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Stage HBO 
Onderzoek werkinstructies productie 

 
Opleidingsniveau: 
HBO 
 
Over VPT Versteeg  
VPT Versteeg is een creatief bedrijf in metalen gevels voor de bouw en architectuur. Vanuit de 
visie en missie is VPT Versteeg continu bezig om verder te professionaliseren en efficiency te 
verbeteren, waarbij de mens centraal staat. Om dit te bewerkstelligen is onderzoek naar nieuwe 
bewerkingstechnieken, producten en serviceproducten een constante prioriteit.  
 
Organisatie 

• Opgericht in 1995 
• 40.000 m2 gevelbekleding per jaar 
• 45 vaste + 10 flexibele medewerkers 
• Omzet ca. 8 mln.  
• Nederland 80% en België 20% 
• Projecten 80% en reguliere productie 20% 

 
Missie 

Meerwaarde creëren voor bouwpartners, medewerkers en eigenaar, door het samenbrengen 
van gedreven mensen, kennis, creativiteit en middelen, waarmee betrouwbare bouwoplossingen 
gerealiseerd worden. 
  

Visie 
VPT streeft er naar om middels vooruitstrevende ontwikkelingen de omgeving om ons heen 
mooier en duurzamer te maken. Ons doel is om in 2020 marktleider in toonaangevende 
projecten te zijn. Wij willen de meest inspirerende werkomgeving bieden voor de VPT - er die 
onze passie met trots deelt en waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid gedragen wordt. 
 
De opdracht 
De opdracht bestaat uit het opstellen van een handleiding en werkinstructies voor de productie 
waarbij het onderzoek zich moet richten op het voorkomen van stilstand en maximalisatie 
output. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht bestaat uit het in kaart brengen van de 
kennisvastlegging van alle processen rondom de huidige machines.  
Het in kaart brengen van de meest voorkomende storingen en hoe deze opgelost kunnen 
worden vinden wij erg belangrijk.  
 
 



 

 

 

 

 

 

Het leren omgaan met productieproblemen en hoe we ze kunnen voorkomen (lerende 
organisatie) past prima in onze visie. 
Er dienen standaard instructies opgesteld te worden voor de basisfuncties van de machines. 
Denk hierbij aan het opstarten, afsluiten, basis gebruik en het verhelpen van veelvoorkomende 
storingen. 
 
Ben jij enthousiast geworden? 
Heb jij interesse om ook aan de groei van onze organisatie een steentje bij te dragen? Voor de 
periode februari 2020 tot juli 2020 zijn we dan op zoek naar jou! De stage- en afstudeerplaatsen 
zijn beperkt, dus wees er snel bij. 
 
Stuur je C.V. en motivatie naar Marjolein Verharen, personeelszaken@vptversteeg.nl. 
 
Overige informatie 
VPT Versteeg is via het openbaar vervoer te bereiken, soms middels enkele overstappen. Mocht 
het vervoer toch een probleem geven dan staat er een VPT-auto ter beschikking! Uiteraard wordt 
je inzet beloont door middel van een stagevergoeding. 
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