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ONZE PRIORITEITEN AANPASSEN IN EEN VERANDERENDE WERELD 
KEN ROESSLER, PRESIDENT & CEO 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om iedereen te bedanken voor de ongelooflijke inspanningen die iedereen geleverd 
heeft in deze moeilijke tijden. Ik heb verhalen gehoord en heb zelf onze teams zien samenkomen om onze fabrieken 
veilig te laten doorwerken, om de gezondheid van onze teams te beschermen en orders voor klanten te vervullen tijdens 
deze COVID-19 pandemie.  Woorden kunnen niet uitdrukken hoezeer ik de door u geleverde inspanningen apprecieer en 
hoe trots ik ben op de bestendigheid van ons bedrijf.

De eerste helft van het jaar was het verhaal van twee kwartalen. Het volume in het eerste kwartaal was enigszins hoger 
in vergelijking met het vorige jaar en onze inkomsten waren op koers. Onze resultaten waren lager in vergelijking met 
het vorige jaar als gevolg van een niet-contante herwaardering in Kleine metalen verpakkingen wat was voorzien in 
de begroting. Het beeld was echter niet zo positief in het tweede kwartaal. De volumes en inkomsten waren lager dan 
geprojecteerd en in vergelijking met het jaar voordien aangezien onze markten de volledige impact van de COVID-19 
pandemie voelen. Vele klanten deden de boeken dicht en sommige belangrijke industrieën (verf, olievelddiensten en 
auto-industrie) reduceerden volumes aanzienlijk. We verwachten wel mooie verbeteringen in het derde en vierde 
kwartaal naarmate bedrijven en economieën over de hele wereld heropenen.  

Zoals vele bedrijven ondervinden we de impact van externe factoren en moeten we een plan opstellen om met dit 
gewijzigde landschap om te gaan.  Onze prioriteiten reflecteren bijgevolg ons gewijzigde plan en pakken de belangrijkste 
factoren die Mauser treffen aan:

 – De COVID-19 pandemie aanpakken - Onze werknemers veilig en gezond houden is onze topprioriteit.

 – Liquiditeit - Met het oog op de onzekerheid als gevolg van COVID-19 hebben we extra maatregelen genomen 
om te verzekeren dat het bedrijf over voldoende liquide middelen beschikt voor het geval de economische 
malaise erger wordt. 

 – Mauser Platform Optimalisatie (MPO) - Doorheen de eerste helft van 2020 waren onze MPO projecten en 
initiatieven op koers. Hun succes stelt ons in staat om onze eigen toekomst te creëren. 

 – Operaties van kleine metalen verpakkingen verbeteren - Onze operaties van kleine metalen verpakkingen 
vormen onze grootste en meest complexe fabrieken. Deze tak heeft geworsteld met productiviteit in deze 
woelige markt. We hebben bijgevolg vele wijzigingen geïntroduceerd in het bedrijf en verwachten een hogere 
productie en lagere kosten.

 – De Noord-Amerikaanse reconditioneringstak verbeteren - Deze tak had het moeilijk in de eerste helft van 
2020 gezien de moeilijke markten op gebied van volumes en het vinden van gebruikte containers. Wij blijven 
ons engageren voor onze Noord-Amerikaanse reconditioneringstak en beschouwen dit onderdeel als een 
groeigebied voor het bedrijf in deze nieuwe werkelijkheid.

Ik ga stoppen met waarmee ik begon, met oprechte dank voor alles wat u doet op het werk en in uw gemeenschappen. 
Samen zullen we door deze moeilijke tijden raken. Door samen te werken als een team zullen we sterker worden en 
staat ons een voorspoedige toekomst te wachten.



 HET NIEUWE NORMAAL NAVIGEREN 
FOCUS OP HET BESCHERMEN VAN ONZE MENSEN EN HET BEDRIJF LATEN GROEIEN

De COVID-19 pandemie heeft elke industrie op bijna elk mogelijke manier gewijzigd. De wereld zoals we die vandaag kennen, 
zal nooit meer dezelfde zijn en ons bedrijf ook niet. Om het nieuwe normaal te navigeren, moeten we:

• onze verkoop- en marketingprocessen in een virtuele omgeving opnieuw bekijken.
• onze toeleveringsketen herdenken om kosteneffectiviteit en veiligheid van de toevoer in evenwicht te brengen.
• de bedrijfspraktijken in onze productielocaties herdenken om social distancing mogelijk te maken en ons voor te 

bereiden op potentiële nieuwe infectiegolven.
• onze groeistrategie op lange termijn herdenken in het licht van de huidige recessie.

Twee belangrijke punten naarmate we vooruit gaan zijn de uitbreiding van de omvang van de gezondheid- en 
veiligheidsinitiatieven voor onze werknemers en beschikbare technologie benutten om efficiënter te opereren in een 
digitale werkomgeving.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN WERKNEMERS
Veiligheid is altijd een centraal onderdeel geweest 
voor ons bedrijf, maar het toepassingsgebied van 
onze veiligheidsinitiatieven concentreerde zich op het 
voorkomen van letsels op de werkvloer. COVID-19 heeft 
dit toepassingsgebied uitgebreid en omvat nu ook risico's 
die historisch niet geassocieerd werden met veiligheid 
op de werkvloer. Ons nieuwe normaal is voorkomen dat 
een virale ziekte zich verspreidt terwijl we essentiële 
bedrijfactiviteiten onderhouden.  We blijven alle 
voorschriften (CDC en ECDC) van de autoriteiten volgen en 
alle plaatselijke en regionale voorschriften om het risico op 
blootstelling voor werknemers te mitigeren.

SOCIAL DISTANCING invoeren in alle 
faciliteiten en kantoren

ZELF-ASSESSMENTS en 
TEMPERATUURSCREENING verplichten bij 

de rapportage van elke shift

Meer SCHOONMAKEN en  
ONTSMETTEN van alle gebieden 

BEZOEKERS *  
die zijn toegestaan in faciliteiten en 

kantoren elimineren

Grote aankoop van PPE en aanbevolen 
gebruik van gelaatsbedekkende maskers 
waar social distancing niet mogelijk is

TECHNOLOGIE AANWENDEN
COVID-19 heeft de shift naar de digitale economie versneld 
na de groei van online teleconferenties, chats, discussies 
en digitale marketing. 

Deze pandemie leert ons dat, met de juiste technologie 
in plaats, de manier waarop we intern en extern 
samenwerken met collega's, klanten en leverancier aan 
het veranderen is. 

Enquêtes voor de verpakkingsindustrie afgenomen door 
McKinsey in april 2020 onthullen:

• 90% van business to business (B2B) verkopen zijn 
overgeschakeld naar meer verkoop op afstand.

• 70% van B2B bedrijven verwachten de nieuwe 
verkoopsmodellen meer dan 12 maanden te behouden.

• 60% van B2B bedrijven vinden verkoop op afstand even 
doeltreffend of meer doeltreffend dan het traditionele 
persoonlijke model.

• Digitale interacties zijn nu 2x zo belangrijk voor 
bedrijven in vergelijking met traditionele interacties.

• Klanten verwachten persoonlijke activiteiten met 30%

• Klanten zijn toeleveringsketens aan het herevalueren 
voor meer transparantie op basis van digitale 
platformen en een meer regionale set-up.

Investeringen in technologie en training die zijn vereist om 
te gedijen in een digitale cultuur worden gedaan om de 
hoogste norm te behouden.

Voor meer informatie over de maatregelen die worden ingevoerd, ga naar onze Mauser NOW COVID-19 De-Escalatie 
pagina. Om het risico op het verspreiden van COVID-19 op de werkvloer te mitigeren, is het belangrijk dat werknemers 
persoonlijke beschermingsmaatregelen nemen wanneer ze op het werk zijn en in hun persoonlijke leven.
*Bezoekers zijn momenteel beperkt tot voltijdse contractanten, gevestigde leveranciers, essentieel personeel, sollicitanten en postbezorgingspersoneel. 



DUURZAAMHEID HERDEFINIËREN
DE VOLGENDE STAPPEN IN ONZE DUURZAAMHEIDSREIS
Het belang van duurzaamheid in ons bedrijf wordt 
weerspiegeld in onze missie, pijlers, doelen en tagline 
"Duurzaamheid herdefiniëren." Ons unieke vermogen om 
de lus van de verpakkingslevenscyclus te sluiten is de basis 
waarop we positieve, blijvende verandering creëren en de 
wereld vooruit brengen door duurzame verpakking. 
Zolang we ons bedrijf en onze industrie blijven 
vormgeven, hebben we een unieke opportuniteit om 
de weg te banen voor een voorspoedige toekomst. 
Door de volgende stappen te zetten in onze weg naar 
duurzaamheid, bouwen we aan een robuust plan dat goed 
is voor het bedrijf en beter voor de wereld rondom ons.

WAAROM IS DUURZAAMHEID BELANGRIJK?
Duurzaamheid betekent meer dan alleen maar zorgen voor 
het milieu. Het betekent ook zorgen voor en investeren 
in onze werknemers, meer positieve impact op de 
gemeenschappen waarin we actief zijn en waarde creëren 
voor onze klanten en investeerders. Het komt erop neer dat we meer geven en minder nemen; een stralende 
toekomst creëren voor iedereen.
Onze aanhoudende investering en engagement ten aanzien van duurzaamheid creëert waarde op lange 
termijn voor het bedrijf. Het stelt ons in staat om ons te onderscheiden van onze concurrenten, doet het 
bedrijf concentreren op duurzame processen en creëert aanvullende mogelijkheden om gepassioneerde 
Mauser Packaging Solutions werknemers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden.
Om onze huidige toestand beter te begrijpen en de juiste weg vooruit te identificeren, zijn we een 
partnerschap aangegaan met Corporate Citizenship, een industrieleider die bedrijven helpt om het 
duurzaamheidslandschap te bevaren. Samen identificeren we en leggen we het grondwerk voor de drie 
pilaren van duurzaamheid in ons bedrijf - milieu-, sociale en governance (MSG) factoren. 

Zorgen voor het 
milieu

Investeren in 
werknemers

Waarde creëren 
voor klanten & 
investeerders

Impact  
hebben op onze 

gemeenschappen

MILIEU

Beschouwt hoe een bedrijf 
handelt als een bewaarder van 

de natuur
bv. energie-missies, 

afvalbeheer,uitputting 
van grondstoffen, 

klimaatverandering

GOVERNANCE
Identificeert hoe een bedrijf waarde 

creëert voor belanghebbenden 
door verantwoordelijke 

zakelijke praktijken.
bv. ethiek en naleving, 
risicobeheer, besluit-
vormingsstructuur, 
rechten van aan-

deelhouders

SOCIAAL

Onderzoekt hoe een 
bedrijf zijn relaties met 

werknemers, leveranciers, 
klanten en de gemeenschap 

beheert
bv. gezondheid en welzijn, veiligheid van 

gebouwen, relatie met werknemers, diversiteit, 
impact op gemeenschappen



Fase 1

Benchmark en 
analyse

Fase 2

Materialiteitassess-
ment & levenscyclu-

sanalyse

Fase 3

Doelen: 
Implementatie & 

governance

Fase 4

Extern 
rapporteren

Onze hiaten in 
vergelijking met 
onze concurrenten, 
vergelijkbare 
ondernemingen en 
de in de bedrijfstak 
gebruikelijke 
goede praktijken 
begrijpen op basis 
van een benchmark 
- en kloofanalyse.

De belangrijkste 
aspecten van 
duurzaamheid 
bepalen - milieu-, 
sociale en 
governance (MSG) 
topics bepalen 
- waarop het 
bedrijf zich moet 
concentreren 
op basis van 
een proces dat 
materialiteit heet.

Het kader voor 
onze strategie 
leggen, met 
inbegrip van 
een visie- en 
doelverklaring - 
die het grondwerk 
zal leggen voor 
meetbare doelen 
en stappenplannen.

Onze eerste duur-
zaamheidsrapport 
produceren, de 
verhalen vertellen 
en gegevens delen 
over het uitstek-
ende werk dat we 
momenteel leveren 
en onze ambities 
voor de toekomst 
definiëren.

Doel voltooien:3de 
kwartaal 2020

Doel voltooien:3de 
kwartaal 2020

Doel voltooien:4de 
kwartaal 2020

Doel voltooien:Juni 
2020

WAT ZIJN ONZE VOLGENDE STAPPEN?
Om onze merkbelofte "Duurzaamheid herdefiniëren" tot leven te brengen, doorlopen we vier fases. 
Deze aanpak zal ons in staat stellen om onze sterke en zwakke punten op het gebied van milieu, sociaal 
en governance (MSG) in vergelijking met vergelijkbare bedrijven, concurrenten en in de bedrijfstak 
gebruikelijke goede praktijken te begrijpen en kunnen we specifieke onderwerpen identificeren die het 
belangrijkst zijn voor ons succes in het herdefiniëren van duurzaamheid. Ons doel is werken aan de 
implementatie van een verantwoordelijke bedrijfsstrategie die zich focust op meer geven dan we nemen.

Het meest tastbare resultaat van dit proces zal de publicatie van een jaarlijks duurzaamheidsrapport zijn. 
We zullen dit rapport gebruiken om onze successen te delen met onze externe belanghebbenden en om 
steeds te verbeteren gebieden te identificeren. We willen bovendien te verbeteren gebieden identificeren 
en projecten implementeren om onze operaties te transformeren om onze missie "Duurzaamheid 
herdefiniëren" te vervullen.

DUURZAAMHEID IS VOOR IEDEREEN
Mauser Packaging Solutions’ unieke 
duurzaamheidsverhaal is nog niet ten einde 
en moet worden gedeeld.
Het werk dat we nu doen om "duurzaamheid 
te herdefiniëren" definieert de toekomst 
van ons bedrijf en hiervoor moeten we 
allemaal inspanningen leveren. We hebben 
elk een aandeel in hoe we duurzaamheid 
herdefiniëren en in de acties die we 
ondernemen om dat te bereiken. Wanneer 
onze strategie volledig is uitgebouwd, kan 
iedereen bijdragen aan het succes ervan. We 
danken u bij voorbaat voor uw bijdrage aan dit 
belangrijke werk!

BELANGRIJKSTE PUNTEN
• Duurzaamheid van het bedrijf is een groeiende 

bezorgdheid van investeerders die niet alleen op 
zoek zijn naar economische winsten maar ook 
sociaal goed willen doen.

• Mauser Packaging Solutions’ drie pilaren van 
duurzaamheid: milieu, sociaal en governance (MSG).

• Een duurzaamheidsrapport stelt ons in staat om 
onze successen te delen met belanghebbenden, 
ambities voor de toekomst en steeds te 
verbeteren gebieden.

• Onze aanhoudende investering en engagement ten 
aanzien van duurzaamheid creëert waarde op lange 
termijn voor het bedrijf.



DE UITDAGINGEN VAN COVID-19 AANGAAN
REAGEREN OP EXTERNE EN INTERNE BEHOEFTEN  

De werknemers van Mauser Packaging Solutions hebben hun toewijding, inventiviteit en generositeit gedemonstreerd in 
het aanzicht van ongekende en onverwachte uitdagingen. Toen een groot deel van de wereld thuis bleef om de verspreiding 
van het virus tegen te gaan, zijn we de uitdagingen van deze tijd aangegaan en hebben we bewezen waarom we een 
industrieleider zijn.

VERENIGDE STATEN 
De Mason, Ohio instelling heeft 
in minder dan een week een 
drumontwerp gemodificeerd 
en 680 drums geproduceerd 
voor DOW Chemical. Nadat de 
orders voor DOW waren vervuld, 
werden de drums gevuld met 
handreinigers en gedoneerd aan de 
Amerikaanse nationale garde. De 
drumonderdelen werden geleverd 
door de Harrisburg, North Carolina 
instelling.

SPANJE 
NCG Iberia heeft 200 chemische 
pakken gedoneerd aan de 
intensive care units van twee 
plaatselijke ziekenhuizen: 
Clínica Diagonal de Barcelona 
en Hospital Germans Trias i 
Pujol of Badalona. Deze pakken 
worden normaal gebruikt in de 
PCR afdeling om restplastic te 
versnijden. Onze leverancier 
verkreeg de extra pakken voor 
deze donatie.

ITALIË 
Werknemers in Italië 
werkten extra uren 
om tegemoet te komen 
aan de toegenomen 
vraag voor ventielen in 
ons bedrijf. Dankzij de 
door de werknemers 
gedemonstreerde 
toewijding in Italië konden 
onze toeleveringsketen en 
operaties onze interne en 
externe klanten zonder 
vertraging blijven dienen.

PUERTO RICO 
Destileria Serrallés, 
één van de belangrijkste 
stokerijen en chemische 
bedrijven in Puerto Rico, 
is afhankelijk van Mauser 
Packaging Solutions 
voor de verpakking die 
ze nodig hebben om 
hun product te leveren. 
Om te helpen in de 
strijd tegen COVID-19, 
gebruikte Destileria 
Serrallés verpakkingen 
gefabriceerd in onze 
Puerto Rico instelling 
om isopropylalcohol te 
doneren aan plaatselijke 
ziekenhuizen en medische 
instellingen.

SINGAPORE 
Toen reisbeperkingen ermee 
dreigden onze werknemers die van 
en naar het werk reizen wekenlang 
in quarantaine te plaatsen, 
stemden negen Maleisische 
werknemers ermee in om in 
Singapore te blijven en door te 
werken. Zonder deze werknemers 
had de instelling in Singapore ten 
minste één productielijn moeten 
sluiten. Dankzij de persoonlijke 
opoffering van deze werknemers 
kon Mauser zijn rol in de strijd 
verderzetten, d.w.z. het leveren 
van essentiële producten en 
diensten.

BRAZILIË 
In Brazilië werd een 
carpoolprogramma* 
opgestart zodat werknemers 
minder afhankelijk zijn van het 
openbaar vervoer. Een alternatief 
aanbieden voor druk openbaar 
vervoer heeft niet alleen 
andere milieu- en economische 
voordelen, maar vermindert 
ook de kans dat Braziliaanse 
werknemers worden 
blootgesteld aan het virus. 
*Het carpoolprogramma kan al dan 
niet geschikt zijn voor transport 
buiten Brazilië. 

HET VERENIGD KONINKRIJK EN 
NEDERLAND 
Toegewijde Mauser zorgwerknemers 
in het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland hebben een toename van 
meer dan 60% van de vraag van de 
markt vervuld. Terwijl vele Europese 
landen opnieuw openen, zijn vele 
overheden producten die ze niet in 
voorraad hebben aan het aanleggen 
voor een verwachte tweede golf van 
het virus. Er werd geïnvesteerd in 
Littleborough (VK) en Oosterhout 
(NL) om tegemoet te komen aan de 
toegenomen vraag. 



Van aerosolblikjes, strak aangeschroefde containers, drummen, IBC's, 
containers voor medisch afval en de verzameling van gevaarlijk afval; 
onze producten en diensten, en u in het bijzonder, zijn essentieel in onze 
verdediging tegen COVID-19.

DANK U 
We waarderen de inventiviteit en vernuftigheid van al onze werknemers 
in het navigeren van de uitdagingen die de COVID-19 pandemie met zich 
meebrengt. We willen in het bijzonder de meer dan 180 instellingen 
bedanken die zijn blijven doorwerken toen de wereld op slot ging.
Ondanks het feit dat een pandemie de wereld teistert, zijn onze 
instellingen blijven voldoen aan de door de markt gestelde eisen en zijn 
ze een vitale rol blijven spelen in de globale toeleveringsketen.  Vanaf 
juni 2020.
• Alle fabrieken zijn operationeel.
• Mauser Platform Optimalisatie projecten zijn op koers. 
• Onze toeleveringsketen houdt zich staande tegen plaatselijke, 

regionale en statelijke sluitingsorders.
We zijn trots dat we een essentieel onderdeel zijn van de aanhoudende 
strijd tegen COVID-19. We bedanken u voor uw voortdurende inzet en 
toewijding.

mauserpackaging.com
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