wat beweegt…
tekst Peter Zwetsloot beeld Giuseppe Toppers | Danto

‘Voor 120 kilometer fietsen, draai ik m’n hand niet om’

Bas Gravesteijn

In Wat beweegt… deze keer Bas Gravesteijn van Impressed.
Bas fietst, als het werk dat toelaat, graag op z’n racefiets. Niet
alleen in Nederland, maar ook in de weekenden in België of
tijdens vakanties nog zuidelijker.
1 Bas Gravesteijn is op 14 september 1969 geboren in
Berkel en Rodenrijs. Daar groeide hij op en doorliep de
lagere school. Daarna ging hij naar de MAVO in Zoetermeer, om vervolgens de koksopleiding te gaan volgen.
Die rondde hij met een diploma af, maar na een jaar
achter het fornuis wist hij zeker dat hij dat niet z’n leven
lang wilde doen. Het was in de tijd dat in de grafische
wereld via campagnes gezocht werd naar jonge talenten. Dat sprak Bas aan, dus hij solliciteerde en werd
aangenomen bij Drukkerij Raket in Pijnacker. Daar leerde hij alle kneepjes van het vak. Vier dagen in de drukkerij en één dag naar school. Ook na zijn vakopleiding
volgde hij nog verschillende cursussen. Dat bracht hem
tot bedrijfsleider van een drukkerij waar zeventien man
werkten. In 1995 trok hij de stoute schoenen aan en
begon samen met twee compagnons voor zichzelf van
achter uit de schuur. Dat was het begin van Impressed
Print en Sign in Pijnacker. Tussentijds heeft Impressed
verschillende drukkerijen overgenomen en beschikt nu
over een tweede vestiging in Schiedam. Bas is samen
met één compagnon van het eerste uur, Sandra Haket,
directeur/mede eigenaar.

buiten. Ik ben van de financiën en meer in de organisatie bezig. Dat werkt prima, al meer dan 21 jaar zelfs.
Ik kan de zaak met een gerust hart achterlaten. Als ik
vakantie vier, gebeurt het dat ik dagen geen contact
met de zaak heb.’

Belangrijke uitlaatklep
Bas Gravesteijn: ‘In mijn vrije tijd mag ik graag op m’n
racefiets koersen. Dat begon acht jaar geleden, toen
m’n knieën lichamelijk ongemak vertoonden. Fietsen is
dan ideaal. Ik probeer in het seizoen twee tot drie keer
per week te fietsen. Door de week van huis uit rondom
Bergschenhoek en in de weekenden ook regelmatig
over de grens in België. Mijn vrouw Susette fietst ook.
Dan trekken we er samen op uit. Daarnaast gaan we in
het voorjaar en in de zomer naar Frankrijk en Italië op
vakantie om te fietsen. Fietsen is voor mij een belangrijke uitlaatklep geworden. Het verlaagt de werkdruk
en geeft energie. Ik hoefde dan ook niet lang na te

‘Ik hou van strak’

Gerust hart
Als manager liggen informeel en formeel bij Bas Gravesteijn dicht bij elkaar: ‘Ik hou van strak, maar geef
mensen ook de bewegingsvrijheid die nodig is om zich
te kunnen ontwikkelen. We zijn een platte organisatie
en als team van 21 medewerkers weten we wat we aan
elkaar hebben. De werksfeer is prettig en open. Sandra
en ik zijn, in de gezonde zin van het woord, elkaars
tegenpolen. Sandra is commercieel en ons gezicht naar
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denken toen de uitnodiging voor de AtéCé Wielertocht
binnenkwam. Ik heb beide keren meegereden. Voor
120 kilometer fietsen met de nodige hoogtemeters,
draai ik m’n hand niet om. Bovendien heb je onderweg
alle gelegenheid om met collega-ondernemers de
stand van zaken door te nemen. Fietsend netwerken
in een mooie omgeving, daar ben ik altijd voor te
porren.’ 1

INTERESSES:
Vrijwilligerswerk: bestuurstaken in
de plaatselijke kerk en betrokken
bij de Stichting Dorcas, een
hulporganisatie die in actie komt
voor mensen in nood en diepe
armoede
VAKANTIES:
Fietsvakanties en wintersport
LEVENSMOTTO:
Het hoeft niet altijd meer te zijn,
om tevreden te zijn
THUIS:
Getrouwd met Susette. Samen
hebben zij een zoon Leander (23)
en dochter Manon (17)
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