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Etiketten
Tekst Peter Zwetsloot 

M
oton Lubricants in Assen 
is specialist op het gebied 
van smeermiddelen en 
ontwikkelt, produceert en 

levert olietoevoegingen. Op de verpak-
kingen van al die producten worden 
etiketten aangebracht. ‘We zijn een 
klein bedrijf, maar hebben grote klan-
ten’, zegt Yerney Beuker, die binnen 
Moton verantwoordelijk is voor de 
marketing. ‘Daar valt ook alles wat met 
etiketten te maken heeft onder. We 
leveren maatwerk. Ieder product heeft 

ETIKETTEN 
MET TIJDSWINST
Vroeger duurde het zes weken voordat de bestelde etiketten aan de 
rol geleverd werden. Tegenwoordig is dat twee dagen, is de ervaring 
bij Moton. ‘Als het moet, kan het nog  sneller en hebben we onze 
bestelling nog dezelfde dag in huis. Daardoor kunnen wij onze klanten 
een nog betere service leveren’, zegt Yerney Beuker van Moton.

zijn eigen verpakking en eigen etiket. 
Veel van onze smeermiddelen leveren 
wij onder private label. We hebben dus 
met heel veel verschillende soorten 
en formaten etiketten te maken. De 
layout levert de klant kant en klaar 
aan of wij ontwerpen het etiket. In alle 
gevallen plaatsen wij de bestellingen. 
Dat luistert nauw. De kwaliteits- en 
veiligheidseisen voor onze verpakkin-
gen en etiketten zijn hoog. Bovendien 
geldt het just-in-time-principe. We 
willen met zo min mogelijk voorraad, 

toch op het juiste moment over de 
etiketten kunnen beschikken. Dat ver-
eist een goede logistiek en vooral een 
betrouwbare leverancier.’

Geruststellende gedachte  Yerney 
Beuker: ‘Wij verwerken hier in hoofd-
zaak etiketten op een rol. Daar zijn 
onze etiketteermachines op afgesteld. 
We kunnen verschillende formaten 
etiketten verwerken, dat is afhankelijk 
van de verpakking. De oplage per 
bestelling varieert grofweg tussen de 
10.000 en 100.000 etiketten. Uiteraard 
zijn er uitzonderingen op die regel, 
zowel aan de onder- als aan de boven-
kant. Ongeveer twee jaar geleden was 
de gemiddelde levertijd, bij onze 
toenmalige leverancier, zes weken. 
Tegenwoordig is dat standaard twee 
dagen en als het moet dezelfde dag. 

Levertijd van zes weken naar twee dagen of sneller
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Dat is een enorme verbetering, natuur-
lijk. Daar zijn we min of meer bij 
toeval achter gekomen toen we met 
ons pakket gingen shoppen. In eerste 
instantie geloofden we het niet en 
plaatsten vraagtekens bij de kwaliteit. 
Dat bleek niet terecht. De kwaliteit was 
minstens zo goed en dus bestand tegen 
verwerking op chemische producten. 
Bovendien was de prijs ook nog eens 
gunstiger, dus na een aantal testpro-
ducties zijn we overgestapt naar The 
Label Collective Group. Dat bevalt 
prima. We bestellen online, maar 
hebben wel contact als dat nodig is. 
We weten dat we de bestelling die we 
vandaag plaatsen binnen twee werkda-
gen in huis hebben. Als de nood aan 
de man is en hier het productieproces 
dreigt vast te lopen, wordt er nog 
sneller geschakeld en de oplage etiket-
ten of een deel daarvan nog dezelfde 
dag geleverd. Dat is een geruststellende 

gedachte. We kunnen ons amper meer 
voorstellen dat we vroeger met levertij-
den van zes weken rekening moesten 
houden.’

Ef� ciënt productieproces  Richard 
Rensen, oprichter en directeur van 
The Label Collective Group vertelt het 
geheim van de smid: ‘Ik ben een 
handelaar en handel naar klantbehoef-
te. In mijn vorige ondernemersleven 
had ik vaak etiketten nodig om pro-
ducten over de hele wereld te verstu-
ren. Het viel me op hoe duur etiketten 
waren en hoe traag de leveringen 
ervan. Etiketten waren de zwakste 
schakel in het logistieke proces. Boven-
dien moest je vaak veel meer bestellen 
dan je nodig had. Dat kan toch ook 
anders, dacht ik toen en ben in 2011 
via internet begonnen met in- en 
verkopen van vooral blanco etiketten. 
In 2012 heb ik m’n eerste machine 
gekocht en samen met een team van 
ervaren kwaliteitsdrukkers een zeer 
effi ciënt productieproces opgetuigd. 
De blanco etiketten verkopen wij via 
de website Labeldiscounter.com. Dat 
zijn vooral thermische etiketten die 
in labelprinters van gerenommeerde 
merken zoals Dymo-Seiko-Brother en 
Zebra gebruikt worden. Via EtiketXL.nl 
leveren we bedrukte en gestanste 
etiketten.’

Merknaam Etiket XL  The Label 
Collective Group bedient de Europese 
markt vanuit Haaksbergen. Richard 
Rensen: De Nederlandse, Duitse en 
Belgische markten zijn onze belang-
rijkste afzetmarkten, maar ook verder 

weg in Europa hebben we klanten. In 
alle gevallen geldt: vandaag bestellen, 
dezelfde dag op transport. Dus in de 
genoemde landen wordt het dan 
doorgaans de volgende dag bezorgd. 

Als het moet, kan het nog sneller, dan 
rijdt er een koerier naar de klant. We 
onderzoeken op dit moment of we het 
logistiek zo kunnen organiseren dat dit 
onze nieuwe standaardlevering wordt, 
maar zover zijn we nog niet. We 
drukken al onze etiketten in inkjet met 
UV-droging. We werken niet met 
stansmessen, maar het formaat van 
het etiket wordt door laserstansing 
aangebracht. Daardoor komen de 
rollen met etiketten klant en klaar van 
onze machines. Dat kan bijna niet 
sneller’. PM

We willen zo min 
mogelijk voorraad

Yernet Beuker: ‘We kunnen ons amper 
meer voorstellen dat we vroeger met 
levertijden van zes weken rekening 
moesten houden.’

Richard Rensen: 
‘Het viel me 

op hoe duur 
etiketten waren 
en hoe traag 
de leveringen 
ervan. Dat kan 
toch ook anders, 
dacht ik.’
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