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 “sinds 1974”

In de hedendaagse technologiesector zijn goed Ned-
erlandse termen als “first time right” en “just in time” 
kernbegrippen geworden als het gaat om het effectief 
en kostenbesparend uitbesteden van werk. Bij Veldman 
zaken die sinds de oprichting van de firma in 1974 van-
zelfsprekend zijn.

Na een bescheiden begin met Leen Veldman Sr. alleen aan 
de draaibank is het bedrijf uitgegroeid tot een totaal dien-
stverlener voor de gespecialiseerde machinebouw en machi-
neonderhoud. Als echt familiebedrijf staat op dit moment de 
tweede generatie Veldman aan het roer en de derde gener-
atie is ook al aan de slag. Continuïteit, kwaliteit en betrouw-
baarheid zijn onderscheidende waarden voor veel familieb-
edrijven, en Veldman vormt hierop geen uitzondering. 

Dankzij een betrouwbaar netwerk van collega vakspecialis-
ten kunnen aanvullende bewerkingen zoals harden, coaten 
of slijpen van de door Veldman gemaakte producten maar 
ook product engineering worden aangeboden wat voor de 
klant het geruststellende voordeel heeft dat van opdracht tot 
levering slechts één partij verantwoordelijk is voor het com-
plete traject, een zeer serieuze partij bovendien.

“kwaliteit boven alles”

Veldman heeft vanaf de eerste dag het begrip kwaliteit hoog 
in het vaandel staan, maar kwaliteit heeft vele gezichten.

Kwaliteit is in de eerste plaats dat de klant op tijd de producten 
ontvangt die hij nodig heeft en waarbij uitvoering en afwerking 
volledig voldoen aan de verwachtingen van de klant. Om het 
benodigde kwaliteitsniveau te definiëren, kan Veldman u al 
in de ontwerpfase terzijde staan. Zo wordt het voor uw con-
structeurs mogelijk om de ontwerpen zo optimaal mogelijk af 
te stemmen op maakbaarheid en productie efficiëntie, met als 
doel precies de goede kwaliteit tegen de beste prijs.

Maar kwaliteit is ook dat de je als klant weet dat als er een 
probleem is er, hoe dan ook, een oplossing komt die er voor 
zorgt dat je verder kunt en als het nodig is ook in het week-
end of ’s avonds. Bij Veldman staat de klant centraal, ook 
buiten de normale werkuren.



 “vakmanschap”

Het machinepark kan nog zo goed of uitgebreid zijn, 
zonder goede vakmensen gaat het echt niet lukken.

Veldman is dan ook trots op haar personeelsbestand, 
een groep gemotiveerde en betrokken vakmensen, 
vaak met langdurige dienstverbanden, die Veldman in 
staat stellen om op het huidige hoge kwaliteitsniveau 
te kunnen produceren en de daarbij de overeenge-
komen levertijden te halen of te verbeteren, ook als er 
eens wat meer druk op de ketel staat.

Er wordt stevig meegedacht met de manier van 
produceren en over het verbeteren van het product 
of de doorlooptijd, iets waar u als klant meteen 
de vruchten van plukt. Het personeel (maar ook 
de directie) is sterk geworteld in de cultuur van de 
IJmond waar het leveren van goed vakwerk, en 
afspraak is afspraak een erezaak zijn, iets dat over-
igens ook klanten van buiten de regio prima weten 
te waarderen.

Door steeds nieuwe uitdagingen op te pakken 
heeft Veldman over een reeks van jaren een grote 
ervaring opgebouwd ook met speciale producten. 

 “goed gereedschap”

Een goede vakman herken je aan zijn 
gereedschap. Veldman heeft daarom een degelijk 
investeringsprogramma, dat er voor zorgt dat 
naast een goede huisvesting er beschikt kan 
worden over een up-to-date machine park, 
een goed uitgeruste meetkamer en eigen 
vervoersmogelijkheden, maar ook dat er 
geïnvesteerd wordt in het scholen en bijscholen 
van medewerkers. Niet alleen is het machine park 
up-to-date, maar door haar veelvormigheid en 
veelzijdigheid geschikt voor het economisch en 
doeltreffend produceren van zowel enkel stuks als 
kleine en grote series.

Voor grotere en middelgrote series staan uiteraard 
CNC machines ter beschikking, maar ook het 
klassieke conventionele draaien en frezen wordt 
nog met veel passie beoefend speciaal voor 
afwijkende producten zoals prototypes of enkel 
stuks productie.

Voor las en constructie- werkzaamheden staan 
lasmanipulatoren ter beschikking om voor dezelfde 
hoge kwaliteit te zorgen die u gewend bent van 
onze machinale bewerkingen.

Kortom goed gereedschap is misschien niet het 
halve werk, maar is wel een essentiële stap bij het 
realiseren van betrouwbare en betaalbare kwaliteit.
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