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In de eerste helft van het jaar heeft het directieteam gewerkt aan de ontwikkeling van 
ons eerste strategische plan “One Mauser”. Het werk dat we hebben gedaan, heeft onze 
kritische succesfactoren voor 2019 omgevormd tot een overkoepelende bedrijfsstrategie die 
Platformoptimalisatie wordt genoemd. Platformoptimalisatie is afgeleid van onze visie, missie 
en waarden en zal ons helpen bij het navigeren door moeilijke marktomstandigheden. Hier wil ik 
met u de belangrijkste leerpunten van de strategie delen:

• De fundamenten van onze activiteiten zijn zeer gezond - goede markten, doorvoer van 
grondstoffen, sterk profiel van vrije cash flow en een sterke pijplijn van toekomstige acquisities.

• We hebben nieuwe verkoopkansen geïdentificeerd waar we zaken/aandeel kunnen winnen 
door te profiteren van onze schaalgrootte en ons bereik te vergroten door selectief terug te 
investeren in het bedrijf.

• We hebben onze Kritische Succes Factoren voor 2019 opnieuw ontworpen om een platform 
te creëren dat tot succes na 2019 zal leiden. Lees meer over Platform Optimalisatie in deze 
nieuwsbrief. 

• Ongeacht de marktomstandigheden is het voor ons bedrijf belangrijk en noodzakelijk om te 
blijven investeren in het bedrijf - mensen (Training en ontwikkeling), kapitaal (veiligheid en 
productiviteit) en technologie (Cyberbescherming en logistieke systemen).

Ondanks de lagere vraag uit de markt en de zwakkere eindmarkten die we momenteel ervaren, 
heeft het bedrijf nog steeds een geweldige uitgangspositie voor de toekomst.  We zitten in de 
juiste segmenten van de markt, hebben de juiste producten voor onze klanten en vooral; we 
hebben de juiste mensen om het plan uit te voeren. 

Het is nooit prettig om lagere volumes door middel van het verlagen van de kosten te moeten 
aanpakken, maar ik denk dat het belangrijk is dat we blijven kijken naar de toekomst van het 
bedrijf, die zeer positief is.
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INZICHT IN ONS BEDRIJF
GROTE VERPAKKINGEN

Vezelcontainers zijn licht 
van gewicht en hebben 
verschillende toepassingen 
in agrarische markten. 
We hebben een groot 
klantenbestand dat onze 
containers gebruikt voor 
het vervoer van knoflook, 
tomaat en chilipepers 
tijdens het oogstseizoen.
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Kunststof-, staal- en vezelvaten; IBC's

Chemie, Petrochemie, 
Smeermiddelen, Landbouw, 
voeding en dranken, verf en coating, 
farmaceutische en cosmetische 
producten
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PRODUCTEN LIJNEN

VEZEL METALEN KUNSTSTOFFEN IBC

Stapelbare IBC's zijn een 
veilige vervoersmethode 
en een efficiënte manier 
om het gebruik van 
magazijn- en trailerruimte 
te maximaliseren. IBC's zijn 
de voorkeurscontainer in 
vele industrieën, waaronder 
klanten die verf en coatings 
produceren.

Onze kunststof containers 
worden gebruikt in 
verschillende industrieën, wat 
de grootste duurzaamheids- 
en recyclagevoetafdruk in de 
industrie creëert en ons de 
nummer 1 leverancier van 
kunststof vaten maakt. Een 
aantal van onze klanten uit de 
voedings- en drankenindustrie 
gebruiken deze container voor 
het vervoer van smaakstoffen.

Stalen vaten worden 
voornamelijk gebruikt in de 
chemische en petrochemische 
markten vanwege de 
vertrouwde duurzaamheid. 
Een variant van het vat met 
een kunststof bekleding 
maakt het mogelijk om deze 
container ook te gebruiken in 
voedselveilige toepassingen, 
zoals chocolade. 



ONDERDELEN VAN ONZE VISIE
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Ontwikkeling van 
mensen X X X

Mauser Operating 
Systeem X X X

Logistieke strategie X X X

Logistiek systeem X

Inkoopkosten 
optimalisatie X X X

Verticale integratie X X

Machineautomatisering  
(Veiligheid)

X X

Procesoptimalisatie  
(SI&OP, Gedeelde diensten)

X X X X X

Nieuwe 
productontwikkeling X X X

Uitmuntendheid voor  
de klant X X

MISSIE

VISIE

HOEKSTENEN VAN 
DUURZAAMHEID

Betrokkenheid
Wij zijn toegewijd aan onze mensen, 
aan veiligwerken, aan onze klanten, 
aan de kwaliteit van onze productenen 
aan een duurzame wereldwijde 
winstgroei.  

Innovatie
Wij zijn een team dat gericht is op 
innovatie. We zullen onze lange 
geschiedenis van het brengen 
van nieuwe ideeën en innovatieve 
processen en producten naar onze 
klanten voortzetten. 

Uitmuntendheid
Wij produceren en leveren 
een ongeëvenaarde reeks 
kwaliteitsproducten op tijd en zetten 
wereldwijd een nieuwe standaard  
voor uitmuntendheid, gebaseerd op 
onze procesfocus. 

Passie
Wij zijn gepassioneerd over onze 
producten, diensten, klanten en het 
bereiken van onze doelstellingen. 
We zetten ons enthousiasme en 
vindingrijkheid in de hele organisatie in 
om elke dag beter te zijn.

Partner 
met klanten om ongeëvenaarde 
kwaliteit en klantenservice te 
bieden
 
Aantrekken, ontwikkelen en 
behouden 
van gepassioneerde Mauser 
Packaging Solutions teamleden
 
Innovatieve 
productontwerpen en oplossingen 
creëren om de behoeften van de 
klant te overtreffen 

Huidige activiteiten 
en toekomstige overnames als 
één wereldwijd en geïntegreerd 
platform te exploiteren

Toonaangevend 
in de industrie in het creëren van 
gerecycled materiaal door gebruik 
te maken van ons unieke, gesloten 
servicemodel

Wereldwijd leider van 
hoogwaardige, duurzame 
verpakkingsproducten 
en -oplossingen om onze 
klanten te helpen hun 
bedrijf te laten groeien en 
waarde te creëren voor 
onze aandeelhouders.



EÉN MAUSER
EÉN BEDRIJF GERICHT OP DUURZAME GROEI

ONDERDELEN VAN ONZE VISIE

Partner met 
klanten

Aantrekken, 
ontwikkelen  

en behouden van 
een team

Creëer innovatieve 
ontwerpen en 
oplossingen

Werken als 
één wereldwijd 

platform

Toonaangevend in 
Containerherge-

bruik en -recycling

PR
OJ

EC
TE

N

Ontwikkeling van 
mensen X X X

Mauser Operating 
Systeem X X X

Logistieke strategie X X X

Logistiek systeem X

Inkoopkosten 
optimalisatie X X X

Verticale integratie X X

Machineautomatisering  
(Veiligheid)

X X

Procesoptimalisatie  
(SI&OP, Gedeelde diensten)

X X X X X

Nieuwe 
productontwikkeling X X X

Uitmuntendheid voor  
de klant X X

We hebben onze kritische succesfactoren voor 2019 
omgevormd tot een overkoepelende bedrijfsstrategie die 
platformoptimalisatie heet. Platformoptimalisatie is 
afgeleid van onze visie, missie en waarden en zal ons helpen 
bij het navigeren door moeilijke marktomstandigheden die 
leiden tot succes op lange termijn. 
Platformoptimalisatie is een verbetering van onze Kritieke 
Succes Factoren om de activiteit een continu onderdeel te 
maken van onze strategie-uitvoering. De structuur zal ons 
helpen onze visie te realiseren door onze voortdurende 
inspanningen te richten op impactvolle projecten. Elk 

platform optimalisatieproject ondersteunt onze visie op een 
unieke manier en zorgt samen voor een aanzienlijke impact. 
Alle projecten blijven voortbouwen op onze hoekstenen van 
duurzaamheid, in het bijzonder de passie die in elk van onze 
Mauser verpakkingsoplossingen teamleden te vinden is.
De onderstaande projecten zijn er in grote lijnen op gericht 
om ons team te voorzien van de training, tools en middelen 
om een positieve impact te hebben op onze klanten en 
ons succes als bedrijf.  Om deze impact te bevorderen, 
stroomlijnen we onze dagelijkse activiteiten door het 
creëren van gemeenschappelijke systemen, processen 
en doelstellingen. 



De ontwikkeling van 
leiderschap in de 

frontlinie 
 

Onze leidinggevenden de 
beste instrumenten geven 

om effectieve leiders te zijn.
 

De lancering in de herfst van 2019, een nieuw 
proefprogramma voor supervisie-ontwikkeling, zal ons 

leiderschap in de frontlinie de vaardigheden aanleren 
die nodig zijn om effectief te communiceren, een 

positieve werkomgeving te creëren, met verschillende 
persoonlijkheden om te gaan en het succes van het team  

te bevorderen.

 
Neem contact op met een vertegenwoordiger van 

personeelszaken voor meer informatie.

 
U leert. Wij ondersteunen u. U bevordert 

uw carrière. We groeien allemaal.
 

De vergoeding van studiekosten stelt werknemers in 
staat om door middel van volwasseneneducatie de 

mogelijkheden voor vooruitgang en groei na te streven. De 
studiekostenvergoeding dekt de opleidingskosten, 

zodat u zich kunt richten op het verbeteren 
van uw vaardigheden.

 
Neem contact op met een 

vertegenwoordiger van 
personeelszaken voor 
programmagegevens, 

aanvraagformulieren en 
vergoedingsmaxima die 

specifiek zijn voor elk land.

 

Om te zegevieren op 
de markt, moet je 
eerst winnen op de werkplek.

In september/oktober 2019 zullen vijftien kleine en grote 
verpakkingsbedrijven deelnemen aan een medewerkers 
betrokkenheidsonderzoek. Het onderzoek zal zich 
concentreren op het identificeren van problemen, 
mogelijkheden voor teambuilding en het herkennen van 
verbeterpunten die de prestaties kunnen verbeteren, 
motiveren en de tevredenheid van medewerkers  
kunnen verbeteren.

 
2019 Onderzoek naar 
de betrokkenheid van 

werknemers bij de 
onderneming 

 
Help ons de toekomst vorm te geven.
 
In de herfst van 2019 zal ons wereldwijde leer programma in 
Noord-Amerika van start gaan. Leerlingen zullen gedurende 
een driejarig educatief en technisch programma mechanische 
en elektrische onderhoudsvaardigheden ontwikkelen.

Vanaf september zal de eerste klas met leerlingen 
op meerdere locaties in Noord-Amerika 
gaan starten.
 
Contact: Jason Wasikowski, 
manager technische opleiding, 
personeelszaken
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We brengen duurzaamheid in de praktijk door ons personeelsbestand in stand te houden en uit te breiden. Door te 
investeren in onze mensen, investeren we in de toekomst van ons bedrijf. In 2019 lanceren we een aantal belangrijke 
initiatieven die een centrale rol spelen bij het bieden van kansen aan onze medewerkers - zodat onze medewerkers 
gedurende hun hele loopbaan bij Mauser Packaging Solutions kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen.
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Bij Mauser Packaging Solutions bent u - onze toegewijde medewerkers - onze 
grootste troef en het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat  
u elke dag veilig en gezond thuiskomt bij uw gezin en uw dierbaren.

VEILIGHEID 
hangt van iedereen af.
Aan MauserNOW is een hoofdstuk “Veiligheidskenmerken” toegevoegd.  
Deze sectie erkent de prestaties, upgrades en verbeteringen op het gebied van 
veiligheid van faciliteiten en werknemers.

Bezoek www.MauserNOW.com om op de hoogte te blijven van alles wat er in de 
wereld van Mauser Packaging Solutions gebeurt. 


