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MIREILLE KAPTEIN

‘IK ZOU TROTSER 
KUNNEN ZIJN’

Hard werken, niet piepen. En complimenten? 
Daar werd bij Mireille Kaptein thuis niet aan 
gedaan. De directeur van Kaptein heeft succes 
met haar bedrijf en werd pas uitgeroepen 
tot Zakenvrouw van het Jaar Veuve Clicquot. 
Maar trots? ‘Vrouwen zijn er beter in om 
ánderen te laten shinen, geloof ik.’

werken, beide benen op de grond. Er werd 

vroeger ook niet met complimenten gestrooid 

dus als je zoiets niet gewend bent, hoe ga je 

daar dan mee om?

Dan stond het zweet u tijdens de prijsuit-

reiking waarschijnlijk op de rug?

‘Haha, nou, dat nou ook weer niet – we zijn 

inmiddels heel wat jaren verder hè? – maar als 

ik iets aan mezelf zou kunnen verbeteren dan 

zit het wel in die hoek; ik zou trotser kunnen 

zijn. Als je ziet hoe goed het bedrijf er nu voor 

staat, dan is dat natuurlijk niet zo’n gekke 

gedachte. Ik wil de prijs, mijn positie als 

Zakenvrouw van het Jaar, daar in zekere zin 

ook voor gebruiken: meer naar buiten treden, 

mijn ervaringen in het familiebedrijf met 

anderen delen, lezingen geven, misschien ga 

ik zelfs iets aan coaching doen.’

Ik wil graag eerst nog iets meer over die 

nuchtere opvoeding weten.

‘Dat dacht ik al. De boodschap was vooral: 

niets komt je zo maar aanwaaien. We deden 

allemaal – ook mijn moeder, mijn drie jaar 

oudere zus Heidi en ik – mee in het bedrijf. 

Alles stond in het teken van de zaak. Wat mijn 

ouders zeiden was waar; pas later ging ik ont-

dekken dat er nog meer mogelijkheden waren. 

Ik was, denk ik, een behoorlijk braaf kind. 

Zoals veel van mijn generatiegenoten, deed ik 

gewoon wat er van me werd gevraagd.’

Het familiebedrijf, zei u ooit, is de motor 

van de economie.

‘Ja, een familiebedrijf staat voor continuïteit, 

voor de lange termijn. Bij een ‘gewoon’ bedrijf 

zitten toch vaker mensen op tijdelijke posities 

die zich – mogelijk – ook net iets minder per-

soonlijk betrokken voelen. Mijn vader vroeg, 

toen hij op het punt stond om een paar flinke 

investeringen te doen, aan Heidi en mij of we 

er voor voelden om de boel over te nemen. Zo 

niet, dan zou hij die investeringen misschien 

niet meer hebben gedaan of eerder uit de zaak 

zijn gestapt. Voor mij was het meteen duide-

lijk. Ik wilde toen ik jong was al heel graag een 

‘Daar,’ wijst Mireille Kaptein, ‘ligt Alkmaar.’ 

Mocht er ooit iets aan het prachtige uitzicht 

van haar directiekamer veranderen, dan zal 

dat toch een teken van vooruitgang zijn; op 

een dag moet hier namelijk een fabriek zoals 

die in Oosthuizen – waar nu Kaptein’s smelt-

kaas wordt geproduceerd – verrijzen. Produc-

tie, opslag en verpakken: alles op één lokatie, 

op de Boekelermeer-Zuid in Heiloo. 

Directeur van een bedrijf met meer dan tach-

tig jaar ervaring, klanten in 55 landen, en óók 

nog eens de winnaar van de Prix Veuve Clic-

quot: ze moet toch vreselijk trots zijn? Hoe 

voorspelbaar die vraag ook is; het antwoord is 

niet zo maar gegeven. Kaptein heeft een 

nuchtere opvoeding gehad. Niet piepen, hard 
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 Soms moet Mireille Kaptein even ‘uit’ staan. Om 

op te kunnen laden. Een terrasje pakken in 

Alkmaar is al genoeg
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grote organisatie aansturen. Ik ben pas 46, ik 

ga nog wel een tijdje mee, maar ik werk op 

mijn beurt ook al voor de volgende generatie. 

Nieuwe machines, nieuwe productielijnen. 

Alles voor Kaptein 4.0.’

En dan gaat een van uw twee zoons het 

overnemen?

‘Dat hangt er vanaf. Ik wil natuurlijk het beste 

voor mijn bedrijf. Stel nou dat mijn kinderen 

een ándere leuke baan hebben, of verkering 

krijgen in het buitenland? Als ze hier met 

tegenzin komen werken, is dat niet goed voor 

het bedrijf. In dat geval kan je dus beter voor 

een externe kandidaat kiezen.’

Uw man, Anne van Egmond, is hier com-

mercieel directeur.

‘Het lijkt voor de buitenwereld af en toe een 

issue te zijn, maar ik denk er geen seconde 

over na dat ik ‘zijn baas’ ben. Mijn zus werkt 

hier ook; het is een groot bedrijf met erg veel 

mogelijkheden voor de meest uiteenlopende 

mensen. Maar als je doelt op de scheiding tus-

sen werk en privé, ja, die proberen we wel in 

stand te houden, bijvoorbeeld door thuis zo 

min mogelijk over het werk te praten. Aan de 

andere kant is het natuurlijk wel zo dat je als 

ondernemer zeven dagen per week, 24 uur per 

dag ‘aan’ staat. Als wij samen door een super-

markt lopen, kijken we allebei naar de handel: 

wat wordt hier aangeboden, en hoe? Als we uit 

eten gaan, let ik er op hoe we worden bediend; 

je kunt overal van leren.’

Dat geloof ik, maar moet je ook niet af en 

toe ‘uit’ staan?

‘Ja, dat is waar. We wonen heel landelijk dus 

als ik thuis ben, kom ik sowieso al tot rust, 

maar ik wil ook juist af en toe de stad in om 

op te laden. Om te leren hoe ik echt helemaal 

tot mezelf kan komen, ben ik een paar jaar 

geleden aan yoga begonnen. Ik heb één keer 

per week een yoga-sessie en probeer daar-

naast zelf ook zo veel mogelijk oefeningen te 

doen. Het is niet zo dat ik elke dag met de 

zonnegroet begin, maar ik merk wel dat de 

yoga-houding een deel van mijn leven is 

geworden. Soms is het al genoeg om even 

naar buiten te gaan, om hier in de buurt een 

kleine wandeling te maken.’ 

In het ‘persoonlijk profiel’ op uw website 

staat, onder andere, dat u betrokken, 

loyaal, integer en besluitvaardig bent.

‘Dat is wat collega’s over me zeggen. Het 

klopt wel, maar ik heb natuurlijk ook mijn 

mindere kanten. Ik kan bijvoorbeeld heel 

erg ongeduldig zijn, al is dat waarschijnlijk 

ondernemers eigen. Ik wil geen langdurig 
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‘WAT 
MIJN 
OUDERS 
ZEIDEN 
WAS 
WAAR. 
TOT IK 
ONT-
DEKTE 
DAT ER 
MEER 
MO-
GELIJK-
HEDEN 
WAREN’

Mireille Kaptein
1972  Geboren in Heemskerk
2009  Neemt het bedrijf van haar vader over
2018  Nieuwkomer op de lijst The Next 

Women: categorie diamant (meer 
dan 50 miljoen euro omzet)

2019  Uitgeroepen tot Zakenvrouw van het 
Jaar Veuve Clicquot

Mireille Kaptein is getrouwd en heeft twee 
zoons (16 en 19 jaar oud)

overleg, niet nóg een keer vergaderen. Dat 

heeft ook met die opvoeding te maken, waar-

schijnlijk. Aanpakken.’

Volgens mij begint u nu ook alweer een 

beetje ongeduldig te worden.

‘Zal ik eerlijk zijn? Ja. Maar ik wil je ook graag 

nog een rondleiding geven. Ga je mee?’

En zo verlaten we de kamer met het mooie 

uitzicht, dwalen we door lange, steriele gan-

gen en kijken we binnen in de diverse ruim-

tes waar – ‘Hè, dat is nou jammer’ – op dat 

moment geen productielijn in bedrijf is. Kap-

tein zwaait naar medewerkers, legt uit 

waarom er tussen alle blauwe mutsjes ook 

iemand met een rood mutsje rondloopt – in 

het bezit van een BHV-certificaat – en laat 

daarna de kantine zien die er smetteloos uit-

ziet en efficiënt is ingedeeld, met een soort 

binnenplaatsje voor de rokers zodat ze apart 

zitten maar er toch nog bijhoren. Alles is 

licht, open en transparant. In het trappenhuis 

hangt een gigantische fotoprint van een stel 

koeien. ‘Aan wie we tenslotte alles te danken 

hebben,’ zegt Kaptein.

AMERIKAANSE SHOWBUSINESS

De aankleding, de indeling, de presentatie: ze 

haalt haar inspiratie overal vandaan. Zo was 

ze laatst aanwezig bij An Intimate Conversa-

tion with Michelle Obama in het Amsterdamse 

Ziggodome. ‘Ik heb haar boek, Becoming, gele-

zen. Ik vind haar heel bijzonder. Ze doet wat 

koningin Máxima ook goed kan. Mensen ver-

binden. Tegelijkertijd ben ik benieuwd naar 

het marketing-sausje; hoe geeft ze zo’n 

enorme groep mensen tóch het gevoel dat 

haar boodschap toch speciaal voor jou is 

bedoeld. Ik kom – dat zei ik je al – uit de Hol-

landse klei en die Amerikaanse showbusi-

ness is eigenlijk niet zo aan mij besteed, maar 

ze bracht haar verhaal wel met de nodige 

humor en ze was, op haar manier, toch ook 

verrassend nuchter. Het was een magische 

avond. Ik zag veel positieve, ambitieuze vrou-

wen en verliet de zaal vol energie.’

Hoe is het met die ambitieuze vrouwen in 

de top van het bedrijfsleven gesteld?

‘Ik ken vrouwen met prachtige bedrijven, 

maar het is helaas waar dat je ze in de meer 

traditionele branches zelden op hogere posi-

ties terugziet. Toch geloof ik zeker dat we op 

de goede weg zitten en vergis je niet: we 

komen van ver. Het is een cultuuromslag die 

niet van de ene op de andere dag plaatsvindt.’

Wat is volgens u het verschil tussen 

mannen en vrouwen die leiding geven?

‘Da’s een lastige vraag. Ik vind het moeilijk om 

over mezelf te spreken maar in zijn algemeen-

heid geloof ik dat vrouwen vaker openstaan 

voor nieuwe ideeën, dat ze makkelijker kun-

nen delen en anderen beter kunnen laten shi-

nen. Overigens ken ik ook mannen met die 

kwaliteiten; het gaat er om dat je met zoveel 

mogelijk verschillende mensen samenwerkt. 

Man, vrouw, oud, jong. Die gezonde, diverse 

mix is volgens mij het allerbelangrijkst.’ 


