Geveke

Bedrijfsprofiel

Geveke, de karakteristiek
van een onderneming
Geveke is een eigentijds bedrijf met een rijke historie. In 1874
werd in Amsterdam een handelsmaatschappij opgericht die de
basis vormde voor het huidige bedrijf Geveke. Het nog altijd
in Amsterdam gevestigde Geveke is inmiddels een onderdeel
van het Japanse Nikkiso. Geveke is uitgegroeid tot een groep
van bedrijven die technische, industriële (kapitaal)goederen en
diensten aanbiedt. Daarnaast heeft Geveke de focus op technisch
onderhoud en service. Het belang daarvan vertaalt zich in een
functionele servicedienst. Geveke levert aan zeer uiteenlopende
branches in de industrie. Bedrijfstakken waar dikwijls volcontinu
wordt gewerkt en waar de continuïteit van diensten en processen
moet worden gewaarborgd.
Prominente meedenker
Geveke wil een prominente rol
spelen binnen de diversiteit van
de markten waarin de Gevekebedrijven actief zijn. Daarbij
heeft Geveke een sterke focus
op de bedrijfsvoering van zijn
klanten. De ambitie is de top en
op nieuwe ontwikkelingen in te
spelen. Beweging is belangrijk
om in een concurrerende markt
te kunnen functioneren. Dat lukt
door de blijvende hoge kwaliteit
van het leveringsprogramma en

de vruchtbare combinatie met het
hoge technische niveau van de
medewerkers, die ontwikkelingen
in de markt op de voet volgen.
Gewoon omdat een up-to-date,
solide advies altijd het uitgangspunt is. Geveke verrast daardoor
met innovatieve en duurzame
oplossingen en een onafhankelijk
advies over onder andere procesoptimalisatie en energiebesparing.
Duurzaam, want een mens is niet
alleen op de wereld.

Geveke, de kenmerken
• Het hoofdkantoor is
gevestigd in Amsterdam
• Opgericht in 1874
• Sinds 2013 onderdeel
van Nikkiso Co., Ltd. Tokyo, Japan
• Ca. 185 werknemers
• Gecertificeerd volgens
ISO 9001:2015, VCA*,
F-gassen & IECEx 03 & 05

Sterke producten en (service)diensten
Kijken doe je vooruit
Klanten van Geveke moeten
kunnen bouwen op de adviezen,
producten en diensten die Geveke
hen biedt. Dus: sterke producten
en (service)diensten. Daarnaast
wordt gekeken naar de behoefte
van de klant, de marktontwikkelingen en concurrentie, maar ook
sterk naar de haalbaarheid van
de inbreng. Wat gebeurt er op het
gebied van wetgeving, ICT, duurzaamheid, milieu, sociale aspecten en economische factoren?
Zo breed is het spel.

Solide partner
Het streven van Geveke is een
sterke, solide partner te zijn met
een visie die gericht is op de langere termijn en op een langdurige
relatie met zijn klanten.

Plannen en doen!
Een strategie bedenk je niet, die
voer je uit! Er is veel kennis en
kunde paraat, maar Geveke werkt
altijd aan nóg betere knowhow
van de kennisintensieve markten.
Naast inzicht in de klant en zijn
wensen, is weten waar je mee bezig bent een absolute voorwaarde.
De strategie is, in een markt met
min of meer gelijkwaardige producten en diensten, ook partnership te bieden door het leveren
van toegevoegde waarde naar
klanten, principalen, medewerkers
en andere stakeholders.
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Visie
We keep industry running!
De producten en diensten die Geveke levert is voor de gebruikers van essentieel belang in en rond hun
productieproces of werkzaamheden; het is dikwijls een onderdeel van een totaalproces. Eventuele uitval of
stagnatie van processen kan grote gevolgen hebben. Het besef van het belang van deze componenten en
de noodzaak om continuïteit te bieden, vormt de gedachte achter deze visie.
Missie
Dé partner voor industriële bedrijven
Geveke wil een prominente positie innemen in de marken waarin Geveke actief is. Dat kan door enerzijds de
kwaliteit van de medewerkers en anderzijds door de kwaliteit van het leveringsprogramma. Geveke komt met
innovatieve en duurzame oplossingen.
Strategie
Geveke beoogt z’n missie te realiseren door het leveren van toegevoegde waarde naar klanten, principalen
en naar medewerkers op basis van duurzame partnership.

Het échte kapitaal
De medewerkers
In de bedrijfsvoering van Geveke
staat de mens centraal. Simpelweg omdat de medewerkers de
onmisbare schakel zijn tussen
klanten, principalen en collega’s.
Bij Geveke heerst een open,
laagdrempelige cultuur. Die
bedrijfscultuur is een afspiegeling
van de normen en waarden waar
Geveke aan hecht en daarom
heeft geformuleerd. De Gevekemedewerkers zijn toegewijd aan
deze kernwaarden, die in de
basis een fundament en leidraad
vormen bij alles wat Geveke doet.
Voor medewerkers zijn er prima
arbeidsvoorwaarden en opleidings-

medewerkers werkzaam. Zonder
mogelijkheden. Er is een collegiale
sfeer en ruimte voor eigen initiatief. overdrijven allemaal betrokken en
ervaren, goed opgeleide werknemers.
Bij de Geveke-groep zijn ca. 185

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Met aandacht voor duurzaam
en maatschappelijk verantwoord
ondernemen probeert Geveke
een balans te vinden tussen
mens, milieu en maatschappij.
Geveke streeft er naar om rekening te houden met de effecten
van zijn bedrijfsvoering, producten
en diensten. Het verduurzamen
en de ontwikkeling en innovatie
van het leveringspakket is daarbij
een van de speerpunten. Geveke
zoekt én vindt oplossingen om
processen verder te verduurzamen en de klant daarin het beste
advies te kunnen geven. Zo kan
de klant met de producten en
diensten van Geveke zijn duurzaamheidbeleid uitvoeren en zijn
bedrijfsdoelstellingen realiseren.

Ook het verduurzamen van
z’n eigen bedrijfsvoering (CO2
reductie) heeft de aandacht bij
Geveke. Zo zijn diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd en zijn bedrijfsprocessen
aangepast die bijdragen aan het
behoud van het milieu. Op die
manier voert Geveke een actief
reductiebeleid om verbeteringen
te bereiken.
Geveke heeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot het veilig
werken en voor het bewust, verantwoord, eerlijk en transparant
zaken doen. Deze gedragscodes
zijn leidend voor het handelen van
alle medewerkers.

De Geveke bedrijven & de producten
Internationaal
Geveke heeft vestigingen in
Nederland, België en Maleisië.
De volgende bedrijven behoren
tot de Geveke-groep:
• Geveke Werktuigbouw in
Nederland gevestigd met de
business units
Geveke Pompen
Geveke Persluchttechniek
• Geveke Process Technology
(België)
• CompAir Geveke (België)
• Geveke Malaysia (Maleisië)
• Geveke Oil & Gas (Maleisië)

De producten
Alle Geveke-bedrijven hebben
een op de afnemersgroepen
afgestemd productaanbod en
marktbenadering. Ze voeren een
breed scala aan hoogwaardige
technische producten en diensten
van internationaal gerenommeerde fabrikanten, waarmee dikwijls
een jarenlange intensieve samenwerking bestaat. Het leveringsprogramma bestaat onder meer uit
pompen, klantspecifieke pomp- &
compressorsystemen, stikstofgeneratoren, persluchtapparatuur,
persluchtconditioneringsapparatuur en diensten voor het optimaliseren van het persluchtverbruik.

De industrieën
De industrieën waaraan Geveke
levert, zijn even divers als het productenprogramma van de Geveke-bedrijven. Geveke levert onder
meer aan afnemers in de olie- en
gasindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de (petro)chemische industrie, de farmaceutische
industrie, de metaalindustrie en
algemene industrie.

Essentiële service
Op maat en door het hele land
Het verlenen van service en onderhoud op geleverde apparatuur
vormt een essentieel onderdeel
in het dienstenpakket. Het is een
toegevoegde waarde voor de
continue, optimale en duurzame
bedrijfsvoering van onze afnemers. Behalve goed geoutilleerde
werkplaatsen in Amsterdam,
Coevorden en Vilvoorde, beschikt Geveke over een regionaal
opererende, voorraadhoudende
servicedienst.

Gecertificeerd
Geveke hecht grote waarde aan
kwaliteit en betrouwbaarheid in
zowel de interne als externe
processen. Al 25 jaar hanteert
Geveke een kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij zorg voor
kwaliteit, veiligheid, gezondheid
en het milieu is geborgd. Daarom
ontvingen wij onlangs uit handen
van Lloyd’s Register de notatie en
een plaquette: 25 years of Quality
Management Excellence. Een extra erkenning om trots op te zijn!

Geveke, we keep industry running!

De Geveke-bedrijven zijn gecertificeerd volgens onder meer ISO
9001:2015, VCA*, F-gassen en
IECEx 03 & 05.
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