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Mensen & Loopbaan
Thema: Goed opgeleid in food

Het is een droom van velen: een internationale functie bekleden bij een 
toonaangevend voedingsbedrijf. Een marketing directeur, een project engineer, een 
Food Segment Engineer en R&D’er vertellen over hun internationale functie bij 
Mars. Van ordelijke Duitsers, directe Nederlanders tot traditionele Engelsen.

Internationale functies bij Mars

‘Je ziet mijn werk  
in alle fabrieken 
terugkomen’

Mars-medewerkers die in het buitenland gaan werken of omgekeerd krijgen daarin hulp van Mars en zijn relocatiepartners.
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Regelmatig drinkt Julien Guerard een drankje in de ‘Oude 
Haven’ in Rotterdam, zegt hij met een duidelijk hoorbaar Frans 
accent. Hij doet dit samen met zijn vrienden die uit alle hoeken 
van Europa komen: Spanje, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, 
en uit de Verenigde Staten. Net als hij zijn het allemaal expats. 
“We doen veel dingen samen, zoals het bezoeken van musea.” 
Guerard (27) werkt nu drie jaar bij de vestiging van Mars in 
Oud-Beijerland als Food Segment Engineer en heeft zijn draai 
helemaal gevonden. Zo lang als hij zich kan herinneren was een 
internationale loopbaan een droom. “Ik wilde altijd al kijken 
buiten Frankrijk. Een andere cultuur leren kennen en mijn ken-
nis uitbreiden.” De jonge ingenieur reist nu meer dan de helft 
van zijn tijd naar Europese fabrieken om productielijnen en 
machines te installeren. “Het is het beste om zo jong mogelijk 
naar het buitenland te gaan. Je hebt dan nog niet zoveel ver-
plichtingen, want je weet nooit wat de toekomst brengt.”

Productielijnen
Kijk naar Paul van Beek (36), project engineer bij Mars, die 
werkt aan een project in Duitsland net over de grens bij Venlo. 
“Ik rijd iedere dag heen en weer tussen Noord-Brabant en Duits-
land, want ik wil mijn dochter van 4 jaar en zoon van 9 maanden 
ook nog regelmatig zien.” Sinds zeven jaar bekleedt Van Beek 
een internationale functie bij Mars. Hij leidt grote projecten in 
een aantal Europese landen, inclusief Nederland. Niet alleen het 
installeren van lijnen, ook het uitbreiden en het optimaliseren 
behoort tot Van Beeks takenpakket. Hij heeft in zijn functie met 
alle geledingen binnen Mars te maken. “Je bent niet alleen pro-
jectmanager, maar ook process engineer, waarbij ik me ook 
bezighoud met het product zelf.” Zo krijgt de ingenieur product-
specificaties van de afdeling R&D en processpecificaties uit de 
fabriek. En samen met de afdeling financiën draagt hij er zorg 
voor dat projecten binnen het kostenplaatje vallen. “Je ziet mijn 
werk in alle fabrieken terugkomen.”

Cultuurverschillen
Het jaar 2004 was het jaar van Van Beeks eerste grote buiten-
landse ervaring. De geboren Brabander toog naar Engeland om 
daar productielijnen te optimaliseren en te verplaatsen, een 
project van ruim twee jaar. Ondanks dat alleen het Kanaal 
Engeland van Nederland scheidde, merkte hij overduidelijk cul-

tuurverschillen. “Nederlanders zijn heel direct en de Engelsen 
niet. Als je een project hebt gepresenteerd en een Engelsman 
zegt: ‘very interesting’ dan lopen ze er juist niet warm voor, 
maar ze zullen dit nooit in je gezicht zeggen.”
Quidiane Dhem (28) is niet zo onder de indruk van cultuurver-
schillen. Ze leeft haar hele leven al in twee culturen: de Franse 
en de Marokkaanse. “Daarom ben ik flexibel en open.” Haar in 
Marokko geboren ouders hadden er in eerste instantie moeite 
mee dat hun dochter de wijde wereld in trok. Eerst naar Austra-
lië voor een stage van een half jaar, toen naar Duitsland in Ver-
den om bij Mars Petcare te werken, om vervolgens bij Mars 
Nederland in Veghel terecht te komen als lid van het mondiale 
R&D-team binnen het chocolade-segment. Maar uiteindelijk 
stemden ze toe. “Ze zijn erg trots op me omdat ik goed pres-
teerde tijdens mijn studie. Stap voor stap maakte ik hen mijn 
internationale ambities kenbaar.” Hoewel ze zich andere cultu-
ren snel eigen maakt, keek ze in Duitsland toch even raar op 
toen ze de streep zag die Duitse collega’s door het kantoor had-
den getrokken. Dit was de looplijn die iedereen moest volgen, 

zodat ze niet werden gestoord tijdens hun werk. “Wij buitenlan-
ders namen in het begin gewoon de kortste weg als we bijvoor-
beeld naar de kantine moesten. Dan kregen we opmerkingen 
van: ‘je moet wel langs de lijn lopen.’” 
Jorg Oostdam (37) werkt nu bijna anderhalf jaar in Scandinavië 
als directeur marketing, waar hij Noorwegen, Zweden en Dene-
marken onder zijn hoede heeft. “Mijn grote vergissing in het 
begin was dat ik dacht dat Scandinavië één geheel was, dat is 
namelijk helemaal niet zo. Denen zijn als Nederlanders, Zwe-
den hebben een groot gevoel voor saamhorigheid, waardoor 
het langer duurt voor een beslissing valt, terwijl Noren werken 
in kleine stapjes, met af en toe een stap naar links en dan weer 
naar rechts.” Oostdam houdt nu rekening met deze aspecten. 
Hoewel Scandinaviërs over het algemeen goed Engels spreken, 
voert Mars de lokale campagnes in de nationale taal. Oostdam 
volgt wel een cursus Deens, zijn standplaats is Kopenhagen, 
maar het is ondoenlijk om alle drie de talen, Noors, Zweeds en 
Deens goed machtig te worden. “Bij deze campagnes kun je 
zelf dus minder op details letten, omdat je de taal niet optimaal 
kent, maar dit pikt rest van het marketingteam prima op.”

Vallen en opstaan
Van Beek kampte met andere problemen. Wat te doen als het 
proefdraaien met een product goed verloopt, maar er bij de 
werkelijke productie een kink in de kabel komt? Het overkwam 
hem met de introductie van Mars-producten met minder verza-
digde vetten. Dit gaf de eerste tijd kopzorgen en het kostte veel 
bloed, zweet en tranen om alles in productie direct goed te 
laten verlopen “We legden de oplossing vast in de werkproce-
dures van procesoperators zodat de lijn goed blijft draaien”, 
aldus Van Beek. “Het is een kwestie van flexibel zijn en een 
stapje extra doen als het tegenzit.” Om dergelijke problemen 
voor te zijn, is het hebben van een goed netwerk binnen en bui-
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en buiten Mars is essentieel voor een expat’

Mars-medewerkers of -sollicitanten die vanuit Neder-
land naar het buitenland gaan of omgekeerd, krijgen 
daarin hulp van Mars en zijn relocatiepartners. De relo-
catiepartners bieden ondersteuning in het vinden van 
een huis, het openen van een bankrekening en het 
regelen van scholen en een werkvergunning. “Ze kun-
nen bij onze relocatiepartners ook terecht met allerlei 
vragen over zaken waar ze tegenaan lopen”, zegt 
Tamara van Vught, die vanuit Mars Nederland de relo-
caties coördineert. “Om de kans van slagen te vergro-
ten van zowel de interne als een nieuwe sollicitant tes-
ten we op een functionele én een culturele ‘fit’. Hierbij 
gaan we bij sollicitanten van buiten Mars ook na of 
deze persoon past binnen de Mars-cultuur. Al deze tes-
ten passen we toe bij zowel kandidaten uit Nederland 
als uit het buitenland.”

Expatbegeleiding
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Door mijn technische achtergrond kan ik gelijk goed inschatten 
hoe realistisch dat idee is.”

Terug naar Peru
Oostdam en zijn vriendin hebben het erg naar hun zin in Dene-
marken. Ze zijn helemaal geworteld in de expatgemeenschap 
van Kopenhagen. Mars hielp bijvoorbeeld ook Oostdams part-
ner bij het zoeken naar een baan. “Ze kreeg loopbaanbegelei-
ding en taaltraining en binnen drie maanden vond ze een baan 
als brandmanager.” Zakelijk gezien was Oostdams eerste jaar 
in het hoge noorden van Europa ook een succes. “Denemarken, 
Zweden en Noorwegen waren afgelopen jaar nummer 1, 2 en 3 
in Europa binnen diervoeding.” Dit komt mede door de Neder-
landse koopmansgeest die de marketingdirecteur inbracht. 
“Eerder deden ze hier meer aan klassieke marketing en nu meer 
aan business marketing. De heilige huisjes zijn afgebroken en 
marketing is nu meer een schakel tussen alle afdelingen.” Scan-
dinavië is nog maar het begin voor Oostdam. “Ik zou graag 
general manager worden bij een kleinere unit van Mars in Por-
tugal of Ierland.” Maar ook Zuid-Amerika trekt hem. Hij zou 
graag een keer terugkeren in Lima, Peru waar hij een ooit een 
jaar studeerde.
Dhem heeft nog volop ambities, maar ziet Nederland wel als 
haar nieuwe thuisbasis. In Australië ontmoette ze namelijk haar 
Nederlandse man. En voor hem kwam ze vanuit Duitsland naar 
Mars Veghel. Ze kon een jaar geleden naar Dubai, maar die 
aanbieding wees ze af. “Door een nieuwe opzet van de R&D-
organisatie (sinds januari, red.) heb ik nu een meer mondiale rol 
in plaats van een Europese rol. Daarom biedt mijn functie nog 
voldoende mogelijkheden.” Maar haar volgende uitdaging ligt 
buiten Europa, de Verenigde Staten spreken haar wel aan. Haar 
man gaat dan natuurlijk mee. “Ik heb het hier al uitgebreid met 
hem over gehad.”

ten Mars essentieel, weet de techneut uit ervaring. Hij is nu 
bezig met het stroomlijnen van diverse machineparken binnen 
Mars Europa. Van Beek heeft veel contact met zijn Europese col-
lega’s om informatie uit te wisselen. Als oud-zeeman is de Bra-
bander gewend om zelfstandig en in kleine teams problemen 
op te lossen. “Je kunt op zee niet even de Nuon bellen”. Dat 
komt hem nu mooi van pas. Mars geeft zijn medewerkers veel 
vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheid.  
“Je krijgt veel naar je toegeschoven en daar moet je mee om 
kunnen gaan en je moet prioriteiten kunnen stellen. Ik heb nu 
vier projecten onder mijn hoede die allemaal even belangrijk 
zijn. Ik steek veel energie in werken voor Mars, maar het resul-
taat en positieve feedback geven veel voldoening.” 

Veeleisend
“Mars is erg veeleisend, merkte ik al tijdens de assessments en 
sollicitatierondes die ik moest doen voor deze functie”, herin-
nert Guerard zich nog goed. “Ze willen gewoon absoluut de 
juiste persoon voor de juiste functie strikken.” Maar gelukkig 
zijn er ook veel mogelijkheden om te leren en je mag fouten 
maken, als je er maar van leert, zo ervaarde de Fransman bij het 
maken van een verkeerde tekening, zodat de machines niet 
pasten. “Je voelt je dan wel even alleen.” Ook Dhem voelde zich 
in haar begintijd bij Mars in Duitsland wel eens verloren. “De 
eerste maanden was ik erg verlegen, ik praatte met niemand. Ik 
probeerde alle informatie die ik nodig had zelf te vinden en dat 
lukte niet altijd even goed. Toen ik uiteindelijk meer begon te 
communiceren had ik binnen een uur alles wat ik nodig had.” 
Dhem realiseert zich nu hoe belangrijk het is om een goed net-
werk te hebben binnen Mars. Ze  doet in haar huidige R&D-
functie bij Mars Veghel niets anders meer dan informatie uitwis-
selen met de afdeling marketing over consumentenbehoeften; 
ook is er veel contact met productie. R&D vormt een brugfunc-
tie, stelt Dhem. “Mijn kracht is dat ik goed in staat ben consu-
menteninformatie te vertalen in een concreet productidee. Maurice de Jong

Julien Guerard, Fransman in Rotterdam: 
“Het is het beste om zo jong mogelijk naar 
het buitenland te gaan.”

Paul van Beek, Nederlander in Duitsland: “Ik 
steek veel energie in werken voor Mars, 
maar de positieve feedback geeft veel vol-
doening.”

Quidiane Dhem, Frans/Marokkaanse in 
Nederland: “Doordat ik zelf al uit twee cultu-
ren kom, ben ik flexibel en open.”
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