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“De techniek staat aan de basis van onze welvaart. Praktische zaken die wij dagelijks gebruiken 
zoals voeding, transport, groene stroom en internet, kunnen niet zonder fijnmechanische techniek. 
Ook levensreddende apparaten in ziekenhuizen en klinieken maken gebruik van fijnmechanica. 
Deze veelzijdigheid maakt de sector boeiend én een branche waarin veel werk te vinden is.”

Sinds 1966 levert Fijnmechanische Indus-
trie Goorsenberg onderdelen voor machi-
nes, gereedschappen en instrumenten. 
Aan het roer staan de broers Eric en 
Raymond Goorsenberg, die het Nijmeeg-
se bedrijf in 2009 van hun vader overna-
men. “Mijn vader was werkzaam als all-
round servicemonteur, waarbij hij veel 
reparaties verrichtte aan scheepsmotoren 
van plezierjachten die over de Waal en 
Bisonbaai voeren. Om de juiste onderde-
len te maken, gebruikte hij een eigen 
draaibank. Vanuit zijn werkplaats bij zijn 
ouders breidde hij zijn productieproces 
uit en dat leidde tot het in dienst nemen 
van nieuwe mensen.”

Hoogwaardige kwaliteit
Inmiddels is het bedrijf gevestigd aan de 
Hogelandseweg en gegroeid tot vieren-
twintig medewerkers. Onveranderd is de 
hoogwaardige kwaliteit en precisie waar 
Goorsenberg voor staat. “Onze onderde-

len worden gebruikt in de fijnmechanica. 
Dat is apparatuur die objecten beweegt 
met hoge precisie.” Daarbij gaat het om 
nauwkeurigheden van een micrometer, 
oftewel een duizendste van een millime-
ter, of nóg veel kleiner. Een schone om-
geving is een belangrijke voorwaarde in 
het productieproces als je onderdelen pro-
duceert voor dergelijke specialistische 
machines. Onze werkvloer is zo ingericht 
dat ons personeel zo prettig en netjes mo-
gelijk kan werken. Daarnaast hebben wij 
veel geïnvesteerd in de software, waar-
mee onze draai- en freesmachines com-
plexe onderdelen kunnen maken in af-
zienbare tijd.”

Nominatie Nijmeegs 
Ondernemer van het jaar 
2017
Onlangs is Eric genomineerd voor de titel 
‘Nijmeegs ondernemer van het jaar 2017’ 
en daarmee een inspirerend voorbeeld 

voor de stad. “Het is erg leuk om met 
techniek bezig te zijn. We gaan samen 
met de klant op weg naar een oplossing.”, 
vertelt hij. Raymond vult aan: “Je draagt 
bij aan het succes van de klanten en helpt 
hen te groeien. Dat geeft een enorme 
kick. Met een team van breed opgeleid 
personeel kunnen we onze beloftes waar-
maken. Wij richten ons op een toekomst 
waarin we steeds sneller en efficiënter 
van 3D-ontwerp naar fysiek product kun-
nen werken.” 

‘Meer dan vijftig jaar techniek
met uiterste precisie’ 
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