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Gerrit van Asperen en partner Ingrid
van Zuilekom zijn de drijvende
kracht achter Askom Groep. Ruim

drie jaar geleden namen zij het bedrijf
over; weliswaar in een tijd van economisch
mindere tijden, maar dat pakte voor 
hen slechts positief uit. ‘Ja, we moesten
inkrimpen, maar daardoor hielden we 

de allerbeste medewerkers over. Bij hen
hebben we ingezet op opleiding en 
kennisvermeerdering. Samen zijn we er
vol tegenaan gegaan. Door creatief te 
zijn en ons relatienetwerk uit te bouwen,
hebben we het bedrijf stevig in de markt
weten te zetten. Niet door mooie woor-
den, maar juist doordat we een heel 

sterke combinatie bieden van uitstekende 
lassers/monteurs en een lasschool. 
We bieden kennis, ervaring, kwaliteit 
en service op het hoogste niveau.’ Van
Asperen en Van Zuilekom zijn energiek,
enthousiast, nuchter én strijdvaardig: 
‘De crisis heeft ons scherp gemaakt. 
De afgelopen jaren hebben we met name
gewerkt aan het op een hoger plan 
brengen van het bedrijf. Samenwerkings-
verbanden zijn we aangegaan en onze
medewerkers hebben we opgeleid. Samen
met opdrachtgevers durven wij complexe
opdrachten en projecten aan. Alles is
bespreekbaar.’

Hoog opgeleide lassers 
in vaste dienst
Askom Groep wil nadrukkelijk niet 
te boek staan als een uitzendbureau.
‘Onze 25 medewerkers zijn in vaste dienst.
Ze worden door ons op het gewenste 
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Naar een hoger niveau met Askom Groep

De 25 hoog opgeleide lassers en 
monteurs van Askom Groep BV uit
Lochem zijn gepokt en gemazeld
door de grote diversiteit aan 
opdrachten; van standaard las- en
montagewerk tot zeer specialistische
klussen. Alle medewerkers zijn
gewoon in vaste dienst en opgeleid
(en continue bijgeschoold) door 
de eigen lasschool. Een unieke com-
binatie! Met de nieuwe vestiging 
in Brabant breidt Askom de specia-
listische activiteiten nog verder uit.
Mede directeur Gerrit van Asperen:
‘Hier wordt met name gewerkt aan
nieuwbouw, renovatie en reparatie
van turbinemotoren. Natuurlijk
wordt ook hier lesgegeven. We 
willen kwaliteit bieden van het 
hoogste niveau.’

190-P050-051  17-5-10  15:49  Pagina 50



51K I J K  O P  O O S T - N E D E R L A N D  -  M E I / J U N I  2 0 1 0

kennis- en praktijkniveau gebracht in 
onze eigen lasschool. Onze medewerkers
beheersen bijna allemaal meerdere las-
processen, waaronder MIG/MAG, TIG,
elektrodelassen en autogeen lassen. Verder
kunnen we alle soorten ferro en non-ferro
metalen lassen zoals aluminium, rvs,
enzovoort. We kunnen ook meerdere 
G6-gecertificeerde lassers bieden. Daar-
door zijn onze vaklieden heel breed inzet-
baar. Het zijn stuk voor stuk allround 
lassers en monteurs. Natuurlijk zijn ze ook
voorzien van uitstekende gereedschappen
en materialen en van een goede bedrijfs-
bus. Wij zoeken echt mensen met een 
positieve instelling en uitstraling. Flexibel
en niet met een 9 tot 5 mentaliteit. 
De kwaliteit van het werk staat centraal.’

Actief in alle branches
Askom is inzetbaar voor zowel nieuw-
bouw, montage als revisie. De onderneming

heeft een breed klantenbestand, met veel
relaties voor de lange termijn. ‘We zijn
actief voor onder meer machinebouw-
bedrijven, aannemers, installateurs, 
industrie – food en non-food, alsook
(petro) chemie – en scheepsbouw. Tevens
zijn we actief in de constructie/afbouw
van bedrijfshallen. Onze mensen zijn echt
van alle markten thuis.’
De meerwaarde van Askom wordt aan-
geboord bij de echt specialistische opdrach-
ten. Daartoe heeft Askom een aantal zeer
ervaren mensen in huis – waaronder 
Ad Gerritsen – die zich richten op ontwerp,
engineering en projecten. Sinds kort
gebeurt dat ook vanuit het Zuiden van
Nederland. Per 7 april jl. opende Askom
Groep een nieuwe vestiging te Son en
Breugel. Hier heeft Askom de beschikking
over een zeer goed geoutilleerde bedrijfs-
hal én leslocatie. De hal is voorzien van
een vijftons kraanbaan en onder meer 

een kantbank, draai- en freesbank, zaag-
machine en meerdere TIG- en MIG/MAG-
apparaten, inclusief toevoegmaterialen en
veiligheidsopslag.

Lastechnische projecten
Van Asperen: ‘Vanuit deze nieuwe vesti-
ging willen we klanten bedienen op het
gebied van nieuwbouw en renovatie van
turbines. We werken daarvoor samen met
Van Hemert uit Son en Breugel, die onder
meer werkt voor Electrabel. In onze nieuwe
hal kunnen we zelfs complete frames voor
machines bouwen. Andere specialistische
klussen zijn het aansluiten van leidingen

ten behoeve van warmtewisselaars. In het
algemeen gesproken zijn we inzetbaar
voor de revisie van complete productie-
lijnen; denk aan de aardappelindustrie
waarvoor we stoomleidingen vervangen.’
Daarnaast zijn we natuurlijk actief voor
andere klanten, voor bijvoorbeeld de 
productie van frames, extruders, spanten,
trappen, bordessen en noem maar op. 
Lascursussen geven we ook vanuit Son 
en Breugel. In samenwerking met UWV
Helmond zijn de eerste cursisten van start
gegaan. Ook de lasschool in Lochem leidt
steeds meer mensen voor NIL-diploma’s
op en niet alleen voor het UWV, maar ook
ZZP-ers en mensen van lasbedrijven.’

Kortom, Askom Groep is een lasspecialis-
tisch bedrijf dat zich heeft bewezen voor
grote en kleine klanten. De combinatie van
lasschool, detachering en verschillende
specialismen maakt Askom tot een uniek
bedrijf en een uitstekende partner in elk
project.
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Kwinkweerd 119
7241 CW Lochem
Tel.: (0573) 253432
Fax: (0573) 250229
E-mail: info@askom.nl
Website: www.askom.nl
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