Nieuwbouw voor Hurkmans Plaatwerk BV

Bij ons kun je een vakman worden
Hurkmans Plaatwerk BV (HPL), huist sinds 2006
in Beek en Donk. Eigenaar Wim Hurkmans startte het bedrijf tien jaar eerder in Leende, maar
nadat hij daar niet verder kon groeien, koos hij
voor Beek en Donk. “Een van de grootste voordelen is dat de gemeente Laarbeek een industriebeleid heeft. Ik kwam uit een gemeente waar
ze dat niet hadden.” De ligging van Laarbeek is
ook een positief punt voor HPL. “Qua werkgelegenheid kunnen we mee liften op Brainport
Eindhoven, de Automotive Campus Helmond en
het bedrijvige Veghel. Daar zitten wij mooi tussenin.”
HPL is een plaatwerkbedrijf met focus op eigen systemen
voor de bouw, elektrotechniek en kantoorinrichting. HPL
levert onder meer aansluittechniek in de vloer, waardoor
stroom- en datapunten volledig geïntegreerd kunnen worden in de ruimte. “Via vloeroplossingen kunnen bedrijven
veel ﬂexibeler werken”, vertelt Wim enthousiast. “Daarnaast is HPL ook gespecialiseerd in elektriﬁcatie oplossingen voor werkplekken op kantoor en thuiswerkplek, of
het onder, in, of op het werkblad is, we hebben altijd wel
een oplossing. Bedrijven die op zoek zijn naar een specialist in aansluittechniek, kunnen geheel vrijblijvend
bij ons terecht.”

Scholing

Net als veel andere technische bedrijven ziet
HPL dat het werven van nieuw, technisch geschoold personeel een uitdaging is. Wim ziet
daarin ook en rol weggelegd voor de bedrijven
zelf. “Als bedrijven moeten wij het interessant
houden voor jongeren die dicht bij huis willen
werken. Daarom moeten we als bedrijven de
handen ineenslaan om werkgelegenheid in
de regio te houden. Zeker aangezien het vak
plaatwerk niet meer standaard gegeven wordt
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op scholen.” Voor Wim is dat geen beletsel om jonge enthousiaste starters op de arbeidsmarkt binnen te halen. “Je
hoeft niet per se al een vakman te zijn of die speciﬁeke vakkennis te hebben. Bij ons krijg je die training. Wij krijgen het
wel opgeleid.”
Bij HPL werken nu zestien mensen, de verwachting is dat er
over een aantal jaren vijf tot tien mensen bij komen. Wim:
“We gaan uit van een constante groei.” Het bedrijf gaat op
de huidige plek dan ook uitbreiden en de verwachting is dat
eind volgend jaar de verbouwing klaar is. Hiermee wil HPL
zich wapenen voor de toekomst.

Kernwaarden

De kernwaarden van het bedrijf zijn: Kwaliteit, innovatie en
ﬂexibiliteit. “Wij zijn een dynamisch bedrijf, waarbij de kwaliteitseisen enorm hoog liggen.” Mede hierdoor heeft HPL
een klantenbestand opgebouwd met alom bekende afnemers. “Wij behandelen het complete proces, van verkoop
tot en met engineering, productie en (elektrotechnische) assemblage, wat grote voordelen biedt voor onze afnemers.”
Binnen HPL is productontwikkeling en vakkundig personeel de levensader. “Zij zorgen ervoor dat compleet nieuwe productaanvragen, binnen enkele weken uitontwikkeld,
geproduceerd en geleverd worden. Hierbij wordt continu
gekeken naar de nieuwste technieken en mogelijkheden in
plaatwerk. Door innovatie te omarmen en te streven naar
verbetering op alle vlakken, lopen we voorop in de markt.
Gemotiveerde medewerkers, die zeer goed om kunnen gaan
met divers werk zijn voor HPL dan ook onmisbaar. Bijna iedere dag komt er een nieuwe uitdaging voorbij, waardoor het
werken bij HPL leuk en uitdagend blijft.”
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