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In de veiligheidsweek hebben qij laten zien dat veiligheid de nummer 1 prioriteit 
van Mauser Packaging Solutions blijft. Veiligheid is een belangrijk onderdeel 
van ons duurzaamheidsinitiatief, gericht op mensen, klanten (producten en 
diensten) en duurzaam succes. 

Het bedrijf is behoorlijk gegroeid; we werken er hard aan om onze mensen te 
behouden en hen voortdurend te betrekken bij ons bedrijf. Dit is onderdeel van 
ons Mensen-Centraal-initiatief gericht op veiligheid, training en ontwikkeling 
en communicatie.

Kijken we vooruit neaar 2019 dan zijn we als leiderschapsteam gefocust op zes kritieke succesfactoren 
(Critical Success Factors, CSF) die gelden voor vrijwel elke discipline in het bedrijf. U zult meer horen over de 
CSF’s en welke rol u speelt bij het bijdragen aan dit succes. Wij investeren dit jaar $ 170 miljoen aan kapitaal 
terug in ons bedrijf, en hebben uw hulp nodig om echt “het verschil te maken”. Ik ben ervan overtuigd dat u 
mijn oproep beantwoordt en de uitdaging aangaat. 

Mijn 12 fabrieksbezoeken tijdens 
de veiligheidsweek bevestigden 
mijn sterke overtuiging dat 
Mauser Packaging Solutions 
de beste mensen in de sector 
heeft en ik blijf nederig om zo’n 
intelligent, gericht en toegewijd 
team te leiden.

Nogmaals bedankt voor alles 
wat u doet om ons bedrijf tot een 
succes te maken te maken.
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over prijzen voor 
staal en hars

MENSEN
Een werkplek waar 

veiligheid voorop staat 
ondersteunen en 

laten groeien



KLEINE VERPAKKING 
VIEREN VAN VEILIGHEID 

Small Packaging is er trots op mee te delen dat bij de 
kunststoffaciliteit Mauser Packaging Solutions-Indianapolis in vijf 
jaar tijd tot 18 november 2018 ergeen registreerbaar incident heeft 
plaatsgevonden. 

In de afgelopen vijf jaar hebben ongeveer 100 werknemers 
een productieactiviteit in Indianapolis gehad, waarbij ze bijna 
1 miljoen manuren aan productie van extrusie geblazen jerrycans 
verwerkten. 

Werknemers van de Mauser Packaging Solutions-Indianapolis 
zijn constant bezig met het belang van veiligheid en blijven zoeken 
naar mogelijkheden om de veiligheidssystemen te verbeteren. 
Sinds 2013 heeft de faciliteit geïnvesteerd in:

• een B18 omsnoeringsmachine om constante interactie met 
machineonderdelen te voorkomen;

• het vervangen van zware houten laaddeuren door lichtere, 
veiligere deuren;

• ventilatie en grote ventilatoren uitsluitend doorgevoerd voor 
het comfort en de veiligheid van de werknemers;

• de verplaatsing van de ingang voor de werknemer om uit de 
buurt van gebieden met veel verkeer van vorkheftrucks te 
blijven;

• extra hydraulica, robotica en elektriciteitstraining voor 
onderhoudsteams door een derde partij;

• een training over onderzoek naar ongevallen. Deze training 
was voor alle leden van de subcommissie veiligheid.

Om dit te vieren, is er op 21 december 2018 voor alle 
werknemers van Mauser Packaging Solutions-Indianapolis 
een lunchbijeenkomst geweest. Hierbij waren ook aanwezig 
Ken Roessler, President & CEO; Bruno Couteille, EVP Human 
Resources; Greg Hutchison, VP Small Packaging-Plastics; 
Stephan Dechert, directeur Operations Small Packaging-Plastics; 
Allen Coppolo, EHS Director Small Packaging.  
 

“Het bereiken van een doel van nul gewonden en nul-letsel 
gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het vereist een 
toewijding voor een lange termijn. Fabrieken met goede 
veiligheidsprestaties werken met zowel praktische als out-of-the-
box denkers. Indianapolis heeft hard gewerkt om deze prestatie te 
bereiken”, zegt Allen Coppolo.

FINANCIËN 
VEILIGHEID OPNIEUW DEFINIËREN  EEN 
FOCUS OP KAPITAALVERBETERINGEN  
TOM DE WEERDT, CHIEF FINANCIAL OFFICER

“Veiligheid opnieuw definiëren” is makkelijker gezegd dan 
gedaan en klinkt zelfs als de oplossing van een nieuw jaar. Bij 
Mauser Packaging Solutions is het geen loze uitspraak. Het is een 
tastbare, onafwendbare en publieke verbintenis. Om als bedrijf 
succesvol te zijn, nemen we de veiligheid van onze werknemers 
serieus. 

In 2018zijn we begonnen met financieel te investeren in veiligheid 
Mauser Packaging Solutions heeft in een jaar tijd kapitaal 
uitgegeven dan ooit tevoren om de veiligheid van onze werknemers 
te verbeteren. Velen van u hebben deze investeringen persoonlijk 
gezien in faciliteiten zoals: het plaatsen van nieuwe hekken 
om te zorgen voor goede beveiliging van de machine, infrarood 
vergrendelingssystemen, verbeteringen van de markering op de 
winkelvloer en meer.

Deze inspanning zal in 2019 niet alleen worden voortgezet, maar 
zal nog intenser worden ingezet met nog een recordjaar van 
veiligheidsgerelateerde investeringen in onze fabrieken over 
de hele wereld. We focussen ons op het opnieuw definiëren 
van veiligheid. Werknemers zullen dit terugzienin 2019 in 
veiligheidsinvesteringen, zoals:

• kapitaalinvesteringen die de veiligheid van onze 
gereedschappen, apparatuur, machines en gebouwen en de 
bredere werkomgeving blijven verbeteren;

• inzetten van veiligheidsexperts in verschillende delen van de 
organisatie;

• doorlopende en verbeterde training en educatie uitgerold 
binnen de gehele organisatie;

• frequentere communicatie rond veiligheid, bijna-ongevallen, 
incidenten en preventie van incidenten.

Ondanks alle investeringen die we als organisatie kunnen doen, 
is een van de meest kritische factoren voor het creëren van een 
veiligere werkomgeving het belang van veiligheid van iedereen. 
Het motto “als u iets ziet, zeg iets” is van cruciaal belang. Zeg het 
als u een veiligheidsprobleem ziet, of het nu gaat om een onveilige 
werkruimte, een onveilig proces of een onveilige actie door een 
medewerker. Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om het te 
zeggen en elkaar te beschermen. 

Mauser Packaging Solutions maakt van veiligheid een prioriteit 
en investeert flink in het creëren van een veiligere werkomgeving 
voor ons allemaal. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor ons allemaal. Geen uitzonderingen. Niets is belangrijker dan 
uw en onze veiligheid. 



INTERNATIONAL PACKAGING 
NADENKEN OVER 2018, VOORUITKIJKEN NAAR 2019
MICHAEL STEUBING, PRESIDENT, INTERNATIONAL PACKAGING 

2019 INTERNATIONAL PACKAGING HEEFT DOELEN 
GESTELD EN HEEFT INITIATIEVEN ONDERNOMEN OM 
DEZE TE BEREIKEN.
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In 2018 introduceerden 
we de eerste medische 

afvalcontainers gemaakt 
van 100% gerecycleerde 

kunststoffen gegenereerd 
uit verpakkingsafval van 

consumptie artikelen. 
Met verschillende 

nieuwe investeringen 
in de allernieuwste 

blaasvormtechnologieën 
van Mauser Machinery, gaan 
we door met het aanbieden 

van verpakkingen met 
een aanzienlijk kleinere 
ecologische voetafdruk.

Ons doel in 2019 is 
om een verbeterde 

werksfeer te creeren 
door onze productiviteit te 

optimaliseren en nieuwe en 
verbeterde lean-processen 

te implementeren. We 
hebben het adviesbureau 

BeST ingeschakeld om 
onze productiviteit te 

optimaliseren en nieuwe en 
verbeterde lean-processen 
in zeven Europese fabrieken 

in 2018 en nog eens vijf in 
2019 te implementeren. 

In 2018 legden we de 
nadruk op de EEN-

bedrijf-mentaliteit. Ons 
merkambassadeursprogramma 

heeft alle niveaus van de 
organisatie vertrouwd 
gemaakt met de pijlers 

van de bedrijfsvisie terwijl 
EEN-bedrijf-evenementen 

werknemers hebben 
betrokken bij International 
Packaging. In 2019 zullen 
we ons verder focussen 
op het verbeteren van 
de werkomgeving en 
het implementeren 

van waarderings- en 
erkenningsprogramma’s.

Vanuit onze visie “Duurzaamheid opnieuw 
definiëren” hebben we de belangrijkste pijlers 
gebouwd, die onze focus, onze aandacht en 
onze middelen sturen. Onze toewijding aan 
veiligheid, organisatorische inspanningen, 
operationele verbeteringen en investeringen 
helpen ons om onze doelen te bereiken en 
toekomstige groei mogelijk te maken. Bovenal 
zijn onze mensen ons meest waardevolle 
bezit. Daarom is een toewijding aan hun 
veiligheid de basis voor alles wat we doen.

De bedrijfseenheid International 
Packaging boekte in 2018 aanzienlijke 
vooruitgang op veiligheidsgebied en zal 
die vooruitgang in 2019 voortzetten met 
een veiligheidscampagne gericht op 
gezondheid en veiligheid op het werk. 
De campagne van 2019 begon met de 
wereldwijde veiligheidsweek en zal het 
hele jaar door worden ondersteund met 
veiligheidsthema’s om het bewustzijn te 
vergroten en verbeteringsactiviteiten, 
posters, presentaties, teamoefeningen 
en veiligheidsquizzen en beloningen voor 
deelname door werknemers aan te moedigen. 

Onze toewijding aan veiligheid, 
organisatorische inspanningen, operationele 
verbeteringen en investeringen zullen 
ons helpen om onze doelen te bereiken en 
toekomstige groei mogelijk te maken. Onze 
mensen hebben een passie voor ons bedrijf en 
leveren geweldige producten en diensten aan 
onze klanten.



LARGE PACKAGING
OPKOMEN VOOR VEILIGHEID

“Als het op veiligheid aankomt, 
bestaat er nooit ‘goed genoeg... 
Onze inspanningen moeten 
doorlopend en consistent zijn en in 
stand worden houden.”
 - John Dergentis  
Vice President van North America Fibre Division en lid 
van het veiligheidsteam van Large Packaging

Het veiligheidsteam van Large Packaging is een van de 
drijvende krachten achter veiligheid in de voorhoede 
van ons bedrijf, is uitvoerbaar en duurzaam en heeft 
betrekking op iedereen. 

“Focussen op veiligheid is van cruciaal belang voor 
ons bedrijf, voor u en voor elkaar”, zegt Nick Sheets, 
directeur Environmental, Health and Safety (EH&S)/
Regulatory Group, Large Packaging. 

Het begint allemaal met mensen en een plan. Met 
de steun van President Glenn Frommer van Large 
Packaging werkten Nick en zijn team van ervaren 
veiligheidsdeskundigen aan een stappenplan voor 
gezondheid en veiligheid van de omgeving die processen 
en praktijken identificeert, een energie rond veiligheid 
genereert en de gedeelde veiligheidsmissie van het 
bedrijf versnelt. 

Het stappenplan van het veiligheidsteam van Large 
Packaging richt zich op drie belangrijke gebieden:

1. Werkomgeving

Om werknemers te beschermen, is het belangrijk om 
eerst stil te staan bij de werkomgeving en te focussen op 
het elimineren van fysieke gevaren, zegt Nick. 

2. Beheersystemen

Het implementeren van een uitgebreid veiligheidsplan 
vereist een systematische aanpak en verantwoording. 

3. Vaardigheden en kennis

Training

Doorlopende training is een belangrijk onderdeel van het 
plan van het veiligheidsteam. Gedurende 2019 sponsort 
het team een 30-uurs OSHA-certificeringscursus. 

Communicatie

Het veiligheidsteam benadrukt het belang 
van communicatie bij het voldoen aan 
veiligheidsdoelstellingen. De dagelijkse 
contactmomenten met werknemers aan het begin 
van elke dienst zijn gericht op het verhogen van het 
veiligheidsbewustzijn en het geven van voorlichting over 
veilig gedrag, de wekelijkse veiligheidsbijeenkomsten 
bieden een forum voor een open dialoog tussen het 
veiligheidsteam van Large Packaging, leidinggevenden 
en managementteams van fabrieken. 

Hoe weet het team of hun plan succesvol is? 

“Als het op veiligheid aankomt, is er nooit ‘goed 
genoeg’”, zegt John Dergentis, VP van North America 
Fibre Division en lid van het veiligheidsteam van Large 
Packaging. “Hoewel we onze veiligheidsinspanningen 
kunnen meten met behulp van industrienormen en 
berekeningen, moeten we blijven doen wat het beste is 
voor onze werknemers en ernaar streven perfect te zijn 
in ons proces. Onze inspanningen moeten doorlopend en 
consistent zijn en in stand worden gehouden.” 



HUMAN RESOURCES 
DUURZAAMHEID OPNIEUW DEFINIËREN DOOR 
MENSEN 
BRUNO COUTEILLE, EVP HUMAN RESOURCES

Bij Mauser Packaging Solutions zetten we duurzaamheid in actie door onze 
geschoolde personeelsbestand te behouden en te laten groeien. 

Naarmate de digitale revolutie de productie bereikt, ondergaan de 
vaardigheden op de werkvloer een snelle verandering en heeft het bedrijf 
vaak moeite om geschoolde werknemers te vinden voor geavanceerde 
productiefaciliteiten. Met ongeveer 7.000 productiemedewerkers 
wereldwijd, zetten we ons in om het personeelsbestand voor 
productie te versterken door wat we industriële omscholing of een 
stageprogramma noemen. 

Onze werknemers beschikken over een schat aan kennis en 
ervaring. Deze expertise is van cruciaal belang voor de volgende 
generatie werknemers, maar een rigoureus, gestructureerd 
ontwikkelingsprogramma is nodig om ervoor te zorgen dat nieuwe 
werknemers de training krijgen die nodig is om binnen een redelijke tijd 
volwaardige onderhoudsmedewerkers of technici te worden. 

Met de introductie van het wereldwijde stageprogramma van Mauser 
Packaging Solutions in 2019 zullen we de expertise van onze huidige 
werknemers gebruiken om de volgende generatie te trainen om 
onderhouds- en procestechnici te ontwikkelen. Het programma is 
bedoeld voor huidige en nieuwe werknemers die bereid zijn om zich voor 
een lange termijn te binden aan het programma en het bedrijf. Stagiairs 
ontvangen in het nieuwe programma klassikaal instructies en ervaren 
praktische betrokkenheid en praktijktraining. Afgestudeerden zijn 
volledig voorbereid om te voldoen aan onze huidige eisen op het werk als 
bekwame monteurs, elektriciens en gereedschaps- en matrijsmakers.

 “De sleutel tot het succes van Mauser Packaging Solutions is de 
beschikking over hooggeschoolde productiemedewerkers. Door het 
Duitse stagemodel in het hele bedrijf op te nemen, toont Mauser een 
bewezen benadering van industriële omscholing die waarde toevoegt 
aan de sector, gezinnen en gemeenschappen versterkt, en de economie 
ondersteunt”, zegt Bruno Couteille, EVP Human Resources.

We zullen de komende maanden meer informatie over dit programma 
publiceren en kijken ernaar uit om te zien hoe het programma 
huidige en toekomstige werknemers in staat stelt uit te blinken in hun 

gekozen vakgebieden.

Mensen Producten en 
diensten

Financiële 
stabiliteit op de 
lange termijn

Stages

STAGEPROGRAMMA 
OM EEN DUURZAAM 
PERSONEELSBESTAND 
TE CREËREN

Het succes van Mauser is afhankelijk van 
de onderling afhankelijke kracht van onze 
mensen, onze producten en diensten 
en onze financiële stabiliteit op de lange 
termijn. Een investering in stages is een 
investering in onze mensen. 

 Stageprogramma’s begonnen in de Middeleeuwen toen hoogopgeleide 
vakmensen de kunst van hun ambacht doorgaven. De praktijk werd later 
aangepast voor industriële ambachten tijdens de industriële revolutie.
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VEILIGHEID OPNIEUW DEFINIËREN 
Veiligheidsweek 2019

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen. Om het belang van deze 
verantwoordelijkheid aan te tonen, neemt Mauser Packaging Solutions een 
vernieuwde focus op veiligheid op in onze prioriteiten voor 2019. 

Omonze campagne “Veiligheid opnieuw definiëren” in 2019 te starten heeft 
elke werknemer op elke locatie hun dagelijkse activiteit gestopt om stil te 
staan bij campagne voor “Wereldwijd stilstaan bij veiligheid” op maandag 14 
januari. Dit stilstaan was niet een reactie op een specifiek incident, maar een 
moment om proactief onze gezamenlijke focus op veiligheid in te stellen bij 
het ingaan van een nieuw jaar. De werknemers hebben de rest van de week 
deelgenomen aan andere veiligheidsgerelateerde activiteiten. 

Het belang van veiligheid beschermt ons meest waardevolle bezit, onze 
mensen. Ons succes als bedrijf is afhankelijk van onze mensen en onze 
grootste verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat elke werknemer 
aan het einde van elke dag veilig thuiskomt. 

Ons meest waardevolle bezit zijn onze mensen en er is niets 
belangrijker dan hun veiligheid. Niets. 


