
Fijnmechanische 
Industrie Goorsenberg:  
Nét een stap verder, van idee naar oplossing
In Nijmegen produceert Goorsenberg fijnmechanische onderdelen en samenstellingen voor met name de machinebouw. Hoogwaardige 
kleine producten van metaal en kunststoffen worden vervaardigd door verspanende bewerkingen: draaien, boren, frezen, slijpen. 

Het bedrijf werd in 1966 opgericht door Harry Goorsenberg. In 2009 
heeft hij de leiding overgedragen aan zijn zoons, Eric en Raymond die 
destijds al een jaar of tien in het bedrijf werkzaam waren. Goorsenberg 
groeit sindsdien hard. Het machinepark wordt jaarlijks uitgebreid: in 
2015 is er een 5-assig bewerkingscentrum met robotbelading in gebruik 
genomen, in 2016 zijn er drie draaimachines geïnstalleerd in een 
nieuwe productiehal. De komende jaren zal de totale bedrijfsoppervlakte 
in Nijmegen uitgebreid worden naar ruim 3.000m2.

Accuraat maatwerk 
Klanten kunnen bij Goorsenberg terecht voor alle soorten verspanende 
bewerkingen volgens de gewenste specificaties, doeltreffend en op een 
constant hoog kwaliteitsniveau. Goorsenberg levert maatwerk en denkt 
sterk met de klant mee. Goorsenberg heeft de kennis in huis voor 
verdere verbeteringen, is accuraat in elke stap van het productieproces 
en betrekt de klant daar volop bij. Om de kwaliteit te waarborgen 
beschikt Goorsenberg over een uitgebreide meetkamer met 
3D-meetmachines en ISO 9001:2015-certificering.

Familiebedrijf
Goorsenberg: “We zijn een familiebedrijf met 24 medewerkers; wij 
kijken naar de lange termijn, vorig jaar hebben wij samen ons 50 jarig 
jubileum gevierd. Daar zitten medewerkers bij die al meer dan 25 jaar 
in dienst zijn. Omdat er inmiddels ook collega’s met pensioen zijn 
gegaan zijn we een jong team van technische professionals.

Veelzijdig werk, niet standaard
Voor de fijnmechanische industrie zijn er diverse technische 
opleidingen. In de techniek is er altijd goed betaald werk, steeds vaker 
worden mensen omgeschoold uit een andere branche waar de 
vooruitzichten niet zo goed zijn, met goed resultaat. Stel, je hebt een 
MBO- of HBO-opleiding, maar mist de techniek die je hobbymatig zo 

leuk vind, je zoekt afwisseling, een combinatie van werken met 
machines, robots en computers. Dan is een traject waarbij je 
omgeschoold wordt tot technisch professional dé oplossing. Het is 
interessant en schoon werk, dat denkwerk en goede onderlinge 
communicatie vereist. 

Willen leren
Goorsenberg zoekt en wordt gevonden door enthousiaste techneuten. 
De technologische ontwikkelingen gaan ontzettend snel en robotisering 
vindt steeds meer plaats. Wij trainen intern en extern. Er zijn dus volop 
kansen om te groeien.

Perfecte partner
Wij zijn een transparante en flexibele organisatie die goed is in het 
blijvend verbeteren van onze productieprocessen, wij vinden het fijn 
om kennis te delen met onze partners en zo gezamenlijk tot een beter 
product te komen. Wij zijn goed ingericht en hebben een veelzijdig 
machinepark waarmee wij snel kunnen schakelen. Qua kennis en 
expertise horen wij bij de top binnen onze sector. Door deze kennis en 
ervaring al ruim 50 jaar goed te beheren kunnen wij onze bestaande 
processen efficiënt toepassen in de praktijk. Onze klanten beschikken 
daardoor over producten die goed passen bij hun wensen en behoeften. 
Totale ontzorging, dát kenmerkt ons bij uitstek!”
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