Directiewisseling Verdij Specialty Feed/Hepromij

Bouwen aan toekomst
Reportage

[Jan Holterman]

Jasper Versteijnen heeft het roer van de holding Van Dijck overgenomen van zijn vader Gerard. Daarmee begint een nieuw hoofdstuk voor de onderneming, waarbij de nieuwe generatie kan bouwen op het fundament van de vorige. “We hebben elkaar ruimte
gegeven om af en op te bouwen”, aldus Versteijnen senior.

Toegegeven: de benamingen in Tilburg
zijn wat ingewikkeld, maar dat zijn de
klantenwensen ook. VSF, zo vermeldt de
website, staat voor Verdij Specialty Feed,
maar op de gevels van de fris ogende

fabriek staan in chronologische volgorde
de namen: Van Dijck en Hepromij. “Van
Dijck is de holding en tevens de oorspronkelijke fabrikant. Hepromij de naam waarmee de klanten vertrouwd zijn als handels-

“Belangrijke elementen voor een tevreden klant zitten in de genen van mensen en organisatie”,
aldus Jasper (links), Gerard Versteijnen (rechts) en Bram Koppenaal.
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partner voor de mueslimengsels”, vat commercieel directeur Bram Koppenaal de
benamingen samen.
B o u we n
Van Dijck, eerder wederverkoper voor
Wessanen, was fabrikant. Hij overleed plotseling in de tachtiger jaren op 57-jarige
leeftijd. Sindsdien is Gerard Versteijnen,
één van de zes schoonzoons, degene die
het bedrijf geweldig heeft uitgebreid en
structuur voor de toekomst heeft aangebracht. Als uitvloeisel daarvan is zoon
Jasper sinds begin mei directeur/groot aandeelhouder (DGA) van de holding.
Er is een boek te schrijven over hoe senior
in de loop der jaren zonder familievetes de
vijf overige dochters Van Dijck heeft uitgekocht. De afgelopen vijf jaar heeft hij met
dezelfde transparantie en veel geduld een
vergelijkbare strategie gevolgd om zoon
Jasper, ondanks de aanwezigheid van twee
broers, verantwoord te lanceren als zijn
opvolger. Versteijnen heeft visionair
gehandeld, zowel in de bedrijfsvoering als
in de eigendomsverhouding en aansturing
van de onderneming. In die visie past ook
dat Bram Koppenaal, voormalig Provimiman, is binnengehaald als ‘brug’ tussen
hem en zijn zoon. Beiden generaties kregen zo de ruimte om respectievelijk af te
bouwen en verantwoord op te bouwen.
B a si s
Dat verantwoord opbouwen begon voor
Jasper indertijd als vakantiekracht op de
heftruck bij de verpakkingslijn. Alle voorkomende werkzaamheden in het bedrijf
heeft hij gedaan. Enkele jaren later volgde
hij management- en businessopleidingen
in Amerika. Bij Bühler in Zwitserland leerde
hij alles rondom de techniek in de diervoederindustrie. Sinds 2008 is Jasper in vaste
dienst. Techniek is vooral zijn ‘ding’.
“Daardoor heeft hij al veel voor het bedrijf
betekend”, aldus Koppenaal.
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>> Bouwen aan toekomst

teel is het kantoor helemaal aan de andere
kant van het pand gehuisvest.
Administratie en receptie zijn in dit deel
van het pand overigens van geringe
omvang. Een prachtig ingerichte ruimte
voorzien van alle faciliteiten om de veeleisende klant te bedienen, steelt de show.
De mooie ovale tafel met duizend en een
soorten van monsters om te bewonderen
en of te ruiken imponeert meteen al bij
binnenkomst. Hier worden de zaken
gedaan, want een buitendienst kent het
bedrijf niet. Op beurzen en onderweg ontstaan de contacten. Hierbij speelt Marike
Jacobs, verantwoordelijk voor R&D en de
partner van Jasper, een belangrijke rol.
Eenmaal binnen begint het verzamelen
van de vele wensen. Overal wordt intensief
over alles na- en meegedacht. Of zoals
Versteijnen senior het zo mooi verwoordt:
“Een jaar voordat onze klanten met aanDe vacuüm-bigbag garandeert bewaartermijnen van een jaar.

Pr oduc t i e
Onder de naam Van Dijck produceert het
bedrijf zijn voeders. Dit onderdeel van de
in de loop der jaren aaneen gegroeide
gebouwen lijkt nog het meest op een
standaard voerfabriek. Grondstofsilo’s,
(bak)wegers, maal- en menglijn en opslag
zijn aanwezig. Ook twee kleine perslijnen
met meer dan 20 verschillende matrijzen,
geoptimaliseerd op kleine partijen, zijn
onderdeel van het productieproces.
Regelmatig laadt er zelfs een bulkwagen
speciale prestartervoeders. Dat betreft dan
een auto van een afnemer met té bijzondere wensen voor een standaardfabriek,
bijvoorbeeld speciale crumlets of een coating op de korrels.
Ver pakken
Het leeuwendeel van de geproduceerde
voeders belandt in een enorme hal, waar
verpakken met een hoofdletter wordt
geschreven. Het is meteen duidelijk dat
naast de focus op de kwaliteit van de
voeders enorm veel aandacht wordt
besteed aan de ‘buitenkant’, het jasje
waarin het product wordt verpakt. Iedere
afnemer heeft zo zijn wensen en voorkeuren ten aanzien van de verpakking. Naast
gewone papieren zakken, zijn er ook dikke
‘vette’ exemplaren of uitvoeringen met
een binnenzak. In alle gevallen geldt: het
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vullende wensen komen, moeten wij ze al
hebben uitgewerkt. Denk aan non-gmo,
dieet, glutenvrij of zelfs graanvrij.”

moet er gelikt uitzien.
Daarnaast is de kwaliteit van de verpakking een issue: de houdbaarheid van het
product moet geborgd zijn. Het bedrijf
kent naast drie volautomatische opzaklijnen ook twee lijnen voor kleinverpakkingen. Als de klant de zakken onder vacuüm wil hebben, kan dat ook. Nóg specialer is de vacuüm-bigbag als verpakkingseenheid. Daarmee wordt de houdbaarheid verlengd en vanwege de grote temperatuurverschillen onderweg naar de
(buitenlandse) afnemer is dat een uitstekende aanvulling. Bewaartermijnen van
een jaar zijn zelfs gegarandeerd. Al deze
noviteiten komen op het conto van zoon
Jasper.
In lange smalle opslagstraten worden de
opgezakte producten verzameld totdat
de order compleet is. Wikkelen van gestapelde pallets met zakken, al dan niet tot
containerhoogte, is hier een kleinigheid.
De met grote zorg geproduceerde voeders gaan en masse de grens over.
Videobeelden van essentiële onderdelen
moeten het desnoods mogelijk maken de
uitermate kritische klanten te overtuigen.
K l a n twe n se n
Was de fabriek indertijd de plek waar ook
de administratie was gevestigd, momen-

O n twi k k e le n
Een ontwikkeltijd van een jaar is soms wel
nodig, maar de klant heeft altijd haast.
“De klant reageert op maatschappelijke -,
voedings - of veterinaire ontwikkelingen
en wil daar met zijn product op inspelen”,
licht Koppenaal toe. Hepromij analyseert
dergelijke ontwikkelingen, anticipeert
erop en vertaalt ze meteen naar de eigen
mogelijkheden. Zijn er hiaten, dan wordt
gekeken welke andere opties kunnen worden verkend. “Tegen de tijd dat de klant
aan de bel trekt, weten wij wat we kunnen”, aldus Versteijnen senior.
Soms zijn de medewerkers bij VSP/
Hepromij zo enthousiast en gedreven dat
er al toezeggingen worden gedaan, terwijl
er nog technische puntjes op de i moeten
worden gezet. “Denk daarbij vooral aan
het maken van matrijzen. Wokkels, hartjes,
vierkante pellets, pellets van 2 tot 15 mm,
pellets in de vorm van een logo of letter,
extra zeven voor een speciale kruimel of
vloeistof toevoegen voor extra glans of
energie; het kan allemaal. Als het voor de
klant maar onderscheidend is. Die laat
onder private label voeders maken van
schildpad- tot racekameelvoer”, aldus
Koppenaal. Schitterend om te zien. Of om
te ruiken, want de mensen van VSP/
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genen. Daar zijn geen certificaten voor”,
meent de bedrijfsleiding.
B e tro k k e n
Er werken in totaal 25 mensen bij de
bedrijven die onder de holding vallen.
Vanwege de specificiteit van de werkzaamheden is het echter niet eenvoudig passende krachten te vinden en op te leiden. Om
daarin te voorzien, maakt de onderneming
naast de opleidings- en trainingsmogelijkheden van het Feed Design Lab gebruik
van interne scholing en begeleiding. “Niet
zozeer de diploma’s, maar meer de aanwezigheid van ‘antennes’ voor deze bijzondere productie bepalen het succes. Liefde
voor het vak, oneindige zorg voor het
eindresultaat: daar draait het om. Boeren
of boerenzonen zijn vaak goede en
betrokken kandidaten”, aldus Versteijnen
senior. Oudere operators, de bedrijfsleider,
Wokkels, hartjes, vierkante pellets, pellets in de vorm van een logo of letter, het kan allemaal bij VSP.

Hepromij schuiven de belangstellende
bezoeker het liefst een maaltijd met frisse
geurtjes onder de neus. Je waant je bijna
op de Alm.
Re cept en
Geurtjes, vloeistoffen op drager – zelfs tot
42 procent ruw vet – en vooral een grote
diversiteit grondstoffen en halffabricaten
met verschillende verschijningsvormen,
bepalen de vele recepten. Spelen met deeltjesgroottes en kleuren, het is een lust voor
het oog. Men is uitermate zuinig op de
grondstoffen en transportbanden hebben
dan ook de voorkeur.
Veel poederachtige, fijne grondstoffen
ontvangt men per big bag. Grotere
gewoon in de silo. Big bags worden overgeschonken in aluminium containers met
een losluikje. Zo doseert het product
gemakkelijk en worden silo’s niet onnodig
bezet. De aluminium containers zijn smal,
hoog en stapelbaar, zodat de opslagcapaciteit maximaal wordt benut. Ook daarover
is goed nagedacht. Malen, mengen, het is
maatwerk; het gebeurt op een manier die
en het moment dat het beste past bij het
eindproduct. Met diverse snufjes wordt
aan het eind van het proces toegewerkt
naar het ultieme product. “De afnemer
moet trots zijn op zijn product.”

Eindproducten worden soms afgeleverd in
kleine eenheden, maar afnemers kiezen
ook vaak voor een eigen verpakkingslijn.
De benodigde kwaliteitscertificaten, zoals
GMP+ en zelfs goedkeuring voor levering
van producten naar China, zijn allemaal
aanwezig in Tilburg. Kwaliteitsmanager
Peggy Friesen ziet erop toe dat alles voldoet aan de eisen van de klant én het
land. “De belangrijkste elementen voor
een tevreden klant zitten evenwel in de

-

Meer foto’s bij deze reportage zijn te vinden op de
Facebook-pagina van De Molenaar: www.facebook.
com/demolenaar.

Grondstoffen worden opgeslagen in aluminium containers, zodat de opslagcapaciteit maximaal wordt benut.
(Foto: Sjoerd fotografie)
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maar ook de nieuwe directeur/aandeelhouder zorgen voor de noodzakelijke
opleiding en begeleiding. “Het moet erin
zitten en dan komt de rest vanzelf.” Ga je
voor een cursus ‘klantgerichtheid’, ga dan
eerst eens langs bij Bram, Gerard en Jasper
om te kijken of je geschikt bent. En als je
er toch bent, bekijk en ruik dan ook eens
die heerlijke producten.

43

De Molenaar nr.9 24 juni 2016

14-06-16 14:32

