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Achter de hoge bomen
van de Mozartlaan…

Vecom

langetermijnstrategie uit waarin stabiliteit
en groei voor de toekomst belangrijker zijn
dan snelle winst op korte termijn.
Kwaliteit, ARBO en Milieu
Ook op het gebied van kwaliteit, ARBO en
milieu gaat Vecom niet voor de snelle winst.
In personeel, veiligheid en milieu wordt
duurzaam geïnvesteerd. De ontwikkeling
van ongevaarlijke beitsmiddelen voor de
behandeling van RVS en koolstofstaal is een
jarenlang proces waarin langdurig wordt
geïnvesteerd zonder inkomsten op de korte
termijn. Hoewel ongevaarlijke beitsmiddelen duurder zijn dan traditionele beitsen,
doet Vecom deze investering om het milieu
te ontzien en de werkomstandigheden van
het personeel te verbeteren. In de ont
wikkeling en het gebruik van ongevaarlijke
beitsmiddelen is Vecom uniek.

Tekst en Fotografie: Yvonne Fernandez

In Maassluis worden nog altijd vele ambachtelijke beroepen beoefend. Denk aan de kaasboer, banketbakker, fietsenmaker, schoenmaker, timmerman etc. Ook zijn er veel bedrijven die een rijke historie kennen in Maassluis. In elke
uitgave van ‘Maassluis leeft’ nemen we een kijkje bij zo’n bedrijf. In deze uitgave is Vecom Group B.V. aan de beurt.
Voor veel mensen is het namelijk een raadsel; wat gebeurt er nu precies achter de hoge bomen aan de Mozartlaan?

Op de dag van het interview word ik hartelijk ontvangen en rondgeleid door Thomas
van Os, Operational Manager, op het terrein
van Vecom. Het eerste wat mij opvalt is de
prettige sfeer die er onder de werknemers
heerst. Thomas vertelt bevlogen over het
‘echt Hollandse’ bedrijf dat specialist is
in onderhoud en metaaloppervlaktebehandelingen. Het bedrijf is in 1953 opgericht en heeft sindsdien een stabiele groei
doorgemaakt. Vanuit het hoofdkantoor in
Maassluis worden bijna driehonderd medewerkers aangestuurd, die werkzaam zijn in
twintig vestigingen verspreid over Europa.
Hoe het allemaal begon….
In 1953 werd door de heren Wilhem Verbon
en Johan de Vries Vecom opgericht, onder
de naam V-combinatie..Een perfect duo, zo
blijkt; Verbon is de ingenieur en de uitvinder van de twee. De Vries is meer de man
van de praktijk en heeft veel contacten in de
scheepvaart en transport. De beide heren
hebben samen één gemeenschappelijk ideaal; het starten van een eigen bedrijf. Het
zijn de persoonlijke contacten van De Vries
die hen de kans bieden om de kelder van de
Koninklijke Schaapsagentuur Dirkzwager te
huren. De V-combinatie, ofwel Chemische
Fabriek & Handelsmaatschappij, Vecom
N.V. is geboren! Op 17 juli 1953 laten zij
zich officieel inschrijven bij de Kamer van
Koophandel. In 1954 komt Jan van Buren

Vecom versterken. Laborant Jan van Buren
ontplooit zich in de loop der jaren tot
bedrijfsleider en wordt voor veel Vecommedewerkers het eerste aanspreekpunt.
Inmiddels is de naam Chemische Fabriek &
Handelsmaatschappij, Vecom N.V. gewijzigd
in Vecom Group B.V. en is het gevestigd aan
de Mozartlaan. Het bedrijf dat bijna zestig
jaar bestaat wordt nu aangestuurd door algemeen directeur Rein Breeman.
Degelijkheid, dynamiek, loyaliteit
en teamwork
Vecom verkoopt producten voor oppervlaktebehandeling en reiniging, u kunt objecten
aanbieden om te laten behandelen en Vecom
biedt op locatie haar diensten aan. Het bedrijf is in vijf markten werkzaam: Metaal,
Proces, Food, Transport en Scheepvaart.
Door goede kruisbestuiving tussen deze
diverse markten en een juiste kennisoverdracht weet Vecom haar kennis optimaal
aan te wenden, in te zetten en verder te laten
groeien. Deze kennis zien we regelmatig
terug in de vakmedia; Vecom levert vaak
haar deskundigheid aan vakinhoudelijke
artikelen. Er zijn vier kernwoorden belangrijk voor Vecom: degelijkheid, dynamiek,
loyaliteit en teamwork. Waarden die richting
geven aan hun medewerkers en activiteiten.
De stabiliteit van Vecom wordt gewaarborgd
door een stevige financiële basis. Vecom
is een echt familiebedrijf en voert een

Scholing van personeel;
een duurzame investering
Vecom onderscheidt zich duidelijk van anderen door haar grote hoeveelheid kennis en
deskundigheid. Hierdoor kunnen de Vecom

onderdelen samen vrijwel alle producten
en diensten leveren op het gebied van metaaloppervlaktebehandeling en reiniging.
Doorontwikkeling en behoud van kennis
en expertise zijn dan ook belangrijk voor
Vecom. Daarom is er per werknemer een
vast budget voor scholing beschikbaar.
Van buitenwijk naar een bedrijf in de wijk
Toen Vecom zich vestigde in Maassluis
stond de Mozartlaan nog in een buitenwijk.
Na al die jaren is er heel wat veranderd en is
Vecom onderdeel van een woonwijk. Hoewel
Vecom een chemisch bedrijf is, is er niet of
nauwelijks gevaar voor de omwonenden.
Om de omwonenden gerust te stellen organiseert Vecom regelmatig open dagen voor
wijkgenoten, zodat zij zelf kunnen zien wat
er allemaal gebeurt bij Vecom. Naast het
hoofdkantoor in Maassluis heeft Vecom
ook nog een opslagruimte in Maasland.

