
“Misschien kent u ons
persbericht dat wij
gisteren hebben doen

uitgaan. Over de overname van een
vestiging van Henkel & Schwarzkopf
in het Franse Lièpvre. Wij nemen
daar per 1 juli de volledige plant
over.”

Daarmee roert directeur Jan Bakker
een belangrijke activiteit aan van zijn
bedrijf Budelpack Nederland in
Poortvliet: Het in eigen beheer pro-
duceren en verpakken van merkpro-
ducten voor derden. Of te wel ‘make
and fill’ zoals ze bij Budelpack zeg-
gen. Binnen de productgroep perso-
nal and homecare wordt dit al min of
meer routine. De fabriek van Henkel
& Schwarzkopf is de vierde overname
van een complete ‘plant’ sinds 1999.
Voor voedingsmiddelen verwacht hij
een vergelijkbare ontwikkeling. “Vol-

gens een recent onderzoek van 
McKinsey zijn er maar weinig bedrij-
ven die zichzelf qua productie ‘best
in class’ kunnen noemen. En die
positie zullen ze ook nooit meer her-
overen. Dat ze tegen de laagste kost-
prijs kunnen produceren. Bovendien
zijn bij voedingsmiddelen daarvoor
de afzetmarkten te divers. Ieder land
en/of regio kent toch zijn eigen

smaak.”
Uitzonderingen zijn producten

zoals Coca-Cola, Mars, de hambur-
gers van McDonald’s en Unilever’s
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Magnum. Bakker: “Wij geloven dat
over, zeg vijf tot tien jaar, meer dan
de helft van de producten in het
schap niet langer door de merkeige-
naar worden geproduceerd. Na de
automotive en elektronica volgen ook
de consumentenartikelen. Wat zal
bedrijven zoals Unilever en Heinz 
straks motiveren om geld te stoppen
in staal om daarmee droge soepen of
sauzen te produceren? Die willen hun
merken laten groeien.”

Achterliggende oorzaak van dit out-
sourcen is volgens McKinsey dat ope-
rations als niet sexy wordt ervaren.
“Het potentieel, het elan zit in pro-
ductontwikkeling en marketing &
sales”, vertelt Bakker. “Operations zit
daardoor als het ware knel tussen
beide afdelingen en leeft nauwelijks
bij het management. Het aantal men-
sen dat vanuit operations in de Raad
van Bestuur zit, is volgens McKinsey
minimaal. Dat is nu precies het gat
waar wij instappen.”

En niet zonder succes zo blijkt uit
de vitrines bij de receptie. Daarin lig-
gen tal van producten uitgestald van
A-merkfabrikanten als Cadbury,
Danone, DSM, Heinz, Kellogg,
Nestlé, Quaker Oats, Procter & Gam-
ble, RBV Leaf, Sara Lee/D.E., Unile-
ver Bestfoods and United Biscuits. De
daadwerkelijke productie gebeurt

Flexibiliteit is de grootste troef die Budelpack in Poortvliet richting de industrie kan

uitspelen. Van het verpakken van kleine batches tot en met het uitontwikkelen van

verpakkingsconcepten en verpakkingsmachines. Fabrikanten die hun activiteiten

outsourcen lopen daardoor minder risico’s. Over vijf jaar zullen niet langer de

merkeigenaren maar Budelpack droge voedingsmiddelen zoals soepen en sauzen in

eigen huis produceren. Met personal and homecare producten gebeurt dit al.

Hans Damman

Budelpack ontzorgt voedingsm
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‘Er zijn maar weinig A-merkproducenten die zich

‘best in class’ kunnen noemen’

Fo
to

’s Jo
h

an
 W

o
u

ters.

Directeur Jan Bakker met

een aantal ontwikkelde

producten: “Natuurlijk

kan een klant bij ons ook

experimenteren, wij

zullen altijd ja zeggen,

maar dan is dit wel goed

ingepland, zijn er

kostencalculaties

gemaakt en worden de

condities streng

bewaakt.”

Bij kleine badges of producten met een

afwijkende verpakking die het

gangbare proces te veel verstoren,

schakelen producenten Budelpack in.



25vmt • 28 maart 2003 • nr 7

en zet een daarvoor geschikte pro-
ductielijn op. “Proefproducties van
R&D of aanpassingen van marketing
verstoren bij onze klanten de gang-
bare productie, terwijl marketing niet
snel de lancering van een nieuw pro-
duct zal uitstellen. Operations zit als
het ware knel tussen het ontwikkel-

nog niet in eigen huis: wel het men-
gen van componenten en het afvullen
van producten.

Mogelijkheden
Bakker legt, samen met QA-manager
Marines Lagemaat, uit dat ‘hun’
bedrijf vier vormen van dienstverle-
ning kent: productontwikkeling,
‘sampling’, ‘load topping’ en ‘busi-
ness process outsourcing’. Met ‘load
topping’, het opvangen van produc-
tiepieken van fabrikanten, is Budel-
pack letterlijk groot geworden. Vrij-
wel altijd is er haast geboden. “Soms
belt een klant vandaag op dat hij vol-
gende week wil starten. Dat kan
alleen als de co-packer gebruik kan
maken van een bestaande productie-
lijn.”

Daar piekproducties vrij hectisch
werken en grote financiële bedrijfs-
risico’s voor Budelpack inhouden, is
Bakker blij dat hij voor steeds meer
producten de gehele productie (men-
gen en verpakken) verzorgt of in
Budalpack-jargon: business process

outsourcing. De klant heeft daarbij
de strategische keuze gemaakt om
deze processen voor langere tijd bij
Budelpack onder te brengen. Het
betreft hier soms ook de productie
van kleine badges product die de
bezettingsgraad bij de klant onnodig
veel verlagen of verpakkingen met
een sterk afwijkende vorm.

Budelpack kan hierdoor het machi-

nepark beter benutten, daar het vaak
gaat om op dezelfde manier verpakte
producten. “We hebben ons gespe-
cialiseerd in sacheteren, stick-packen
en transwrappen (zoals een zak
chips).”

Circa tweederde van de droge pro-
ducten in het schap wordt in dergelij-
ke verpakkingen aangeboden. Voor-
beelden zijn droge koffiepoeders,
poedergist, soepen en sauzen. Een
voorbeeld van bij de klant afwijkende
verpakkingen zijn de kleine karton-
nen doosjes – de clicktop box – met
fruitsnoepjes. De fabrikant is vooral
ingericht om deze in rollen te verpak-
ken en besloot daarom enige jaren
geleden dit relatief kleine product
aan Budelpack uit te besteden. Ander
voorbeeld zijn verschillende koffie-
producten voor Douwe Egberts. “Wij
ontvangen hier de grondstoffen,
mengen deze met geavanceerde
apparatuur, verpakken die en leveren
die vervolgens bij de DC van hun

klanten aan.”
Ook verzorgt Budelpack voor veel

non-food bedrijven probeerverpak-
kingen (sampling). 

Productontwikkeling
Het ontwikkelen van nieuwe produc-
tintroducties is een in belang toene-
mende activiteit. Budelpack assisteert
bij de ontwikkeling van het concept

iddelenindustrie

‘Over vijf tot tien jaar zal meer dan de helft van de

producten niet langer door de merkeigenaar

worden geproduceerd’

Budelpack Nederland BV
Budelpack is in 1971 voortgekomen uit de door

Nieuwkerk senior opgerichte Internationale Banket-

bakkers Combinatie in Budel. In dat jaar kreeg zijn

zoon André Nieuwkerk de vraag van Mars of zij cho-

coladerepen konden verpakken tot multipacks. Mars

had daarvoor onvoldoende productiecapaciteit. Deze

activiteiten waren succesvol, maar omdat niet kon

worden uitgebreid, verhuisde het bedrijf in 1973 naar

Poortvliet, waar in 1978 de huidige locatie werd

betrokken. In de tweede helft van de jaren tachtig

begon het bedrijf sterk te groeien. In 1994 volgde

een eerste bedrijfsovername. 

Budelpack maakt tegenwoordig deel uit van Budel-

pack International (www.budelpack.com) waarvan

het hoofdkantoor staat in Bergen op Zoom. Het

bedrijf heeft haar activiteiten ondergebracht in drie

productgroepen: Food, Personal & Home care en

Pharma & Health care. Onder Budelpack vallen 11

bedrijven. In drie daarvan (naast Poortvliet ook een

Britse en Spaanse vestiging) worden voedingsmidde-

len na het al dan niet mengen, verpakt. Per 30 juni

wordt een Franse vestiging van Henkel & Schwarz-

kopf toegevoegd. Dit is het vierde bedrijf in de groep

Personal & Home care waarin de producten zowel

worden vervaardigd als worden afgevuld. De andere

drie bedrijven zijn overgenomen van Sara Lee/DE

(1999) en Unilever (2000). Budelpack heeft op dit

moment in vijf landen vestigingen: Nederland, Bel-

gië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Spanje. In

2002 bedroeg de omzet van de gehele groep  215

mln. Deze zal met 15% stijgen door de geplande

overname van de Franse Henkel & Schwarzkopf-

fabriek.

QA-manager Marines Lagemaat: “Door het

kwaliteitsmanagementsysteem zo in te richten, kan voor ieder

project dezelfde werkwijze worden aangehouden. Daar passen

formulieren van onze klanten in principe niet in.”



en verkooptraject. Bij ons is de situ-
atie precies omgekeerd. Productie is
onze core business en krijgt derhalve
veel aandacht van het management.
Met als doel: het creëren van zo gun-
stig mogelijke omstandigheden.
Natuurlijk kan een klant bij ons ook
experimenteren, wij zullen daar
zeker aan meewerken, maar dan is
dit wel goed ingepland, zijn er kos-
tencalculaties gemaakt en worden de
condities streng bewaakt. Van tevo-
ren worden daarover afspraken
gemaakt met de andere disciplines

van de klant”, aldus Bakker.
“Wij zijn ingesteld op projectmatig

werken. Bij veel bedrijven is dat lang
altijd niet het geval, zo is onze erva-
ring”, vult Lagemaat aan.

De samenwerkingsvorm varieert
van het beschikbaar stellen van
medewerkers, ruimte en machines
bij Budelpack tot en met het com-
pleet in eigen huis ontwikkelen van
nieuwe verpakkingen waarbij het
projectteam van Budelpack samen-
werkt met bijvoorbeeld de product-
ontwikkelaar van de klant. Indien
nodig worden machines aangeschaft
dan wel zelf ontwikkeld.

Blijkt het product eenmaal succes-
vol, dan kan worden besloten om de
machines over te nemen, mits dit in
het contract is vastgelegd. Een voor-
beeld is de luxe verpakking van cho-
coladeproducten. Een ingenieus
gevouwen achthoekig doosje gevuld
met een scala aan chocoladevarianten
verpakt als luxe bonbons. De klant
koopt alles in, zorgt voor de
opdracht en rolling forecast en
vraagt in feite van Budelpack een
kant en klaar verpakt product. Een
dergelijk full service-contract maakt

volgens Bakker meer en meer
opgang. “Klanten willen met de
gehele zorg rond een nieuw product
steeds minder te maken hebben.”

Tijdens de rondgang door een deel
van het bedrijf wijzen Bakker en
Lagemaat op tal van verpakkingsas-
pecten; van de manier waarop het
doosje wordt gevouwen en gevuld tot
en met de plaats en het aantal per-
foraties in het karton waaruit het
doosje wordt gevouwen. De klant
heeft inmiddels besloten om zelf een
dergelijke (verder verbeterde) verpak-
kingsmachine aan te schaffen. De
door Budelpack ontwikkelde machi-
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ne zal in Poortvliet blijven voor het
opvangen van piekproducties bij de
klant. Bakker: “Zij weten nu dat het
concept werkt en dat de investering
in een eigen lijn zijn geld gaat ople-
veren. Als het product was geflopt,
hadden ze onze rekening moeten
betalen, maar de schade was voor
hen veel geringer geweest dan wan-
neer zij dit in eigen beheer hadden
gedaan.”

Voedselveiligheid
In een bedrijf als Budelpack, dat in
feite bestaat uit allemaal afzonderlij-
ke kleine bedrijfjes met telkens ande-
re klanten, krijgen kwaliteitszorg en
voedselveiligheid extra aandacht.
“Vroeger beschreven we per project
wat we gingen doen, hoe we dit gin-
gen aanpakken, enzovoorts. Door
voor veelal gelijksoortige producten
en verpakkingen te kiezen, hebben
we op een gegeven moment een pro-
ces voor het proces ingericht. Dit
houdt in dat de aanpak van ieder pro-
ject in principe steeds dezelfde is.
Daarmee hebben we uniformiteit
aangebracht in de manier van het
opstellen van een offerte, een plan
van aanpak, de manier waarop we
een lijn voor productie gereed maken
enzovoorts.

Die gelijkvormigheid hebben we
vastgelegd in het kwaliteitsmanage-
mentsysteem Customer Focused
Quality. Daarin is ook opgenomen
een deelverzameling van alle regulier
voorkomende eisen van klanten,
waarbij we telkens naar de grootste
gemene deler hebben gezocht. Daar-
bij wordt alles op een eenduidige
manier vastgelegd. Er komen in de
fabriek dus ook geen documenten of
formulieren van klanten aan te pas.
Daarnaast wordt in een apart deel
voor het project specifieke zaken
beschreven, waaronder de kwaliteits-
en voedselveiligheidsnormen. Maar
de manier waarop die normen tot
stand komen en wie
daarvoor verant-
woordelijk zijn, is
vastgelegd in de QA-
systematiek.”

Bij dit alles heeft
Lagemaat dankbaar
gebruik gemaakt van
de bij de farmacie
opgedane ervaring.
“Neem traceability,
een erg belangrijk
onderdeel. Een pro-
jectteam hoeft op dit
gebied nauwelijks
iets nieuws te beden-
ken, maar kan zo
aansluiten bij een
gestandaardiseerde
systematiek.” ■

‘Operations zit als het ware knel tussen het

ontwikkel- en verkooptraject. Bij ons is de situatie

precies omgekeerd’

Budelpack hielp bij het verpakkingsconcept van een luxe verpakking van

chocoladeproducten en ontwikkelde zelf een machine voor het vouwen van de

achthoekige verpakking.  Het product is zo succesvol dat de klant zelf een

verpakkingslijn aanschaft. De machine bij Budelpack wordt ingezet voor het

opvangen van pieken in de vraag.

Producten in sachets

hebben een enorme

vlucht genomen. De

afgebeelde

poedervormige gist

wordt via de nabij

gelegen havens als

Rotterdam en Antwerpen

over de gehele wereld

verscheept.


