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Je kunt vinden van onze minister-president wat je wilt, maar één ding 

moet je hem meegeven: aan zijn werklust ligt het niet. Mark Rutte 

vliegt van de ene afspraak of vergadering naar de andere en lijkt 

daarin onvermoeibaar. Dat vliegen mag deels letterlijk worden geno-

men want de ene handelsmissie is nog niet afgesloten of de volgende 

staat voor de deur. Tijdens zijn laatste bezoek aan China verkeerde 

de premier in gezelschap van onze eigen Sjoerd van der Laan.

Handelsdelegaties zijn niet nieuw voor Zwanenberg. Eind vorige eeuw ging Aldo van der 

Laan ook diverse keren op handelsmissie om onder andere de markt in het voormalige 

Oostblok en het Midden-Oosten open te breken. Nu is de Chinese markt aan de beurt en 

ook die is alleen via officiële overheidskanalen toegankelijk. Dus zette Sjoerd de tweede 

week van april, samen met de premier en ruim tweehonderd kandidaat-exporteurs uit allerlei 

branches, koers naar steden steden als Xi’an en Guangzhou. Het bezoek was omlijst met 

lezingen, bedrijfsbezoeken en kennismakingssessies met lokale ondernemers maar had als 

hoofddoel het leggen van contacten met officiële overheidsinstanties. Hoe kom je eigenlijk 

voor zo’n delegatie in aanmerking, vroegen we ons af.  

 

(lees verder op pagina 2)

Met de premier op 
handelsmissie naar China 

De Zwaan 64
Personeelsblad van Zwanenberg Food Group

Juli 2018

In vogelvlucht

Afscheid Ronald Lotgerink

Onze Chief Executive Officer (CEO) 

Ronald Lotgerink verlaat Zwanenberg 

per 1 september 2018. Hij gaat bij Vion, 

dat qua omzet tien keer zo groot is, naar 

eigen zeggen ‘nog één keer zijn kunstje 

vertonen.’

Voorstellen Marcel Heeren 

Onlangs is Marcel Heeren aangetrok-

ken als Operational Controller voor de 

Unox-fabriek in Oss. De 47-jarige Bra-

bander en amateurstriptekenaar was in 

het verleden al Finance Manager in Oss 

en keert dus als het ware terug op het 

oude nest.

BHV-oefening Huls 

Op 11 juni vond de grootste brandoefe-

ning in de geschiedenis van Huls plaats. 

Deze trok zelfs de aandacht van de bur-

gemeester en de pers. En van de Zwaan 

natuurlijk.

‘Het perfecte plaatje’ 

Packshots, sfeerfoto’s, recepten ontwik-

kelen en fotograferen, maar ook fraaie en 

grappige video’s en animaties voor onze 

websites en social media. Wat maakt onze 

creatieve tandem Adrie van Zalk en Johan 

Neppelenbroek eigenlijk niet? En dat alle-

maal in eigen beheer.

 

3D mallen printen 

3D-printen van mallen voor dieptrek-

verpakkingen biedt veel voordelen. Niet 

voor het eerst is Zwanenberg er als de 

kippen bij om daar wat mee te doen. 

Zeker met een subsidie uit Brussel. 
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Een deel van de handelsdelegatie met op de voorste rij, in het midden, 

premier Rutte met Landbouwminister Carola Schouten aan zijn rechterzijde (zwarte jurk)
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Veel lobbywerk 
Sjoerd: “Dat is eigenlijk vrij eenvoudig: 

je meldt je er gewoon voor aan. Voor het 

hoofddoel, het leggen van contacten, is het 

van belang dat je interesse toont door het 

land te bezoeken en er dus tijd en geld in te 

willen investeren. Alles draait om je ‘dossier’ 

waarbij het zaak is om die op de agenda van 

de betreffende autoriteiten te krijgen. Dat 

vereist veel lobbywerk, zowel bij Chinese 

instanties zoals het nationale inkoopbureau 

- het AQSIQ - als via bijvoorbeeld de Vereni-

ging voor de Nederlandse Vleeswarenindus-

trie, de VNV. Dat is een kwestie van lange 

adem. Het heeft bijvoorbeeld zeventien jaar 

geduurd om vers kalfsvlees goedgekeurd te 

krijgen voor de Chinese markt. Voor onze 

producten zal dat vermoedelijk een stuk 

sneller gaan omdat vers varkensvlees als 

zodanig al is toegestaan. Daarnaast hopen 

we mee te kunnen liften op het feit dat een 

van onze concurrenten, het Deense Tulip, 

ook al in China actief is. Het moederbedrijf, 

Danish Crown, heeft zelfs concrete plannen 

voor twee fabrieken. Zo ver is het voor ons 

nog lang niet.”

Tweede, Europese missie
“Het feit dat veel Chinezen de lokale voe-

dingsschandalen zat zijn, speelt ook mee. 

Vooral de Chinese middenklasse die de laat-

ste jaren enorm in koopkracht is gegroeid, 

is bereid meer te betalen voor premium pro-

ducten uit Europa. Dat weten lokale onder-

nemers ook en die willen maar al te graag 

joint ventures met Europese bedrijven van de 

grond tillen.” Half mei bezocht Sjoerd China 

nogmaals, al was het dit keer in het kielzog 

van de Ierse Eurocommissaris Phil Hogan 

van Landbouw. Samen met ruim zeventig 

Europese zakenlui bracht Sjoerd een bezoek 

aan Shanghai. In tegenstelling tot de Neder-

landse delegatie moet je in Europees ver-

band worden voorgedragen. Sjoerd: “Die is 

tot stand gekomen door bemiddeling van de 

afdeling Derde Landen Toegang van de VNV. 

We waren hier trouwens in eerste instantie 

uitgeloot, maar konden door een mazzeltje 

alsnog mee. Inhoudelijk was deze missie een 

stuk interessanter dan die in april, te meer 

omdat de trip met Hogan puur gericht was 

op levensmiddelen.” 

“De eerste reis zal me echter het langst bij-

blijven. Het was ronduit indrukwekkend om 

te zien hoe druk Rutte is en hoe hij daarmee 

omgaat. Ondanks de hectiek neemt hij voor 

iedereen even de tijd zodat ik hem bij een 

diner ook even de hand kon schudden en 

een kort praatje kon maken. In het vliegtuig 

zat ik toevallig naast Carola Schouten, de 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel- 

kwaliteit. Ook dat contact was erg plezierig 

en uitgebreider dan met de premier. Ik vond 

het een voorrecht om heel even met ‘de rege-

ring’ op stap te zijn en met eigen ogen te 

zien hoe energiek en betrokken men is. Dat 

mag ook wel eens gezegd worden.”

“Hoe druk Mark Rutte ook is, hij neemt voor iedereen even de tijd”

(vervolg van pagina 1)

Scheidend CEO Ronald Lotgerink:

“ Ik ga bij Vion nog één keer 
mijn kunstje vertonen”

Ronald Lotgerink

Onze Chief Executive Officer (CEO) Ronald Lotgerink verlaat Zwa-

nenberg per 1 september 2018. Hij krijgt dezelfde positie bij de 

vleesgroep Vion, die qua omzet ruim tien maal zo groot is. Aldo 

van der Laan neemt zijn taken over. De redactie van De Zwaan 

interviewde Ronald.

Hoe heb je die 28 jaar bij Zwanenberg ervaren?

“Zeer plezierig! Ik heb er heel veel geleerd. Ik kwam bij Zwanenberg toen ik 28 was. Ik werkte 

als consultant bij KPMG en het toenmalige Th.S van der Laan BV zocht een financieel directeur. 

KPMG-adviseur Evert-Jan Huizingh adviseerde mij eens te gaan praten. Gelukkig werd ik aan-

genomen.”

De voltallige delegatie met  Sjoerd van der Laan op de achterste rij, 2e van rechts
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Uitgave: Zwanenberg Food Group

 Postbus 40, 7600 AA  Almelo

 Tel. 088 054 6000

 Fax 088 054 6900

Redactie: Saskia Wassink, Careen Klijnsma  

 (directiesecretariaat), Mathijs Praas 

(P&O), Dorette van Alphen (Directiesecretariaat 

Oss) Adrie van Zalk (Fotografie), Robert Slim 

(Manager Office en Transport), Thea Smit-Dekker 

(Product Development),  Patrick de Leede (Catch 

of the Day BV), René van Krugten (Text Matters).

Vormgeving en druk: Sandedruk BV Nootdorp

Kopij inleveren bij de afdeling Personeel & 

Organisatie in Almelo of bij Careen Klijnsma, 

fax 0546 872 702, e-mail: casa@zwanenberg.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen 

te weigeren, in te korten of te wijzigen.

Kopij voor het volgende nummer kan uiterlijk tot vrijdag 17 augustus 2018 ingeleverd worden.

Colofon

Wat waardeerde je het meest?

“Dat ik zoveel vrijheid kreeg. In wezen mocht 

ik alles aanpakken, mits ik het maar goed 

deed. Toevallig kwam ik onlangs het eerste 

strategisch plan tegen dat ik in 1993 heb 

geschreven. Het was leuk dat eens te her-

lezen.”

Wat staat daarvan inhoudelijk nog over-

eind? 

(Hij bladert erdoorheen:) “Ik lees hier: kos-

tenleiderschap, co-extrusie, no-nonsense… 

dat staat allemaal nog overeind. Moeilijke 

markt… daar is helaas ook nog steeds 

sprake van! En: ‘we willen een wereldwijde 

distributeur van conserven zijn.’ Nou, dat 

zijn we!”

Toen je vertrek werd aangekondigd, werd 

je interview met Management Scope nogal 

eens aangehaald waarin je zei dat je als 

een soort vertrouwenspersoon binnen de 

familie Van der Laan fungeerde.

“Hoewel dat een beetje uit de context is 

gehaald, klopte dat in essentie wel. Toen 

Aldo het van zijn vader overnam, wilde hij 

het bedrijf op zijn manier leiden. Aat was 

het vaak met hem eens, maar soms ook niet. 

Dan kan het beter zijn via de band te commu-

niceren, zodat de verhoudingen niet worden 

verstoord. Omgekeerd deed ook Aldo een 

beroep op mij om bepaalde zaken met zijn 

vader op te nemen. Dat werkte goed. Eigen-

lijk was ik een soort schokdemper!”

Hoe moet dat nu dan verder?

“Nu is de situatie weer als destijds: Sjoerd, 

Jo-Anne en Tjeerd willen dóór en dat is 

logisch. Het is belangrijk dat er iemand is 

die ervoor zorgt dat de verhoudingen goed 

blijven en dat er uiteindelijk gebeurt wat het 

beste is voor de onderneming. Misschien 

moet Zwanenberg op zoek naar een nieuwe 

schokdemper!”

 

Wat waren wat jou betreft de hoogtepun-

ten van 28 jaar Zwanenberg?

“De beste herinneringen bewaar ik aan de 

grote strategische gebeurtenissen. We heb-

ben rond de eeuwwisseling Sturko goed 

verkocht, en vorig jaar Offerman. De koop 

van ZWAN in 1996 en van de Unox-fabriek 

in 2017 waren ook goede stappen. Mede 

dankzij zo’n vijftig acquisities hebben wij 

de onderneming fors kunnen laten groeien.”

En wat waren de dieptepunten?

“Het dieptepunt was zonder twijfel het over-

lijden van vriend en collega Jan Hameka. Dat 

was vreselijk voor alle betrokkenen, in de 

eerste plaats zijn vrouw en kinderen. Het 

heeft me zeker een jaar gekost voordat ik 

die gebeurtenis een plek kon geven.”

Wat zijn volgens jou de belangrijkste vereis-

ten waaraan een goede CEO moet voldoen?

“Visie en empathisch vermogen. Iemand die 

vooruit kan kijken, maar ook een connectie 

tot stand kan brengen met zijn medewer-

kers, zodat zij achter je visie gaan staan.”

Waarom heb je ervoor gekozen nog naar 

Vion te gaan?

“Ik zat er al enkele jaren in de Raad van Com-

missarissen. Op een gegeven moment was 

mijn herbenoeming aan de orde. Ik besprak 

die met de aandeelhouder. Hij heeft mij toen 

gevraagd of ik CEO wilde worden. ’s Avonds 

stelde de RvC me dezelfde vraag. Ik heb dat 

met mijn vrouw Ellen besproken. Het is een 

grote stap, maar ook een mooie uitdaging. 

Ik ken het bedrijf vrij goed, ben 57 jaar en ga 

nog één keer mijn kunstje vertonen.”

Na 28 jaar kun je vast wel een anekdote 

vertellen.

“Ik heb er zelfs twee, beide hebben met rei-

zen te maken. Van tijd tot tijd gingen Aldo 

en ik naar Australië. Door twee zeer lange 

vluchten in korte tijd ben je dan natuurlijk 

totaal uit je ritme. Een lange vertraging bij 

een tussenstop maakte dat zo veel erger, dat 

we op een gegeven moment echt geen idee 

meer hadden hoe laat het was. Bleek dat we 

om 6.00 uur ’s ochtends zaten te dineren 

met een glas wijn erbij.”

“Een andere ervaring was minstens zo gênant. 

Omdat ik niet vanzelf kan slapen in vliegtui-

gen, neem ik altijd een slaappil. De eerste 

keer had ik dat echter niet goed gedoseerd. 

Ik landde om 11 uur vanuit de VS en had om 

één uur een lunch met een grote klant. Die 

belde me na een paar dagen op en zei: “Ik 

weet niet wat er met je was, maar ik heb je 

nog nooit zo veel onzin horen uitkramen!”

Ronald, dank je voor je enorme inzet in 

de afgelopen 28 jaar. Wil je verder nog 

iets kwijt?

“Zeker! Ik dank alle collega’s hartelijk voor 

de geweldige samenwerking en wens Zwa-

nenberg het allerbeste voor de toekomst. We 

horen vast nog van elkaar.”

“HOEZO COMPROMIS - HEB IK HET MIS DAN?”
(van Loesje op mijn kantoor)
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Met het toetreden van de Unox-fabriek tot de Zwanenberg-familie ontstond de behoefte aan een Ope-

rational Controller om alles in de juiste financiële banen te leiden. Die is gevonden in de persoon 

van Marcel Heeren. De 47-jarige Brabander en amateurstriptekenaar was in het verleden al Finance 

Manager in Oss en keert dus als het ware terug op het oude nest. “Ik moet nu alleen op een andere 

manier naar de cijfers kijken en dat is een mooie uitdaging”, aldus Marcel. 

Marcel begon op 22 mei in zijn nieuwe func-

tie en is sindsdien naar eigen zeggen prima 

opgevangen door zijn nieuwe collega’s. 

Daarmee doelt hij onder andere op zijn col-

lega- Controllers Klaas Doets (Almelo), Emiel 

Hummelink (Vlagtwedde en Lichtenvoorde) 

en Albert Baan (Raalte). Toen hij de vacature 

zag, nam Marcel direct contact op met CFO 

Grety Gerritsen, aan wie hij als Controller 

verantwoording gaat afleggen. “Als voor-

malig Unilever-man sprong die vacature er 

uiteraard meteen uit. Ik heb Grety gevraagd 

naar de zwaarte van de functie omdat er wel 

voldoende uitdaging in moet zitten. Toen 

bleek dat we als het ware een nieuw DNA 

moeten creëren in Oss. Daar zijn allerlei sys-

temen bij betrokken die geïntegreerd moe-

ten worden. Daarnaast doe ik ook bepaalde 

werkzaamheden voor Twentepoort. Al met al 

heeft mijn ervaring bij Unilever denk ik wel 

meegespeeld in de overwegingen.”

Unilever-achtergrond  
Voor zijn komst naar Zwanenberg verdiende 

Marcel zijn brood met...brood. Hij was name-

lijk een kleine vier jaar werkzaam als busi-

ness unit Controller bij Borgesius Bakkers- 

land, dat al het bakvers brood maakt voor 

bijna alle supermarkten in Nederland. Mar-

cel: “Ik was financieel verantwoordelijk voor 

acht bakkerijen die uitsluitend voor Albert 

Heijn produceren. Die draaien een gezamen-

lijke omzet van zo’n 300 miljoen euro. Dat 

is redelijk vergelijkbaar met de Unox-fabriek 

in Oss. Daarvoor heb ik dus een vergelijk-

bare periode bij Unilever in Oss gewerkt als 

Finance Manager met een stuk ICT. Voordat 

ik daar belandde, ben ik iets meer dan vier 

jaar Supply Chain Controller Midden-Europa 

geweest bij Leaf. Tegenwoordig is dat onder-

deel van het Zweedse Cloetta en bekend van 

onder andere Red Band, Venco, Sportlife en 

King. Mijn eerste echte werkgever na mijn 

studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit 

van Tilburg was, je raadt het al: Unilever.” 

Reorganisaties
“Ik heb toen in 8,5 jaar diverse functies 

gehad in Delft, Rotterdam en Engeland. 

Reorganisaties, en het financieel in goede 

banen leiden daarvan, liepen als een rode 

draad door vrijwel al die functies. Mijn werk 

was dus altijd naast operationeel tevens 

projectmatig. Ook nu weer. Ik hou daarvan 

en krijg er energie van. Op dit moment is 

Unilever op papier nog de enige klant van de 

fabriek. Om de bezetting te optimaliseren, 

wordt er druk naar uitbreiding gezocht.” 

‘Typisch’ Marcel Heeren
In dienst sinds: 22 mei 2018 

Functie: Operational Controller Oss

Geboortedatum: 17-1-1971

Geboorteplaats: Roosendaal 

(West-Brabant)

Woonplaats: Doetinchem 

Gezinssituatie: samengesteld gezin 

met 5 kinderen

Hobby’s: Strips tekenen en verzamelen 

“ We gaan een nieuw DNA ontwikkelen  
voor Zwanenberg en Oss” 

Marcel Heeren

Wat doet een Controller zoal? 
Een Controller levert periodiek, in de regel 

maandelijks, managementinformatie aan 

de directie/het MT. Verder stellen Con-

trollers grondige verschillenanalyse op 

om erachter te komen waarom resultaten 

afwijken van het gestelde budget. Hier-

voor kijkt de Controller in eerste instan-

tie terug naar de achterliggende periode. 

Daarnaast kijkt hij of zij ook vooruit en 

komt met aanbevelingen voor de toe-

komst. De Controller is de sleutelpersoon 

voor een goede begroting, zowel op korte 

als op langere termijn.

Bijkomende taken van een 
Controller zijn:
• Gevraagd en ongevraagd adviseren

• Het beheersen van risico’s

• Bijdrage aan verandertrajecten

•  Opstellen van KPI’s (Key Performance  

Indicators of Kritieke Prestatie-Indicatoren)

•  Beheren en optimaliseren van de AO/

IC-processen (administratieve organi-

satie/interne controle)
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Zeg nooit ‘nee’ 
tegen smeerpaté

De laatste maanden van vorig jaar konden 

consumenten een Cannondale-fiets winnen 

ter waarde van 1200 euro. 

Ze moesten dan wel een Linera smeerpaté 

(Ardenner, Peper of Crème) kopen. Iedere 

actiesticker bevatte een unieke code die kon 

worden ingevuld op www.linera-actie.nl. De 

heer H. Veenendaal was een van de respon-

denten en daar heeft hij geen spijt van. Hij 

mocht namelijk onlangs bij fietshandel Van 

Greefhorst in Leusden de fraaie tweewieler 

in ontvangst nemen.  

Veranderingen bij 
Zwanenberg Raalte 
(Lupack)
Na een indrukwekkende carrière van dertig 

jaar doet Ferdi Mik, plant manager Lupack,  

per medio juni 2018 een stapje terug. Wel 

blijft hij tot 1 februari 2019 drie dagen per 

week beschikbaar op projectbasis. 

Ferdi werkt op dit moment Piet Vink in, die 

zijn functie als plant manager Sluisweg gaat 

combineren met het plantmanagerschap van 

Raalte.

Gerrit Straatsma, nu nog Group Q&A Mana-

ger, wordt in Raalte plaatsvervangend plant 

manager.

In een later stadium zullen wij een interview 

met Ferdi publiceren waarin hij terugblikt 

op zijn lange periode bij Zwanenberg Food 

Group!

Nieuws van de afdeling Financiën

Het leek de redactie een goed idee om jullie als collega’s wat vaker 

op de hoogte te houden van het financiële reilen en zeilen. We 

vonden CFO Grety Gerritsen bereid om ons bij te praten.

Voor de financiële afdeling waren de eerste 

drie maanden van 2018 een erg druk kwar-

taal. Formeel is Offerman per 1 december 

vorig jaar overgegaan naar Ter Beke. Deze 

verkoop is een zogenaamde carve-out, dat 

wil zeggen dat Offerman wordt ‘los gesne-

den’ uit de Zwanenberg-organisatie en alle 

systemen. Door een gezamenlijk inspan-

ning is het de financiële afdeling gelukt 

om de cijfers van 2017 voor zowel Offer-

man als Zwanenberg tijdig op te leveren. 

Daarmee is echt een topprestatie geleverd, 

te meer omdat de deadlines, los van het 

carve-out verhaal, nog strakker waren dan 

normaal.

Afscheid
Vervolgens hebben we medio maart 

afscheid genomen van Petra, Danian, 

Audrey, Eddy, Eric, Harald, Laurens en Ap. 

Zij zijn allen overgegaan naar Offerman 

en verhuisd naar kantorencomplex Magna 

Porta, nabij Twentepoort. Helemaal defi-

nitief is dat afscheid niet aangezien we 

tijdelijk nog gebruik maken van hetzelfde 

systeem en daardoor nog tot eind 2018 

met elkaar verbonden blijven. 

Begin 2018 is de Unox-fabriek in Oss over-

genomen van Unilever. Ook dit is een car-

ve-out. ‘Oss’ wordt namelijk op zijn beurt 

uit de Unilever-organisatie ‘weggesneden’. 

Er wordt volop gewerkt aan de integratie 

van deze fabriek in onze eigen systemen. 

De eerste facturen aan Unilever werden 

eind februari opgemaakt. 

Resultaten 2017
Tijdens het jongste Zwanenberg-weekend 

lichtte Grety tevens de resultaten over 2017 

toe. “We zijn kerngezond, maar in 2017 

hadden we wel last van hoge grondstof-

fenprijzen.”

Grety: “Mede door de boekwinst op de ver-

koop van de vleeswarenactiviteiten was 

ons netto-resultaat in 2017 aanzienlijk 

hoger dan in vorige jaren. Door de onver-

wacht hoge vleesprijzen hebben wij ech-

ter margedruk ervaren. Wij gaan dit in het 

lopende boekjaar 2018 herstellen.”

“Ook dit jaar zijn we natuurlijk afhankelijk 

van de vleesprijzen. Maar wat kunnen we 

zelf doen aan resultaatverbetering? Goed 

op de kosten blijven letten, kijken waar 

efficiencyverbeteringen kunnen worden 

gerealiseerd en goed investeren in kans-

rijke segmenten.”

Wat dat laatste betreft: er is (en wordt) 

flink geïnvesteerd, onder andere in het 

Engelse Corby. In Nashville in de VS wordt 

de fabriek gemoderniseerd. Ook in onze 

jongste aanwinst, de fabriek in Oss, wor-

den producten aan het assortiment toe-

gevoegd. De patélijn is daarvan het eerste 

voorbeeld.

Eind 2017 en begin 2018 werden twee 

grote strategische projecten afgerond: de 

verkoop van de business unit ‘Fresh’ die als 

Ter Beke-dochter Offerman verdergaat en 

de koop van de Unilever-fabriek in Oss. Per 

saldo zal de omzet ongeveer gelijk blijven, 

rond de 400 miljoen euro. 

Eerste kwartaal 2018
Intussen zijn ook de cijfers van het eerste 

kwartaal gereed. De resultaten zijn ten 

opzichte van het eerste kwartaal van vorig 

jaar verbeterd. De volumes zijn in lijn met 

de begroting, in Almelo en Puredrive (UK) 

is de productiviteit verbeterd en er is her-

stel van de marges in de Verenigde Staten. 

Grety Gerritsen

Chief Financial Officer

De winnaar

Grety Gerritsen
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Met politie, ambulance, vier brandweerkorpsen met 45 brandweerlieden en negen voertuigen, twaalf 

BHV-ers, twaalf lotusslachtoffers, een hoogwerker en het grootwatertransport van het brandweer-

korps Veendam mag de de BHV-oefening op maandag 11 juni in Vlagtwedde gerust een mega-operatie 

genoemd worden. De grootste brandoefening in de geschiedenis van Huls trok ook de aandacht van 

de burgemeester en één van zijn wethouders en van de pers. Zo’n omvangrijke operatie verdient logi-

scherwijs een omvangrijk artikel in de Zwaan. Geert Westerhof, Ingrid Kruse en Derk Boerma doen 

uitgebreid verslag van een zeer enerverende en leerzame avond. 

Geert is Hoofd Kwaliteit en kartrekker van 

de BHV bij Huls. Ingrid en Derk zijn net als 

nog twee andere collega’s ploegleider BHV. 

De basis voor de oefening werd in septem-

ber gelegd met een verzoek van de directie. 

“Ik kreeg van het MT, Henk Koster en Arjan 

Zijlema, de vraag om een zeer grote oefe-

ning op poten te zetten. Een absolute eis 

was dat Henk en Arjan daarbij als crisisteam 

nadrukkelijk betrokken zouden worden”, 

licht Geert toe. “Ik heb toen Ingrid en Derk 

gevraagd om samen met mij het projectteam 

te vormen. We hebben vervolgens besloten 

de Veiligheidsregio Groningen - die alle hulp-

diensten zoals politie, brandweer en ambu-

lance aanstuurt - in het verhaal te betrek-

ken. Gezamenlijk hebben we een draaiboek 

opgesteld onder het motto ‘Samenwerken en 

Communiceren’. Sinds maart hebben we als 

team tweewekelijks overleg gehad. Hierbij 

schoof ook regelmatig de Veiligheidsregio, 

de BHV-opleider –Safety Fire Products - of 

onze EHBO-kaderinstructrice van het Oranje 

Kruis aan. Vanaf 1 mei hebben we opge-

schaald naar wekelijks overleg.”

 

Agressieve,
ontslagen medewerker
Sinds 2000 hebben in Vlagtwedde regelma-

tig oefeningen plaatsgevonden. Deze zijn 

echter steeds groter geworden. Een van de 

doelen van de huidige oefening was om 

een ontruiming in een stressvolle situatie, 

inclusief slachtoffers, te oefenen. Hoe gaan 

BHV-ers daarmee om en hoe reageert het 

crisisteam als het gaat om beslissingen als: 

wat doen we met de productie, hoe beper-

ken we de schade, hoe en waar behandelen 

we slachtoffers en hoe informeren we hun 

familieleden? En: hoe gaan we om met een 

vermissing, hoe verloopt het overleg met 

de hulpdiensten en dergelijke? Kortom: de 

chaos moest compleet zijn. Ingrid: “Dat 

laatste lukte prima door te kiezen voor een 

scenario waarbij een agressieve, ontslagen 

medewerker verhaal kwam halen door op 

meerdere plekken brand te stichten. Toen 

een andere medewerker hem probeerde 

tegen te houden, gingen beide heren ook 

nog eens met elkaar op de vuist. Een extra 

complicerende factor voor ons was dat we 

officieel twaalf BHV-ers hebben, maar dat er 

tijdens de oefening maar de helft beschik-

baar was.” 

Van links naar rechts: Derk Boerma, Ingrid Kruse en Geert Westerhof

Grootste BHV-oefening ooit in Vlagtwedde  succesvol verlopen 

De brandstichter is betrapt, v.l.n.r. Jan Luring, 

Bert de Roo en Hilda van Dijk

Liggend op de voorgrond Hilda Boerma Staand 

vlnr. Hilda Krans, Evelien Egges en Corina Martens
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Voelbare stress 
“Geert hield zich bijvoorbeeld afzijdig, een 

ander was op dat moment ploegleider en 

weer een ander zit zelf bij de brandweer dus 

die had een andere taak. Toen de brandweer 

arriveerde, namen zij de volledige regie van 

ons over. Nadat er in verband met de omvang 

van de brand, die van binnenbrandje naar 

uitslaande brand was overgegaan, moest 

worden opgeschaald, nam de Officier van 

Dienst de leiding over. Voor die tijd lag de 

verantwoordelijkheid bij het crisisteam en 

de BHV. Na overdracht aan de brandweer 

konden wij ons verder richten op het EHBO-

werk.” Volgens Derk waren Henk en Arjan 

alleen op de hoogte van het tijdstip van 

de oefening, namelijk 19.00 uur, maar niet 

van de inhoud. Zij konden, net als iedereen, 

alleen terugvallen op het bedrijfsnoodplan 

dat destijds werd opgesteld door IVM in Coe-

vorden. Derk: “De procedures daarin gelden 

niet alleen voor brand maar ook voor EHBO 

en bijvoorbeeld bommeldingen. Verder was 

het dus vooral improviseren. Ondanks dat 

iedereen wist dat het om een oefening ging, 

was de stress bij iedereen voelbaar. Dat had 

vooral te maken met de omvang van de korp-

sen en de grote inzet van materieel.”

Niet perfect  
“Ook de professionele vuureffecten middels 

projectie maakten het allemaal erg realis-

tisch. Zo zeer zelfs dat omstanders dachten 

dat er echt wat aan de hand was. Ook werd er 

echt met water gespoten, al hadden we wel 

afgesproken om alleen aan de buitenkant te 

spuiten en niet in de fabriek. In de fabriek 

zelf was het, toen de branddeuren omlaag 

waren gegaan, hier en daar vrij donker en 

dat maakte het niet eenvoudiger. De nood-

verlichting werkte gelukkig wel. De kosten 

voor de oefening waren geen groot issue. De 

hulpdiensten dragen de kosten zelf omdat 

zij immers zelf ook moeten oefenen. De pro-

ductie in de fabriek ligt ’s avonds normaal 

ook stil, alleen kon de schoonmaakploeg een 

paar uur later pas aan het werk. Onze kosten 

beperken zich tot gemaakte overleg- en ver-

gaderuren, het schminken van de slachtof-

fers en de gemaakte uren van de slachtoffers 

tijdens de oefening.” Over het verloop van 

de oefening toont Geert zich tevreden. “Het 

verliep zeker niet perfect en daar doe je dit 

soort dingen juist voor. Zo was er ergens 

een EHBO-koffer vergeten en liepen er twee 

EHBO-ers met de gezichten naar elkaar toe 

tijdens het dragen van een brancard. Juist 

hetgeen er mis ging, gaan we nadrukkelijk 

oefenen. Dat doen we niet extern maar hier 

in de fabriek.” 

“Het wachten is nu op het evaluatierap-

port van de brandweer, politie, Safety Fire 

Products (SFP) en EHBO-kaderinstructrice 

Petra Busker. De verbeterpunten die daarin 

staan, nemen we zeker ter harte. We willen 

als organiserend team iedereen die heeft 

meegewerkt aan deze oefening van harte 

bedanken. Dat geldt in het bijzonder voor 

SFP Winschoten en Petra. Zij zijn uiteindelijk 

degenen die onze kennis op orde houden en 

ons helpen onze fabriek veilig te houden. 

Gisteren kregen we trouwens telefonisch al 

de complimenten van de burgemeester en 

wethouder voor de organisatie van de oefe-

ning. Die kunnen we in elk geval al in onze 

zak steken!”

“De chaos moest compleet zijn en dat 
is goed gelukt“ 

Grootste BHV-oefening ooit in Vlagtwedde  succesvol verlopen 

Liggend op de voorgrond Hilda Boerma Staand 

vlnr. Hilda Krans, Evelien Egges en Corina Martens

Redding door de brandweer

In het Centraal Magazijn Oss (CMO) van 

de Unileverfabriek liggen de transport-

baan voor productie-output en de expe-

ditie-afdeling zo’n tweehonderd meter 

uit elkaar. Op elke ploeg was er één hef-

truckchauffeur die het transport hiertus-

sen verzorgde. Begin 2017 is met Toyota 

gesproken over het automatiseren van 

deze werkzaamheden. Dit leidde tot een 

systeem met Automatisch Gestuurde 

Voertuigen (AGV). Bij het beschikbaar 

komen van een pallet eindproduct wordt 

de pallet gescand. Het Ordermanager-

programma geeft dan automatisch een 

opdracht voor het transporteren van de 

pallet naar de expeditie in een specifieke 

strook. De eerstvolgende AGV voert de 

opdracht dan uit. De voertuigen navige-

ren met behulp van een laser en reflecto-

ren. Daardoor weten ze precies waar ze 

zijn en hoe ze moeten rijden. De AGV’s 

zijn sinds eind februari een gewaardeerd 

onderdeel van de bezetting en zijn vol-

continu beschikbaar. De eerste weken 

waren er nog wat problemen met ver-

keersregels en wat kleine fouten in de 

software. Deze worden allemaal netjes 

opgelost door Toyota en het systeem 

gaat nu steeds beter draaien. 

Automatisch 
Gestuurde 
Voertuigen 
in Oss
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Versie: januari 2018 

Werk mee aan respectvol samenwerken bij Zwanenberg 
Stop discriminatie …en ander respectloos gedrag 
 
Doel van deze gedragscode tegen discriminatie 
Zwanenberg Food Group vindt het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt respectvol met elkaar omgaat. Het doel van 

deze gedragscode is duidelijk maken dat we discriminatie niet accepteren. Deze gedragscode laat ook zien wat we van je 

verwachten als je slachtoffer of getuige bent van discriminatie. 

 

Waar gaat het over? Wat doen we er aan? De Drie Gouden Regels  

De kenmerken waarop mensen gediscrimineerd worden 

verschillen nogal. In de Nederlandse wet zijn in totaal 13 

discriminatiegronden vastgelegd:  

o Ras (afkomst of huidskleur);  

o geslacht;  

o hetero- of homoseksuele gerichtheid; 

o transseksualiteit;  

o politieke overtuiging;  

o godsdienst;  

o levensovertuiging;  

o handicap of chronische ziekte;  

o burgerlijke staat;  

o leeftijd;  

o nationaliteit;  

o arbeidsduur (fulltime of parttime); 

o soort contract (vast of tijdelijk) 

 

Discrimineren betekent dat je ‘ongeoorloofd’ onderscheid maakt 

tussen mensen, of mensen achterstelt, zonder dat dit van belang 

is in een (werk)situatie. 

 

Discrimineren lijkt erg op pesten. ‘Je hoort er niet bij, we willen 

je niet, we vinden je raar’ is wat de ander hoort of merkt. We 

denken dat een grap op zijn tijd wel kan, maar ook ‘onschuldige 

grapjes’ kunnen heel kwetsend zijn voor mensen. 

 

Gediscrimineerd worden is daarom heel ernstig. Mensen kunnen 

langdurig ziek worden door psychische klachten, of ze krijgen –

onterecht- minder kansen om verder te komen in hun leven, ze 

worden bijvoorbeeld niet aangenomen voor promotie, of 

verliezen hun baan. 

Discriminatie heeft ook een negatief effect op het bedrijf, het 

verzuim stijgt, de sfeer wordt verpest, er worden meer fouten 

gemaakt en de productie is lager. Naast dat jij het goede 

voorbeeld geeft en niemand discrimineert, omdat je zelf tenslotte 

ook niet gediscrimineerd wil worden, gelden bij ons de Drie 

Gouden Regels over discriminatie: 

 

1e Gouden Regel : altijd melden 

Als je merkt dat jij of een van je collega’s  gediscrimineerd 

wordt, meld je dit altijd en zo snel mogelijk bij je 

leidinggevende (liefst op dezelfde dag / in dezelfde dienst ). 

Het maakt daarbij niet uit of je er wel of geen last van hebt, of 

als je denkt ‘het zal wel meevallen, ik weet wie het is, ze 

bedoelen het niet kwaad…’ 

Als je niet naar je leidinggevende wil of kan, dan ben je 

verplicht om discriminatie bij de vertrouwenspersoon te 

melden. 

 

2e Gouden Regel: altijd bespreken 

Samen met de leidinggevende of vertrouwenspersoon 

bespreek je altijd wat je kunt doen om te zorgen dat het 

discrimineren stopt en wie daar bij kan helpen. Dat kan 

informeel door eerst de dader zelf aan te spreken op het 

gedrag en te verzoeken om er mee te stoppen.  Ook als het 

‘onbedoeld’ zijn. Als dat niet werkt, dan hebben we bij 

Zwanenberg een duidelijke klachtenregeling, die staat in het 

bedrijfsreglement beschreven.  

 

3e Gouden Regel: altijd handelen 

Als er sprake is van discriminatie, wordt er altijd gehandeld. 

Dit is altijd maatwerk. Het kan zijn dat de dader eerst 

persoonlijk wordt aangesproken en een mondelinge 

waarschuwing krijgt. Of dat er een formele klachtenprocedure 

wordt opgestart. In het ernstigste geval leidt discriminatie tot 

aangifte bij de politie en ontslag op staande voet.  
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Zwanenberg neemt afscheid van DoSocial
Door de verkoop van de business unit Fresh 

hebben we na vijf jaar onze samenwerking 

met DoSocial (de ‘sociale voorraadkast’) 

moeten beëindigen. Mathijs Praas, HR- 

manager, nam onlangs formeel afscheid als 

bestuurslid van de stichting.

Mathijs Praas (links)

Nieuw assortiment pulled-meat producten: 
El Mundo United

‘PLMA’s World of Private Label’, die eind mei in Amsterdam werd gehouden, is een vakbeurs die speci-

fiek is gericht op producenten van private labels, zeg maar de ‘eigen merken’ van supermarktketens 

(of eventuele andere handelspartners). Toch koos Zwanenberg ervoor op deze privatelabelbeurs een 

nieuw concept onder eigen merk te introduceren. 

Het nieuwe retailconcept heet El Mundo 

United. Het omvat een assortiment kant-en-

klare pulled meat-producten in conserven. Er 

zijn zes smaken in kleine easy open-blikjes 

van 200 gram, gebaseerd op streetfood en 

de wereldkeuken: pulled chicken Mexican 

salsa, pulled pork Indonesian tjah-babi, 

pulled chicken Indian madras, pulled pork 

American BBQ, pulled chicken Dutch curry 

en pulled pork Japanese teriyaki. “Dit is een 

echte innovatie op het gebied van conser-

ven”, zegt Product Manager Malou Oude 

Luttikhuis van Zwanenberg. “Het is vooral 

een concept voor millennials, maar natuurlijk 

tevens geschikt voor iedereen die op zoek 

is naar convenience.” Oude Luttikhuis meldt 

dat er in het najaar een tweede concept voor 

de retail bijkomt. Dat zal niet alleen bestaan 

uit vleesproducten, maar zal een allesomvat-

tend tapasconcept zijn met een variërend 

aanbod aan producten. 

Waarom hebben we ervoor gekozen eerst 

onder eigen merk te introduceren op een 

PL-beurs? 

Malou: “Op de PLMA komen veel bezoekers 

die gericht zoeken naar innovaties; dat was 

voor ons de reden om dit concept dan ook in 

de schijnwerpers te zetten. De markt staat te 

springen om dergelijke verfrissende artike-

len binnen de conservencategorie. Het doel 

is een scala aan producten te lanceren die 

aansluiten bij de huidige trends in de markt 

en waarmee we dus voldoen aan de wen-

sen en behoeften van de consument. Het is 

daarnaast tevens mogelijk voor retailers om 

deze artikelen te voeren onder hun eigen 

private label.” 

Worden de producten eerst in Nederland 

geïntroduceerd? Daarna over de grens? 

Malou: “We richten ons zowel op de Neder-

landse als de Europese markt. Vanuit beide 

hoeken is er al brede belangstelling voor 

het concept. De gewekte interesse voor en 

ideeën over de invulling in de schappen is 

eveneens uiterst divers. Vanuit Scandinavi-

sche landen zoekt men bijvoorbeeld aanslui-

ting bij TEXMEX. In een land als Portugal ziet 

men met dit concept mogelijkheden om het 

traditionele conservenschap een ‘boost’ te 

geven en te verjongen. Daarnaast is er ook 

interesse vanuit landen zoals het Verenigd 

Koninkrijk, maar ook in andere werelddelen 

(onder andere in Japan, Zuid-Korea en de 

Verenigde Staten) is dit concept niet onop-

gemerkt gebleven.”

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...… 
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Zonder transport staat alles stil. Een bekende uitspraak die zeker ook op techniek van toepassing is. 

De TD’s op de verschillende Zwanenberg-locaties zijn daarom een onmisbare schakel in het geheel. 

De Technische Dienst wordt vaak, ten onrechte, gezien als een storingsdienst voor productielijnen. De 

‘storings- en onderhoudsmonteurs’ doen op de achtergrond echter veel meer. 

Hierbij moeten we denken aan zaken als 

rendementverhogende projecten, koel- 

installaties, stoomketels en droogkamers 

aanpassen, preventief en reactief onder-

houd plannen in overleg met collega’s van 

productie, investeringen voorbereiden en 

begeleiden, werk- en brandvergunningen 

verzorgen, keuringen begeleiden (onder 

andere koelinstallaties, waterleidingbedrijf, 

NEN 3140 elektrische installatie, Scope 

7 gasleiding, stoomketels en ketelhuis), 

onderdelen bestellen en facturen controle-

ren. Hadden we het verhelpen van storingen 

aan elektra-, stoom-, water-, gas- en koel- 

installaties al genoemd? Afijn, teveel om op 

te noemen. Bé Louwdijk, Hoofd Technische 

Dienst in Vlagtwedde, doet kort verslag van 

een dagje ‘TD-en’. 

06.45 uur: 
Vertrek van huis op de fiets naar het bedrijf. 

07.00 uur: 
De dag begint, dat wil zeggen: lopende 

zaken doornemen, storingen van de afge-

lopen avond/nacht controleren, storing 

droogkamer 10 oplossen en buitenmonteurs 

ontvangen (controle op werkvergunningen 

en juiste werkkleding) 

08.30 uur:
Pauze

08.45 uur: 
Tijd voor controle van de facturen, voorbe-

reiden van diverse projecten, het bestellen 

van RVS-materiaal en waar nodig de voor-

raad bouten, moeren en snijgereedschappen 

aanvullen. Hierna de inmiddels binnenge-

druppelde mailtjes en appjes beantwoorden, 

gevolgd door het opstellen van de consig-

natieplanning (oproep- of beschikbaarheids-

diensten) voor de tweede helft van 2018. 

10.45 uur:
Pauze

11.00 uur:
Binnengekomen bestellingen controleren, 

verder met de consignatieplanning, inkoop-

lijsten bijwerken, afspraak maken voor het 

onderhoud aan c.q. de keuring van interne 

transportmiddelen. Nadat we ook nog een 

extra programma hebben gemaakt voor een 

van de droogkamers is het tijd om het team-

leidersoverleg voor te bereiden (agenda, 

actielijsten, faalkosten). 

13.00 uur:
Pauze

13.30 uur:
Teamleidersoverleg

15.00 uur:
Planning centrale actielijst bijwerken en  

legionellabeheer.

16.30 uur:
Naar huis 

‘Typisch’ Bé Louwdijk

In dienst sinds: 1 mei 2000 

Directe collega’s: Bé Meems, Geert Wilts, 

Johnny Borsboom, Georg Thole

Geboortedatum: 7 juli 1959

Woonplaats: Vlagtwedde

Gezinssituatie: 36 jaar getrouwd, 

2 kinderen en inmiddels 2 kleinkinderen

Hobby’s: motorrijden, tuinieren, 

mountainbiken

Eerdere functies: 

-  Servicecoördinator bij Imtech, Coevorden 

-  Onderhoudsmonteur bij Huls/Zwanenberg 

-  Werkvoorbereider Technische Dienst bij 

MB puzzels en spellen, Ter Apel Onder-

houdsmonteur bij MB puzzels en 

  spellen, Ter Apel

Bé Louwdijk, Hoofd Technische Dienst 
Huls Vlagtwedde 

Bé Louwdijk (links)
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Dag uit het leven van



Packshots, sfeerfoto’s, recepten ontwikkelen en fotograferen, maar ook fraaie en grappige video’s en 

animaties voor onze websites en social media. Wat maakt onze creatieve tandem Adrie van Zalk en 

Johan Neppelenbroek eigenlijk niet? En dat allemaal in eigen beheer, wat in onze markt vrij uniek is. 

In tegenstelling tot de kunstwerkjes die ze afleveren blijven de mannen zelfs liefst zo ver mogelijk bij 

de spotlights vandaan. Dus zetten we zelf wat op papier.

 
De vele product- en receptenfoto’s zijn uiter-

aard niet alleen in de Zwaan te bewonderen 

maar zijn in eerste instantie bedoeld als 

ondersteuning van de verkoop. Dat varieert 

van etiketten en brochures tot gebruik op 

beurzen en andere evenementen. Vrijwel 

elk project begint bij een Product Manager 

die iets visueels nodig heeft. Die geeft dan 

voor de uitstraling een paar trefwoorden 

mee zoals ‘stoer’ of ‘culinair’. Dat laatste 

is vrij makkelijk in te vullen aan de zijde 

van een met een Michelinster bekroonde 

topkok als Johan, althans qua concept. Wat 

je onder bijvoorbeeld ‘stoer’ verstaat, is 

daarentegen nogal subjectief. Bovendien 

zijn veel zaken en interpretaties cultureel 

bepaald en daar hebben we als Zwanenberg 

met export veel mee te maken. Ook daarbij 

komt Johans ervaring prima van pas want 

hij is de hele wereld over gereisd. Omdat er 

dus geen blauwdruk of vast concept voor 

bestaat, weet niemand van tevoren wat het 

eindresultaat zal zijn. 

‘Geknutsel’ 
De opbouw begint in de regel met een inter-

pretatie van de gegeven input naar een ruw 

beeld. Naar aanleiding daarvan verzamelen 

de heren props en gaan een concreet beeld 

creëren. Vaak komt in die fase een Product 

Manager nog even langs voor een finetuning 

zodat alles goed aansluit bij het concept. 

Vervolgens verschijnen er in de meeste 

gevallen wat bordjes, bestek en andere 

attributen, of ‘props’, ten tonele. Gaandeweg 

komen daar zaken bij en gaan er ook weer 

dingen af. Dat ‘geknutsel’, zoals ze het zelf 

noemen, doen ze negen van de tien keer 

in het eigen atelier op Twentepoort. Daar 

staan heel wat van die props standaard in 

een kast. Komt een van de twee ergens iets 

leuks tegen, dan wordt dat assortiment aan-

gevuld. Omdat alles in eigen huis gebeurt, 

kan er snel geschakeld worden aangezien er 

niet telkens een of ander bureau tussen zit. 

Dat is te meer handig daar er naar verhou-

ding veel haastklussen bij zitten. Daarnaast 

hebben de heren optimale controle over het 

proces tot en met de perfecte belichting toe. 

Nabewerking 
Nadat het perfecte licht in het atelier is 

‘gebouwd’ en de foto is gemaakt, volgt nog 

een heel traject van nabewerking. Daarin 

heeft kleurcorrectie een groot aandeel. 

Kleuren werken op elkaar in en de uiteinde-

lijke kleurbeleving is dus deels afhankelijk 

van wat er allemaal op de foto te zien is. 

Ook dat beoordelen Adrie en Johan samen. 

Speciaal om de kleur optimaal te kunnen 

beoordelen laat Adrie het beeldscherm van 

zijn computer wekelijks automatisch kali-

breren. Bij nabewerking moeten we verder 

denken aan het ‘vrijstaand maken’ van objec-

ten voor gebruik in een andere omgeving. 

Ook in nieuwe, unieke recepten ontwikkelen 

en vastleggen, zoals bij de introductie van 

de groenteburgers en voor onder andere 

Kips-consumenten, gaat veel tijd zitten. Dat 

geldt ook voor foto’s op de talloze etiket-

ten. Het is een heel gepuzzel om te midden 

van al die verplichte informatie ook nog een 

passende afbeelding en eventueel serveer-

suggestie te plaatsen.

Eerder genoemde animaties van pakweg 

10 seconden komen tot stand middels de 

zogenoemde ‘stop-motion’ techniek, ofte-

wel beeld voor beeld opnemen en weer 

afspelen. Een beetje à la Wallace & Gromit 

of Buurman & Buurman. Dat blijkt Adrie erg 

goed te beheersen wat mede te danken is 

aan zijn vooropleiding aan de kunstacade-

mie. Hoe leuk zou het zijn om dit verhaal 

in stop-motion te vertellen onder de titel 

‘Adrie en Johan’. Daar zal het dus om eer-

der genoemde reden helaas niet van komen. 

Trouwens, daar zijn de heren toch veel te 

druk voor...

Teamwork beste ‘recept’ voor de perfecte foto

Dat Zwanenberg fotografie en video’s in 
eigen beheer maakt is vrij uniek 
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Fase 1 en 2 van FOBIS zijn inmiddels succesvol geïmplementeerd door RBK in samenwerking met Huls. 

Met name voor de gehele afdeling TD en Wesley Schuur een zeer zwaar project wat de nodige inspan-

ning heeft gekost. Zij hebben een behoorlijke inzet geleverd wat een snelle implementatie mogelijk 

heeft gemaakt. Momenteel werken we aan fase 3. Fase 3 behelst de goederenstroom van de routever-

tegenwoordigers, OEE in FOBIS, e-weging en overige kwaliteitsvragen. Het doel is om een sluitende 

goederenstroom te hebben met zo weinig mogelijk formulieren op de werkvloer. Wat in FOBIS kan, 

of gekoppeld kan worden, wordt uiteindelijk digitaal. Door onze medewerkers is het systeem open 

ontvangen en mede hierdoor is de implementatie van fase 1 en fase 2 goed verlopen.

 

Visualisaties
Het nieuw geïmplementeerde FOBIS maakt 

fijnmazige metingen mogelijk. Het systeem 

biedt niet alleen de mogelijkheid om ach-

teraf cijfers en rapportages uit te draaien en 

rendementen in beeld te brengen, maar juist 

ook om tussentijds aan de lijn te sturen op 

deelprocessen als aanvoer, lijnplanningen 

en e-gewichten. In FOBIS kunnen de juiste 

machine-instellingen en de stappen die een 

operator qua productie moet doorlopen, 

worden vastgelegd. FOBIS geeft op basis 

van input van het bedrijfsbureau van Huls 

precies aan hoeveel er op een dag moet wor-

den geproduceerd en hoeveel vlees, kruiden 

en specerijen voor een bepaalde batch nodig 

zijn. Het mes snijdt hierbij aan verschillende 

kanten. Via de terminal aan de lijn met over-

zichtelijke proces- en machinevisualisaties 

hebben operators altijd inzicht in hun deel-

proces. Daarnaast maakt het systeem het 

plannen heel efficiënt aangezien je precies 

weet wat er moet worden geproduceerd.

Verantwoordelijkheid
Een deel van de verantwoordelijkheid is met 

de invoering van het nieuwe FOBIS verplaatst 

naar de werkvloer. Het feit dat men meer 

verantwoordelijkheid heeft gekregen, zorgt 

ook voor meer betrokkenheid en inzet bij de 

medewerkers. Dit past goed bij de ontwikke-

lingen binnen Huls om te komen tot zelfor-

ganiserende teams. De nieuwe werkwijze 

vraagt versterkt consequent handelen. De 

NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenauto-

riteit) eist van Huls dat zij van iedere batch 

precies weten welke grondstof er is gebruikt, 

waar het vandaan komt, welke handelingen 

er zijn verricht tijdens het productieproces, 

wat de temperatuur van het vlees was; noem 

het allemaal maar op. Via FOBIS hebben we 

nu een sluitende partijenadministratie inclu-

sief de vereiste tracering.

Lijnenspel
Alle producten die voor een batch zijn 

gebruikt kunnen worden herleid. Zoals Arjan 

Zijlema zegt: ’Een heel lijnenspel op het 

scherm, allemaal gekoppeld aan artikelnum-

mers’. Treedt er bijvoorbeeld kleurverschil 

op in de worsten, dan kunnen we precies 

nagaan of er afwijkingen zijn geweest in het 

productieproces die dit mogelijk hebben ver-

oorzaakt, zoals een andere leverancier van 

de kruiden.’ Maar ook voor de diverse audits 

van onder meer SKAL en Beter Leven, en voor 

de controles van de NVWA, is FOBIS een 

uitkomst. Wil de NVWA iets weten, bijvoor-

beeld als bij een leverancier een probleem 

is geconstateerd in een partij vlees, dan is 

met één druk op de knop inzichtelijk in welke 

batch het vlees van die partij is gebruikt. 

HACCP
In maart en april heeft het voltallig personeel 

inclusief onze flexibele krachten klassikaal 

weer hun HACCP-training gehad, gegeven 

door Jan Snijders van het SVO. HACCP is 

een afkorting van Hazard Analysis Critical 

Control Points. Het betekent dat een bedrijf 

nagaat (analysis) welke onderdelen in het 

productieproces van eet- en drinkwaren 

bedreigingen (hazard) voor de gezondheid 

tot gevolg kunnen hebben (voedselveilig-

heid). De onderdelen waar risico’s kunnen 

ontstaan (critical control points) houden 

we nauwkeurig in de gaten. HACCP is een 

gestructureerde methode om alle relevante 

gevaren tijdens het proces van bereiding 

van voor Huls droge worst te elimineren, te 

voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau 

Nieuws uit Vlagtwedde

Geert Wilts (TD) en Wesley Schuur bij terminal
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te reduceren. Huls heeft de maatregelen 

om de voedselveiligheid te garanderen vast 

liggen en heeft hiervoor onder andere kriti-

sche beheerspunten (CCP’s) opgesteld. In de 

training is het belang van HACCP nogmaals 

onderstreept. 

Opleidingen
SVO allround operator: 

In de maartuitgave van de Zwaan, hebben we 

onze cursisten veel succes gewenst met de 

proeve van bekwaamheid van hun opleiding 

tot allround operator. Ondertussen weten we 

dat alle cursisten die deelgenomen hebben 

aan de proeve (praktijkexamen) dit met goed 

gevolg afgesloten hebben. Helaas voor twee 

cursisten laat de proeve nog even op zich 

wachten (gepland voor juni). Door onver-

wachte privéomstandigheden waren zij niet 

in de mogelijkheid hun opleiding af te slui-

ten. Dit is nu gepland in de maand juni. Ook 

hun wensen we veel succes.

Interne audit
In april hebben we voor onze werknemers 

die binnen ons bedrijf de interne audits 

uitvoeren, ook de training interne audit 

gedaan. Hiermee houden we ons kwaliteits-

systeem up-to-date en al onze medewerkers 

‘scherp’wat betreft de kwaliteit. Vanuit deze 

interne audits worden eventuele afwijkin-

gen opgepakt en gecorrigeerd. Ook wor-

den de verbetervoorstellen meegenomen 

in ons kwaliteitsbeleid. De laatste onaan-

gekondigde IFS-audit hebben we met bra-

voure “doorstaan”. Ook dit jaar willen we de 

onaangekondigde IFS-audit met het hoogste 

niveau behouden. De interne auditoren leve-

ren hier een belangrijke bijdrage aan.

 

Overig nieuws
Onze out of home-klanten worden voort-

aan direct beleverd door onze eigen route- 

vertegenwoordigers, hiervoor gebruik  ma- 

kend van de bekende Huls busjes. Ook op 

deze wijze zien veel mensen onze worst-

meesters regelmatig voorbijkomen. De out 

of home-klanten werden voorheen vanuit 

Zwanenberg beleverd. Onder ‘out of home’ 

verstaan we consumptie buitenshuis, hier-

bij kun je denken aan instellingen, kantines, 

benzinepompen en dergelijke die op hun 

beurt weer bevoorraad worden door onze 

out of home-klanten. 

Palenproductie 
De palen voor de vleeswaren zijn in mei tijde-

lijk overgeheveld naar Vlagtwedde. Dit was 

voor onze medewerkers een hele uitdaging. 

Met de goede ondersteuning en vakkennis 

vanuit Lichtenvoorde en de motivatie van 

onze medewerkers hebben we dit na een 

korte periode van bloed, zweet en tranen 

omgezet in een gestroomlijnde productie 

en een heerlijk product. We willen dan ook 

alle medewerkers (ook de mensen uit Lich-

tenvoorde) die hieraan meegewerkt hebben, 

bedanken voor hun inzet. Verder stond Huls 

ook op de PLMA. Tijdens deze privatelabel-

beurs hebben we een hele reeks producten 

laten zien, waaronder de gesneden plakjes 

in pillowpacks, duoverpakking van gesneden 

plakjes, Huls Premium in een nieuw design 

(hierover later meer).

Workshop
Tot slot heeft er op Goede Vrijdag een 

erg leuke workshop plaatsgevonden in 

Vlagtwedde met de winnaars van de Worst 

Academy-prijsvraag van vorig jaar! Ze weten 

nu zelf hoe ze een voortreffelijke HULS droge 

worst moeten maken en hebben als ver-

rassing de enige echte Huls Academy-trui 

gekregen. 

Albert Kruize en Jan Snijders (SVO)

??????

?????
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Eens in de zoveel tijd komt er een technologie voorbij die ogenschijnlijk alleen maar voordelen heeft. 

Het 3D-printen van matrijzen (mallen) voor dieptrekverpakkingen lijkt er zo één. Het is onder meer 

goedkoper, sneller en veel flexibeler qua verpakkingsvormen. Omdat het ook een hogere efficiency 

biedt in verbruikt verpakkingsmateriaal stimuleert de EU de technologie met een subsidie. Niet voor 

het eerst is Zwanenberg er als de kippen bij om daar wat mee te doen.  

 
Dieptrektechniek wordt ook wel vacuüm-

vormen genoemd. Bij dit proces wordt een 

kunststof plaat verwarmd tot het visco-elas-

tisch is en daardoor vormbaar. Vervolgens 

wordt de plaat in of om een matrijs (mal) 

gezogen waardoor het kunststof strak om 

de matrijs heen komt te zitten. Na afkoeling 

en eventueel nabewerken is de verpakking 

klaar. Genoemde mallen zijn in de prak-

tijk een bottleneck. “Onze leverancier van 

dieptrekmachines, Multivac, levert ook de 

bijbehorende mallen. Dat doen ze voor ont-

zettend veel klanten in allerlei branches met 

helaas als gevolg dat we vaak maanden op 

een nieuwe, aluminium mal moeten wach-

ten“, legt Productontwikkelaar Thea Smit uit. 

“Los van het feit dat die nogal kostbaar zijn, 

kunnen we door die lange levertijd onvol-

doende op ontwikkelingen in de markt en 

allerlei evenementen inspelen. Een jaar of 

twee geleden hebben we samen met het 

bedrijf DiDutch, onder de naam Freeform, 

een project gedefinieerd om flexibeler met 

verpakkingen om te kunnen gaan.” 

EU-subsidie 
“Dit hebben we bij de EU 

ingediend voor subsidie. 

We zijn nu in een vergevor-

derd stadium beland met 

het testen van prototypen 

in de praktijk. DiDutch kan deze mallen 

inmiddels zelf in slechts een paar uur voor 

ons printen. Zo kunnen we sneller verpak-

kingsproblemen oplossen en kunnen we onze 

klanten sneller voorzien van mooie proto- 

typen. Met 3D-printen zijn we bovendien veel 

vrijer in het bepalen van de precieze vorm 

van de verpakkingen. Er is van alles moge-

lijk zoals reliëf aanbrengen, je logo in de 

verpakking drukken, het product kriskras of 

met domino-effect in het bakje leggen. Zelfs 

verpakken in de vorm van bijvoorbeeld een 

hartje voor Valentijnsdag of een voetbal is 

mogelijk, ook al hebben we die laatste dit 

jaar helaas niet nodig. De technologie is nog 

niet helemaal uitontwikkeld en daar komen 

wij als testpartner om de hoek kijken. We 

hebben inmiddels drie concrete projecten 

lopen in Almelo, Raalte en Lichtenvoorde.” 

Experimenteren
“In eerste instantie was het project trou-

wens opgezet voor vleeswaren maar ook 

na het vertrek van de BU Fresh blijven er 

voldoende toepassingen over. Die con-

crete projecten zijn plakjes salami voor 

een grote private-labelklant, braadworst en 

Kips-spiesjes. In het eerste geval is de pre-

sentatie van de plakjes sterk verbeterd en 

wordt schapruimte bespaard. Bij de braad-

worst wordt overtollig plastic geëlimineerd 

waardoor de worst strakker in zijn ‘jasje’ 

komt te zitten. Bovendien experimenteren 

we hier met meerdere verpakkingsvormen. 

Ook bij de spiesjes wordt de schappresen-

tatie sterk verbeterd. Tot nu toe zakten de 

spiesjes namelijk naar onderen waardoor de 

verpakking slecht gevuld leek. De komende 

maanden wordt er nog van alles geperfec-

tioneerd zoals de pasvorm van de geprinte 

mal, de ideale verwerkingstemperatuur met 

het oog op de levensduur van de mallen, het 

beste uitgangsmateriaal voor de verpakkin-

gen en dergelijke.” 

Concurrentievoordeel
“Met dit project kunnen we veel ervaring 

opdoen in het werken met 3D-geprinte mal-

len en welke effecten het heeft. Als we die 

kennis nu goed op orde brengen, kunnen 

we straks de investeringen tegen relatief 

lage kosten sneller terugverdienen. Gezien 

de subsidieverstrekking is dit het moment 

om meerdere vormen en formaten te testen. 

De mallen worden nu namelijk nog vergoed 

en de lering die we daaruit trekken kun-

nen we in de toekomst gebruiken. Dus heb 

je een goed idee? Meld je dan. Al met al 

heb ik het idee dat we voor lopen op de 

concurrentie, zeker met de 2.0-versie die 

eraan zit te komen. Maar daarover in de 

toekomst meer.”

Maanden op een nieuwe verpakking wachten? 
Ben je ‘mal’!

“Met 3D-printen van mallen verkorten we de levertijd van diep-
trekverpakkingen van twaalf weken naar een paar uur!” 
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Arie Wittenberg

Medewerker Collageen 

Zwanenberg Oss

Wipkje Dijkman

QESH Manager 

Sluisweg, Almelo

1.  Wil je jezelf even kort 

aan ons voorstellen?

2.  Wat doe je als eerste 

op maandagochtend?

3.  Welke functie binnen 

ZFG zou je wel een  

tijdje willen vervullen?

4.  Wat is het gekste dat 

je ooit op je werk 

hebt meegemaakt?

5.  Wat is het lekkerste 

product van  

Zwanenberg?

6.  Wat is het moeilijkste 

aan je werk?

7.  Wat is het leukste  

aan je werk?

8.  Wat doe je op  

vrijdagavond na een 

week hard werken? 

Ik ben Arie Wittenberg, 62 jaar en ruim 48 jaar werk-

zaam bij Zwanenberg in Oss. Daarmee ben ik de mede-

werker in Oss die het langst in dienst is. Ik begon op de 

jeugdafdeling waar je in twee jaar middels cursussen 

werd voorbereid op werk in de snijkamer; daarna ging 

ik naar de worstafdeling. Later nog op de kwaliteits- 

afdeling gewerkt en vervolgens in 1995 op de afdeling 

Collageen. Collageen is een natuurproduct van huiden 

waarvan een gel wordt gemaakt die als basis dient voor 

de darm die om de worst gaat. 

Dan begin ik met het treffen van voorbereidingen om de col-

lageen te maken, de grondstoffen en verpakkingsmaterialen 

te verzamelen en gereed te zetten. Daarna begin ik met de 

productie. Dit is een oud proces dat nog best veel handmatig 

werk vereist. Je moet dit zien als een veredelde natuurdarm. 

Deze wordt gemengd, versneden, gespoeld e.d. Er wordt 

melk en azijnzuur verwerkt in de diverse processen en zo 

wordt dit materiaal geschikt gemaakt voor worst.  

Dit werk doe ik heel graag en daar wil ik graag mee door-

gaan. Ik hoop er mijn pensioen mee te halen, hoewel liefst 

wat eerder dan op 67-jarige leeftijd.

Dat er steeds meer volume uit de fabriek komt, hoewel 

ik in de loop der jaren alleen maar collega’s heb zien ver-

trekken. Zo was ik eens op een feest van een oud-collega, 

wiens vader hier gewerkt had op de afdeling waar ik nu 

werk. Hij maakte vierduizend kilo per week terwijl we dat 

nu in en dag doen. Hij kon dat niet geloven. 

Nog altijd de rookworst en sommige soepen zoals erwten- 

en tomatensoep. De leverpastei die we tegenwoordig 

maken vind ik ook lekker.

Het homogeen houden van de collageenpasta dus ervoor 

zorgen dat er geen klontjes en luchtbellen in komen. De 

verhouding melk en azijnzuur is ook heel precies werk en 

is kritisch voor het product. Als dit niet helemaal in orde is, 

ontstaan er problemen met het verwerken van de collageen.

Vreemd genoeg het alleen zijn. Er is gelukkig wel iemand 

die mij kan vervangen bij vakantie of ziekte maar in prin-

cipe ben ik alleen. Ik moet er wel op letten dat ik niet in 

mezelf ga praten maar dit alleen werken bevalt mij prima.

Tegenwoordig is mijn werk een dagdienstfunctie en dat 

vind ik erg prettig. Daardoor ben ik in weekenden ook 

echt vrij. Ik hou van sport, hardlopen, squash, fitness en 

ik doe vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis, waar ik voor 

het magazijn zorg zodat er voldoende verbandmiddelen 

en dergelijke zijn. Daarnaast bezoek ik graag mijn familie.

Ik ben Wipkje Dijkman, 32 jaar oud en woon-

achtig in Weerselo. Ik woon samen met mijn 

vriend Rik en ik ben moeder van Tibbe (2) en 

Melle (5 maanden). Ik werk op de locatie Almelo 

Sluisweg. Ik ben in augustus 2015 begonnen als 

QA Coördinator op de Sluisweg. Vanaf 1 maart 

ben ik de nieuwe QESH Manager. Een nieuwe 

uitdaging waar ik veel zin in heb! 

Ik werk vier dagen in de week en de maandag 

is mijn vrije dag. Op dinsdagochtend om 08.00 

uur beginnen we met een operationeel overleg. 

Tijdens dit overleg worden operationele zaken 

besproken met afdeling Bedrijfsbureau, Product-

ontwikkeling, Productie, TD en QESH. 

Ik ben net begonnen in een nieuwe functie waar 

genoeg uitdaging in zit. 

Misschien is de 2,5 jaar dat ik er nu werk te kort 

om hele gekke dingen mee te maken.  

Op de Sluisweg zijn er dagelijks ochtendkeuringen 

waarbij de producten van de dag ervoor uit produc-

tie worden gekeurd. En dan vind ik de snackproduc-

ten, zoals de gebraden gehaktballetjes, het lekkerst. 

Dit soort moeilijke vragen beantwoorden...

Geen dag is hetzelfde! En je hebt met veel verschil-

lende disciplines te maken zoals inkoop, sales, 

productontwikkeling, productie, technische dienst 

etc. en dat maakt het werk erg afwisselend.

Op vrijdagavond bank hangen en Netflix kijken. 

De tenniscompetitie begint in het voorjaar weer. 

Concerten en festivals bezoeken. En gewoon lek-

ker thuis rommelen en met mijn mannetjes leuke 

dingen doen.
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Food 4 thought



ANUR, de dochteronderneming van Zwanenberg Food Group die zich richt op halal-vleeswaren en 

snacks voor de Europese markt, laat al jaren achtereen een gezonde groei zien. Algemeen directeur 

René Hochstenbach verwacht dat hij ook de komende jaren dubbelcijferige omzetgroei kan realiseren 

met zijn team.

De groei wordt weerspiegeld in het aantal 

medewerkers. Er staan inmiddels 25 mensen 

op de loonlijst. René is blij met de gevari-

eerde samenstelling: “Wat mij betreft is dit 

de perfecte symbiose: mensen leren van 

elkaars culturen, gewoonten en gebruiken. 

Dat bevordert wederzijds respect en begrip. 

Samen zijn we sterk!”

De markt groeit
ANUR heeft qua markten het tij mee. René 

licht toe: “Het aantal moslims dat in Europa 

woont en werkt, vertoont groei en zal in de 

komende decennia sterk toenemen. Daar-

mee groeit de markt voor halal-producten. 

Daarbij komt dat de jongere generaties beter 

opgeleid zijn en vaker Westerse supermark-

ten bezoeken. Dat speelt ons in de kaart, 

want wij zijn met onze producten uitstekend 

vertegenwoordigd bij de grote supermarkt-

ketens. Deze bieden op hun beurt een steeds 

gevarieerder assortiment halal-producten 

aan. Ondertussen verliezen we geen focus 

op de etnische markt die op haar beurt niet 

zal stilstaan.” 

Dit alles leidt ertoe dat ANUR een nieuwe 

groeispurt voorziet in de richting van 20 

miljoen euro omzet, aldus René. “De export 

naar ons omringende landen zal toenemen. 

We werken aan een aantrekkelijk foodser-

viceconcept. Mogelijk gaan we nog meer 

en andere producten toevoegen aan ons 

assortiment. We hebben dat al gedaan met 

een versconcept met HPP-producten: met 

high pressure processing behouden pro-

ducten langer hun versheid. Diepvries wes-

terse retail en nieuwe concepten zijn andere 

aandachtspunten. Ook de distributie in de 

westerse zowel als de etnische retail wordt 

uitgebreid.”

Gestaag werken aan markt- en autoriteits-

positie legt ANUR geen windeieren. “Onze 

marktpositie wordt steeds sterker, omdat 

wij op een heel serieuze manier aan onze 

producten, concepten en marketing werken. 

We worden dan ook steeds vaker door seri-

euze marktpartijen uitgenodigd om ons te 

presenteren.”

Authenticiteit en modern 
ondernemerschap
Volgens René zijn authenticiteit, modern 

ondernemerschap en samenwerking cruci-

aal voor toekomstig succes. “We moeten ons 

blijven realiseren dat we met onze halal-pro-

ducten als het ware te gast zijn in de wereld 

van moslims. We moeten authenticiteit dan 

ook hoog in het vaandel hebben. Onze mos-

limcollega’s met alles wie ze zijn en wat ze 

uitademen zijn hiervoor cruciaal. Zij kennen 

de islamitische cultuur, gebruiken en ontwik-

kelingen van binnenuit.” 

“Voorts verandert de markt zeer snel en 

moet de organisatie die we anno 2018 nodig 

hebben naadloos kunnen aansluiten bij de 

hoge eisen die gesteld worden. We moeten 

naar een nog moderner bedrijf met dito 

structuren. Dat geldt zowel voor de etni-

sche markt (concentratie van inkoopkracht 

en groeiende professionaliteit) als voor de 

westerse retail en foodservice. Op deze ter-

reinen gaan we nog stappen zetten. Samen 

als team sterk dus!”

Samenwerking cruciaal voor verdere groei ANUR

 V.l.n.r. Joris Rijnsburger (Junior Account Manager Westerse Retail), Dilek Alkir (Product Manager/QC), Süleyman Kardas (Marketing- 

medewerker), Kanber Çetin (Operationeel Medewerker), René Hochstenbach (CEO), Jan Willem van Niekerk (Sales/Marketing),  

Murat Altun (Commercieel Manager Etnische Retail)

“We moeten ons blijven realiseren dat we met onze 
halal-producten te gast zijn in de wereld van moslims”
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