
DIRECTIEMEDEDELING
KEN ROESSLER, DIRECTEUR EN CEO, MAUSER VERPAKKINGSOPLOSSINGEN
Aan het einde van 2019, kan ik het gevoel van een gemiste kans niet loslaten. De negatieve impact van 
de wereldwijde industriële vertraging had een uitgesproken effect op onze algemene resultaten van 
2019, die ruim onder onze doelstellingen vielen. In 2019 zagen we de wereldwijde volumes ongeveer 4% 
dalen ten opzichte van een relatief zwak 2018. De impact van de tarieven, de economische onzekerheid, 
een rampzalige landbouwomgeving die veroorzaakt is door weersomstandigheden en verhoogde 
geopolitieke risico’s gaven allemaal aanleiding tot een merkbaar verzwakte industriële vraag. Ondanks 
alle negatieve geluiden over de volumes, konden we onze winst laten groeien en een aantal belangrijke 
doelen realiseren die goed zijn voor het succes van het bedrijf op de lange termijn. We waren in staat 
om: 

• ons managementteam te versterken;

• de integratie van onze oude activiteiten voort te zetten;

• de Noord-Amerikaanse business units Reconditionering en Grote Verpakkingen, evenals de 
business units EMEA Reconditionering en International, met succes te consolideren om te voldoen 
aan de “One Mauser”-vraag van onze klant;

• het Mauser Platform Optimization (MPO)-programma te ontwikkelen, waarvan we denken dat dit 
een belangrijke onderscheidende factor voor ons zal zijn de komende jaren.

We hebben een sterke basis gelegd voor succes op de lange termijn. Onze strategische 
planningsoefeningen hebben onze overtuiging bevestigd dat we in de juiste markten participeren en 
een concurrentievoordeel hebben door ons brede product- en dienstenaanbod. In 2020 zullen we sterk 
blijven investeren in Mensen, Kapitaal en Technologie. Daarnaast zullen we middelen financieren om 
te voldoen aan onze MPO-verwachtingen die in ons businessplan zijn opgenomen. Belangrijk is dat 
we het vertrouwen van onze aandeelhouders, onze schuldbeleggers en klanten behouden. Het is het 
vertrouwen dat we in onszelf en in elkaar hebben dat ervoor zorgt dat Mauser zal blijven zien groeien en 
bloeien.

Ik kijk vooruit naar 2020 met een enorm optimisme, dat voorkomt uit het werk dat we in 2019 samen 
hebben gedaan en de wetenschap dat we op het hoogste niveau kunnen presteren. Het is mij een grote 
eer geweest om het bedrijf te leiden en ik wil u allen graag bedanken voor uw bijdragen.

Tot slot wens ik u allen de beste wensen voor de feestdagen, een goede gezondheid en geluk in het 
nieuwe jaar.  Tot ziens in 2020!
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reconditionering

PRODUCTIE BIJ 
MAUSER 
Ongeëvenaarde 
toewijding. 
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BEDIEND

FACILITEITEN

TEAM-
LEDEN

PRODUCTEN EN DIENSTEN

INZICHT IN ONS BEDRIJF
INTERNATIONALE VERPAKKING EN EMEA RECONDITIONERING

Chemisch, petrochemisch, 
voeding & dranken en 
farmaceutisch

47 

2.600+

KUNSTSTOF
Nieuw, gewassen, gemaakt van 
gerecycleerd plastic
Speciale kenmerken: 
Goedgekeurd door VN, meerlaags, 
barrièrefunctionaliteit, geleidend

METAAL
Standaard en gespecialiseerde 
stalen vaten
Speciale kenmerken: 
Goedgekeurd door VN, binnenkant 
gecoat, lithografisch drukken

GECOMBINEERDE IBC
Nieuw, gereviseerd, gewassen, 
gemaakt van gerecycleerd plastic
Speciale kenmerken: 
Goedgekeurd door VN, meerlaags, 
barrièrefunctionaliteit, antistatisch, 
UL, aseptisch

VEZEL
Metalen en plastic afdekkingen
Speciale kenmerken: Goedgekeurd 
door VN, PE-gecoat, met deklaag, 
met binnenvoering, volledig vezel

MACHINES
Speciale kenmerken: Geavanceerde 
blaasgiettechnologie, één- 
en meerlaagse technologie, 
gepersonaliseerde productie- 
en follow-up-apparatuur, 
kennisservices

RECONDITIONERING
Speciale kenmerken: 
Gepersonaliseerde 
verzamelingsprogramma’s, 
transparante richtlijnen en 
geavanceerde rapportage, 
vlootbeheer en wasservices

GERECYCLEERD HARS (POST 
CONSUMENTENHARS, PCR)
Gebruikte IBC’s omgezet in 
herbruikbare hars
Speciale kenmerken: Gebruikt, 
schoongemaakt en gereguleerd IBC-
materiaal, volledig levenscyclusbeheer, 
duurzaamheid van Mauser

COMPONENTEN
Plastic onderdelen, productie van 
stalen buizen (IBC-kooien)
Speciale kenmerken: Succesvolle 
implementatie van verticale 
integratie



Ontvang tips en herinneringen voor 
het verbeteren van welzijn door 
middel van een actieve levensstijl.

EEN NIEUWE START VOOR EEN NIEUW JAAR
HULPMIDDELEN TER ONDERSTEUNING VAN WELZIJN IN 2020

PRODUCTIE BIJ MAUSER 
ONGEËVENAARDE TOEWIJDING. ONGEËVENAARDE PRESTATIES.
Elke medewerker van Mauser heeft een verhaal … en nu is de tijd gekomen om ze te delen.
Productie bij Mauser: Ongeëvenaarde toewijding. Ongeëvenaarde prestaties. is een intern initiatief 
bestaande uit mini-portretten van medewerkers die de rijke diversiteit van onze Mauser-familie tonen.  
Bezoek mausernow.com in 2020 om de nieuwste portretten te bekijken.

ONTMOET MARI LUCAS: MODERNE PIONIER 
Bedrijfsleider - Sturtevant, Wis., VS

Een voorliefde voor de luchtvaart en een interesse in de manier waarop dingen werken en geproduceerd 
worden, bracht Mari Lucas, bedrijfsleider voor kleine verpakkingen, ertoe om haar carrière als monteur van 
marinevliegtuigmotoren te beginnen. Toen Mari bij de marine kwam, werden vrouwen niet toegelaten op 
vliegdekschepen en was het ongebruikelijk dat vrouwen in de techniek werkzaam waren. Ondanks de genderkloof was 
Lucas een van de eerste vrouwen die deel uitmaakte van een F-14 eskader. 

Na zes jaar dienst bij de marine werd Lucas eervol ontslagen en begon een opleiding voor ontwerp en vormgeving. Een van haar eerste 
professionele functies als burger was bij een faciliteit waar ze apparatuur voor telemanipulatie voor de nucleaire en farmaceutische industrie 
fabriceerde. Daar stapte Lucas in haar eerste managementfunctie en ontdekte ze een nieuwe passie. 

“Het beheren van het kwaliteitsprogramma van het bedrijf gaf me een veel bredere kijk op de organisatie. Ik leerde de waarde kennen van 
Lean-initiatieven en continue verbetering. Dit werd mijn nieuwe passie - het vermogen om samen met anderen te werken aan verbeteringen 
die zowel voor individuen als voor het bedrijf veel opleverde.”

Lucas schrijft haar successen toe aan de vele mentoren die ze haar hele leven lang heeft gehad en haar bereidheid om te luisteren en 
te leren van anderen. “Mentoren kunnen op elke hoek worden gevonden en zijn niet 
noodzakelijkerwijs alleen je manager. Mentoren kunnen je collega’s zijn, mensen 
die je kent in je dagelijks leven, en soms ook mensen die je tegenkomt via toevallige 
ontmoetingen. Je kunt veel leren als je de tijd neemt om te luisteren.” 

Vroeg in haar carrière werd Lucas geholpen door een vrouwelijke onderofficier die haar 
aanmoedigde en validatie gaf, ondanks de beperkingen waar vrouwen bij de marine 
destijds mee te maken hadden. Later werkte Lucas samen met een operationeel 
onderdirecteur die haar potentieel herkende en zich persoonlijk voor haar interesseerde. 
Deze leider is van grote invloed geweest op Lucas om haar te helpen het vertrouwen 
op te bouwen dat ze nodig had om de extra verantwoordelijkheid als leidinggevende op 
zich te nemen en uiteindelijk de functie van bedrijfsleider te bereiken die ze vandaag de 
dag bekleedt.

“Behalve dat ik met inspirerende leiders heb kunnen samenwerken, heb ik ook aan een aantal boeiende projecten kunnen werken. In de 
loop van mijn carrière ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen van een product dat essentieel is bij het opruimen van nucleair afval, 
het verminderen van de voetafdrukken van de productie om ruimte te maken voor nieuwe zaken en de aankoop van miljoenen dollars aan 
apparatuur. En nu leid ik een fabriek die een product levert dat miljoenen mensen dagelijks gebruiken. De functies die ik in productie heb 
gehad, hebben me geholpen om inzicht te krijgen in wat er achter de producten schuilgaat die onze moderne wereld vooruit helpen.”

“Als iemand graag wil leren hoe dingen 
werken, dingen wil maken of iets voor 

iemand wil betekenen, dan is productie een 
geweldige uitdaging. Wellicht ondervind je 
obstakels; ik ben er verschillende in mijn 

carrière tegengekomen, maar je moet 
gewoon creatief zijn en manieren vinden om 

ze te omzeilen of erdoorheen te komen.”

Noord-Amerikaanse werknemers die zijn ingeschreven in 
het medische plan van Mauser komen in aanmerking voor 
Virgin Pulse in 2020, een volledig vrijwillig en betrouwbaar 
welzijnsprogramma. Werknemers die deelnemen aan 
Virgin Pulse worden gedurende het hele jaar voorzien 
van materiaal op het gebied van welzijn en komen in 
aanmerking om $ 750 alleenstaande / $ 1.500 familie in 
HSA-dollars te verdienen voor gezond gedrag. 

Registreer je om punten te verdienen!  
join.virginpulse.com/mauserpackaging

Gaat in op: 1 januari 2020

Gepersonaliseerd materiaal voor 
het traceren van activiteiten om 
doelstellingen te bereiken.

Toegang tot recepten en 
informatie om gezonde 
voedingskeuzes te maken.

VOEDING

BEWEGING

TRACEREN

Scan om 
medewerkersprofielen 

op MauserNOW te 
bekijken.



VEILIGHEID 2020
Nu het nieuwe jaar nadert, is het een goed moment om na te denken 
over de successen en uitdagingen op het gebied van veiligheid van het 
afgelopen jaar. Was veiligheid een topprioriteit voor iedereen? Heeft u 
uw veiligheidsdoelstellingen voor 2019 gehaald? Moet u in 2020 nieuwe 
veiligheidsdoelstellingen nastreven?
Milieuzorg en veiligheid vormen een integraal onderdeel van het 
risicobeheer bij Mauser Packaging Solutions. Wij danken u, onze 
medewerkers, leidinggevenden en managers, voor het creëren van veiligere 
werkplekken in 2019. 
Ook in 2020 zal de veiligheid van werknemers een belangrijk aandachtspunt 
blijven. We vragen u om het komende jaar te participeren, u in te zetten en 
van veiligheid een topprioriteit te maken. Onze Annual Safety Stand Down 
zal voor het hele bedrijf het moment zijn om een pauze in te lassen in onze 
dagelijkse taken om opnieuw onze persoonlijke inzet te bevestigen en om 
de collectieve inzet van onze bedrijfsonderdelen voor veiligheid op één lijn te 
brengen.
We zien u bij de Safety 2020 Stand Down in januari 2020 want  
veiligheid...hangt van iedereen af. 

Milieuzorg en veiligheid vormen een integraal onderdeel van het 
risicobeheer bij Mauser Packaging Solutions. Wij danken u, onze 
medewerkers, voor het creëren van veiligere werkplekken in 2019. 
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