verjonging

creëer

Grafisch Bedrijf Bokhorst
ontstond 85 jaar geleden
als etikettendrukker.
Inmiddels is het bedrijf
uitgegroeid tot allround
grafisch bedrijf, dat onder
meer verpakkingen voor
de voedingsindustrie (BRC),
commercieel drukwerk
(regionaal + specials) en
natuurlijk etiketten
maakt. Onder de vlag van
PromUnique verzorgt het
bedrijf ook voetbalplaatjes
acties voor retailers en
verenigingen. Bij het
bedrijf werken 16 mensen.

‘Dit is de
eerste stap
op weg naar
verjonging’

Jeffrey van der Velden
leerling BBL-opleiding GOC

Grafisch Bedrijf Bokhorst biedt
de 23-jarige Jeffrey de kans om zich
via de BBL-opleiding van GOC te
ontwikkelen tot grafisch operator.
Hoe zijn de ervaringen?
“In het begin was het best even wennen om weer naar
school te gaan, maar je komt er snel weer in en het is
goed te combineren met mijn werk hier”, vertelt Jeffrey.
“Je leert veel van de docent, maar ook van elkaar.
De opdrachten zijn af en toe best pittig. Gelukkig krijg
ik hier de tijd om te leren. Als het rustig is pak ik mijn
laptop en ga ik in de kantine studeren. Ook kan ik altijd
vragen stellen aan collega’s of Marcel.”
Praktijkbegeleider
Marcel is productieleider bij het Nunspeetse bedrijf en
de praktijkbegeleider van Jeffrey. Elke maandagmorgen
bespreken ze kort wat Jeffrey de week ervoor geleerd
heeft op school. “Ook nemen we de opdrachten door en
de vragen die Jeffrey heeft.” Die opdrachten sluiten
volgens Marcel goed aan bij de praktijk, al zijn processen
of technieken op de werkvloer soms net even anders dan
in de boeken staat. “Maar de fijne kneepjes van het vak
kunnen wij Jeffrey wel bijbrengen. Al met al vind ik de
BBL-opleiding een mooie combinatie van werken en
leren. Ook de samenwerking met GOC verloopt goed.
De docent is een aantal keer langs geweest en we
hebben regelmatig contact per mail.”
Vergrijzing
Grafisch Bedrijf Bokhorst produceert onder meer
verpakkingen voor de voedingsindustrie, commercieel
drukwerk en etiketten. Onder de vlag van PromUnique
verzorgt het bedrijf ook voetbalplaatjesacties voor retailers
en verenigingen. Jeffrey is met afstand de jongste

werknemer, een aantal collega’s nadert de pensioen
gerechtigde leeftijd. Omdat opvolgers lastig te vinden
zijn, besloot Grafisch Bedrijf Bokhorst om er zelf één op
te leiden. “Dit is een eerste stap richting verjonging van
ons bedrijf en dat bevalt goed. Qua tijd die je kwijt
bent aan begeleiding is het te overzien, in de planning
kunnen we er goed rekening mee houden dat Jeffrey
naar school gaat en door de beschikbare subsidies is de
investering behapbaar”, vertelt directeur Sven Bokhorst.
Mooi beroep
Ook Jeffrey is blij met de opleidingskans die hij kreeg.
Nabewerken is een creatief, uitdagend en afwisselend
vak, vertelt hij. Het ene moment is hij bezig met
snijden, stansen of banderen, even later verpakt en
etiketteert Jeffrey een zending om die klaar te maken
voor verzending. “Ik hoop de komende jaren nog meer
te leren en door te groeien binnen Bokhorst. Als ik
vrienden vertel over mijn werk, zeggen ze regelmatig:
dat klinkt leuker dan mijn baan.”
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