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In vogelvlucht
Acquisitie UK
Zwanenberg Food UK heeft een
meerderheidsbelang verkregen in
het Engelse Malton Foods. Directeur
Mitch Higginson licht de overwegingen en voordelen toe.
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Op naar hogere volumes
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Lupack 50 jaar
Vorige maand bestond Lupack een
halve eeuw. Dat werd, samen met
oud-gedienden, uitbundig gevierd
met diverse Open Dagen en een
dagje in Avonturenpark Hellendoorn!
3

Nieuws uit
Een rondje langs de velden leverde
veel interessante weetjes op. Zo zijn
Anur en Wahid vanuit respectievelijk
Oss en Zoetermeer samengevoegd in
het Brabantse Giessen, en kijken de
collega’s in Aalsmeer tegenwoordig
op afstand mee in de voorraden van
Deli XL en Jumbo.
4

Het ‘T-team’
Met een knipoog naar de bekende
Tv-serie Het A-team heeft Zwanenberg zijn eigen T-team. Vier onverschrokken en vindingrijke heren
maken tijdens uiteenlopende technische projecten in binnen- en buitenland bijzondere dingen mee.
8

Let’s go Tesco
Na een jaar van intensieve voorbereidingen kon de fabriek in Almelo
eindelijk de eerste productie gaan
draaien voor het Engelse Tesco. De
zeer strenge eisen van de supermarktgigant zijn in en rond de hele
fabriek merkbaar.
14

Waar 2011 en 2012 zich kenmerkten door zwakke marges als gevolg
van hoge grondstoffenprijzen, herstelden de marges zich in 2013
tot min of meer normale niveaus. Anderzijds hebben wij met name
in Noordwest-Europa en de Verenigde Staten te maken met lagere
volumes. Het is duidelijk merkbaar dat consumenten ook in de
supermarkt op hun bestedingen bezuinigen.
Dit volumeverlies kon helaas niet volledig worden opgevangen door groei in een
aantal exportmarkten. In het Verenigd Koninkrijk hebben wij zeer onlangs Malton/
Westlers overgenomen. Dit bedrijf zal samen met Rea Valley en Puredrive een
sterkere marktpositie verwerven, zowel in de foodservice als in retail.
Een ander groot project in Europa is de bouw van onze nieuwe fabriek in Duitsland.
Voor de Duitse markt hebben we een twintigtal nieuwe producten ontwikkeld. De
eerste daarvan slaan goed aan op de Duitse markt. De nieuwe Duitse fabriek wordt
‘state of the art’ op het gebied van energieverbruik en waterhergebruik, waarbij
de nieuwste en meest duurzame technieken worden toegepast.
In de Benelux was onze operatie om met name het Kips-merk te versterken zeer
succesvol. Het Kips-assortiment werd belangrijk verbreed en verdiept; vele van
onze producten zijn nu verkrijgbaar onder dit merk. Kips kent een blijvend hoge
naamsbekendheid, onder andere door een reclamecampagne en zichtbaarheid bij
alle wedstrijden in de Eredivisie voetbal.
Onze fabrieken in de Verenigde Staten lieten een verdere productiviteitsstijging
zien. We gaan daar in 2014 de vruchten plukken van de commerciële integratie van
onze twee Amerikaanse bedrijven, Zwanenberg Food Group (USA) en Vietti Foods.
Vervolg op pagina 2
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Zwanenberg UK
Vervolg van pagina 1
De export, met ZWAN als sterkste
eigen merk, vertoont een gestage
groei; onder andere in perspectiefrijke Afrikaanse markten, maar ook
in andere regio’s.

Mitch Higginson:

‘Komst Westlers geeft zicht op
verdere groei’

Met de innovatieve High Pressure
Processing-techniek worden verse
producten (zoals filet americain)
veel langer houdbaar. Dit komt de
voedselveiligheid ten goede en voorkomt verspilling. Onze HPP-techniek
werd in 2013 dan ook uitgebreid in
beeld gebracht door de Nederlandse
televisie.
Een andere innovatieve techniek die
wij toepassen, is radiofrequency
heating. Dit is een soort magnetrontechniek, waarbij het product zelf
direct wordt verhit danwel gekookt.
Een zeer energie-efficiënte oplossing
en een uitkomst voor bijvoorbeeld
gekookte worst. Onze proefopstelling in Borculo wordt regelmatig
bezocht door geïnteresseerde partijen uit de gehele wereld.
Voor 2014 staat volumegroei bovenaan onze corporate prioriteitenlijst.
Wij verwachten dat de marges
zich verder zullen herstellen, maar
daarnaast zullen we met z'n allen
volumegroei moeten realiseren. De
omvang van onze ondernemingen
zal in overeenstemming (moeten)
zijn met de geproduceerde en verkochte volumes.
Onze voornaamste gezamenlijke
opdracht voor 2014 is dan ook te
komen met initiatieven om volumestijgingen te laten zien in alle marktsegmenten waar wij actief zijn.
Wij danken een ieder voor zijn/ haar
grote inzet in het afgelopen jaar en
wensen u en uw families prettige
feestdagen en een bijzonder goed
2014 toe.
Aldo van der Laan &
Ronald Lotgerink
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Zwanenberg Food UK Ltd, de Britse dochteronderneming van
Zwanenberg, heeft een meerderheidsbelang verworven in Malton
Foods Ltd, dat actief is onder de handelsnaam Westlers Foods en is
gevestigd in Amotherby, Yorkshire.
Westlers, dat een omzet heeft van circa
GBP 25 miljoen, bestaat al meer dan
vijftig jaar en richt zich zowel op de
foodservice- als de retailmarkt. Het
bedrijf produceert hot dogs, hamburgers, kant-en-klaarmaaltijden en Mexicaanse snacks voor de foodservice.
Daarnaast produceert Westlers diverse
vleesproducten en –conserven voor de
retail, zowel eigen merken als private
label. Mitch Higginson in een reactie:
“Wij zijn erg blij met de komst van Malton Foods, dat handelt onder de naam
Westlers. Westlers en Zwanenberg hebben veel gemeen. Zo hebben we beide
een familiebedrijfscultuur en gebruiken
we vergelijkbare verpakkingsformats,
zoals blik en zakjes.”

Loyale medewerkers
“Een belangrijk kenmerk is de ervaring
die Westlers heeft met het produceren
van langer houdbare kant-en-klaarmaaltijden in vele verschillende verpakkingsvormen. Die maken het ons mogelijk een
positie te verwerven in nieuwe marktsegmenten.” Westlers kent loyale mede-

werkers. Mitch: “Vele mensen werken al
jaren bij het bedrijf - één persoon zelfs
48 jaar! - en hebben belangrijke vaardigheden en kennis van de bedrijfstak.
Door deze zaken met onze bestaande
activiteiten samen te voegen, bieden wij
onze klanten nieuwe keuzes in zowel
producten als productconcepten. Dit
zal ons sterker maken en een platform
bieden voor toekomstige groei.” Mitch
besluit: “Ik ben erg ingenomen met de
manier waarop wij door de medewerkers
zijn ontvangen en heet onze nieuwe collega’s graag van harte welkom.”

Jubileum
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Lupack bestaat 50 jaar!
In september hebben we het vijftig jarig bestaan van Lupack in Raalte
gevierd. De naam Lupack is al eerder geïntroduceerd, in 1960, voor
een kleine productielocatie in Schalkhaar. In november 1963 is de
nieuwe fabriek echter officieel in Raalte geopend voor de productie
van knakworst.
Knakworst maken we nog steeds; in
1963 met ‘linkermachines’ en na een
grote uitbreiding in 1973 met ‘franco-matics’. Inmiddels alweer bijna twintig jaar met co-extrusielijnen. Lupack
maakt vanaf 1982 deel uit van Zwanenberg Food Group.
We zijn de feestelijkheden begonnen
met het houden van opendeurdagen
voor de medewerkers. Iedereen kon
daarbij familie, vrienden en belangstellenden uitnodigen om zelf rond te
leiden bij Lupack. Verdeeld over zes
avonden heeft een groot aantal medewerkers hiervan gebruik gemaakt. Er
was bij binnenkomst een informatiekraam ingericht met een overzicht
van het assortiment en daarna ging
de route langs de verschillende lijnen in de fabriek. De bezoekers zijn
vaak verbaasd over de omvang en
de verschillende werkzaamheden die
allemaal in het bedrijf plaatsvinden.
We kregen veel enthousiaste reacties.
Op zaterdag 21 september hebben we
in Avonturenpark Hellendoorn feest
gevierd. Hiervoor waren alle medewerkers en gepensioneerden uitgenodigd.
In totaal hebben meer dan 170 mensen
dit feest bezocht.

Oudgedienden
Er waren bussen geregeld voor gezamenlijk vervoer. In Hellendoorn werden we in stijl ontvangen door de
gastvrouwen en -heren van het park.
Na een lekker bakje koffie met taart
werden steeds delen van het park
opengesteld. We begonnen met een
soort spookhuis, een kleine achtbaan
en de rioolrat. Voor de liefhebbers
was er een suikerspin. Daarna naar
de wildwaterbaan met na afloop een
cocktail en een snack. Vervolgens voor
de koelbloedigen onder ons de grote
achtbaan en als je niet bang was voor
water: de boomstam waterbaan. Als je
er nog niet genoeg van had, kon je nog
in de zweefmolen of de piratenboot.
Buiten ging de tap open en waren er
warme broodjes en frietjes. De avond
werd daarna binnen vervolgd met
muziek en een tapasbuffet. De sfeer
was uitstekend en bijna iedereen was
er. Het was leuk om met oudgedienden terug te kijken op de
geschiedenis van Lupack.
Een heel geslaagd feest!
Christina Moolhuizen

Colofon
Uitgave:
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Nieuws uit...
Aalsmeer

Moché Chamla
Bij Slicing in Aalsmeer worden vleeswaren op maat gesneden voor de klant.
Voor groothandel Deli XL heeft Aalsmeer sinds een half jaar nog iets anders
op maat gesneden, namelijk Vendormanaged Inventory (VMI). VMI betekent dat Aalsmeer rechtstreeks inzage
heeft in de voorraden op het DC van
Deli XL, en hier vroegtijdig op kan anticiperen en uitleveren. Moché Chamla,
Hoofd Bedrijfsbureau in Aalsmeer: “Je
kunt VMI zien als een verlengstuk van
de inkoopafdeling van de klant bij de
leverancier. Het grote voordeel is dat
de directe inzage in de klantvoorraad
leidt tot lagere voorraden, en dus lagere
kosten, omdat je informatie actueler is.
Dat is weer cruciaal voor de productieafdeling, want de VMI-tool is gekoppeld
aan de productie. We wachten dus geen
bestelling meer af, maar gaan zelfstandig over tot levering. Dat doen we
rechtstreeks aan het DC en niet meer
via Müller in Holten. We slaan dus ook
een logistieke stap over.”

meer. Daar vindt ook de orderpicking
op klantniveau plaats voor Kraak en de
klappackverpakkingen van Jumbo. Die
laatste worden op winkelniveau klaargemaakt en rechtstreeks naar de DC’s
gestuurd. In navolging van Deli XL is
Aalsmeer sinds begin oktober ook op
verzoek van Jumbo met VMI begonnen.
Moché ontwikkelde de daarvoor benodigde VMI-tool zelf. “Het gaat hier vooralsnog om 51 ZAV-artikelen. Dit traject
is iets ingewikkelder omdat we aan drie
DC’s leveren, namelijk Woerden, Veghel
en Beilen. Ieder DC levert weer aan tientallen Jumbo-winkels in die regio, maar
elk DC heeft zijn eigen bestelgedrag.
Om die reden wilde Jumbo eerst met één
DC beginnen.“

Evaluatie
“Al na een week zijn we met de andere
twee DC’s begonnen. Op dit moment
hebben we nog drie leverdagen. De
wens van Jumbo is om in nabije toekomst elke dag te kunnen leveren. In
januari hebben Harold Spenkelink en ik
samen met Jumbo een uitgebreide evaluatie. Dan worden ook de zogenoemde
KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren,
red.) vastgesteld. Dat zijn variabelen om
het gewenste prestatieniveau te bepalen en erop te kunnen sturen. Jumbo
heeft al de wens geuit om ook met VMI
te gaan werken met de producten van
Almelo en Borculo. Ik vermoed dat men
in de toekomst eenzelfde koers zal willen varen met het halal-assortiment dat
door Jumbo wordt afgenomen.”

Eigen bestelgedrag

Sikkelmessen en drippads

“Op dit moment worden voor Deli XL
75 kleinverpakkingsproducten op deze
manier beheerd. Dat zijn allemaal artikelen met relatief kleine volumes. Bijkomend voordeel van VMI is dat de
houdbaarheid beter benut wordt, omdat
het product sneller op het DC is. Met
minder voorraad voldoen wij beter aan
de wensen van de klant.” Een en ander
gebeurt in en vanuit de 1.000 m2 grote
‘koelbox’ naast de productiehal in Aals-

In Aalsmeer is ook hard gewerkt aan
de optimalisatie van ‘lijn 406’ (dat heeft
niets te maken met openbaar vervoer,
maar met het snijden van rosbief voor
Aldi). Rosbief is door zijn grillige vorm
een moeilijk product om op het juiste
gewicht te snijden. Om dit efficiënter
en rendabel te kunnen doen, is geïnvesteerd in een nieuwe snijlijn. Hiermee kan
Slicing vier nieuwe productietechnieken
op het lijstje bijschrijven: scanning door
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middel van röntgen, sikkelmestechniek,
dispensen van drippads (absorberende
doekjes) en twee inlegrobots. Het was
al lange tijd ‘uitdagend’ om op deze lijn
naar kostprijs te kunnen produceren
vanwege het snijverlies. Om aan het
E-teken te kunnen voldoen, moest er
iets zwaarder gesneden worden. Door
de inzet van de operator, die deels
handmatig porties formeerde, kon verder verlies worden voorkomen, maar
dit kostte wel extra productietijd. Door
het scannen met behulp van x-ray kan
er op 0,5% aan overgewicht nauwkeurig
gesneden worden! De scanner maakt
van te voren een opname van de hele
paal, waarbij iedere 0,1 mm van de paal
gemeten en automatisch de dichtheid
bepaald wordt.

Een ‘luier’ inleggen
Deze informatie wordt doorgestuurd
naar de meskop, waarna de afstand tot
het product iedere keer varieert, zodat
de plakken op het juiste gewicht komen.
Door een minimum en maximum in te
voeren, wordt de rosbief nooit te dun
of te dik. Het ‘traditionele’ rondmes
draait om een dubbele as, terwijl een
sikkelmes om één as draait. Hierdoor
zijn toerentallen mogelijk tot minimaal
twee keer het aantal in vergelijking met
een rondmes. Door deze snelheidsverhoging is de leverbetrouwbaarheid
verbeterd. Bijkomend voordeel is de
kostenbesparing door een verbeterd
rendement. Voorheen werd met de hand
een ‘luier’ ingelegd. Deze absorberende
doekjes konden op de conventionele
manier niet gesneden en ingelegd worden. Nu staat er boven de inpakmachine
een drippaddispenser die de doekjes op
een perfect formaat afsnijdt en in het
pakje laat vallen. De twee inlegrobots
kunnen op hun beurt ieder zestig bewegingen per minuut maken. Na de nodige
opstartproblemen met softwarebugs en
slechte synchronisatie met de verpakkingsmachine is het tij aan het keren.
Medio december zal de lijn waarschijnlijk naar verwachting draaien.
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Almelo

Acht maanden geleden is de afdeling
Halal gaan draaien in Almelo. Sinds juli
is de output van de lijn gestegen van
30-35.000 kg naar maar liefst 80.000
kg. Om dit te kunnen bereiken was het
heel belangrijk om te zorgen dat er
inzicht kwam in de uitdagingen en stappen die moesten worden ondernomen.
Sinds medio juli konden die verzamelde
informatie en inzichten worden omgezet in acties. Leonie Nijenkamp, Dinand
Prins en Eddie Biessenmaat lichten een
en ander toe. “De allereerste eis was om
te waarborgen dat we naast productie
verhogen steeds een goede kwaliteit
leveren. Toen dit samenspel was begonnen, zag je langzaam maar zeker een
groei komen. De verwachtingen lagen
dan ook hoog. Zonder de inzet van alle
medewerkers en ondersteunende afdelingen was dit niet mogelijk geweest.

eigen controles op metaal, temperatuur
en gewicht. Alleen bij afwijkingen word
er geschakeld met de KD, en zelfs dan
heeft men de preventieve acties al uitgevoerd. Zo zie je maar wat samenwerking en duidelijkheid ons kan brengen.“

Lean aan de Sluisweg
Vanwege de algemene opleiding voor
enkele medewerkers voor Lean Green
Belt zijn er op verschillende locaties
Lean-trajecten gestart. Zo ook aan de
Sluisweg. Deze trajecten hebben plaatsgevonden op conserven lijn 2, snacks
lijn 23 en de halal productielijn. Wat is
lean eigenlijk? Lean is de optimalisatie van processen door alle ‘waste’, of
verspilling, eruit te halen. Lean heeft
vijf basisprincipes: Waarde (voor de
klant), Waardestroom (alle benodigde
processtappen), Flow (reduceren van
de doorlooptijd van een product), Pull
(produceer uitsluitend wat en wanneer
er gevraagd wordt) en Perfectie (streven naar continu verbeteren). Waarde
is waar onze klant voor wil betalen. Dat
zijn onze frikandellen, burgers, mexicano’s. Een product dat voldoet aan alle
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gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit,
aantal, tijdstip van levering e.d.

Vijf keer waarom?
Nadat de waarde is bepaald, wordt de
waardestroom uitgetekend (zie foto).
Hier wordt elke processtap die benodigd
is om ons product te produceren gevisualiseerd. Op deze manier ontstaat een
helder overzicht van het productieproces. Vanuit een ‘kaizen’ (Japans voor een
klein verbeterteam) hebben we gekeken
naar de oorzaken waarom de lijn niet
optimaal produceert. Dit wordt door
middel van een analyse gedaan. Hier
zijn ook weer verschillende technieken
voor zoals een visgraatdiagram en de
5W-techniek. Bij 5W vraag je jezelf 5x
achter elkaar waarom, waarom, waarom,
waarom, waarom. Er bleek tijdsverlies op
te treden door korte stops en snelheidsverliezen. Op de afdeling zijn nu acties
uitgevoerd om het proces te optimaliseren. Aangepaste vormplaten, andere
bus V-mag en de transportbanden van
sluitmachine zijn aangepast. De laatste
weken is de productie tot 80.000 kg en
meer gestegen.

Nieuwe website Wahid
Uittekenen waardestroom

Meer zelfstandig
“Voor de Kwaliteitsdienst gold bijvoorbeeld dat er in het begin veel onduidelijkheid was over wat er precies ging
komen, en hoe we dit gingen inrichten.
Dit heeft vorm gekregen door overleg
en samenwerking met alle betrokken
afdelingen (Kwaliteit, Planning, Technische Dienst, Productie en Productontwikkeling). Zowel de kwaliteitsdienst als
productie kwamen met goeie ideeën om
de kwaliteit te waarborgen. Daar waar
in het begin nog veel ondersteuning
en hulp nodig was, handelt de afdeling
nu meer zelfstandig. Zo doen ze hun

De laatste maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe
website voor Wahid. De nieuwe site, www.wahidhalal.nl, is onlangs gelanceerd en oogt fris en overzichtelijk. Wat verder opvalt is de relatief grote
aandacht voor het menselijke aspect. Dat komt onder andere tot uiting in de
prominente foto’s van oprichter Wahid Ramdjan en diverse consumenten. De
komende maanden zullen ook nieuwe websites verschijnen van de merken
Anur en Ikbal, en van de corporate website Halal Solutions.
Ook nieuw zijn de Facebookpagina’s
www.facebook.com/anurhalal en
www.facebook.com/wahidhalal.
Daar is allerlei informatie te vinden over
acties, beursdeelnames, evenementen, tastings en ga zo maar door. Nieuwe ‘vrienden’
en ‘likes’ zijn natuurlijk altijd welkom, dus ga
allemaal eens even kijken!
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Nieuws uit...
Giessen
Het is even wennen, maar sinds 9 december zijn Wahid en
Anur gevestigd in het Brabantse Giessen, iets onder Gorinchem. Gedurende november en december krijgt men er drie
nieuwe koel/vriescombinaties bij. Deze prachtige combinaties vervangen de inmiddels vijf jaar oude Iveco’s. Ze zijn
na goed overleg met de chauffeurs samengesteld. De oude
Iveco’s maakten gebruik van het zogenoemde Klickstar
systeem, waarbij de bak als een soort aanhanger aan de
vaste wagen werd geklikt. De nieuwe wagens gebruiken
daarentegen het truck oplegger principe. Hierdoor zijn de
trucks wendbaarder, wat belangrijk is in de dichtbevolkte
Randstad waar Anur vooral opereert. De oude Iveco’s kwamen wel eens in de problemen omdat het achterstel als het
ware wrong bij het nemen van scherpe bochten.

Tijdbesparing
Het laden en lossen gaat in de nieuwe situatie razendsnel doordat de achterdeuren kunnen worden geopend,
zodat er zes trolleys met ieder 400 kilo product vanuit de
dockshelter ingereden kan worden. Dat bespaart veel tijd
in vergelijking met de oude bakken, waarbij compartiment
voor compartiment met de hand moest worden gelost en
geladen. De Mercedessen zijn uitgerust met een zescilinder dieselmotor die 190 PK levert. Dat is ruimschoots voldoende om de zeven ton, die de combinatie in geladen
toestand weegt, veilig te trekken. De auto’s hebben verder
een luchtgeveerde bestuurdersstoel, climate control en een
satellietnavigatiesysteem. Ook is er luchtvering op de bak
gemonteerd, zodat de wagens kunnen laden en lossen bij
diverse hoogtes van de dockshelters.

Lichtenvoorde jubilarissen
Op 21 november werd in het
bijzijn van alle collega’s het
25-jarig jubileum van twee
medewerksters gevierd. De
jubilarissen, Romy Grotheten Have en Petra Wichman,
zijn beiden werkzaam als
stopper op de worstmakerij. Tijdens de receptie zijn
de dames met mooie woorden van de leidinggevende
en de voorzitter van de personeelsvereniging, en met
Petra en Romy
cadeaus en bloemen in het
zonnetje gezet. Na het formele gedeelte is er onder het genot
van een hapje en een drankje nog even gezellig nagepraat.
Namens alle collega’s bedankt voor de samenwerking in de
afgelopen 25 jaar. We hopen nog vele jaren te mogen samenwerken.

Raalte jubilarissen
De afgelopen periode vierden een flink aantal mensen hun
25- en zelfs 40-jarig dienstverband bij Lupack. Allen proficiat
met het behalen van deze mijlpaal.

40 jaar in dienst:
- 10 december: Hennie Bloo

De vloot van Anur/Wahid bestaat nu uit:

25 jaar in dienst:

-

-

2
2
3
1
1
1

Scania 18 meter vriescombinaties
Mercedes Sprinters met koel/vriesunit
Mercedes Sprinters met koel/vries opleggers
Iveco Klickstar met koel/vriesunit
Renault Master met koeling
VW Transporter

22 augustus: Johnny Lokate
14 september: André van Tolij
10 oktober: Christina Moolhuizen
21 november: Diane Kruiper
21 november: Monique Ruiter
12 december: Henk Harmsen

Tot slot kan kun je zomaar de Anur/Wahid Bedford tegenkomen op straat, op beurzen of bij demonstraties! Anur
ziet haar chauffeurs en voertuigen als haar visitekaartje.
Anur werkt eraan om haar kernwaardes vertrouwen, halal,
hygiëne en gezelligheid voor het gezin ook op deze manier
verder uit te dragen.

jubilarissen, v.l.n.r. Christina, Diana en Monique
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Continu Verbeter Teams van start

Methode:

Te verwachten resultaat:

In augustus is de eerste bijeenkomst
geweest van het eerste Continu Verbeter Team. Het betreft de Etiketteer- &
Sterilisatie-afdeling (afgekort: team
CVT-ES). In de maanden daarna zijn
ook de andere afdelingen in de productie gestart. Het verbeterteam heeft als
doelstelling om de productiestroom te
optimaliseren. Het team is multidisciplinair en bestaat uit mensen van de Technische Dienst en Productie, ondersteund
door Proces/Productontwikkeling en de
Kwaliteitsdienst.
Er is allereerst voor de Etiketteer- &
Sterilisatie-afdeling gekozen, omdat op
deze afdelingen 5S al volledig geïmple-

Het stappenplan voor het in kaart
brengen en uitwerken van oplossingen bestaat uit de acht stappen van
de PDCA-cirkel. Door de problemen zo
aan te pakken, wordt het traject van
oplossen wellicht iets verlengd, echter
doordat de bron van de oorzaak wordt
verholpen is de oplossing effectiever en
mag je meer rendement verwachten van
de aangedragen oplossingen. Door de
samenstelling van het team (de verschillende invalshoeken vanuit de diverse
disciplines) wordt de draagkracht van de
oplossing vergroot en neemt de effectiviteit toe.

Uiteindelijk kun je betere producten
in een kortere tijd produceren wat de
rentabiliteit van de lijn verbeterd. Door
alle aspecten, dus niet alleen technisch,
maar ook het werkproces in de oplossingen mee te nemen, verbetert niet
alleen het proces maar groeien ook de
medewerkers met het proces mee. Je
gaat namelijk steeds dieper in op hoe de
eigen lijn (werkplek) functioneert.

menteerd is. Bovendien was men hier al
bezig met Autonoom Onderhoud (AO).
De actielijst vanuit het meewerkend
voorlieden overleg was het uitgangspunt van de op te pakken problemen.
Vanuit de verschillende TPM-methoden
waren de pijnpunten binnen de afdeling
in kaart gebracht.

Meten resultaat:
De oplossingen worden door cijfermatige analyse op effectiviteit getoetst.
Door continu naar problemen in het
productieproces te kijken en deze op
een structurele wijze volgens TPMsystematiek aan te pakken, kom je tot
structurele verbeteringen in je proces.
Zowel kwalitatief (FTR= First Time Right)
als kwantitatief (OEE).
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Resultaten:
Inmiddels zijn de eerste resultaten
op de etiketteerafdeling zichtbaar;
de ombouwtijden van de etiketteeren traymachines zijn verkort. Dit
is bereikt door betere instellijsten
en door het autonoom onderhoud.
Met name door het opsporen en elimineren van bronvervuiling bij de
etiketteermachine hebben we minder stilstand door ophoping van
vervuiling. Hiervoor is een kleine
handstofzuigers op perslucht aangeschaft.

Jubileum Raalte
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Het ‘T-team’ van Zwanenberg:

Creatief als het A-team en gedreven
Het A-team: wie kent ze niet? Het legendarische Tv-kwartet dat altijd
met beperkte middelen en veel creativiteit en technisch inzicht uit
de meest hachelijke situaties wist te ontsnappen. Lang niet iedereen

ren en vervolgens elders weer monteren van de verschillende machines en
productielijnen.

weet dat er binnen Zwanenberg een viertal actief is dat, op technisch

‘Strijdplan’

vlak, soortgelijk kunst en vliegwerk realiseert. Dat ‘T-team’ bestaat uit

Daar hoort ook het overzetten van alle
kwaliteitssystemen en specificaties bij,
en het opleiden van de productiemedewerkers. De andere twee dagen draagt
Jan de pet van Plant Manager in Lichtenvoorde en straks in Laar. Machine Engineer Reinard ‘B.A.’ Braakman maakt het
T-team compleet. Wanneer machines of
onderdelen ervan nergens beschikbaar
zijn, ontwerpt hij ze zelf met behulp
van 3D-software en laat ze bouwen
(‘B.A.’ staat in zijn geval gemakshalve
voor Brilliant Assistant). Willem en zijn
mannen gaan elke uitdaging op ruwweg dezelfde manier te lijf. “We bepalen
eerst een pakket van eisen, bakenen het
project af, vragen budget aan, maken
een taakverdeling en een planning, en
gaan tot uitvoering over. De meeste
projecten doen we echt met z’n vieren,
vooral de grote. Jan en Raimond doen
ook wel dingen samen, zoals de recente
overheveling van de productie van halal
frikandellen van Deurne naar Almelo. Bij
andere gelegenheden worden we ook
wel door anderen bijgestaan.”

Willem Versantvoort, Raimond van der Meer, Jan Heijmans en Reinard
Braakman. Motto van de hoofdrolspelers? ‘Niets is onmogelijk’!

Willem ‘Hannibal’ Versantvoort, Jan ‘Mad Murdock’ Heijmans en
Raimond ‘Face’ van der Meer

Willem Versantvoort is net als Raimond
van der Meer afkomstig van Offerman,
waar hij tot 1998 Productiedirecteur
was. De jaren daarna nam Zwanenberg
diverse bedrijven over waaronder Boekos. Het aantal integratievraagstukken
en verplaatsingen van productielijnen
werd zo groot, dat Willem fulltime aan
de slag ging als Project Manager. “Op
een gegeven moment wist niemand meer
welke machine waar stond, dus er moest
structuur komen. In het begin deed ik er
nog wel wat HR-werk bij, maar al snel
moest ik me volledig op de techniek gaan
richten”, aldus Willem (die vanwege zijn
ervaring, natuurlijk leiderschap en kalme
uitstraling veel gelijkenis vertoont met
‘Hannibal’). “Wij hebben op elk moment
wel meer dan honderd projecten lopen,
van klein tot groot met een looptijd van
enkele weken tot meer dan een jaar. Ik
houd me vooral bezig met de strategie
en inkoop van alle projecten.”

Monteren en demonteren
Willem wordt sinds 2008, eveneens fulltime, bijgestaan door Raimond van der
Meer. Raimond is Werktuigbouwkundig
Ingenieur en voormalig TD-manager in
Aalsmeer (en gezien zijn jonge, frisse
voorkomen geschikt voor de rol van
‘Face’). Ook hij is vooral actief in de voorbereidingsfase. “Zodra Willem een lijn
heeft geregeld, bekijk en bereken ik tot
drie cijfers achter de komma wat daarvoor
aan installatietechniek nodig is. Dus: hoeveel koel-, stoom- en vacuümcapaciteit
hebben we nodig om de lijn te draaien.
Idem dito voor gas, water en elektriciteit. Voor mijn komst deed Tinie van Hout
dat. Met mijn gegevens gaat Willem de
markt op om de te benodigde machines
te kopen, of anderszins te bemachtigen.”
Jan ‘Mad Murdock’ Heijmans (sorry Jan,
iemand moet het doen!) is ruwweg drie
dagen per week lid van het T-team. Zijn
inbreng is het grootst bij het demonte-

Reinard ‘B.A.’ Braakman

Improviseren
“We hebben geen van allen een 9-tot-5
mentaliteit, want dat kan in dit werk
niet. We maken veel meer, en vooral
onregelmatige, uren. We kunnen op de
gekste momenten worden gebeld om

“Eigenlijk is ons werk één grote anekdote”
8
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als in ‘Mission Impossible’
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het eerste vliegtuig te pakken.” Dat overkwam Raimond bij zijn eerste grote project in 2009. “Dat ging om de verplaatsing van Taste Original in Boekel naar
Engeland en Almelo. Het eerste deel, de
UK, duurde anderhalf jaar. De moeilijkheid zat hem daar vooral in het feit dat
er lijnen moesten worden toegevoegd in
een al draaiende fabriek. Dus plafonds
en muren moesten eruit, met allerlei
bijkomende technische aanpassingen.
De klant mocht er natuurlijk niets van

niet zonder hen en zij niet zonder ons.
Dat samenspel verloopt echt niet altijd
rimpelloos vanwege soms verschillende
prioriteiten. Maar hun inbreng in alle
projecten moet je niet onderschatten.”

Ook tweedehands machines
“We hebben trouwens met alle TD-afdelingen binnen Zwanenberg periodiek
overleg, zowel op gebied van inkoop
als onderhoud. Ook denken we mee bij
het verbeteren van de prestaties van de

“Wij houden letterlijk en figuurlijk
van druk op de ketel”
merken, dus alles moest bovendien
gefaseerd gebeuren. Ik heb lange tijd
drie dagen per week in een hotel moeten
leven, maar dat onvoorspelbare ligt me
juist wel. Mijn gezin en vrienden zijn het
wel gewend en improviseren lekker met
me mee. Toen alles af was en functioneerde, was de voldoening groot.”

Tropenjaren
Dat gevoel van trots is ook Willem
niet vreemd, zeker bij de bouw van
de fabriek in Cincinnati, Ohio. “We zijn
daar met helemaal niks begonnen. Ik
heb samen met Frank Schmitt stad
en land afgezocht naar een geschikte
locatie. Daarna mensen en machines
binnenhalen en alles bijna blikje voor
blikje opbouwen. Die klus heeft enkele
jaren geduurd en dat waren tropenjaren!
Frank en ik zijn menigmaal op de bank
wakker geworden in plaats van op bed.
Als de fabriek eindelijk goed draait en
je loopt door de hal, dan geeft dat een
enorme kick. Die is alle moeite en te
korte nachten dubbel en dwars waard.
Zoals bij ieder project is het samenspel
met de lokale TD cruciaal. Wij kunnen

lijnen om de OEE omhoog te krijgen.”
Hebben de heren nooit gedacht om het
bijltje erbij neer te gooien? Bijvoorbeeld
wanneer de beschikbare (financiële en/
of technische) middelen net even te
beperkt waren? Raimond:”Ik ben het
met Willem eens dat techneuten als
wij alles het liefst perfect willen. Maar
daar hangt al snel een flink prijskaartje
aan. Het beleid van Zwanenberg is,
terecht, om nou juist niet automatisch
het nieuwste en duurste te kopen, maar
in bepaalde gevallen ook op de tweedehandsmarkt of in het eigen bedrijf te
kijken wat er voorhanden is. Dat prikkelt
de creativiteit en ons improvisatievermogen, wat weer een uitdaging op zich
is. Gebruikt of nieuw is afhankelijk van
draaiuren, beschikbaarheid en toegevoegde waarde. Wij gooien in elk geval
zelden iets weg, want je weet maar
nooit of je het nog kan gebruiken.”

Rariteitenkabinet
“Al die spulletjes en onderdelen liggen
opgeslagen in een pakhuis in Oss. Hoewel ‘rariteitenkabinet’ misschien een
beter woord is. Ook handig voor het in
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elkaar zetten van een tijdelijke lijn bij de
introductie van een nieuw product. Zo
hebben we het ook aangepakt met de
ZINNIN-soepen. Een andere sterke kant
van Zwanenberg is, dat een realistisch
budget relatief snel wordt goedgekeurd.
De bekende korte lijnen van een familiebedrijf. Terwijl concurrenten bij wijze van
spreken nog zitten te dubben, staan wij
al met onze overall aan. Wij gaan ook nog
eens heel ver in maatwerk voor de klant.
Voor leveranciers van machines niet
altijd even plezierig. Die zie je regelmatig denken: ‘Maar dat kan toch helemaal
niet voor die prijs en in zo’n kort tijdsbestek!’. Het clubje leveranciers is dan ook
beperkt, maar trouw.” Er zijn ook enkele
hoofdpijndossiers, zoals de overschakeling van stalen op aluminium blikjes in
Almelo en Cincinnati. Al had dat vooral
te maken met het ‘gedrag’ van aluminium
ten opzichte van staal. Dat is uiteindelijk
met veel trial & error opgelost.

Gat uit dak gezaagd
Ook de introductie destijds van de toen
nieuwe technologie van co-extrusie
kostte heel wat hoofdbrekens. Al verliep
dat gelukkig met minder tegenslagen.
Jan Heijmans herinnert zich er ook nog
wel één. “ We stonden een keer om ’s
ochtends 5 uur met drie opleggers klaar
in Aalsmeer met een productielijn van
27 meter. Die kregen we er onverwacht
niet op een normale manier uit. Dus gat
uit het dak gezaagd, het zaakje eruit
en de dag erop draaide hij alweer. Die
snelle klussen, daar houd ik het meest
van. Zo hebben we onlangs nog in krap
twee weken de productie van frikandellen met succes overgeheveld van Deurne
naar Almelo. We moetsen alleen in allerijl
een sterkere pomp kopen en een betere
afzuiging. De eerste week zaten we al op
40 ton en inmiddels al op het dubbele. “
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Even voorstellen...
Bij Ap Roekevisch zijn de cijfers in goede handen
Na bijna veertig jaar neemt Zwanenberg definitief afscheid van Gerard van Meijgaarden. Zijn opvolger zal van goede huize moeten komen om het gat dat Gerard achterlaat op te vullen. Ap Roekevisch
dook medio oktober in dat gat en zal in zijn functie van Management Accountant ook Henk Bolink
assisteren bij diens drukke werkzaamheden als Concern Controller. In meerdere opzichten was de
50-jarige Ruurloër in het verleden al heel ‘dichtbij’.
seren van processen en procedures, en
het aanbrengen van verbeteringen.”

In welk opzicht is je nieuwe baan
anders dan je vorige?
“De laatste jaren heb ik voor Reed Business Media gewerkt, onderdeel van Reed
Elsevier. Omdat die organisatie nog veel
groter is dan Zwanenberg, deed ik meer
specialistisch werk op het gebied van
HR en salarisadministratie. Bij Reed
heb ik meegewerkt aan het invoeren
van een wereldwijd HR-systeem en het
Nederland-deel geïmplementeerd. In dat
kader had ik onder andere met controllers, HR-managers en HR-directeuren te
maken, en zat ik regelmatig in Londen
voor overleg met collega’s uit de hele
wereld. Mijn takenpakket bij Zwanenberg is veel breder dan salarisadministratie, meer allround. Het doel is echter
altijd dat ik een stevige bijdrage lever
aan de verdere professionalisering van
de administratieve organisatie.”

‘Typisch’ Ap Roekevisch
Leg dat ‘dichtbij’ eens uit?
“Een paar jaar geleden heb ik gewerkt
bij Van der Noordt Personeelsdiensten,
en dat is hier letterlijk om de hoek op
Twentepoort Oost. Anderzijds staat de
vleesbranche ook dicht bij mij, omdat
ik vroeger bij SturkoMeat en Dumeco
heb gewerkt.”

Hoe is het ‘balletje’ eigenlijk
gaan rollen?
“In mijn geval heel letterlijk. Henk Bolink
woont bij mij in de buurt. Ik stond een
tijdje terug langs de lijn bij een voetbalwedstrijd van mijn zoon tegen die van
hem. Ik heb toen als het ware zelf de
voorzet gegeven, want ik was op zoek
naar een andere baan, en Henk heeft
die vervolgens ingekopt.”

11
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Wat doet een Management
Accountant zoal?
“In mijn geval van alles en nog wat,
maar wel op financieel en organisatorisch gebied. Ik neem het werk van
Gerard over, die zich de laatste jaren
heeft beziggehouden met de Meatpointadministratie (de holdingstructuur,
red.). Tot eind van het jaar is hij nog
twee dagen per week beschikbaar om
mij in te werken. Daarna gaat hij op
70-jarige leeftijd van een welverdiend
pensioen genieten. Daarnaast ondersteun ik mijn leidinggevende, Henk
Bolink, bij de fiscale verslaglegging,
consolidatie en incidentele rapportages
en projecten. Verder kun je denken aan
het beheer van de verzekeringsportefeuille, loonkostensubsidies, invoeren
van de Werkkostenregeling, het analy-

Geboortedatum: 17 augustus 1963
Geboorteplaats: Lochem
Woonplaats: Ruurlo
Gezinssituatie: getrouwd met
Marion, vader van Tim (17) en Rens
(14)
Hobby’s: volleybal, waterpolo. Lid
van Oranjevereniging (organiseren
4/5 mei en Koninginnedag e.d.) en
septemberfeest
Studie: HEAO-BE (Financieel),
Enschede
Werkgevers: SturkoMeat B.V.,
Management Controller, Dumeco
(later VION), Beleidsmedewerker
Arbeidsvoorwaarden, Van der
Noordt Personeelsdiensten, Teamleider Salarisadministratie, Reed
Business Media, Payroll Manager

Even voorstellen...
Michèle Mais

CLIENT: ZWANENBERG
PROJECT:
LOGO T.B.V. HUISSTIJL

Last modified:
Delivered:

24 - 01 - 2008
24 - 01 - 2008

TECHNICAL DATA
Software: ILLUSTRATOR CS 2
Used fonts: DIN, FAGO

Printed colours only for reference.
Trapping and clipping paths are
not included.
ARTWORK IS COLOUR MANAGED.
USED PROFILES ARE EMBEDDED

Amount of colours:
CMYK
PANTONE:

Postbus 4315, 3006 AH Rotterdam
T: 010-4 53 10 33, E: traffic@btm.nl
I: www.btm.nl

“Ik word blij van levensmiddelen”
File: LOGO DEF
Jobnr.: 07-315
Country: Artwork: PH

Pict: Highres
Lowres
Printed material: PAPER
Printing technic: OFFSET /

PMS 288 U

PMS 200 U

PMS 871 U

0000

0000

0000

0000

0000

Of het met haar achternaam te maken heeft is onbekend, maar Michele Mais wil niets liever dan
werken in de foodbranche. De 27-jarige Duitse stond dan ook te dansen in de woonkamer toen ze
hoorde dat ze bij Zwanenberg was aangenomen. De komende maanden nog als Backofficemedewerker
International, en in de tweede helft van volgend jaar als Product Manager voor de nieuwe fabriek in
het Duitse Laar.
Dans je, vier maanden na je aanstelling, nog steeds?
“Echt wel! Ik heb het hier geweldig naar
mijn zin. Leuke collega’s op de afdeling
International en een hele goede sfeer.
Dat was bij mijn vorige werkgever, een
bedrijf in promotieartikelen en bedrukkingen, wel anders. Op een of andere
manier was dat niks voor mij. Ik neem
momenteel zoveel mogelijk taken waar
van Product Management op de afdeling
International.”

Ben je net zo enthousiast over je
toekomstige plek in Duitland?
“Wanneer ik volgend jaar voor de BU
Duitsland ga werken, krijg ik vooral te
maken met Maarten Elsinga, Robert van
der Kuil en Frans Stortelder. Ook die
samenwerking lijkt me nu al leuk. Ik krijg
dan ook meer met de producten zelf te
maken en daar kijk ik naar uit. Het wordt
dan wel veel meer rijden, want het is 70
kilometer van Enschede naar Laar.”

Waar vul jij zoal je dagen mee?
“Met orderbeheer, zorgen dat alle verpakkingen en labels in orde zijn en
andere ondersteuning, waaronder promotie. Om me voor te bereiden op Product Management volgend jaar, heb ik
de eerste weken trouwens bij Bentheimer Fleischwaren, een Duits bedrijf van
Zwanenberg, ervaring opgedaan. Op dit
moment ben ik ongeveer twee derde
van mijn tijd bezig voor International,
de rest al voor Laar.”

Wat wil je over je achtergrond kwijt?
“Ik heb International Business &
Languages gestudeerd aan de Hoge-

school in Enschede. Speciaal voor die
studie ben ik vijf jaar geleden naar
Nederland gekomen. Als afstudeeropdracht heb ik bij Zuivelhoeve een
exportplan opgesteld voor de export
van hun Heksenkaas, een kruidenroomkaas, naar Duitsland. Daar heb ik dus
letterlijk en figuurlijk al iets van de
foodbranche mogen proeven. En dat
smaakte toen meteen al naar meer!
Mijn eerste echte stage was bij energieleverancier Primagaz in de buurt van
Parijs, twee jaar geleden gevolgd door
een tweede stage bij een Frans vertaalbureau. Bij dat bedrukkingsbedrijf ben
ik al na een paar weken weggegaan. En
daar heb ik dus geen spijt van.”

‘Typisch’ Michèle Mais
In dienst sinds: 12 augustus 2013
Functie: Backofficemedewerker
afd. International
Geboortedatum: 7 december 1986
Geboorteplaats: Hilden (Duitsland)
Woonplaats: Enschede
Gezinssituatie: samenwonend
Hobby’s: (hard)lopen, liefst met
hond
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Verpakkingsverordening
Even niks te doen? Lees een etiket!
Eind 2011 kwam er vanuit Brussel een verordening, 1169/2011 EG,
dat er het nodige moest veranderen op verpakkingen van levensmiddelen in de EU. Wat precies, bleef lang onduidelijk. Deels vanwege

Wat gaat er op verpakkingen
en etiketten veranderen?

interpretatieverschillen, en deels omdat een aantal EU-landen dwars
lag. Fabrikanten en importeurs hebben tot eind volgend jaar om de
verordening in te voeren. Binnen Zwanenberg is men druk bezig met
de voorbereidingen.
Met ‘men’ wordt in eerste instantie de afdeling Specificatiebeheer bedoeld. “De verordening betreft vooral welke declaraties
er allemaal op etiketten en verpakkingen
moeten staan, en hoe dat gebeurt”, licht
Group QA-manager Gerrit Straatsma toe.
“Dat was ook wel nodig, want de meeste
regels stammen uit de jaren zeventig
en tachtig. Er gaat niet alleen veel veranderen, maar het wordt er in meerdere
opzichten ook niet eenvoudiger op. Een
voorbeeld van het laatste is dat het niet
meer volstaat om de hoeveelheid toegevoegd zout te vermelden. Dit moet vanuit de natriumwaarde worden berekend.
Omdat vlees van zichzelf al natrium bevat,
en ingrediënten dit kunnen bevatten, worden de zoutwaardes dus hoger.”

Kostbare operatie
“Ik schat dat 95% van de etiketten,
bedrukte folies en blik moet worden aangepast. Veel labels zullen noodgedwongen ook groter worden. Noodgedwongen,
omdat het commercieel niet interessant
is aangezien het ten koste gaat van de
lay-out en zicht op het product. Sowieso
kost de hele operatie veel geld. Niet alleen
om alles intern en naar klanten te communiceren, maar ook omdat er bijvoorbeeld aanpassingen aan apparatuur nodig
zijn. Om nog meer onnodige kosten te

voorkomen, wordt er nu al minder voorbedrukte folie besteld. Anders kun je die
straks weggooien. Met de etiketten die we
in de fabrieken zelf bedrukken, zijn we
nog het meest flexibel. Dat geldt gelukkig
dus ook voor de vele aluminium blikjes.
Met stalen, lees: voorbedrukte, blikjes is
dat een ander verhaal. Hoewel een aantal
wijzigingen ten aanzien van de voedingswaarde ‘uitstel’ hebben tot 2016, nemen
we die toch zoveel mogelijk meteen mee.”

Presentaties
“De collega’s van Specificatiebeheer hebben op alle locaties presentaties gehouden
aan betrokken partijen. Dat loopt van productontwikkelaars en de kwaliteitsdienst
tot verkoop en marketing. Inmiddels ligt
de coördinatie van het wijzigingstraject
geheel bij Sales en Product Management.
Product Managers zijn immers formeel
‘eigenaar’ van de producten. De verkopers/account managers bepalen in overleg met hun klanten welke verpakkingen
als eerste aan bod komen en welke later.
Zo is Sligro als eerste helemaal over op
de nieuwe etiketten voor hun private
label. Dit project wordt gekoppeld aan
de afspraken die voortvloeien uit het convenant dat het CBL en de VNV eerder afsloten om het percentage zout en verzadigd
vet in producten omlaag te brengen.”

De lijst van veranderingen voor het
vermelden van consumenteninformatie op verpakkingen van levensmiddelen is groot. De belangrijkste
voor Zwanenberg zijn:
• Als de naam van een dier in de
productnaam voorkomt, moet
voortaan ook de naam van eventueel ander toegevoegd dierenvlees worden vermeld, bijvoorbeeld: Runderburger met Kip.
• Toegevoegde (vrijgemaakte) eiwitten vermelden.
• Het zoutgehalte moet nu op basis
van natrium worden vastgesteld,
dus niet alleen het toegevoegde
zout. Het in vlees en andere
ingrediënten aanwezige natrium
verhoogt het weer te geven zoutgehalte.
•
Uit delen samengesteld product
moet worden vermeld.
•
Het volledig adres moet op het
product, dus niet alleen de plaatsnaam.
• Er komt een minimale lettertypegrootte voor de verplichte vermeldingen. Bovendien moeten ingrediënten met allergenen een andere,
onderscheidende letter (typografie) hebben dan de overige ingrediënten.
•
Rook (bij gerookte producten)
wordt als ingrediënt toegevoegd.

Gerrit Straatsma
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ZWAN op de Canarische Eilanden:

Acht eilanden, drie familieleden en één sterk merk
Export is van oudsher erg belangrijk voor Zwanenberg. Veruit het meeste geld wordt nog altijd in het
buitenland verdiend. Veel relaties met overzeese agenten lopen dan ook al heel lang. In de vorige Zwaan
was te lezen hoe Zwanenberg samen met Nassif & Fils Libanon wist te ‘veroveren’. Ook de Canarische
Eilanden zijn al tientallen jaren een ZWAN-bolwerk. Sinds begin jaren zestig wist handelsagent Espino
Canarias een sterke positie op te bouwen.
Espino Canarias wordt gerund door drie
familieleden: Pedro Espino, zijn vader
Rodolpho en Octavio, een neef van
Pedro. Ze werken vanuit hun kantoor
in Las Palmas op Gran Canaria. Hoewel
de taken door elkaar lopen, houdt Pedro
zich het meest bezig met marketing en
sales. De Espino’s zijn erg trots op de
samenwerking met Zwanenberg en het

Ook Noord-Afrika

Extreme werkloosheid

“Tegenwoordig is Dinosol, wat vroeger
Cruz Major was, met bijna 40% marktleider op de Canarische Eilanden en
ze nemen meerdere containers ZWAN
per jaar af. Andere supermarktketens
met wie we zaken doen, zijn Alcampo,
Spar en Carrefour. We hebben trouwens
een aantal jaren ook kaasproducten

Het marktaandeel van ZWAN varieert
volgens Pedro per eiland. “Op Gran
Canaria, en zeker in de regio Las Palmas, zijn we zo goed als marktleider.
Elders zijn we een van de grote spelers.
Een jaar of zeven geleden raakten we
wel een grote klant kwijt, maar via een
zijweg hebben we die later weer teruggehaald. De laatste jaren zijn de EiIanden hard getroffen door de crisis. De
werkloosheid is hier 35%, onder jongeren zelfs 50%! Dat is nog hoger dan op
het vasteland van Spanje. Mensen gaan
op zoek naar goedkopere, en kwalitatief mindere, alternatieven. Desondanks
is onze positie niet verslechterd.” De
Espino’s beschouwen Zwanenberg als
een verlengstuk van hun eigen familie.
En niet alleen de familie Van der Laan.
“Ik zit zelf al 25 jaar in de zaak en ken
Aldo en Sjoerd goed. Maar ook het contact met de Sales Managers is altijd zeer
plezierig geweest, Jarenlang deden we
zaken met Jan van den Hogen en Jan
Verstegen. De laatste jaren met Maarten Busger op Vollenbroek. De laatste
maanden hebben we te maken met
Roderick Rameckers. Die spreekt vloeiend Spaans omdat hij op de Canarische
Eilanden heeft gewoond. Dat is natuurlijk heel prettig!”

“We beschouwen onze Zwanenbergrelaties als familie“
merk ZWAN, van wie ze grotendeels
afhankelijk zijn. Het zichtbare bewijs
van die trots is de eerste factuur die een
prominente plaats heeft gekregen aan
de muur. Pedro: “Dat was een levering
van één blik gekookte ham van 6,5 kilo.
Nog in peseta’s uiteraard, want het was
3 april 1961. Het merk was toen nog
geen ZWAN, maar Noack en de klant
was Cruz Major. We deden toen nog
zaken met Unilever en pas veel later
met Zwanenberg. We verkochten destijds hoofdzakelijk aan kleine winkels,
de ‘corner shops’, want Cruz Major had
toen nog maar één supermarkt op de
Eilanden. Ik mag rustig zeggen dat mijn
vader een neus had – en heeft – voor
zaken en dat hij gekookte ham hier persoonlijk op de kaart heeft gezet.”

van Frico gedaan.” Gaandeweg werd
het assortiment uitgebreid met onder
andere hotdogs in meerdere formaten,
diverse worstjes en recentelijk nog soep.
Opvallend genoeg is palingworst vrij
groot op de Eilanden. Tulip en El Pozo
gelden als belangrijke concurrenten van
ZWAN. Er zijn in totaal acht bewoonde
eilanden, waaronder Gran Canaria, Tenerife en Lanzarote, en vijf onbewoonde
eilanden. Het kleinste bewoonde eiland
telt achthonderd inwoners. Samen zijn
alle eilanden goed voor iets meer dan
twee miljoen inwoners. (De eerste drie
letters van Canarische betekenen in het
Engels ‘blikje’. Toeval?). Ten slotte gaat
er via de Espino’s nog lucheon meat naar
het Spaanse stadstaatje Cueta in NoordAfrika, naast Marokko.
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Introducties

Let’s go Tesco!
eis is dat op voorschrift van Tesco ons
fabrieksterrein voortaan hermetisch
is afgesloten. Bezoekers mogen alleen
onder begeleiding naar en uit de fabriek.
De gang van de kantoren naar de fabriek
is alleen nog mogelijk met een ‘druppel’, een soort magneetpasje. Ten slotte
hebben we de aloude overall moeten
vervangen door een apart jasje en een
broek in verband met hygiëne-eisen.”

Strenge eisen
Nieuwe producten op de markt brengen
is voor de fabriek in Almelo, net als voor
de andere fabrieken, geen groot nieuws.
Dat ze recentelijk een range nieuwe
producten aan de Engelse supermarktgigant Tesco zijn gaan leveren is dat
wel. De bijzonderheid zit hem vooral
in de zeer strenge eisen die Tesco stelt,
niet alleen aan de producten en ingrediënten, maar ook aan de gang van zaken
in en rond de fabriek.
“Het voortraject duurde bijna een jaar”,
licht Product Development Manager
Roy Spee toe. “Daarbij moet je onder
andere denken aan pre-audits, audits en
externe opleiding voor de QA-manager.
We zijn daarmee wel de eerste Nederlandse Zwanenberg-fabriek die ‘Tescowaardig’, of goedgekeurd, is. Tesco
schrijft bijvoorbeeld voor bij welke leveranciers we onze grondstoffen moeten
inkopen. Die zijn eerder door Tesco zelf
goedgekeurd. Of leveranciers die worden aangewezen, maar vervolgens nog
moeten worden goedgekeurd. Ook wil
men dat er zo weinig mogelijk handelaren in de keten zitten. Een heel andere
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“Het eisenpakket gaat nog verder dan de
toch al strenge eisen van BRC en bijvoorbeeld de Voedsel en Warenautoriteit. Er
zijn, om nog maar iets te noemen, ook
aparte eisen voor ‘Welfare’-producten.
Welfare is een Engels kwaliteitssysteem
voor varkens en heeft te maken met leefomstandigheid van varkens, medicijngebruik en vervoer en slacht. Die eisen zijn
vergelijkbaar met 1 Ster van Beter Leven,
maar net weer iets strenger. Al met al
hebben we hier zomaar vijf of zes aparte
kanalen, inclusief Beter Leven, biologisch
en halal. Dat maakt produceren steeds
complexer qua inkoop en vraagt heel
veel administratie op het gebied van specificaties en procedures.” De producten
die de Sluisweg aan Tesco mag leveren
zijn: ham, kuikenborstfilet, luncheon
meat en chopped ham and pork. Onder
Every Day Value, een submerk van Tesco
voor het prijssegment, wordt ham/varkensvlees in stukjes en ham geproduceerd. Tot slot rollen er voor een andere
Engelse klant, Princes, drie nieuwe producten van de band, namelijk: drie soorten ham met de smaken honing, zwarte
peper en mosterd.

Lekker van Linera
Recentelijk zijn aan het Linera-vleeswarenassortiment de Magere Reepjes 125 gram en Magere Blokjes 125
gram toegevoegd. Het gaat in beide
gevallen om spek met 50% minder
vet dan reguliere spekblokjes en
-reepjes. Daarmee wil Zwanenberg
het dalende aanbod van spekproducten in de markt tegengaan.
Tot slot is nu ook een koelverse
Magere Rookworst van 250 gram
onder Linera verkrijgbaar. Deze
bevat 33% minder vet dan reguliere
rookworst.

Harlem Shake Zwanenberg
style: and the winner is…

'Klassieke’ prijs voor Kips
smeerbaar broodbeleg
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Kips smeerbaar broodbeleg in cups heeft
De Classique 2013 gewonnen.

Deze

prestigieuze prijs is een initiatief van
Out of Home Shops en is de enige brancheprijs die succes op lange termijn beloont.

Dansen in carnavaleske kleding en nog wel in de baas z’n tijd!
Een nieuwe manier om een grote order die is binnengehaald
te vieren? Nou nee. Enkele maanden geleden daagden onze
Amerikaanse collega’s van Vietti Foods alle business units van
Zwanenberg Food Group uit om een eigen, originele ‘Harlem
Shake’ filmpje te maken (max. 1 minuut). Op de winnaars lag
2.000 dollar te wachten. Er kwamen, naast de collega’s uit
Nashville, nog vier filmpjes binnen: uit Raalte, Twentepoort
(de ‘tweede verdieping’), de Sluisweg en het Projectteam. Een
onafhankelijke jury - bestaande uit Aldo van der Laan, Ronald
Lotgerink en Grety Gerristen - beoordeelde de inzendingen op
dans, kleding, originaliteit en bedrijfsidentiteit. Daar kwam
uiteindelijk de ‘Nashville’ Shake als winnaar uit naar voren.

Ingeblikte’ Amerikaan
Bij die keus gaf de herkenbaarheid van de Zwanenbergidentiteit de doorslag. Dit kwam tot uiting in een medewerker
in een uit de kluiten gegroeid Vietti-blik, het logo op achtergrond en een pop met maaltijd. Ook de ‘choreografie’ van
de dans mocht er wezen. Het filmpje circuleert sinds begin
december, met dank aan Phil Folmar, op youtube (zoektitel
vietti harlem shake).
Winnaar of niet, alle kandidaten hebben ongetwijfeld veel lol
beleefd aan het maken van de shakes. Er komt van alles voorbij: van kaasmeisjes tot een pinguin en zelfs Sinterklaas. In een
van de filmpjes raakt zelfs iemand te water. Kortom: kijken!!

Zwanenberg introduceerde in 2010 het assortiment Kips
smeerbaar broodbeleg in cups van 35 gram. Het assortiment bestaat uit de varianten Filet Americain Naturel,
Filet Americain Peper, Saksische Leverworst en Likkepot.
Het smeerbare assortiment in cup is alleen verkrijgbaar in
out-of-home. De Classique wordt uitgereikt op basis van
het oordeel van een onafhankelijke vakjury (bestaande
uit vooraanstaande vakmensen uit diverse segmenten in
het out-of-homekanaal) en een enquête. “Dit is de erkenning dat wij binnen de out-of-homemarkt een sterke speler zijn”, aldus Junior Product Manager Liset Dijkerman.

Transparant en stapelbaar
“En ook een bewijs dat er binnen out of home ruimte
is voor innovatieve producten.” De filet americain van
Kips is namelijk de veelbesproken HPP-variant, waaraan
de Consumentenbond in oktober 2013 nog uitgebreid
aandacht besteedde in de Gezondgids. Ter verklaring van
het succes van de Kips cups wijst Dijkerman verder op de
verse en smakelijke uitstraling in de transparante cups.
“De verpakkingsgrootte is ideaal voor één boterham (35
gram). De cups zijn makkelijk stapelbaar in de koeling,
dankzij het gebruik van tailormade displaymateriaal. Dat
zorgt voor een mooie presentatie.”

De filmpjes zijn te zien op intranet: submenu multimedia,
onderdeel ‘video-overige’.

Het Zwanenberg-team met De Classique. V.l.n.r. Kris Krabbe,
Hans van Leeuwen, André Vleemingh, Liset Dijkerman,
Fenna Toonen en Alwin Beck.
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Out of home
Nieuws van de BU OOH

MVO-brochure
nu al toe aan herdruk
Onze brochure over Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen heeft een
herdruk gekregen. Niet alleen omdat er
wijzigingen hadden plaatsgevonden,
maar zeker ook omdat er grote vraag
was vanuit de markt naar onze visie
op dit onderwerp. Het MVO-beleid van
Zwanenberg Food Group leunt op zeven
pijlers: gezondheid en welzijn, dierenwelzijn, ketenmanagement, klimaat en
milieu, sociale verantwoordelijkheid,
ethisch zaken doen en duurzame winstgevendheid. Deze pijlers worden in de
brochure helder toegelicht.

De collega’s van Out of Home hebben
op meerdere beurzen acte de presence
gegeven. Zo waren zij te vinden op de
Food Inspiration Days, waar ze de mooie,
dagverse en ambachtelijke vleeswaren
van Kraak-Vers op unieke wijze hebben gepresenteerd tijdens het nieuwe/
gezondere ontbijt, en in hun atelier. Het
inspiratie event Health & Care Day was
voor OOH een uitstekende gelegenheid
om de bezoekers kennis te laten maken
met Kips concepten voor de zorg. Ook
kijkt men terug op een geslaagde Kruidenier Foodbeurs. Bezoekers zijn op
smakelijke wijze verrast door de eigen
kok met heerlijke producten van zowel
Kips als Kraak-Vers. Verder zijn sinds
kort de sites www.zwanenbergfoodservice.nl en www.kraakvers.nl ook
geschikt voor de mobiele telefoon

Kips Bonte avond in de zorg
Tijdens de Zorgtotaal beurs (maart
2013) en Gastvrijheidszorg met Sterren
(juni 2013) zijn drie Kips bonte avonden
weggegeven aan de dagwinnaars van
de Kips sjoelwedstrijd. De bonte avond
is een geheel verzorgde feestavond
voor alle bewoners van een zorginstelling, waarbij Kips zorgt voor versiering,
hapjes en entertainment. De Kips Bonte

Avond is een antwoord van Kips op de
budgetdruk in de zorg. Met een ouderwets gezellige feestavond, hopen wij
een bijdrage te kunnen leveren aan de
gastvrijheidsproblematiek in de zorg.
Kips draagt verder haar steentje bij aan
de traditionele feestdagen in december.
Deze maand, die in
het teken staat van
warmte, gezelligheid en natuurlijk
lekker eten, heeft
Kips de portieverpakkingen vleeswaren
voorzien van een feestelijk etiket. De
sfeervolle verpakking zorgt voor een
opvallende presentatie van het hartig
beleg assortiment en maken de donkere
decemberdagen een stuk feestelijker!

De foto’s in de brochure zijn aangepast
en geactualiseerd.
Sommige mensen
hebben
Zwanenberg immers verlaten, en hetzelfde
gold voor de onder
om te
‘sponsoring’ gepor- Ruimte
excelleren en te innoveren
tretteerde Leroy Fer!
Nu maar hopen dat de thans geportretteerde spelers wat langer onder contract blijven…Verder is Oxfam Novib het
nieuwe goede doel dat door Zwanenberg Food Group wordt ondersteund.
Met microkrediet worden lokale ondernemers in zich ontwikkelende landen
gestimuleerd om een eigen onderneming te starten.
Zeven Zwanenberg-thema’s voor
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nieuwe recepten voor Kips en Kraak-Vers
De BU OOH heeft een achttal nieuwe recepten ontwikkeld,namelijk:
Boterham met zachte kaas, varkensfricandeau en verse kruiden
Spaghetti met knakworst in tomatensaus
Wrap met kipfilet, mediterrane saus en hazelnoten
Gebakken leverworst met warme appel en wentelteefje
Brugse beenham met bloemkoolspread
Salade van bulgur met gebakken corned beef
Mozzarella met tomaat en basilicum
Grillworst met aardappel en gesmolten kaas.
Verwen jezelf en kijk op:
www.zwanenbergfoodservice.nl/recepten

et achte
Boterhamkmensfricandeau
kaas, var ruiden
en verse k
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Brugse beenham met bloemkoolspread
Zie omzijde voor recept

