
We hebben het de laatste tijd nogal wat gehad over de Mauser Platform Optimization (MPO). Ik ben ervan overtuigd dat het ons na verloop 
van tijd zal onderscheiden van onze concurrenten en ons in staat zal stellen om “onze eigen toekomst te creëren”, ongeacht hoe de 
wereldmarkten presteren.  Een rode draad die door de MPO loopt is Investering.  Aangezien veel bedrijven investeringen in hun bedrijf 
terugtrekken, doen we meer investeringen in Mauser om onze toekomst veilig te stellen.  MPO-investeringen zijn gecentreerd rond:

• Ontwikkeling van mensen - Investeren in ons wereldwijde stage-programma en het Noord-Amerikaanse Front Line Leadership-
programma

• Besturingssysteem van Mauser - Investeren in continue verbeteringen-ingenieurs om onze processen te verbeteren en meer 
uptime te creëren

• Logistieke strategie/systemen - Ontwikkeling en implementatie van een Transportation Management System (TMS) 

• Optimalisatie van inkoopkosten - Het stroomlijnen van de wereldwijde inkoop van alle niet-stuklijst materiële artikelen om 
aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren

• Verticale integratie - Uitbreiding van de interne productie van onderdelen en materialen, waaronder de productie van afsluiters in 
Italië, investering in een pijplijn in Erkelenz en verdubbeling van onze PCR-capaciteit 

• Machineautomatisering - Investeren in nieuwe technologie om een veiligere werkplek te creëren 

• Reconditioneringsprocessen - Het creëren van nieuwe hulpmiddelen om onze marktpositie te benutten en onze inkoop van 
gebruikte containers te verbeteren

• Uitmuntendheid van de klant - Implementatie van een verkoopplanningstool die we uiteindelijk zullen uitbreiden naar alle 
business units

• Ontwikkeling van nieuwe producten - Nieuwe tijdelijke stalen vatenlijn in Mason, Ohio, de toevoeging van een nieuw 
consumentenpakket, evenals verbeteringen aan ons IBC-ontwerp en meerlaagse barrièretoepassingen 

Daarnaast starten we met een bedrijfsbreed duurzaamheidsproject om een jaarverslag te kunnen publiceren en de bedrijfsactiviteiten 
te kunnen focussen op duurzame processen.  We zijn van plan om dit te gebruiken als een middel om ons verhaal over duurzaamheid 
en levenscyclusbeheer beter te vertellen – een belangrijke onderscheidende factor voor ons bedrijf.

Dit is ongetwijfeld een spannende tijd bij Mauser Packaging Solutions, maar uiteindelijk zijn het onze mensen die het verschil maken. 
Ik had het genoegen om 17 van onze fabrieken in Noord-Amerika en Europa te bezoeken tijdens de Safety 2020 Stand Down in januari 
en werd opnieuw getroffen door de kwaliteit van onze collega's.  Toen ik de bedrijfsstrategie presenteerde, kreeg ik een aantal 
ongelooflijk inzichtelijke vragen, wat mij het niveau van betrokkenheid liet zien dat we binnen het bedrijf hebben.  Aan het begin van 
2020 wil ik u, namens Mauser, bedanken voor uw inspanningen en u eraan herinneren hoe belangrijk uw bijdragen zijn voor het succes 
van het bedrijf.
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VERKOOPVERGADERING 
VEREISTEN VOOR 2020

ONZE VISIE EN 
STRATEGIE 
UITGELEGD
De afbeeldingen op de volgende 
pagina illustreren hoe onze 
verschillende bedrijfssegmenten 
samenwerken om een uitgebreide 
service aan onze klanten te 
leveren (bovenaan) en schetsten 
de strategie, het doel en de 
betrokkenheidspraktijken 
die richting geven aan de 
manier waarop wij zaken  
doen (onderaan).

Front Line Leadership is een leiderschapsprogramma 
met meerdere modules dat momenteel in Noord-
Amerika wordt aangeboden. In het programma leren 
leiders om duidelijke richting te geven, medewerkers 
te coachen en effectieve feedback te geven. Het 
uiteindelijke doel van de training is om leiders in 
staat te stellen werkomgevingen te creëren die 
werknemersbetrokkenheid bevorderen, de prestaties 
en veiligheid verbeteren en de tevredenheid van 

medewerkers verhogen.

Doelgroep:  
Alle huidige, nieuwe of toekomstige 

leidinggevenden en managers 
die verantwoordelijk zijn voor 
het sturen van het werk van 
anderen.

Algemene programmadoelstellingen:

 9 Begrijpen van de vaardigheden, de gedragingen 
en de houdingen die nodig zijn voor effectief 
leiderschap

 9 Bieden van hulpmiddelen voor het verbinden 
en betrekken van teams en individuele 
ondergeschikten

 9 Begrijpen van de psychologie van de 
werknemersbetrokkenheid en -tevredenheid

 9 Leren van communicatievaardigheden die nodig 
zijn om te coachen, feedback te geven,  
verandering te initiëren en conflicten  
te beheersen

 9 Ontwikkelen van vaardigheden in het  
creëren van goed presterende,  
veilige teams

Hierboven: Ken Roessler 
spreekt de leden van het 
verkoopteam toe

Hieronder: Sommige leden 
van het verkoopteam worden 
erkend voor hun jubileum.

De Noord-Amerikaanse verkoopteams 
ontmoetten elkaar in Oak Brook, Illinois 14-17 
januari voor hun jaarlijkse verkoopvergadering. 
Onze missie om een “wereldleider te 
worden op het gebied van duurzame, harde 
verpakkingsproducten en -oplossingen van hoge 
kwaliteit” diende als basis voor de vergadering. 
Dit thema kwam terug in presentaties van de 
leden van het directiecomité en tijdens kleine 
groepssessies van de business unit. Gedurende 
de hele week besprak het team vier belangrijke 
gebieden die noodzakelijk zijn voor het bereiken 
van onze missie in 2020... en daarna.

• Een veilige werkplek voor alle werknemers 
behouden 

• Waarde ontlenen aan ons gesloten 
bedrijfsmodel en dit laten groeien 

• Gefocust blijven op onze kernmarkten en 
de partnerschappen met onze klanten in 
die markten versterken

• Het makkelijker blijven maken om zaken te 
doen met Mauser

Onze jaarlijkse verkoopvergadering is een 
cruciaal onderdeel van een geweldige 
verkoopcultuur. Het is een kans om de 
vaardigheden van het hele team op te bouwen 
en de motivatie voor het nieuwe jaar te bieden. 

Het was een geweldige week met 
onze verkoopteams van alle business 

units om onze doelstellingen voor 
2020 op te stellen en onze nadruk 
op het werken als 'één Mauser' te 

versterken.
JOHN HOMAN 

VICE PRESIDENT, WERELDWIJDE 
MARKETING

Neem voor meer informatie contact op met Jason Wasikowski 
E-mail: jason.wasikowski@mauserpackaging.com



ONZE VISIE: 
WERELDWIJDE LEIDER VAN END-TO-END, DUURZAME VERPAKKINGSOPLOSSINGEN

PCR-strategie
 • Leider in de productie 

en het gebruik van 
gerecycleerde harsen 

 • Duurzaamheid 
herdefiniëren  
met de  
introductie  
van  
milieuvriendelijke 
producten

Commerciële uitmuntendheid
 • Uitbreiding van speciale chemicaliën, 

smeermiddelen en institutionele 
voeding en drank

 • Verbeterde go-to-market benadering 
met verkoopteam dat afgestemd is op 
de business units

 • Verbeterde planning voor  
de vraag van de klant, met  
behulp van geïntegreerde  
gegevens en geavanceerde  
analyses

Innovatie: Track en trace
 • Volledige track en trace (FT&T) van 

het product met behulp van GPS / IoT
 • Herdefinieer duurzaamheid door 

middel van reconditionering in een 
gesloten systeem en  
levering van gerecyclede  
harsen en  
levenscyclusbeheer

Holistische  
vrachtstrategie

 • Het beste wagenpark  
en backhaul gebruik

 • Data-geactiveerde  
route-/netwerkoptimalisatie

 • Real-time controle van bedrijfsmiddelen

Nog niet bewerkte 
grondstof

Productie- en 
reconditioneringsfabriek

Kleine 
verpakkingen-klant

Grote 
verpakkingen-

klant (bijv. 
gespecialiseerde 

chemicaliën)

Eindgebruiker van 
verpakkingen/
degene die ze  

leeg maakt  
(bijv. olie & gas)

Just-in-Time 
leveringen

Toonaangevende 
productie-

technologie

Backhaul

Strategie

Doelen

Onze 
betrokkenheid

 ► Missie: 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

 ► Gericht op kernmarkten van verf en coatings, chemicaliën, aardolie, consument en voedingsmiddelen/
landbouw die een stabiele groei bieden

 ► Ons gesloten bedrijfsmodel is een strategisch voordeel en kan niet worden gerepliceerd

 ► Drijf de groei per jaar boven de markt

 ► Lever waarde door ons Mauser Platform Optimization (MPO)-project van 2017 – 2023

 ► Streef naar onze ambitie om de leider te zijn op het gebied van duurzaamheid binnen de harde 
verpakkingsindustrie te zijn

 ► Behoud een veilige werkplek voor onze mensen

 ► Aantrekken, ontwikkelen en behouden van gepassioneerde Mauser Packaging Solutions teamleden

 ► Zorg ervoor dat de jaarlijkse doelstellingen van de mensen verband houden met de strategie van het bedrijf



MAUSER PLATFORM OPTIMIZATION 
ONS PLAN VOOR STRATEGISCHE GROEI

De Mauser Packaging Solutions Platform Optimization 
(MPO) wordt gedefinieerd als de assemblage, uitlijning 
en het benutten van de middelen van Mauser Packaging 
Solutions om onze doelen/doelstellingen te realiseren.
Terwijl we MPO in het hele bedrijf blijven 
implementeren, streven we naar winst in de vorm van 
hogere opbrengsten, lagere kosten en een effectiever 
en efficiënter personeelsbestand
Waarom investeren we in MPO?
Om voorop te blijven lopen in een snel veranderende 
wereld
We opereren in een dynamische omgeving; een 
omgeving waarin perioden van volatiliteit, snel 
veranderende technologie en globalisering geen 
vreemden zijn. Wanneer onze MPO-doelstellingen 
effectief worden geïmplementeerd, worden 
ze een betrouwbare drijfveer voor korte- en 
langetermijndoelstellingen, die we kunnen gebruiken 
om voorop te blijven lopen in de markt.

Om strategisch voordeel te behalen
Door te optimaliseren zijn we in staat om de juiste 
vaardigheden in te huren en in te zetten om onze 
doelen beter op elkaar af te stemmen. Dit strategische 
voordeel positioneert ons om beter in te spelen op 
onverwachte veranderingen in de markt en om sneller 
en effectiever naar onze prioriteiten toe te werken.
Strategisch groeien 
De organisatiestructuur na de fusie verbeteren 
- de culturen, personeelszaken, prioriteiten en 
werkstromen afstemmen - is essentieel voor 
het ontgrendelen van de synergieën en het 
waardepotentieel van het bedrijf.
Als de overkoepelende strategie van het bedrijf biedt 
MPO een bewezen en betrouwbare routekaart voor een 
groter succes op de lange termijn. Door onze visie te 
ondersteunen, zullen we een aanzienlijke impact hebben 
op het bedrijf, onze werknemers en onze klanten. 

Scan de QR-code om MPO-projecten te bekijken en hoe ze 
betrekking hebben op onze Visie.

VEILIGHEID 2020 
WERELDWIJD GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

Veiligheid gaat volledig over mensen. Bij Mauser Packaging Solutions zijn onze toegewijde 
medewerkers ons belangrijkste bezit. Het is onze ethische verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 
dat elke werknemer elke dag veilig en ongedeerd naar huis gaat. Om deze verantwoordelijkheid te 
helpen vervullen, heeft Mauser Packaging Solutions een wereldwijd gezondheids- en veiligheidsbeleid 
geïmplementeerd dat de inzet van het bedrijf beschrijft om veilige besluitvorming en acties in alle 
business units te ondersteunen.

Met de implementatie van het Wereldwijde Gezondheids- en Veiligheidsbeleid en de investering in veiligheidseducatie, 
rusten we werknemers uit om een veilige werkomgeving te creëren en te onderhouden. We zullen doorgaan met het 
verbeteren en identificeren van de risico's door het creëren en handhaven van veiligheidsprogramma‚s, beste praktijken 
en richtlijnen, die ons wereldwijde beleid inzake gezondheid en veiligheid ondersteunen. 

Focussen op veiligheid is cruciaal voor ons bedrijf, voor u, en voor elkaar.



FELICITATIES AAN ONZE TEAMS 
VOOR HET UITSTEKENDE WERK IN 2019

De faciliteit in Oakville, Ontario (kleine verpakkingen) ontving de 2019 Oakville 
Hydro Conservation Award voor de voltooide upgrade van het persluchtsysteem 
van de faciliteit. De upgrade resulteerde in een aanzienlijke vermindering van de 

energiekosten en de ecologische voetafdruk. 

CANADA

BRAZILIË
Mauser do Brasil Embalagens Industriais S/A van de Suzano en Taubaté units 
(internationale verpakkingen) ontving het Outstanding Environmental Certificate 
en de Green Seal van de Jornal Meio Ambiente de São Paulo als erkenning van 
hun duurzaamheidsacties die op de markt worden aangeboden in het industriële 
verpakkingssegment. 

CANADA
Langley, de faciliteit in Brits-Columbia (kleine verpakkingen) behaalde de 

Occupational Standards of Excellence (OSSE)-certificering. De faciliteit in 
Langley heeft een totaalscore van 95 procent behaald in de uitgebreide OSSE-

veiligheidsprogramma-audit die werd uitgevoerd door een gecertificeerde 
externe auditor, 15 procent hoger dan de 80 procent die nodig was om de 

certificering te behalen.

Maider IBC S.r.I. (internationale reconditioning - Villastellone, Italië) 
ontving de Conai Award voor beste verbeteringen in reconditionering en 

recycling. De prijs benadrukt de technologische en eco-duurzame innovatie 
van productieprocessen, waarmee we de terugwinning van materialen en 

hergebruik bij het genereren van nieuwe producten garanderen.  

ITALIË

ZUID-AFRIKA
NCG-Containeroplossingen Zuid Afrika (Internationale reconditionering) ontving het Associations 
Award of Excellence-certificaat en de wisselbeker van de South African Industrial Container 
Reconditioners Association (SAICRA). De prijs is een erkenning voor de uitmuntende prestatie 
van het behalen van een 100 procent score bij de SANS10406-audits voor zowel de locatie in 
Johannesburg als in Durban. Mauser Packaging Solutions Zuid-Afrika werd ook erkend als 
de eerste reconditioner in Zuid-Afrika die de ISO 45001-certificering en de ISO Integrated 
Management System-certificeringbehaalde.

Mauser International México, S. de R. L. de C. V. (grote verpakkingen/
reconditionering - Tocula, Mexico) heeft de Food Safety System 
(voedselveiligheidssysteem)-certificering (FSSC) 22000 (versie 4.1) gekregen 
door te voldoen aan de eisen van de internationale norm voor voedselveiligheid. 
Het team slaagde voor de audit van de certificering met nul non-conformiteiten. 

MEXICO



WERELDWIJDE GEZONDHEID EN VEILIGHEID – CORONAVIRUS  

Focussen op veiligheid is cruciaal voor ons bedrijf, voor u, en voor elkaar.

Mauser Packaging Solutions houdt de CDC* informatie en updates over het coronavirus nauwlettend in de gaten. 
We blijven waakzaam en volgen alle officiële aanbevelingen op. 
Ten tijde van het drukken heeft het coronavirus al een verwoestende invloed gehad op het leven van velen. 
De onmiddellijke actie van het bedrijf om onze getroffen werknemers te ondersteunen en hun veiligheid te 
garanderen is en blijft een topprioriteit. 
Er zijn eenvoudige dagelijkse preventieve maatregelen om de verspreiding van respiratoire virussen te helpen 
voorkomen. Deze omvatten:
• Vergroot uw eigen bewustzijn. 
• Vermijd handen schudden en kussen op de wangen tijdens de begroeting.
• Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.
• Vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond met ongewassen handen. 
• Was uw handen vaak met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden. 
• Gebruik een handreiniger op alcoholbasis die ten minste 60% alcohol bevat als er geen water en zeep 

beschikbaar zijn.
• Limiteer of beperk alle reizen. 
De meest recente communicatie en informatie van Mauser Packaging Solutions over het coronavirus is 
beschikbaar op mausernow.com/coronavirus. Ga voor aanvullende richtlijnen voor infectiecontrole naar www.cdc.
gov of www.ecdc.europa.eu.
*CDC staat voor Center for Disease Control.
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