
Nieuwsbrief - Optimum draadvonktechniek B.V. 

Optimum viert het 20-jarig jubileum…  

Wie Optimum draadvonktechniek zegt,  zegt Toon Groen.  Dat mag ik - denk ik - in alle bescheidenheid 

zeggen.  Afgelopen mei was het 20 jaar geleden dat ik mijn  bedrijf  heb opgericht, na al 15 jaar 

draadvonkervaring in de semiconductor industrie. Terugkijkend ben ik trots op wat er is opgebouwd. De 

meest uiteenlopende opdrachtgevers - van seriewerk tot het hoogste segment hightech producten - 

kiezen voor Optimum als hun partner in precisie.  

35 jaar draadvonkervaring betekent ook 35 jaar meer op de teller. De tijd vliegt; onlangs ben ik 64 jaar 

geworden. Vorig jaar heb ik via verschillende kanalen, waaronder de nieuwsbrief van Metaal Magazine  

en een filmpje op YouTube, kenbaar gemaakt dat ik een opvolger zocht.  Hierop hebben zich meer dan 

20 serieuze overnamekandidaten gemeld. 

… en introduceert een nieuwe partner per 1 juli 2016 

Na een uitvoerige selectieperiode hebben mijn adviseurs en ik een geweldige collega en opvolger 

gevonden in de persoon van Gertjan van Herpen. Gertjan werkte bij verschillende metaalverwerkende 

bedrijven. De laatste 12 jaar was hij technisch specialist en senior vertegenwoordiger bij een 

toonaangevende metaaltoeleverancier.  

Voorafgaand aan een definitief partnership hebben Gertjan en ik het afgelopen half jaar veel 

samengewerkt. Voor Gertjan de beste manier om kennis te maken met mijn manier van werken, voor 

ons beiden goed om te ervaren  hoe we met elkaar werken en elkaar kunnen aanvullen. Ik kan u nu wel 

zeggen: dat zit helemaal goed. We hebben dezelfde drive en streven allebei naar het hoogst haalbare  -  

het “optimum”!  

De komende 3 jaar blijf ik actief meewerken in Optimum om mijn kennis en ervaring te delen met 

Gertjan. Het is zeker niet uitgesloten dat ik daarna ook nog vaak aanwezig zal zijn. De afgelopen periode 

was het een uitdaging om Optimum waar mogelijk naar een nog hoger niveau te tillen. Hiervoor werd 

onder meer geïnvesteerd in nieuwe Erowa opspan gereedschappen,  waardoor het mogelijk is om nog 

efficiënter te werken. 

Natuurlijk laten we het 20-jarig jubileum van Optimum en de introductie van Gertjan niet 

onopgemerkt voorbijgaan. Na de zomerperiode hoort u hier meer over.   

Graag tot ziens! 

 

Toon Groen                                                                                                                          Gertjan van Herpen 
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