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K\íALITEIT IN BEDRIJF

Van Houtum Papiet,producent van papierenhanddoekjes,toiletpapier en poetspapier,beschikt over alle k

'Met een Ifoed pÍoces e
slecht pÍoduct kom ie
Bijna 75 jaar geleden begonnen ze in
een schuurtie dat toen eigendom was
van de firma Thomas Regout uit Maastricht. De broers Van Floutum werden
om hun ideeën uitgelachen, maar zetten
door. FIet resultaat is een schitterend
bedrijf dat aan tweehonderd mensen
werk biedt en zonder enige discussie
tot de excellente organisaties van deze
wereld mag worden gerekend. Dat is
niet alleen te danken aan de inzet van
Flenk en Jan van Floutum, maar ook
aan hun opvolger Henk van Floutum.
Hij was het die de organisatie - soms
onder protest van werknemers... - het
pad van gestructureerde kwaliteit deed
inslaan. Die de onderneming het besef
van het belang van Arbo en milieu
bijbracht en die nu druk doende is het
bedrijf volgens het'cradle-to-cradle'principe te laten werken. Wat dat allemaal inhoudt, leest u in dit eerste
deel van een tweetal artikelen over Van
Floutum Papier.

Tnee broers,Jan en Henk unn Hoututn,
huren in 1915 een schuurtjedat aan het
riviertje de Srval-nin Srvalmen staat.Ze
kopen een klein, oud n.rachientjeuit het
faillissen.rentvan een papierfabriek en
begonnen, heel kleinschalig, met Van
Houtnm Papier. Tot halverrvegede jaren
'50 produceerdeVan Houtum toiletpapier,
het bekendegrauwe crêpepapier.Daarnzr
t,erd er een nieurve machine aangeschaft
\\'zlármeemen grijs papier (grondstof voor
golflarton) kon fabriceren. Halvers'ege de
jaren '70 krvam het bedrilf daarmeein de
verdrukking. Er rvrireninmiddels veel grotere machines die veel efficiënter een grotere olltpLlt produceerden. De toekomst
zag er donker uit...
Op dat noment s'erd er in Duitsland
een nieuq,e rvet ingevoerd s'aarbij vanuit
hygiëne-oogpunteenmaligehanddroogsystemenin openbareruinten verplicht
rr,erden.Opties rvaren een blaasdroger,
een handdoekautomaatmet een rol linncn of e en pa pie renha nddoek je.Het
laatstevergde de nrinsteinvcstcringvan
bedrijven en dus groeide de vraag naar
papierenhanddoekjesexplosief.Van Hou-

Ing. Henk P. uan Houtum MBA heelt Van Houtum Papier gebracht tot u)at het nu is:
een excellenteorpanisatie
tulr sprong daar adequaatop in en vanaf
die tiid maakte men daar in Swalmen
afwisselendgrondstof voor golf'karton en
papierenhanddoekjes.Het aandeelvan
die laatste categoriegroeide geleidelijk en
vandaagde dag vormen de papierenhanddoekjes met het toiletpapier de belangrijkste productgroepen bij Van Houtun.r
Papier.

Goede medêwerkers ziin de
schakel tot succes
Inmiddels heeft Van Houtum Papier trvee
fabrieken in Srvalmen.De ene, de papierfabriek (20.000m2, r'olcontinus'erkend),

staatnog steedsop de plek waar men
een kleine 75 jaar geledenbegon. Aan
de rivier de Srvalm.Het is deze vestiging
rvaar het pafier rvordt geproduceeld. De
grote rollen (machine- of n-roederlollen
genaar-nd)gaan dan naar de andere fabriek
waaÍ ze s'orden vers,erkt tot eindproduct.
L'r totaal rverken el in het bedrijf nu zo'n
tu,eehonderdman.
Eén van die nrensenis ing. Henle P. uan
Hotrttrnt MBA, de zoon van een van de
oprichters. Deze Van Houtum ks'am pas
aan het roer na een indruku'ekkende reeks
opleidingen in binnen- en buitenland en
een periode van zeven jaar in allerlei fr-rncties bij Van Houtum 'om de onderneming
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is. En een baal oud papier is morgen weer
anders dan vandaag. Maar onze klanten
willen wel dat wij een product met een
constante kwaliteit leveren. Dat betekent
dat we het proces dat tot een goed product leidt, moeten borgen. Daarom is het
voor ons heel belangrijk de kwaliteitsspecificaties vast te leggen. Tegelijk is er het
besef dat de ontwikkeling niet stilstaat.
\íat vandaag goed is, kan morgen beter
moeten. Dus moet je aandacht hebben
voor continu verbeteren van Droduct en
proces.'

De processen zaten in de
hoofden van de mensen

door en door te leren kennen'. Na bijna
vijftien jaar mag geconcludeerd worden
dat deze Van Houtum het uitstekend doet.
De omzet groeit, het bedrijf groeit, maar
het aantal medewerkers nauwelijks. Dat
kan eigenlijk maar êén ding betekenen: de
organisatie is steeds efficiënter'geworden,
weet haar processen continu te optimaliseren. Oftewel: Van Houtum Papier is een
excellente organisatie,
'In de eerste plaats zijnje medewerkers
de meest essentiële succesfactor voor elke
organisatie. En zeker bij ons. Daarna komt
dan dat je een goed product maakt', zegt
Henk van Houtum. 'Daar begint het toch
mee. Met een goed proces en een slecht
product kom je niet ver. Maar andersom
geldt dat ook. Ons proces is een lastig
proces omdat onze grondstof oud papier

Kwaliteit was tot in de jaren '60 weinig
meer dan het werken aan een goed product. Je kon de concurrentie het best van
het lijf houden door ge\r/oon een goed
product te leveren. Maar zelfs toen al had
men bij Van Houtum oog voor de wens
van de klant. Dat leidde er in die tijd toe
dat het grove, grauwe, grijze toiletpapier
een innovatie onderging. Van Houtum
kwam met fijncrêpe: fijnere srructuug
minder ruw, dus zachter.
Eind jaren '80 kwam bij de aandacht voor
productkwaliteit het besef dat een goed
product produceren van belang was, maar
dat er ook voor gezorgd moest worden
dat elk product dat werd voortgebracht
aan die hoge kwaliteit voldeed. Kortom:
er was behoefte aan een systeem waarmee
de kwaliteit constant kon worden gehouden, waarmee de kwaliteit kon worden
geborgd.
'Men werkte wel via regels, maar die
stonden nergens beschreven', vertelt Van
Houtum. 'De processen zaten in de hoofden van de mensen. En als er een nieuwe
man kwam, werd hem verteld hoe hij iets
moest doen. Daarbij had iedereen zo zijn
handigheidjes. Eind jaren '80, begin jaren
'90 werd besloten dat we een gedocumenteerd systeem zouden gaan hanteren.
De ISO-norm, toen nog zeer sterk een
borgingsinstrument, leek daarvoor heel
geschikt. Of we dan uiteindelijk ook nog
voor een certificaat zouden gaan, was iets
wat we naderhand wel zouden bezien.'
De eerste lSO-normen waren sterk procedureel gericht en daarmee niet zo effectief
als de normen voor milieu- en Arbo-zorgsystemen. Die vertrekken vanuit de optiek
van risicoreductie en eisen vervolgens dat
je via bewustwording en communicatie
een basis legt voor het invoeren van verdere maatregelen. Met de meest recente
ISO-norm kon ook op kwaliteitsgebied
die slag beter gemaakr worden (minder
nadruk op procedures en verbetering kwaIiteit c.q. efficiëntie).
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Of linksom of rechtsom, maar
het glaat Í3ebeuÍen
Zoalsgebruikelijkzorgdendieplannenzekerin dietijd waarinISOnogzosterk
procedureel was - voor de nodige weerstand binnen de organisatie.De bekende opmerkingen waren niet van de lucht het ging
toch goed.., moest dat nou zo nodig.., hebben we het dan altijd verkeerd gedaan..?Het
wordt één grote bureaucratischebende...
Enzovoort. ZelÍs de opmerking'straks heeft
iedereen het en dan onderscheiden vre ons
daar toch niet meer mee...', kwam voorbij.
Iets waarmee Van Houtum het absoluut niet
mee eensis.
'Als iedereen het heeft en jij niet, onderscheid je je uiteindelijk ook, maar dan wel in
negatievezin', meent hij. 'Maar het gaat naruurlijk niet om onderscheid alleen. Het gaat
er ook om dat je via zo'n managementsysteem zofgt dat je aantoonbaar een constante
kwaliteit kunt leveren. Dat we zo'n systeem
moesten hebben, was voor mij duidelijk.
Daar was geen &scussie over mogelijk. Dus
hebben we gewoon gezegd: jongens, het
moet gewoon. Of linksom of rechtsom, maar
het gaat gebeuren.'
De ervaríng die men in 1989 opdeed met een
potentiele Engelse klant onderstreepte dat.
'De Engelsen waren daar een stuk verder
mee.Zij hadden daar d, jarcn de norm
855750, waar in 1987 ISO op gebaseerdis,
en waren volop bezig met audits en certificatie. Die kwamen hier een audit houden
omdat wij geen gecertificeerd proces hadden.'
Van Houtum herinnert zich nog dat een van
die auditoren de vraag stelde hoe men kon
garanderen dat er nooit twee verschillende
kleuren handdoekjes in een doos terechtkwamen. Men lachte en riep dat dat bij Van
Houtum Papier onmogelijk was. Maar binnen een uur hadden die Engelse auditoren
een doos te pakken met twee verschillende
kleuren handdoe$es erin.. !
'Daardoor werd het mij duidelijk dat we de
zaken onvoldoende voor elkaar hadden. En
was dat nou zo erg? Het was geen emstige
fout, betrof een laagwaardry produd en we
kregen er nauwelijks of nooit klachten over.
Toen kwam het besef dat we ook niets hadden geregeld voor klachten. Dat was het moment waalop ik me realiseerde: we denken
dat we het allemaal goed voor elkaar hebben,
maar dat is niet zo. Het kan en moet beter.'

Het was net of we weet in de
schoolbanken zaten
Het was het moment v/aarop bij Van Houtum werd begonnen met de opzet van een
kwaliteitsmanagementsysteemop basis van
ISO 9001. De eerste stappen daarin werden
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gezet met bchlrlp Vrrn cen e\terne ach,isenr.
Er rvercl een projectteau inget'icht cn s'crkgrocpcn t'erclen opgezet. Er s'et'd halcl arrn
gc t ro k k e n o r - nV a n H o u tu tn Pa p ie l u a a l cla t
nic uu ' c u i v e a u t e t i l l e n, m a ir r h e t ve L ze t va n
t lc nr c r r s c r .nr a n r s l e c h t s stL r kjeb ij b e e tje a f.
Eigc r r l i j k u , r s d e c c l s t c irrlolr r r c l e -
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o vclig cr r s r r o g

p r ' o c l ' r r t r r litr lic u ij licte r r L r it-

voeren, het keelptrnt dmrir-r. \Vc rvaren
rlooc|re rve us. Het u'as net of u'e u'eeL itr
clc schoolbar-rken zaten en e\ilnlen moesten
clocn. NÍrrzrll-ret resr-rltaatrvas goecl en tlat
gai niet allecn ccn gcvocl van oplucl-rting,
ruriralook van volcloctritrg. Tcgclijk rvclcl
l.rct ieclereen clLriclelijkclat clit geen tijclelijk
icts s,as. uril2lr een blijvencl tenomeen rlet
tal van posíticvc citècter-r.Daarna mirakte
verzet tliur ook vlij sncl plaats vool betrokk enhe i c l e n e n t h o u s i a sn r c.'

Alle opcr'rrtor.s
Nordcn pc|ioclick ingeloostercl or.neensin clezoveeltijcl, als een sooLt
,ruclitor,een r.nilieuroncle
te loper-rcloor het
bcclriji. Daalbij rvorclteen lijst n-rette cont|olcfen áspcctcngch,urtcelcl.
'Opvallcncldazrlbijis clatuitcinclclijkhet
Arbo-zolgsvsteemde meestcimpact hccfï
gehacl.Daarna komt het milieuzolgsystcct.t.r
viur de clrie
ters,ijl het krvaliteitssvsteelr
het mir-rstlccti. De lccleni' Nee, het heefi
cl rrictsnrcc virn clocn clrrtcliecelste tlr'ee
een rvettelíjkcachtclglonclhcbbcn. Hct
heeli emreete mzrkenclat clie eerstetrvee
zi.jn.Drrrzc tlit'cctct'r'ittritrtilstbllilr'(lcl
Ku,aliteit is
vlocclzijn op clc nrcclcrverkers.
mocilijkcr'.Dat hceft te r.nakenmet u'at cle
klant rvil. De afitand nazrldc vlocl is clan
groter. clebetrokkenheiclis clanmoeilijker'
te creër'en.'

Kl'alitcitsmtrnalgement in een fiuriiliebeclrijf
is altijci ccn lastig icts. IIeel zrvart-rvit gestelcl:
De mirn aan hct locl bcpaalt en cle rest
volgt. El rvorclt clan irf aan krvalitcit gc\\'erkt
(omclat cle leiclel het u'il) óf el s'oldt s'ei-

GecertificeeÍd
een veleiste
Van Iloutum

zijn is gewoon

Papier heefi irrmiclclels certi-

is clat
onzin). Hct gcvaal clat daarir-rscl-rr-rilt

ISO 9001
ticzrtcn vool allcdLic cle svsten.rcr-r:
(krvaliteit) s'erd ir.r 1995 bchaalcl. ISO 1-{001
( m ílíe u ) v ol gde i n 1998 er.rOH S A S 18001

, rls t le l e i c l e l p l i l i r t s r ) l r rr r ktr r xr t e cr t r ticu u ' c

tAlb o ) lcvcl tl e i n 2(X )) een cel l i l i ci ri rt op.

nr,ur oi vroul,. het krvaliteitssvsteemop ecn

Nict allecn een goede zrrak omclat het be-

nig of nicts ,ran geclaan (cle baas vilclt het

kruispr.urt komt: het rvorclt ói cloorgezet óf

cl'ijf el bete r van is gcs'ordcr.r in tclnren van

verdrvijnt vln taf'cl.
'ïr'ee clecennia geleder-rs'ercl hct u'ctken aat-t

etllciëntel en effectiever, mzlaf ook onrdat -

ku'rrlitcit bij or.rsvooral bemoeilijkt dooldat

moeilijk zou hcbbcu or.n te overleven.
'Klanten \'fagen cr r-rclgstccds r.riur. Vc stu-

u'e hier ccr.rcultuur haclden rvaalir-rclingerr

rnen het nu zoncler -

op zijn zachtst gezegd

or-rclerlingt'erden besplokcr-t cn gclcgcld. Er'

lcn o o k bi j oi l èrtes cerr kopi e r',rrrl rcr ecr-

\\'arsgeell traclitie van verg,rclerenen het vzrst-

tificaat mcc. Gcceltiflceercl zijn is cervoorr

leggcn van afsplakcnl l-retrvelcl geregelclof

een veLeistc. Ik clcnk ook clat cr ir-ronze

op clc r4ocr of in de ganc. Lreens rvelcl alles
fbrn'reler. D2rt \\'as Yooral $'cr]r-rcr.r.Angst dat

branche geen bcdrijvcr-r zijn clic niet gccer'tiflceercl zijn. Dat is ondenkbalr. Jc zotr jc

hct zou ir-rstortenbij een rvisseling van clc lci-

dan indeldaacl ir-rnegatieve zin van cle rest

clingi' Nee. het krvaliteitsr-n?lnasementsvsteellr

clndclschciclcr-r.'

is hier geen spccltjc var-rcle leiclir-rg.Ieclereen

ge\\'eest
El is dan ook nooit cr-rig r.r.ror-r.rcr-rt

ziet er nu het belang van in, ieclcrccr-ris cr

d ,r t n r cr r bi j V i rrr H orrtrurr l )api er er ovcr'

deel var-r,l-retrvorclt olganisatíebrcccl gccL'a

heefi geclacht een eincl aan het certitlceleu

gcr-r.Krvaliteit is l-rierniet meer uit te bzlnnen.

\/alt cclt van cle svster.nente maken.
'Dic svster.r.rcr.r
hebben duidelijk een functie.
Da t g e ldt ook vool hct ccrti fi ccl cn. l l et
hoLrclt je bij de les, zolgt dat jc aclequa,rt

Arbo-systeem bleek meeste
impact te hebben
Innridclcls zijn er ,,vel anclere zarkennirme milieu cn Albo -

net

ook een rol gaar-r

luret het systeem omgaat. Neem bijvoorbeelcl dc situatic \/an ecn jaal of zes, zever-r
geleclen. Alle clirecties i'ar-rdc Ncdcrlandse

speler-r.
'Begir.rjaren '90 rverd duidclijk dat rve ook

papierfabrieken \\,2lrentoen in Lcr-bcck bij'

nroesten zorgen clat er een tnilicutlanzrgc-

ernstig ongeval bij een i'an de beclrijven. C)p

melrtsvstccm zou korren. De papierinclus t rie g e b r u i k t v c c l g r o nclsto fle n ( b o m e n ) ,

d2rt lromcnt

vcel energie, r'eel t'arteL en de nodígc uit-

lr-ratiebleek toen tlat cleze sectoL -

stoot urlar dc lLrcl-rt.Iloeu,el el geen spr',rke

bons'

een. Dairr rvercl het velhaal r,elteld van cct.r
is daal hct plan ontstzran o[D er

als blanche azurtc g21aus'crkcn. Bii een evana clc

ceu vtlu cle meest or-rveiligeintlu-

is r': r r rc l t c n t i s c l r c i c l o ntlcitr ig itr g e r r zu itt' e

stricën s,as. Tcls,ijl men in cle chen-rietoeu

vervuiling, is hct toch ecn pLurt \\'zlzlrArlrl

o p 5 o n geval l en pcl 1.000 mederverkers

\ \ ' e on z e a a n d a c h t z r a nn r o cte n sch e n ke n .

221Í,zLlt onze tak op -15 pcr' 1.000 ! Dat $,as

Kort claarna krvam ook de behocllc aru eelr

schrikken. We hebben toen als ir-rdustric

Arbo-zolgsvstcer.n. Voor alle svstemen zijn

gezegd: \\'c mocten nr-rzo snel urogelijk naar'

t eaur s i n g e r i c h t . '

1 0p e r 1 .000.'

Van Hottttrm Papier heeft een opzet bedacht
zuaarbij ltet ottd papier uatr de eindafnenters zuordt irtgezanreld en gegarartdeerd
in Nederland zaeertot een nieuzuproduct
zuordtuerruerkt.Vatt Hoututn uerzaachtnog
dit iaar met ltaar eercte'cradle-to-cradle'tisstteprodttctop de marllt te kontert.

Verbazingwekkend was dat
niemand eÍ wakkeÍ van lag
Bij Van Flor-rturnzell zat rnen toer-rzelt.s
boven l'retlandelijkgcnriclclclde,
op zo'n 60
pel 1.000.C)nacceptabel,
r'ond Vn-rHouturl.
\X/athem clirirrzran
overigenshet rleest vcLbnasdcrvasdat nicmar-rd
claarvan rvaRel lag.
Nier-r-rar-rd
zci: dat kau nict. daar moeten\\'e
\\'at azurtioen.Het s'as rtlsclfhct crbi; hoorcle.
'L'rmiddelszittens'c op 5 pcr' 1.000'.vertelt
clealsemeendilecteurvau Van Houtntl Papier. 'Onr dat te lezrliseren
hebbenrve clcstijcls
ccmt een KAM-coórdinator iraugetloklict-r,
t'aalbij het belangrijkstcsclectiecriteriunr
zijn en,aring met veiligheitl s'as. Vcn,olgeus
hebbenrvij het veiligheiclssvsteenr
van Akzcr
Nobel gekochten hier geïmplemelrtccrLl.
in het bedlijf
Daanrais elkc nrederverker
getlaincl.De kcm claarbijgaatom het elkzrrrr
clLrn,en
a,rnspreken
op clnvciliggedlag.Onnarrelijk voor'807o uit
veiligheiclontstzlzlt
(s,aan,zu-r
onveiligl-rar-rdclcr-r
l0%) ofganisatorischezakencn 507o individLreelmenselijk
lranclelen)en \root'20"/o uiÍ n-racl-rir-re-onveilige
C)m die onveilighcidte nrir-rimalisesitr-raties.
ren is er ook harclgebous'daxn ccu stukie
r,rur
cultuulon-rslag.Mcn is bervrrstgemarakt
het belang van veiligheicl,r-r-rcr-r
is getrair-rcl
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effect gehad. De afgelopenjaren zijn we
teruggegaannaar 5 op 1.000.En vorig
jaar hebben rve de Arbo-trofee gekregen
omdat we qua ongevallenen verzuim het
beste bedrijf in de papierindustrie zijn
gebleken.'

Twee keer genomineerd yooÍ
de World Class Award
Van Houtum Papier heeft meer onderscheidingen gehad in de loop der jaren. Zo werd
men ook fwee keer genomineerd voor de
landelijke \X/orld ClassAward, waarbij men
zelfséén keer die award wist te veroveren.
'Die erkenningis leuk, maar het gaat om
dat stukje bevestiging.ril7ijmoeten namelijk
op dat niveau acteren,willen we overleven.
Wij willen onze productie niet naar China
of Oost-Europamoetenverplaatsen.\We

om onveiiige situatiesen onveiïg handelente
herkennen.'

Inmiddels zajn eÍ 2.5OO .React kaarten' ingevuld
Zo heeft men bij het bedriif in Swalmen
'Re-act kaarten' ingevoerd (zie afgedrukte
voorbeelden).Zodra iemand iets tegenkonrt rvaarvanhij of zij vindt dat er iets
aan noet rvorden gedaan,vult hij die kaart
in. Daarop moeten drie dingen worden
aangegeven:de kans dat letsel ontstaat,
de blootstellingsfrequentie (hoe vaak die
situatie voorkomt) ervan en het te verwachten effect (het gevaar en de impact).
Vervolgens worden de scoresdaarop via
een bepaalde formule vermenigvuldigd,
wat een eindscore oplevert. Hoe hoger die
score, hoe sneller de situatie moet worden getackeld. Men hanteert die Re-act
kaarten (er is er een voor veiligheid- een
gele - en er is er inrniddels ook een voor
milieu-aangelegenheden- een groene aan toegevoegd)nu een paar jaar en voor
veiligheid werden er inmiddels grofweg
2.500 ingevuld en verwerkr.
'In eerste instantie werd het elkaar aanspreken op onveilig gedrag een beetje als
verraad gezien. Toen ik zo iemand vroeg
of hij het dan wel goed vond dat iernand
in het ziekenhuisbelandde,antwoordde
hij: "Nee, natuurlijk niet."
Mijn reactie: "$Taarom help je hem dan
niet door hem ervoor te waarschurven?"
zette die mederverker aan het denken. De
training, rollenspellen, het er steedsop
blijven hameren...het heeft uiteindeliik

rvillen hier ge\voon in Nederland blijven
produceren. Dat kan alleen als je op \il/orld
Class-niveaubezig bent. Daartoe hanteren
we een OEE-meting. OEE staatvoor Overall Equipment Effectiveness,Dar sraatvoor
de totale effectiviteitvan je machinepark.
Het heeft re maken met de benuttingsgraad
van de machines.Machinesdie productie
draaienzonder storingenen stilstanden,op
de maximale snelheid en zonder ku'aliteitsverliezen. In u'elke mate machines aan die
eis voldoen is met de OEE-methodiek goed
te bepalen.Deze benaderinggaarulr van
geplande en ongeplande verliezen in drie categorieën,namelijk de beschikbaarheid,de
prestatie en de kwaliteit. \X/ij stellen op dat
vlak per machineeen norm vast.Die OEE
rvil.lenwe dit iaar met die rnachine halen. Is
dat niet zo, dan zien we onrniddellijk waar
het hern in zit: in de stilstand,in de snelheid
of in de krvaliteit.'

iemand opgeleid in \X/orld Class-verbetertechnieken.Dan gaat Ínen eerstanalyseren
wat het probleen-ris en worden technieken
zoalshet Ishikawa-diagram(het visgraatdiagram)toegepast.Als dan duidelijk is
rvaar het probleern zit, rvordt bekeken hoe
men het het bestekan aanpakken.
'Dat rverkt goed. lil/e hebben nu zo'n vier,
vijf verbeterteamsacrief. Er is namelijk altijd
rvel iets wat beter kan. Een projcct waarop
ze rvorden gezet heeft een doorlooptijd van
maximaalzesmaanden.Ze sluiten het af
met een presentatievan hun oplossingaan
het management:dat was het probleem, zo
zijn we ermeeomgegaanrdat was de situatie toen en dit is de stand van zaken nu.
Maar rvel concreet:dus er u'aseen OEE van
zoveelen nu is die zoveel.Een heel bevredigendeaanpak,want op dezemanier krijgt
men aandachten erkennins voor de inzet.

W-j willen op MVGvlak gewoon
het beste product maken
Het is die totale betrokkenheidvan hoog
tot laag in de organisatiedie maakt dat
Van Houtum Papier een goedeorganisatie is die zich temidden van veel - meesr
aanzienlijkgrotere - concurrenten op een
bewonderenswaardige
manier staandeheeft
gehouden.Maar rvar als de optimalisering
uiteindelijk een top heeft bereikt? Hoe onderscheidt rnen zich dan van de anderen?
'In de eersteplaats denk ik dat het altild
beter kan. Er zijn steedsnieuwe ontwikkelingen en elke onfwilkeling kan voortdurend geoptimaliseerdworden', meent Henk
van Houtum. 'Maar op dit moment kunnen
wij ons echt van de rest onderscheiden
door onze positionering op het vlak van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO). Wij rvillen op MVO-vlak gewoon

Van Houtum geeft een voorbeeld: stel dat
men te maken heeft met een groot aantal
kwaliteitsverliezenop een bepaalde productielijn. Daar wordt dan een verbetertearn,
bestaandeuit mensen van de werk-..
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Zodra iemand
iets tegenkomt
waaraan híj of zij
aindt dat er iets aan
moetworden gedaan,
uuLthii of zii de Re-act
kaart in. Inmiddels zijn er 2.500
aan dezekaarten inpeuuld.
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(bourerr),veel bleekmiddcl cn vccl energie.
\Vij zcggendar-r:is dat rrit en superzachtessentieel/Bclanglijk is dat je je har.rdengoed
kunt drogen. Mzrarnoet dat in die mate
ter-rkoste gaanvan hct milíer-ri'Kan dat niet
anclers?Krrn dat niet op ecn nranierdie r-riet
belastendis voor de s'ereld our ons hecn/
En or-rstrrrtn,oordis dan: Dzrtkan. Door nict
maar op
cnkel op het prodr-rctte tbcr-rssen,
het totaal. En door daarin alle facettenrnee
te nemen die op hct ploduct var-rinvloed
zijr-ren rvaarophet prodllct van ir-rvloedis.'
Dzrarr.r.rcc
speeltVan Houtur Papier in op
cletendensin de markt \\raalrgrote atnemers
het van doolslaggcvendbelar-rg
virrdendat
hun toeleverancierr-r-raatschappclijk
vclantl'oord onclerneent.Een goed voorbeeld
is KLM Air Frarrce.Daar vindt mer-rMVO
belanglijk cn u'il men zells inzicht in de manier s'zrarophet papicr'\\,ordtgemaakt.Ook
vinden MVO van
brrr-rker-r
en verzekeraaLs
,-"^ t^
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Dc groothandeldaarentegen- de directe
klant van Van Houturn Papier - hecht daar
monenteel nog iets minder rvaardcazrn.In
die sectoru'ordt vooral naar de productkrvanaar de beschikbaar'liteit gckckcn, evenzrls
heid en de prijs. MVO speeltdaar ook rvel
een rol - bij de een meer dzrnbij de ander
- maAris daar niet zo van doorslaggevend
grole orgauisaties.
bclangals bij sonrnrige

Een prachtig voorbeeld van
cradle-treÍadle (C2C)
'\X/ij hebben nlr een concept uitgedacht
rvaarbijde stroon or-rdpapier die bedrijver.r
als KLM. overheid.banken en verzekclaars
hcbbcn, rvordt gebruikt om de belastingvan
het milieu te bepcrkcn', zegt Van Houtum.
'Normaai rvordt oud papier via opkopers
verhandeld.Een deel van het oud papier
É{aatdan naar Azië in het algemeenen China
in het biizondcr.$7ist u dat een derde van
alle lege containersin Nederland gevuld n-ret
oud papier naar China vertlekt? \íij r.noeten
daarentegenpapier son-rsuit het buitenland
bctrekkerr.Ik ken een concurrent die al het
oude papier dat hij nodig heeft uit de VS
laat komen. Dat is niet echt handig.\X/ij

hebber-rnlr een opzet bedachts,aalbií het
or-rdpapier van onze eir-rdafhemers
rvoldt
ingczamclden gegarandeerdir-rNederland
weer tot een nicurv product u,ordt verrverkt.
Voorrvaardeis dan natur-rrlijkrvel dat ze hurl
papierenhanddoekjesen dergelijkevan ons
afner-nen.'
Van Houtun-r Papicl is inmiddels rnet enkele grote ondernemingenen de Provir-rcie
Lir-r-rburg
over dit concept in gesprek.Het
is een prachtigvoorbeeldvan cradle-tocradlc (C2C, het staatvoor het idee om
producten zo te ont\\rerpendat de materialen oneir-rdigvaak opnieus' gebruikt kunr.rcnu,oLdenof volledig biologisch kunnen
rvolden afgebroken).Of, zo n-renl,il, t,an
eco-effèctiviteit.
L-uniddeisheeft men in Ss,almenhet hele
productieprocesvoor alle prodr-rctengeanalyseerden alle ir.rgrediënter.r
die daarbij
rvorden gebruikt zijn ir.rkaart gebracht.
Daalbij wordt aan zo'n ingrediër-rteen
bepaaldestatus toegekend:groen, geel of
rood. Die kleuren gever.rde mogelijkheid
tot aÍbreekbaarheidof hergebruik aar.r.
Alle producten met dc status rood worden
nu aangepakten zullen worden vcrvzlngen
door alten-ratieve,
afbreekbareproducten.
Die ingreep heeft invloed op alle facetten
van het proces,van inkoop tot vefpakkir-rgsmateriirlen.
'Dat is r.rietzo eenvoudigals het klir.rkt.Het
verlangt dat jc
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contzlctopneemt met leveranciefsolD te
kijken u,at mogelilk is. Men is gelukkig
vliirvel altijd bereid eraannee te u,erken.
Maar je krrrrteen bestantldcclnict altijd
zomA2lreven vervangendoor een bioloploJuct. Sourszijrrer
gischrrfurcckbarrr
hele zoektochtcnvoor r.rodig.En als je het
dan vindt. lnoet ie het rritvocrigtcstcllilr
het productieproces.Heefi het dezclldc
eigenschappen,is het van ir-n'loedop anderc
moet het prodr-rctieproces
ingrediënter-r,
aangepastworden enzovoort.Vaak is het
een langdr-rrigproces.We zitten er nu middenin en veru'zrchtennog dit jaar met ons
eerste"cradle-to-cradle"-tissueproduct
op
de markt te konen.'
L-rrniddelsis de MVO-inzet van Van Houturr Papier ook r-rietaan de overheidvoor'bijgegaar.r.
Enkelc rvcker.rgeleden- op
s,oensdag20 augustus- krccg het bedrijf
virn HelrrrarrVreheu,Gcdcputceldcvan
Verhagen,
Econor-r-rische
Zaker-r,
er-r.Jéróme
directeurvan NV IndustriebankLIOF, een
innovatiecheque
van € 197.000,-uitgereikt.
Deze is bedoeld voor de ontrvikkeling van
de productie van volledig 'grocn' hygiënisch
papier.
GedeputeerdeHerrnan Vrehenvan dc Provincie Limbulg: 'Dit project komt uit het
bedrijfslevenzelf en bewiist dat cladle-tocradle eer-reconomisch concept is t.ncteen
duuLzaamkarakter.'
En ampcr een rveekgeledenbezochtminister-presidentBalkcr-rcndehet Srvalmensebedrijf waar hij zich twee uur lang liet informeren over de'cradie-to-cradlc'-initiatieven.
Q
In hct uolgendenutTmrcruan Krualilcll ut
Bedriif kcrcn ruc tl.ogeen kaar terug nartr
Van HoutzrnzPapier in Stualnten.Dan ziitt
de ondenaerpenuan gesprcledc klanten,
dc klachtcn, taurctlenheidgarantiescn innou(tttc.

