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Acket, Oss 

GO! magazine: november 2020 

 

 

‘Je ziet de output én het werkplezier toenemen’ 
 

Meer en beter werk afleveren met dezelfde medewerkers? Bij 

verpakkingsdrukker Acket lukt het. Op zoek naar het geheim van Oss!    

  

In de productiehal ratelen de lijnen. In razend tempo flitsen verpakkingen voor 

diepvriesgroenten door een vouwplakstraat, onder toeziend oog van twee operators. 

Dit is waar het Brabantse familiebedrijf al ruim 135 jaar goed in is. Het leveren van 

verpakkingen en vouwkarton aan retailmerken, private labels en producenten van 

food, non-food en luxe producten. 

  

Verbeterplan 

Om ook de komende jaren succesvol te blijven, is er wel werk aan de winkel. “De 

verwachtingen van klanten nemen steeds verder toe. Het moet steeds sneller en nog 

beter. Dat is een uitdaging, zeker als je bedenkt dat er ervaren medewerkers 

uitstromen of met pensioen gaan en opvolgers lastig te vinden zijn”, vertelt Marco 

Moone, manager kartonnage bij Acket. 

Hij werkt sinds 2016 bij Acket en ging aan de slag met een verbeterplan, gericht op 

het verhogen van de efficiëntie, de output en het rendement van de afdeling 

kartonnage. “Al snel zagen we in: we moeten investeren in bestaande medewerkers. 

Als we er voor kunnen zorgen dat zij breder inzetbaar worden, slaan we een grote 

slag.” 

  

Maatwerktraject 

Daarvoor klopte Acket bij GOC aan. Samen werd een opleidingstraject op maat 

ontwikkeld om de kartonnage- en stansafdeling van Acket naar een hoger niveau te 

tillen. Dat traject bestond uit drie opleidingen: één voor beginnende vouwplakkers, 

één voor meer ervaren vouwplakkers en één voor stansers. 

Deelnemers volgden één keer per maand op zaterdag een trainingsdag, tussendoor 

deden ze praktijkopdrachten onder begeleiding van praktijkopleider Jan Verschoor en 

werkten ze aan hun portfolio. Allemaal op de werkvloer bij Acket. “Die aansluiting op 

de praktijk was voor ons heel belangrijk. In het verleden hebben we gezien dat bij 

meer theoretische cursussen het rendement op de werkvloer uiteindelijk tegenvalt. 

Door de trainers van GOC naar ons toe te halen, kunnen ze hun instructies geven aan 

de lijn”, vertelt HR-manager Dorothy van Schaijk. 

De beginnende vouwplakkers leren in het traject hoe ze een lijn instellen om 

langsnaad te plakken. De ervaren operators verdiepen hun kennis en vaardigheden op 

het gebied van autolock en 4/6-punts plakken. Daarbij is er uiteraard aandacht voor 

het produceren volgens de BRC-richtlijnen op het gebied van hygiëne en 

voedselveiligheid. 

  

  



Stijgende productiecijfers 

De training voor de operators is recentelijk 

afgerond en 7 medewerkers hebben het certificaat 

behaald waarvan 5 dames. De training 

procesoperator is nog niet afgelopen, zij moeten 

nog een officieel praktijkexamen doen en zijn dan 

klaar. Maar de eerste resultaten waren in aanvang 

al direct zichtbaar. “Onze productiecijfers zijn sterk 

verbeterd. Meer medewerkers(sters) kunnen nu 

zelfstandig een stans- of vouwplakmachine stellen. 

Daardoor kunnen we onze lijnen beter benutten. De 

pro-activiteit, het zelfvertrouwen, het zelfstartend 

vermogen; het is allemaal toegenomen. 

Medewerkers waren enthousiast over de opleiding 

en hebben ook meer plezier in hun werk!” 

Dat is best een bijzondere prestatie als je bedenkt dat de meeste stansers en 

vouwplakkers geen aangeboren voorliefde voor de schoolbanken hebben. Moone: 

“Wat helpt is dat we een supportgroep hebben die achter ze staat. Eén keer per week 

kunnen ze hun vragen stellen aan vakmensen uit het bedrijf. Ook hebben ze allemaal 

een laptop in bruikleen en kunnen ze hulp krijgen als ze bijvoorbeeld moeite hebben 

met het gebruik van Word of Excel.” 

  

Waardering tonen 

Juist deze praktische ondersteuning is volgens HR-manager Van Schaijk belangrijk. 

Een groot deel van de medewerkers zit namelijk niet dagelijks achter een computer. 

“Die laptop mogen ze trouwens houden na de opleiding. Als dank voor hun inzet. Het 

laat zien dat deze medewerkers belangrijk zijn voor ons.” Om diezelfde reden 

woonden directie en management van Acket ook de eerste trainingsdag bij. Moone: 

“Je vraagt best wat van medewerkers. Door deze aanwezigheid op de trainingsdag 

willen we laten zien dat we dat enorm waarderen.” 

  

Voor Acket was het best even spannend om op deze manier op te leiden. Van Schaijk: 

“Het is voor het eerst dat we zo’n grote groep een maatwerktraining op de werkvloer 

hebben aangeboden. Dat is een serieuze investering, maar het resultaat hiervan is dat 

ruimschoots waard. De continuïteit van onze stans- en kartonnage-afdeling zijn 

hiermee geborgd.” 

 



 

Carebo, Wormerveer 

GO! magazine: november 2020 

 

 

Meer effect met online marketing en sales 
 

Dat online marketing belangrijk is wisten bedrijven al, maar hóé belangrijk 

werd goed voelbaar door corona. Carebo, fullservicebedrijf voor 

promotiekleding, werkkleding en relatiegeschenken, besloot deze rustiger 

periode aan te grijpen om proactief aan de slag te gaan met hun marketing 

en sales. Via het volgen van de opleiding Social Selling. 

 

Omschakelen. Dat moest vrijwel ieder bedrijf nadat het coronavirus uitbrak. Zo ook 

Carebo uit Wormerveer. Het familiebedrijf is al dertig jaar specialist in het 

zeefdrukken, transferdrukken, printen en borduren van textiel. “Wij beleveren alle 

mogelijke branches, van bedrijven en scholen tot toerisme, festivalorganisaties en de 

mode-industrie”, vertelt Machteld Bos, samen met echtgenoot Hendrik eigenaar van 

Carebo. “Al deze branches werden hard geraakt, waardoor we in korte tijd een groot 

deel van onze omzet zagen wegvallen.” 

 

Machteld besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar van de nood een deugd 

te maken. “Nu onze klanten allemaal thuis zaten werd de online marketing en verkoop 

nóg belangrijker. Maar hoe pak je dat aan? De GOC-opleiding Social Selling stond al 

langer hoog op ons lijstje, maar hij zou pas later in het jaar gegeven worden. In 

overleg met GOC hebben we de opleiding echter naar voren kunnen halen.”  

 

De driedaagse opleiding Social Selling richt zich 

onder meer op marketing via social media en 

het in de juiste fase van de customer journey 

inspelen op de behoeften van de klant. 

Machteld: “We waren al actief online, maar het 

posten gebeurt nu regelmatiger en bewuster. 

Met meer effect ook. Wat we geleerd hebben is 

dat het allemaal draait om een persoonlijke 

benadering. Daarom zie je op onze website nu 

bijvoorbeeld het team dat jouw product maakt 

en wat het verhaal achter dat product is. Deze 

aanpak – het vertellen van ons verhaal – willen 

we verder uitbreiden in de toekomst.” 

 

Inmiddels trekt het werk weer aan bij Carebo. Machteld: “We zijn erg blij dat GOC zo 

proactief meedacht en ervoor zorgde dat we de opleiding juist in deze tijd konden 

volgen. Mijn collega’s volgden de opleiding op afstand via een virtuele leeromgeving 

en dat ging bijzonder goed. Er was veel interactie en de docent gaf alle ruimte voor 

vragen en begeleiding. Fantastisch dat het zo kon.” 

 

  



Blended learning 

De driedaagse opleiding Social Selling kan zowel online als klassikaal of in-company 

gegeven worden. Wil je het beste van twee werelden? Kies dan voor blended learning. 

Hierbij wordt online scholing gecombineerd met klassikaal onderwijs bij GOC en/of 

training op de werkvloer.  





 

Royal Sens, Enschede 

februari 2021 n.a.v. videopresentatie Create your future webinar: 29 oktober 2020 

 

 

Met subsidie assistent-drukkers opleiden tot operator 
 

Al tientallen grafimediabedrijven in Nederland maken gebruik van Europese 

subsidies uit het Create Your Future-project. Daarmee werken ze aan 

toekomstgerichte scholing en duurzame inzetbaarheid in hun bedrijf. 

 

Eén van de bedrijven die gebruik maakt van het Create Your Future-project is Royal 

Sens. De etikettendrukkerij uit Enschede en Rotterdam verwacht dat door 

technologische ontwikkelingen de functie van assistent-drukker op termijn zal 

verdwijnen. Daarom leidt het bedrijf nu acht assistent-drukkers op tot operators die 

zelfstandig een drukpers kunnen bedienen.  

 

Tot 85% procent subsidie via het A&O Fonds Grafimediabranche 

Een echte win-winsituatie in een tijd waarin de instroom van nieuwe vakmensen in de 

branche beperkt is. A&O Fonds Grafimediabranche ondersteunt scholingsinitiatieven 

zoals dat van Royal Sens. Door landelijke en Europese subsidiemaatregelen te 

combineren kunnen grafimediabedrijven tot wel 85% van de scholingskosten vergoed 

krijgen. 

Meebewegen met veranderingen in de markt 

De subsidies zijn er voor twee soorten maatwerkprogramma’s. In een toekomstgericht 

scholingstraject help je medewerkers om nieuw werk of nieuwe taken eigen te maken. 

Zo kan je als bedrijf makkelijker meebewegen met veranderingen in de markt.  

Beter omgaan met ploegendiensten 

In een maatwerktraject duurzame inzetbaarheid ga je aan de slag met zaken als 

vitaliteit en werkplezier. Doen medewerkers eigenlijk waar ze goed in zijn, wat is er 

nodig om ze beter te laten presteren en hoe houden ze hun werk op de lange termijn 

met plezier vol? Daarbij leren medewerkers die in ploegendienst werken bijvoorbeeld 

hoe ze beter kunnen slapen na een nachtdienst en welk voedingspatroon het best past 

bij wisselende diensten.  

Ook gratis activiteiten voor medewerkers en leidinggevenden 

Naast de maatwerktrajecten biedt het A&O Fonds Grafimediabranche diverse gratis 

advies-, coachings- en ondersteuningsactiviteiten aan. Het gaat bijvoorbeeld om gratis 

online gesprekken voor medewerkers over vitaliteit of loopbaanoriëntatie of een online 

sessie voor leidinggevenden over hoe je effectiever leiding geeft op afstand.  

 

Voorbeeldroutes en mogelijkheden 

De subsidie is nog ruim een jaar verkrijgbaar. Activiteiten moeten voor 24 december 

2021 zijn afgerond om in aanmerking te komen voor vergoeding. Benieuwd welk 

programma het best bij jouw bedrijf past? Ontdek het in de folder met 

voorbeeldroutes of bekijk een webinar met daarin diverse ervaringsverhalen, tips én 

alle mogelijkheden op een rij.  



 

Damen Drukkers, Werkendam 

GO! magazine 9: juni 2021 

 

 

Nabewerkers van Damen Drukkers  

groeien door maatwerkopleiding 
 

Met een strakke planning ook lastige producten en specials op tijd 

afleveren? Dat vraagt een flinke dosis procesmatige skills, weten ze bij 

Damen Drukkers in Werkendam. Daar investeerde het bedrijf met een 

maatwerkopleiding Geniet en garenloos brocheren.  

 

Damen Drukkers is gespecialiseerd in vellenoffset-drukwerk. Bij het familiebedrijf 

draaien ze elke dag hoge volumes weg met een modern machinepark, dat onder 

meer bestaat uit vier Heidelberg-persen, twee hechtstraten van Heidelberg en een 

bindstraat van Kolbus.  

 

Achter de machines staan relatief jonge medewerkers, die het vak doorgaans in de 

praktijk geleerd hebben. Hun machinebeheersing? Die is dik in orde. Maar soms 

komen er bij Damen Drukkers behoorlijk uitdagende opdrachten voorbij. Van 

magazines met een 6-pagina omslag tot orders met bijvoorbeeld dun of dwars 

papier. De kunst is om óók dan de hoge productiesnelheid vast te houden. 

 

Afgestemd op de praktijk  

Om de nabewerkers daarbij te helpen, schakelde het bedrijf GOC in. Samen werd er 

een maatwerkopleiding ontwikkeld. Antwan van Peer van Damen Drukkers: “GOC is 

een aantal keer langs geweest. Ze hebben goed geluisterd naar wat wij nodig 

hebben en wat voor ons belangrijk is.” 

 

Acht medewerkers volgden eerst de tweedaagse module Basis Operator, een 

algemene cursus over zaken als een drukproces voorbereiden, ordermanagement en 

materialen. Daarna ging de groep uiteen en werd er ingezoomd op twee 

specialismes: geniet brocheren en garenloos brocheren. De nabewerkers brachten 

daarbij zelf concrete praktijkproblemen in en wisselden theorieblokken af met 

oefeningen aan de eigen machines. Bij elke cursusdag hoorde een portfolio-opdracht 

die werd beoordeeld door de opleider. 

 

Inspirerend en leerzaam 

Michel van der Stelt volgde vijf dagen lang de module Garenloos brocheren. Hij is 

enthousiast: “Het was ontzettend leerzaam. Het werk wat ik doe, heb ik grotendeels 

mezelf aangeleerd. Om tijdens de training te zien hoe iemand anders het aanpakt, 

dat houdt je een spiegel voor. Klopt het wel hoe ik altijd redeneer? Ik ben nu 

zekerder van mijn zaak als ik een probleem tegenkom.”  

  



De cursus bleek ook leerzaam voor rotten in het vak. Michel: “Zelfs een collega die al 

bijna twintig jaar in de garenloze brochering zit, en af en toe met ons meeluisterde, 

zei dat hij nieuwe dingen had opgestoken. Dan weet je dat je een trainer met veel 

kennis hebt.” 

 

Bij Damen Drukkers hopen ze binnenkort te zien dat efficiëntie en kwaliteit omhoog 

zijn gegaan dankzij de opleiding. Maar dat is niet de enige reden dat ze eraan zijn 

begonnen. Antwan: “Het is ook een vorm van waardering. We willen investeren in de 

toekomst van onze mensen.” 
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