
 
 
 
 
Vrijdag 12 november 2021 
 
 
Teamleden van Mauser Packaging Solutions, 
 
Bedankt voor alles wat jullie voor ons bedrijf in 2021 hebben gedaan en nog steeds doen. 
Mauser Packaging Solutions heeft de afgelopen 12 maanden geweldige vooruitgang geboekt, 
met aanzienlijke operationele en financiële verbeteringen ten opzichte van vorig jaar, en ik zie 
er naar uit om de aankomende weken de resultaten van het derde kwartaal met jullie te delen.  
 
Ik denk dat we allemaal trots mogen zijn op wat we dit jaar hebben bereikt. Ondanks de 
uitdagende omstandigheden, heeft jullie kunnen-we-doen-mentaliteit en vastberaden 
inspanningen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen ons geholpen om de hoek om 
te slaan, en ik geloof dat deze voorbeeldige werkhouding de ruggengraat zal blijven van het 
succes van ons bedrijf. 
 
Maar het momentum dat we hebben opgebouwd kan, en zal, hier niet stoppen. 
 
We zijn op weg om betere, grotere en gedurfdere dingen te doen bij Mauser, om ervoor te 
zorgen dat dit een geweldige plek is om te werken en een geweldig bedrijf om mee samen te 
werken. 
 
Ik ben blij met mijn introductie van het “Miljard dollar programma van Mauser Packaging 
Solutions: Een duurzame toekomst bouwen.” Een investeringsprogramma van ongeveer 1 
miljard USD voor de komende vier jaren om onze visie voor het leveren van innovatieve 
oplossingen aan onze klanten te versnellen, duurzame activiteiten te stimuleren, onze impact 
op het milieu te verminderen en onze werknemers in staat te stellen te groeien.  
 
Als onderdeel van het Miljard dollar programma, zullen onze investeringen op de lange 
termijn zich richten op de volgende vier gebieden:  
 

1. Ons team. We creëren betere werkomgevingen, meer groeimogelijkheden, bieden 
meer concurrerende beloningen en premies, en geven onze mensen middelen om te 
kunnen slagen. 

2. Groei door innovatie en toegevoegde capaciteit. We willen van Mauser DE “go-to” 
leverancier van verpakkingsoplossingen maken. 

3. Infrastructuur en activa. Verbeteringen stimuleren automatisering, veiligheid en 
kostenverminderingen om onze werkzaamheden eenvoudiger en de ervaring van 
klanten te verbeteren. 

4. Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Onze inzet voor het milieu is vandaag 
meer dan ooit van cruciaal belang en onweerlegbaar voor onze toekomst. 

Samen gaan we aan dingen bouwen die we goed doen en herstellen wat er niet werkt. Om dat 
te kunnen doen, rekenen we op jullie om deel uit te maken van de oplossing. Ik moedig jullie 



 
 

    

 

aan om door te gaan met het geven van jullie feedback en ideeën via onze EIP- en SIP-
programma's en via andere kanalen en groepen, waar jullie je problemen en ideeën kunnen 
uiten. 
 
Ik zier er naar uit om in de aankomende weken meer te delen over ons Miljard dollar 
programma en alle geweldige mogelijkheden die voor ons liggen. Dank jullie wel. 
 
 
 

 
Mark Burgess 
President en CEO  
Mauser Packaging Solutions 
 
 


