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De kans dat je in huis iets hebt 
staan dat bij Ramefa in Geer-
truidenberg is gemaakt is enorm 
groot, ook al weet je dat waar-
schijnlijk niet. Eindproducten 
worden er namelijk niet gemaakt 
aan de Heulweg, maar in de stam-
perij worden wel plateaus voor 
keukentrapjes en slotplaten voor 
stalen binnendeurkozijnen ge-
maakt. Niet direct zichtbaar, maar 
wel essentieel voor het eindpro-
duct. 

“Je moet doen waar je goed in 
bent. En ook niet meer! Als je 
meer gaat doen, dan ga je het 
nieuwe half doen en waar je goed 
in bent gaat versloffen. Je mag 
wel ontwikkelen en automatise-
ren natuurlijk, maar je moet niet 
alles willen doen”, zegt directeur 
John Domenie stellig. Bij Ramefa 
weten ze waar ze goed in zijn. 
Anderen weten dat ook, want 
ondanks dat het bedrijfspand on-
langs uitgebreid is met vijfhon-
derd vierkante meter groeit het 
nog altijd. “We groeien eigenlijk 
gigantisch uit ons jasje.”

De groei komt ook door het in-
vesteren op momenten dat het 
kan. “In de crisistijd hebben we 
in ons machinepark geïnvesteerd, 
zo hebben we nieuwe klanten 

binnen kunnen halen. Na de crisis 
zijn de nieuwe klanten en oude 
bestaande klanten allemaal weer 
veel meer gaan doen, waardoor 
het dubbelop is. Al een aantal jaar 
kunnen we de groeiontwikkeling 
amper bijhouden. Het is een luxe-
probleem, maar wel een probleem 
dat opgelost moet worden.”

IJzersterk in stampwerk
Maar doen waar je goed in bent, 
wat is dat nou precies bij Ramefa? 
“We zijn een stamperij en we le-
veren halffabricaat aan fabrieken 
en groothandelaren. We maken 
hier dus geen eindproducten. Wat 
wij maken is voor elke branche 
toepasbaar. Want in elke branche 
worden wel ergens metalen on-
derdelen voor gebruikt.”

Het grote voordeel is dat Rame-
fa met het bedrijf SMG – dat in 
hetzelfde pand zit – een gereed-
schapmakerij tot de beschikking 
heeft. “Het is niet dat we een 
stempel opgestuurd krijgen, we 
kunnen het eigenlijk zelf ma-
ken. Bij de aanmaak stoppen we 
daar meteen al onze productie-
kennis in. Op die manier is er 
vaak beter mee te produceren, 
blijft het langer functioneren en 
wordt het product beter”, aldus 
Domenie.

Jubileum
In 2018 werd bij Ramefa het 
25-jarig bestaan gevierd. Do-
menie kijkt met trots terug op 
die periode. “We zijn al die ja-
ren alleen maar gegroeid, dat is 
leuk. We hebben ook gewoon 
een goed team. Er is iemand die 
hier nu nog een paar maanden 
werkt. Eigenlijk is hij al met pen-
sioen, maar voor het derde jaar 
is hij toch nog drie dagen in de 
week werkzaam. Hij stopt er in 
juni nu wel echt mee. Dan heeft 
hij er vijftig dienstjaren opzit-
ten. Waar maak je dat nog mee? 
Het zegt iets over het bedrijf 
voor ons en zoals we het nu zelf 
inrichten. Dat is heel leuk.”

Wat is de wens voor de toe-
komst? Personeel. “Dat is nog 
wel een dingetje, het is heel 
moeilijk om aan personeel te ko-
men. Er zijn steeds minder vak-
mensen beschikbaar. Maar dat 
probleem is er voor iedereen in 
de metaalindustrie. Het is echt 
moeilijk om aan goede mensen 
te komen. Je kunt ze zelf oplei-
den, dat doen we nu dus ook. 
We zijn een leerbedrijf. Puur als 
doel om jonge mensen met affi -
niteit voor metaal intern op te 
leiden.”

Bedrijf Functie Niveau
Alfa Accountants en Adviseurs Assistent accountant HBO/WO
Alfa Accountants en Adviseurs Assistent accountant-agrarisch HBO
Alfa Accountants en Adviseurs Klantbeheerder agrarisch HBO
EXHO B.V. Meerdere vacatures L/MBO
Gemeente Beleidsmedewerker Onderwijs HBO
Gemeente HR Assistent MBO >
Gemeente Financieel adviseur HBO
Gemeente Projectsecretaris MBO
Het Hoge Veer Meerdere vacatures Vakopl IG
MaxPrevent Freelance Instructeur Brand en 

Ontruiming
MBO+

MCAP cable & glassfi ber 
assemblies

Leerling Assemblage/Montage 
Medew

MBO

Ramefa Productiemedewerker/ster VMBO>
Rodenburg Installatiebedrijven 1e Monteur Electro MBO
Rodenburg Installatiebedrijven Installatiemonteur Gawalo MBO
Rodenburg Installatiebedrijven Leerling Installatiemonteur Gawalo VMBO>
Roma Nederland Monteurs LBO Bouw
Total Work Industries Meerdere vacatures MBO
TravelXL Travelplanner/Reisadviseur MBO
Tullp B.V. Commercieel medew verkoop 

binnendienst
MBO >

Uitzendbureau Brabant Meerdere vacatures LBO+/MBO
VPO ICT specialisten MBO

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/vacaturebank/vacatures-bij-vog-leden/

IJZERSTERK IN STAMPWERK
RAMEFA MAAKT METALEN PRODUCTEN VOOR 
IEDEREEN, ZONDER DAT WE DAT WETEN

VOG AGENDA

VOG VACATURES

24 jan 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda
 Bliek 15, Raamsdonksveer
14 feb 2019 19.00-23.00
 VOG Algemene Ledenvergadering bij De Stek
 Kerklaan 19b, Raamsdonksveer 
17 apr 2019  17:00-20:00 
 VOG Networkborrel bij Dior Heavylift B.V. 
 Ramgatseweg 23, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.



Robots bieden steeds meer kan-
sen voor bedrijven. Je vindt ze 
al lang niet meer alleen in de 
auto-industrie met een hek er-
omheen. Cobots, robotarmen, 
zelfrijdende voertuigen… ro-
bots werken steeds meer samen 
met mensen, in plaats van ze te 
vervangen.
 
Maar waar begint u? Met deze 
workshops helpen we u op weg 
in de wereld van robotica. We 
gaan in op de technologische 
kant van robotica, maar ook 
op de financiële en organisato-
rische kant: wat vraagt roboti-
sering van uw organisatie? Na 
deze workshop weet u wat er 
met robotica mogelijk is, waar u 
rekening mee moet houden en 
waar u voor vervolgstappen te-
recht kunt.

In februari organiseren we twee 
workshops, één gericht op het 
robotiseren van maakprocessen 

en één gericht op het roboti-
seren van logistieke processen. 
De workshops bestaan uit twee 
dagdelen, waarvan één in een 
Robotlab en één bij een bedrijf.

Workshop robotica 
maakprocessen
Data: 
5 en 19 februari in de middag
Locaties: Fontys (5 februari) 
Kampert-Nauta (19 februari)

Workshop robotica 
logistieke processen
Data: 
12 en 26 februari in de middag
Locaties: volgen

Per workshop kunnen 15 bedrij-
ven deelnemen met één deelne-
mer per bedrijf. We organiseren 
de workshops in samenwerking 
met Fontys. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden. Bij over-
schrijding van het aantal plek-
ken selecteren we op overeen-

komstigheid met onderstaand 
deelnemersprofiel.
De workshops zijn bedoeld voor 
ondernemers die geïnteresseerd 
zijn in robotica, maar nog niet 
precies weten wat de meerwaar-
de voor hun bedrijf kan zijn. 
Deelnemers zijn werkzaam bij 
een Brabants MKB-bedrijf dat 
logistieke- of maakprocessen 
heeft die mogelijk te robotise-
ren zijn. Deelnemers zijn beide 
dagdelen beschikbaar en zijn 
bereid tussen de sessies door en-
kele uren aan voorbereiding te 
besteden.

Dagdeel 1
Het eerste dagdeel staat in het 
kader van de actuele ontwikke-
ling op het gebied van robotica. 
Hierin worden onder andere de 
kansen en mogelijkheden be-
licht, alsmede de huidige stand 
van techniek en daarbij beho-
rende ontwikkelingen.

Verder wordt ingegaan op de 
impact die deze strategische 
keuze zal hebben op uw be-
drijf. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan uw organisatie (inrichting 
en aansturing), de bedrijfsvoe-
ring (processen en werkwijze), 
personeel (opleiding en compe-
tenties) en de veranderkundige 
aspecten die van belang zijn om 
deze vorm van automatisering 
geïmplementeerd te krijgen bin-
nen uw bedrijf.

Tijdens de sessie is er ook de 
mogelijkheid tot een hands-on 
robotervaring. We sluiten het 
1edagdeel af met een opdracht/
scan die u binnen de eigen orga-
nisatie kunt uitvoeren.

Dagdeel 2
Het tweede dagdeel staat in het 
kader van potentieel te nemen 
vervolgstappen. Belangrijke in-
put voor dit dagdeel is de door 
uzelf uitgevoerde opdracht/

scan. Afhankelijk van uw input 
kan gewerkt worden aan voor-
beelden en uitwerkingen m.b.t. 
business cases of impact op uw 
organisatie. Met andere woor-
den: hoe kun je bepalen of het 
potentieel rendabel is?

Verder vind er verdieping plaats 
op dagdeel 1 en is er ruimte om 
met elkaar aan de slag te gaan 
met de gevonden mogelijkhe-
den. Tevens wordt er tijd inge-
ruimd om met individuele vraag-
stukken aan de slag te gaan.

Meer informatie vindt u op ht-
tps://www.vnoncwbrabantzee-
land.nl/projecten/brabant-ro-
botiseert/ Hier vindt u ook de 
mogelijkheid om u aan te mel-
den.

Brabant robotiseert is een initi-
atief van Provincie Noord-Bra-
bant, Pact Brabant en VNONCW/
Brabant-Zeeland.
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BRABANT ROBOTISEERT

WORKSHOPS: ROBOTISEREN VAN MAAKPROCESSEN EN  
LOGISTIEKE PROCESSEN

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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ONDERNEMER 
IN BEELD:
RAMEFA, 
IJZERSTERK IN 
STAMPWERK

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS  
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

BRABANT 
ROBOTISEERT: 
GRATIS WORK-
SHOPS

WILT U HIER OOK UW ADVERTENTIE? 

DAT KAN! 
Exclusief voor VOG-leden.

Formaten: 
143x60 mm / 143x124 mm / 290x124 mm

met meer dan 

30% VOG-leden korting 
op de losse mm-prijzen.

Bel Elma de Wild (06 - 2938 9041) 
voor de mogelijkheden.


