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Paswerk Grafisch, 
maatwerk met kwaliteit

Paswerk Grafisch bestaat al 45 jaar en is 
gespecialiseerd in print- en drukwerk en 
mailingen. Van ontwerp en opmaak  tot en 
met postbezorging. Het productgamma 
is breed: visitekaartjes, huisstijlen, 
nieuwsbrieven, brochures, flyers, posters, 
catalogi, jaarverslagen, gepersonaliseerde 
mailings en cursusmateriaal tot aan  
mooie hardcover boeken toe.

Wie is Paswerk Grafisch?

PASWERK GRAFISCH
Spieringweg 835  |  2142 ED Cruquius 
023 - 543 47 60  |  grafisch@paswerk.nl
www.paswerk.nl/paswerk-bedrijven/grafisch

Al 45 jaar grafisch partner
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“Onze klanten zijn vaak bedrijven, organisaties, 
instellingen en particulieren die iets terug 
willen doen aan de maatschappij. Zaken doen 
met mensen die hart hebben voor mensen”, 
aldus Michiel Schwing (50), teamleider Paswerk 
Grafisch op de hoofdvestiging in Cruquius-Oost. 

Mooi team

“Service, levering van kwaliteit en persoonlijk 
contact staan bij ons hoog in het vaandel. Het 
ontzorgen van de klant vormt de rode draad”, aldus 
Schwing. Hij maakte ruim vijftien jaar geleden 
bewust de overstap van een commerciële drukkerij 
naar een leidinggevende functie binnen het traject 
van de sociale werkvoorziening. Samen met zijn 
collega Saskia de Wit geeft hij dagelijks leiding 
op zijn afdeling aan de ruim dertig medewerkers 
met een wsw-indicatie. Stuk voor stuk mensen 
met een eigen verhaal die om geestelijke dan wel 
fysieke of sociale beperkingen afstand hebben tot 
de arbeidsmarkt. Door Paswerk Grafisch zijn ze 
vakkundig opgeleid  en worden ze professioneel 

begeleid. Met elkaar vormen ze een mooi team 
dat al vele jaren met elkaar samenwerkt. Er wordt 
gewerkt met hoogwaardige apparatuur o.a. 
Xerox en Canon. De moderne ontwikkelingen en 
technieken worden op de voet gevolgd. 

Werk geeft voldoening

“Werk is belangrijk voor de mens. Daar krijg je 
voldoening van en het mes snijdt hier aan twee 
kanten”, aldus Schwing die op 17-jarige leeftijd 
na zijn grafische opleiding  zijn carrière begon als 
leerling lithograaf. Vervolgens specialiseerde hij 
zich als DTP-er/vormgever en volgde een studie 
grafisch management waarna hij afdelingshoofd 
werd bij een toonaangevende drukkerij. “Alleen 
maar produceren voor geld ging me wat tegen 
staan. Komt ook, omdat ik vanuit mijn geloof ben 
opgevoed met als stelregel dat je goed moet doen 
voor anderen. Dat was ook mijn drijfveer om bij 
Paswerk Grafisch aan de slag te gaan.  Zowel de 
klant als de medewerkers van dienst zijn en met 
elkaar een mooi product maken.”

Michiel Schwing (teamleider-accountmanager) en Saskia de Wit  
(ordermanager bedrijfsbureau) in de drukkerij van Paswerk Grafisch.

“De gunfactor is heel belangrijk”

Waarom werken met Paswerk Grafisch?

Paswerk (in de Top 10 van Nederland als regionale, 
sociale onderneming) is een bedrijf waarbij 
voorop staat om mensen met een afstand van de 
arbeidsmarkt in staat te 
stellen zoveel mogelijk 
regulier werk te 
verrichten.
Het uitbesteden 
van opdrachten aan 
Paswerk Grafisch 
past binnen 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) en binnen 
Social Return On Investment (SROI). Op de 
hoofdvestiging in Cruquius bevinden alle 
grafische diensten zich onder één dak. Er wordt 
gewerkt volgens marktconforme kwaliteit van 
eindproducten en dienstverlening. De tarieven 
zijn concurrerend. Voor postbezorging wordt 
samengewerkt met Business Post Kennemerland, 
een collega bedrijf binnen Paswerk, of met Post.nl.

Trouwe klantenkring

“Ons werkterrein concentreert zich grotendeels 
op de regio Kennemerland en omstreken. Al 
jarenlang werken we voor de gemeenten Haarlem, 
Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. Zo 
ook voor bedrijven, onderwijsinstellingen en 
organisaties als het Spaarne Gasthuis, Stichting 
Meerwaarde, Teylers Museum, Partners voor 
Jeugd, Reddingsbrigade en Connexxion. Ook 

Stichting Sint Jacob is een grote opdrachtgever, 
waarvoor wij fulfilment verzorgen. Al hun 
foldermateriaal bevindt zich hier en valt onder ons 
beheer.” “De gunfactor is heel belangrijk en ook 
het persoonlijk contact met bestaande èn nieuwe 
klanten. Ze worden ontvangen met een kopje koffie 
en een persoonlijk gesprek. Onze kracht zijn de 
korte lijnen, service en snelheid. Vandaag besteld, 
morgen in huis is ons motto”, zegt Schwing.

Innovatief

“Nieuw in ons assortiment is signing. Visuele 
communicatie in de vorm van groot formaat 
posters en banners voor binnen en buiten en 
stickers in alle vormen en maten. We verzorgen 
hier in huis zowel de ontwerpen als het printen op 
hoogwaardige nieuwe apparatuur”, vertelt Schwing 
tijdens een rondgang over de overzichtelijke, lichte 
en ruim opgezette werkvloer.

Puzzelstukjes

“Het is een geweldig bedrijf om voor te mogen 
werken. Toen ik hier kwam werken voelde het alsof 
puzzelstukjes in elkaar vielen. Bijzonder is dan ook 
het logo van Paswerk waarin vier puzzelstukjes 
samenvallen en symbool staan voor passend 
werk dat we bieden én zoeken voor zowel onze 
medewerkers als onze klanten”.  

Een mooi voorbeeld van een opdracht 
van Stichting Meerwaarde: ontwerp, 

printing, signing en fullfillment.


