OOSTERBEEK PACKAGING B.V.
- Assemblageproces met hoge kwaliteit
- Wensen worden vertaalt in een procedure
- Proactieve
te
makencommunicatie
kunt u
- Er wordt met ons meegedacht

CONT
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www.chain-logistics.nl

Uden • Heteren • Nijmegen

UITSTEKENDE GECONTROLEERDE KWALITEIT

VALUE FOR MONEY

Chain heeft twee divisies. Chain Assembly
verzorgt de assemblage werkzaamheden. Dit
zijn handmatige werkzaamheden die variëren
van inpakken tot montage van uiteenlopende
producten. Elke dienst is maatwerk. Samen
met de klant worden de productspecificaties
doorgenomen en het assemblageproces
geoptimaliseerd. Hieruit volgt een stuksprijs
zodat u als klant direct inzicht heeft in de kosten. Voorop staan de wensen van de klant.
Wij passen het proces net zo lang aan tot de
klant 100% tevreden is.

ASSEM

PRIJS/KWALITEITSVERHOUDING ERG GOED
Concept: JS Media Tools A/S • 61856 • www.jsnederland.nl

www.heurkens-veluw.nl

om een afspraak
nemen met mij.
hain-logistics.nl of bel: 0413-330288.
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viteiten wordt voor een groot deel weer benut
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voorraadbeheer. De assemblage activiteiten

zijn handmatige werkzaamheden die variëren
om mensen op weg te helpen naar de
male kosten.
Voor een van
haar
klanten
ontwikkelde
van inpakken
tot montage
van uiteenlopende
arbeidsmarkt. Oosterbeek een
producten.
parfumflesje
met een kleurrijke dop
uitLogis-drie
E-mail algemeen:
info@heurkens-veluw.nl
Naast hetbestaande
sociale karakter staat Chain
tics voor kwaliteit en klanttevredenheid. Samen
onderdelenverkoop@heurkens-veluw.nl
en twee verschillende met
materiaal
Om
de klant wordt de soorten.
dienstverlening doorE-mail aanvragen:
haar klant te ontzorgen wilde Oosterbeek de dop graag
geassembleerd aanleveren. Hiervoor deed Oosterbeek een
beroep op Chain Assembly.

T: (31) 413 33 02 88
F: (31) 413 33 02 79
E: info@chain-logistics.nl
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PRETTIG ZAKEN DOEN

SOC IAAL HART VÓ ÓR D E WIN ST
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De veelzijdigheid van Chain Logistics vormt
het fundament voor de samenwerking
met Heurkens & van Veluw. Bij Chain
Logistics nemen wij namelijk het gehele
scala aan logistieke diensten (en zorgen)
van u over. U kunt daarbij vertrouwen
O O S T E R B E E K P A C K A G I N G B . V.
op een logistieke kwaliteitsverhoging
tegen transparante, beheersbare en
Oosterbeek is verpakkingsexpert voor cosmetische, huishoudelijke en voedingsmiddelenproducten. Een optimale dienstbetaalbare kosten. Bovendien kunt u bij
verlening staat bij Oosterbeek centraal waarbij gemak en
ons terecht voor nationale en internationale
LOGISTICS
besparingenCHAIN
kernwoorden
zijn.
vraagstukken op het gebied van (snel)
FOR FLEXIBLE SUPPORT
Heurkens & van Veluw
B.V.
transport, pakketdiensten, palletdiensten,
Hunebedstraat 2
O P E N zorgen
E N E E R L I J Kwij
B E D Rvoor
IJF
UNIEK LOGISTIEK CONCEPT
en warehousing.E E NOok
het
5342 LK Oss
oplossen van verpakkingsproblemen,
in en
Chain Logistics wil graag iets voor mensen
Chain Logistics is dienstverlener op het
Het bijzondere ons bedrijf is dat we werken
genomen en op maat gemaakt. Toezegginbetekenen. Zo zet het bedrijf mensen in met
gebied van assemblage werkzaamheden en
volgens het principe van sociaal ondernegen over prijzen, capaciteit en levertijden
Rob Jansen (directeur)
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bijlogistieke diensten in de regio Nijmegen,
men: een maatschappelijk doel nastreven en
worden nagekomen. Voor ons is de missie
ompakwerkzaamheden,
postverwerking,
Tel.: +31 (0) 412-617224
voorbeeld 55-plussers voor logistieke werk‘s-Hertogenbosch, Eindhoven. Op logistiek
financieel zelfvoorzienend zijn. Zo helpen we
geslaagd als we net iets meer gepresDOP VO
Overleent
R Chain
P ALogistics
R Fdiverse
UM
L EmetSafstand tot de arbeidsmarkt weer pas
zaamheden en mensen met een reïntegratieterrein
dien- Fmensen
teerd hebben dan de verwachtingen van de
traject bij de assemblage werkzaamheden.
sten van pakketdienst tot internationaal snelop weg naar vast werk. De winst die we
klant. Door dit concept zijn we in staat om
Fax: +31 (0) 412-617225
krimpwerk.
Door onze kleinschaligheid en goede werktransport met de mogelijkheid voor opslag en
maken via de logistieke- en assemblageactibedrijven logistiek te ontzorgen met kwalita-

