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Reportage

Een rondgang langs de gloednieuwe installaties en verpakkingsruimten van Kompak Food leert

dat bij co-packing en -making anno 2005 meer komt kijken dan het in opdracht mengen en afvul-

len van bulkproducten. Er moet als partner worden meegedacht met het productieproces van mul-

tinationals. Full-service-packing betekent reproduceerbaar produceren van complexe producten

onder de strengste hygiëne-eisen en binnen de randvoorwaarden van kwaliteitssystemen van A-

merkproducenten.

Poeders, granulaten en vloeistoffen con-
taminatievrij volgens receptuur mengen
en afvullen is de core-business van Kom-
pak. Naar wens van de klant levert het
bedrijf de halffabrikaten of eindproduc-
ten in kleinere of grotere bulkverpakkin-
gen aan toeleveranciers van vooral A-
merkfabrikanten. Naast mengen en
grootverpakken wordt er ook overgepakt
van grote in kleinere verpakkingen en
andersom.
De nieuwe productielocatie van Kompak
in Tilburg werd in maart in gebruik geno-
men, nadat de vestiging door een brand
twee jaar geleden volledig in de as was
gelegd. Dankzij de nieuwbouw verloopt
het hele proces nu installatietechnisch en
logistiek gesmeerder dan op de voorma-
lige locatie in een bestaand pand. Omdat
er tot 12 meter de hoogte in kon worden
gebouwd, is er nu voldoende ruimte voor
het plaatsen van grote mengapparatuur.

Kompak kan met deze vestiging nog even
voort. De fabriek biedt behoorlijk wat re-
servecapaciteit om de productie in de
toekomst op te kunnen voeren.

Verlengstuk
Het toenemende beroep dat voedings-
producenten doen op co-makers en pac-
kers heeft Kompak geen windeieren ge-
legd. Complexe activiteiten worden vaker
uitbesteed, al treedt de voedingsmidde-
lenindustrie daar niet graag over naar
buiten. Directeur Jan Spiering legt uit
waarom outsourcing de afgelopen vijf
jaar zo’n opgang maakte: “Multinatio-

Full service-packing volgens Kompak Food 

Co-packer in partnerrol

‘Wij kopen de grondstoffen en
verpakkingsmaterialen in op
aanwijzingen van de grote jongens’

Directeur Jan Spiering van Kompak houdt de receptuurlijst in zijn hand ter controle van een
gereedstaande ingrediëntenpartij.
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nals willen één inkoopfactuur. Wij kopen
de grondstoffen en verpakkingsmateria-
len in op de aanwijzingen van die grote
jongens. Je bent dus een verlengstuk van
de klant, zij zien ons als medeproducent.
Als co-packer moeten wij onze inrichting
en machinepark voortdurend updaten en
de wetgeving scherp in de gaten houden.
Voor bedrijven die vooral goed zijn in de
marketing van producten is de keuze om
niet zelf te produceren dan snel gemaakt.”
Het ouderwetse loonverpakkerswerk,
zoals het afvullen van bulkzakken in
handzamer verpakkingformaten of het
handmatig omkiepen van kleinverpak-
kingen in grootverpakkingen, bestaat
nog steeds. Ook bij Kompak. Maar klan-
ten verwachten meer dan dat. Als het
even kan maatwerk. Daarin worden mul-
tinationals steeds veeleisender. “Vroeger
leverden we één keer in de week twintig
ton af bij de klant, nu moeten we vier
maal vijf ton leveren franco aan huis,”
illustreert Spiering. “Alles just-in-time
uiteraard, want men wil weinig voorraad.
De trend is sowieso dat de batches klei-
ner worden, je ziet immers meer produc-
ten op het schap. In plaats van één keer
draaien moeten wij dus repeterend het-
zelfde product maken.”

Derde generatie
Dankzij de groeiende vraag is Kompak de
laatste tien jaar sterk gegroeid. Bij het
derdegeneratiefamiliebedrijf werken nu
70 medewerkers. In 1991 waren dat er
slechts 12. In Tilburg wordt met 25 perso-
nen in drieploegendienst gedraaid. Bin-
nen de Kompak-portfolio hebben de
food-activiteiten ten opzichte van de
non-food-werkzaamheden aan belang
gewonnen. Alles rond ‘non-food’ vindt in
een nevenvestiging in Bavel plaats. Strikt

gescheiden dus. Bij de opstart van de
Zuid-Hollandse Loonbedrijven in 1951
was dat wel anders. Destijds werden le-
vensmiddelen en gewasbeschermingpro-
ducten op dezelfde locatie afgevuld en
verpakt. Het dochterbedrijf ‘Noord-Bra-
bantse Loonbedrijven’ ging zich vanaf
1974 specifiek toeleggen op de food en
non-food en werd vanaf 1990 holding
voor de werkmaatschappij Kompak Ne-
derland. In 1998 ging ‘food’ in Bavel ver-
der in een apart gebouw en vanaf 2002
grotendeels in Tilburg.

Toppie schoon
Na de brand is in een jaar tijd een com-
pleet nieuwe fabriek uit de grond ge-
stampt die optimaal werd afgestemd op
de eisen van de voedingsmiddelenin-
dustrie. Aandachtspunten waren hygië-
nisch ontwerp en een strikte scheiding
tussen de verschillende productie-units
en magazijnen. Kompak heeft certifica-
ten voor ISO 9001:2000 en HACCP, even-
als AIB-certificatie conform de American
Institute of Baking. Klanten in de smaak-
stoffensector tillen volgens Spiering
zwaar aan de AIB-puntenscores op het
gebied van proces, procedures en onge-
diertebestrijding. Met een goede score
worden opdrachten binnengehaald. Mul-
tinationals komen ook zelfs poolshoogte
nemen om te controleren of alles volgens
de voorgeschreven procedures verloopt.
Al voor de officiële opening op 11 maart
hadden de eerste audit-teams de fabriek
geïnspecteerd. Een lakmoestest die goed
doorstaan is. Zowel ontwerptechnisch als
procedureel kwamen geen bijzonderhe-

den aan het licht. “Er is gekeken naar
waar eventueel cross-contaminatie kan
plaatsvinden en natuurlijk naar welke
producten je laat maken in welke ruimte.
Het bekende allergenenverhaal speelt bij
audit-procedures een belangrijke rol en
bij de ALBA-lijsten. We doen daar alles
aan. We reinigen alle ketels, zodat het
toppie schoon is. Desinfecteren gebeurt
in afgesloten ruimtes, er wordt gefor-
ceerd gedroogd en daarna doen we nog
ATP-meting [AdenosineTriFosfaat, red.]
met swabs. Komt de test boven de 300

RLE (relatieve lichteenheden), dan gaan
we opnieuw schoonmaken. Daarmee is
de kans op kruisbesmetting een stuk ver-
minderd. Producten met allergenen
slaan we gescheiden op in klantgerichte
magazijnen. Daarvan hebben we er een
viertal.”

Nauta-mengers
Tijdens de rondgang hangt in het ge-
bouw nog de geur van verse verf en kit.
Die wordt bij het betreden van een pro-

‘Onze kleinste batch is vijfentwintig
kilo, de grootste drie ton’

De stortkoker van de Nauta-menger voor en na reiniging. 

Zojuist gereinigde en gedesin-
fecteerde schroefdeel van de
Nauta-menger.
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ductieruimte snel verdrongen door het
aroma van met komijn verrijkte peper-
poeder. Van de tien productiecellen heb-
ben er vier drie verdiepingen, de overige
zes hebben er twee. Eenderde van de sta-
tions is nog niet in gebruik, wachtend op
een taak in de nabije toekomst. De bo-
venverdiepingen zijn ingericht op de
stort van producten in de mengketels, de
tussenlaag voor de schoonmaak van de
schroef en installatie en beneden is afge-
stemd op het verpakkingsproces. Voor
een visueel onderscheid zijn alle hoogste
etages geel geverfd. Twee hoog is in
blauw uitgevoerd en de begane grond in
oranje.
Het mengen van poeders is de bulk van
de business bij Kompak Food. Productie
heeft de beschikking over een 4.000-,
een 2.500- en een 300-liter-Nauta-men-
ger, goed voor de nodige flexibiliteit bij
het mixen van flavours en ingrediënten.
Wat wordt er zoal gemengd? Spiering:
“Tja, wat niet. We mengen alles van zoet
tot hartig. IJsmixen, smaakmakers voor
snacks, vlees- en convenience-produc-
ten, en we doen ook koffieachtige en
chocoladeproducten. Onze kleinste
batch is vijfentwintig kilo, de grootste
drie ton.”
Een centrale gang scheidt de tien werk-
stations van de magazijnen voor te men-
gen ingrediënten en gerede producten.
Hier heerst overdruk, in de cellen onder-
druk, zodat het gelijktijdig mengen van
bijvoorbeeld hartige en zoete producten
in naast elkaar gelegen units zonder geu-
roverdracht verloopt. Op de derde verdie-
ping biedt een overloop plaats aan het
klaarzetten van partijen ingrediënten
voor het mengproces in een van de vier
Nauta-mengers. Met de receptuur in de
hand wordt een batch in een tot ander-

half uur gereed gemaakt
voor productie. De eind-
controle op de juiste
samenstelling heeft plaats
door vergelijking van de
receptuurlijst met de ingre-
diëntencodes. Vooralsnog
een handmatig, visueel
proces dat in de praktijk
prima blijkt te voldoen.

(Om)verpakken
Elke unit heeft een eigen
afvulstation. Er wordt ver-
pakt met een ‘blaasbalg’,
waarbij de operator de
bulkzak na plaatsing
opblaast met een voetpe-
daal om hem af te laten
vullen. Desgewenst kan er
begast worden, inclusief
een meting op het residuair
zuurstofgehalte.
De zes units met twee ver-
diepingen zijn vooral inge-
richt op het (om)verpakken van bulkzak-
ken naar kleinere hoeveelheden. “Veel
klanten laten big bags ompakken naar
zakken. Grondstoffenhuizen willen die
producten bijvoorbeeld ontvangen in
zakken van 3, 5 of 10 kilo. Ook pakken we
om van zakken naar sachets, blokbodem-
zakken, dozen en potjes. Omgekeerd
storten we ook zakken, dozen en drums
in big bags.” Bij dit verpakken komt nog
veel handwerk kijken. “Als het loont te
automatiseren doen we dat. Veel van het
werk zit in het afvullen van big bags naar
zakken in de vijf- tot vijfentwintigkilo-
range en daar zouden we robotisering
voor kunnen uitrollen.” Ondertussen
worden in de laatste unit vitaminetablet-
ten overgepakt. “Die tellen en transwrap-

pen we. Daarna gaan de verpakkingen
naar de sociale werkplaats waar het label
erop gaat.”

Informatie delen
Net als andere co-packers biedt Kompak
constructies aan, waarbij de klant mee-
betaalt aan de investering in een nieuwe
installatie zonder daarvoor diep in de
buidel te hoeven tasten. Spiering: “Klan-
ten met speciale wensen hoeven dan niet
direct te investeren. Bepaalde formaatde-
len kopen we bijvoorbeeld in en slaan we
om in de handelingprijs.” Een andere
service is het fabriceren van een nieuw
product voor voedingsmiddelenprodu-
centen totdat het zich bewezen heeft in
de markt. Wordt er voldoende volume
afgezet, dan kan de productie verhuizen
naar de eigen fabrieken.
Hoewel outsourcing opgang maakt, blij-
ven er producenten die er niet aan willen.
Voornaamste reden is de angst op het
uitlekken van recepturen, ondanks door
Kompak getekende geheimhoudings-
clausules. Spiering wijst erop dat bedrij-
ven die wél voor uitbesteden kiezen, kun-
nen profiteren van het feit dat voor meer-
dere bedrijven vaak dezelfde apparatuur
wordt gebruikt. Dat kan tientallen pro-
centen schelen. “Hoe meer kilo’s we voor
derden kunnen maken, hoe goedkoper
het wordt. En nogmaals, discretie heeft
bij ons de hoogste prioriteit.” 

Vincent Hentzepeter

Inwegen van een ingrediëntenmonster door analist Koen Janssen.

De inslag van grondstoffen bij Kom-
pak Food verloopt handmatig en is
nog niet geautomatiseerd. De lot-
nummers worden geregistreerd bij
binnenkomst en ingeboekt, waarbij
eventuele allergenen op een etiket
kunnen worden aangevinkt. Tijdens
het afwegen van de receptuur wordt
dit nummer weer gekoppeld aan de
productielijst. Aan het ingrediënt
wordt op papier een nieuwe batch-
nummer toegekend dat gearchiveerd
wordt. Dit batchnummer dient ook als
basismonstercode voor de laboratori-

umtest. Barcodescanning moet de
grondstofregistatie in de toekomst
automatiseren.

Tracking en tracing

Etikettenrol voor allergenenmarkering.


