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Van Melkmeisje naar 
Kaaskoningin
Met trots overhandigt Mireille Kaptein bij aanvang van het 
interview haar nieuwe visitekaartje. Onder haar naam en 
functie, die van algemeen directeur, prijkt haar kersverse 
titel: ‘Zakenvrouw van het Jaar 2019’. ‘Mooi toch?’ Op  
18 maart kreeg de Noord-Hollandse, die ruim 10 jaar  
leiding geeft aan familiebedrijf Kaptein in Heiloo, de Prix 
Veuve Clicquot Business Woman of the Year Award.

‘Kaaskoningin’ kopte de Telegraaf in het bericht over uw  
benoeming, terwijl u zich hier associeert met het Melkmeis-
je. Hoe mogen we u noemen?
‘Beide mag, haha. Kaaskoningin komt van een creatieve kop-
penmaker, zullen we maar zeggen. Leuke publiciteit, dus dat 
vind ik niet erg. Maar als iemand me Melkmeisje wil noemen, 
heb ik daar ook geen problemen mee.’ 

Gefeliciteerd met uw benoeming. Bent u al bijgekomen?
‘Allereerst is het natuurlijk ontzettend leuk om tot Zaken-
vrouw van het Jaar te worden benoemd. Heel eervol. Inmid-
dels is de storm iets gaan liggen, maar met name de eerste 
week na de benoeming kwam er ontzettend veel op me af.  
Zoveel leuke berichten van leveranciers, klanten, mensen 
vanuit de zuivelbranche en anderen. Met alle bloemen en 
taarten die ik heb gekregen konden we wel een winkel begin-
nen. Daarnaast was er heel veel media-aandacht en heb ik 
veel journalisten te woord gestaan.’ 

En wat nu?
‘Je kunt het jaar invullen zoals je zelf wilt. Ik wil in ieder geval 
betekenis geven aan de titel door vrouwen voor te houden dat 
ze hun kansen moeten grijpen. Natuurlijk is de titel ook goed 
voor Kaptein. We zien nu al dat de openstaande vacatures 
sneller worden ingevuld. Voor mezelf en mijn medewerkers is 
dit een goede kans om ons netwerk te vergroten. Echte Boter 
is wel heel bekend, maar de naamsbekendheid van Kaptein is 
misschien nog wat bescheiden. Daar kunnen we dit jaar wat 
mee doen. Mensen zijn benieuwd naar mijn ideeën, dus ik zal 
regelmatig buiten de deur zijn om een lezing te verzorgen. 
Vooral voor na de zomer staat er nu al een flink aantal in de 
agenda. Op dit moment zijn we druk bezig een goede presen-
tatie neer te zetten. Daarnaast wil ik ook heel graag opvolgers 
en overdragers van familiebedrijven over mijn ervaringen 
vertellen. Ik denk dat ik als ervaringsdeskundige veel situa-
ties herken en goed aan de betrokkenen en de rest van de  
familie kan uitleggen hoe ik ermee ben omgegaan. Dat is mijn 

Mireille Kaptein staat aan het roer van een  
familiebedrijf dat groot is in het produceren 
van smelt- en poederkaas en als verpakker 
van kaas en boter. Ruim 10 jaar geleden nam 
ze het stokje over van haar vader en sinds 

haar aantreden is het bedrijf fors gegroeid. Het laatste decen-
nium is het bedrijf zowel in omzet als aantal personeelsleden 
verdubbeld, naar 180 werknemers en een jaaromzet van  
€90 miljoen. Jaarlijks gaan er miljoenen kilo’s boter en kaas 
over de uiterst efficiënte productielijnen van Kaptein om te 
worden verwerkt tot producten die over de hele wereld  
bekend zijn. In 55 landen liggen producten van Kaptein. Elke 
Nederlander kent het merk Echte Boter met de gouden ver-
pakking, bedrukt met de Hollandse vlag en koeien in de wei, 
maar Kaptein produceert ook smelt- en poederkaas en ver-
pakt kaas op grootschalige wijze onder private label. Bekende 
eigen kaasmerken zijn Old Alkmaar en Alkmaars Roem. 

Twee jaar geleden opende Kaptein een nieuwe hoofdvesti-
ging in Heiloo, op het bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid 
dichtbij Alkmaar. Ultramodern, duurzaam, efficiënt en een 
paradepaardje als het gaat om kwaliteitseisen. Grote raampar-
tijen maken het gebouw transparant, precies zoals Kaptein 
ook wil werken. Bij binnenkomst van het grote pand kan nie-
mand om het Melkmeisje van Vermeer heen. Levensgroot is 
het beroemde schilderij afgebeeld op de muur naast de trap 
richting de eerste verdieping. 

Mireille Kaptein uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2019
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passie, want familiebedrijven zijn de motor van de economie. 
Zakenvrouw van het Jaar is een titel die je hele leven lang 
draagt en ik ga mijn uiterste best doen om daar alles voor te 
doen.’

Hoe bent u Zakenvrouw van het Jaar geworden?
‘Ik wist wel van het bestaan, maar het was nooit mijn streven 
om deze titel te winnen. Tot ik een paar weken voor de  
bekendmaking werd benaderd door juryvoorzitter Annemarie 
Jorritsma met de vraag of ik hiervoor belangstelling had. Ik 
was verrast, beduusd, maar vooral vereerd. Tegelijk realiseer-
de ik me dat deze titel een enorme impact zou hebben en dus 
heb ik een dag bedenktijd gevraagd. De beslissing om Zaken-
vrouw van het Jaar te willen zijn, neem je naar mijn idee ook 
met het thuisfront, want het betekent dat ik veel meer buiten 
de deur zal zijn. Gelukkig kreeg ik volledige steun van mijn 
man en mijn twee zonen. Ook mijn medewerkers heb ik om 
hun mening gevraagd, want als ik weg ben moet dat wel door 
anderen worden opgevangen. De zaken gaan natuurlijk  
gewoon door, iedere dag moet de handel de deur weer uit. 
Maar ook die zagen het gelukkig helemaal zitten.’

Vindt u het terecht dat de jury bij u is uitgekomen?
‘Ik vind het heel lastig om dat van mezelf te zeggen. Ik denk 
dat ik een heel mooi bedrijf heb en dat ik het ook goed doe. 
Maar naast mij zijn nog zoveel mooie bedrijven waar vrouwen 
aan de top staan, dus is dat lastig te zeggen. Een officieel jury-
rapport heb ik niet gekregen, wel hebben ze me verteld dat ik 
eruit sprong omdat ik naast de groei van mijn bedrijf ‘een  
inspirerende rol heb in netwerken’ en ‘een actief personeels-
beleid voer waarin welzijn en persoonlijke groei van werkne-
mers centraal staan’. Daarnaast heeft denk ik ook meege-
speeld dat ik in de zuivel- en foodbranche werk. Er zijn 
weinig vrouwen in een toppositie binnen deze branche, dus is 
het leuk om hier eens aandacht aan te geven.’ 

U heeft een ‘inspirerende rol in netwerken’, zegt de jury. 
‘Ik vind het belangrijk dat ik iets kan bijdragen. In een net-
werk is het geven en nemen en vooral heel veel van elkaar  

leren. Je moet niet gaan netwerken om direct zaken te 
doen, al hebben we natuurlijk ook een commercieel 

belang.’

Ook uw personeelsbeleid wordt geprezen.
‘Ik ben erg betrokken bij onze medewerkers, want 
we moeten het samen doen. Ik ken iedere mede-

werker, al wordt het wel moeilijker. We werken veel 
met de We Care-norm. De medewerkers zijn 8 uur 

per dag bij ons aan het werk, dus dan moet je ook zor-
gen voor goede voorzieningen. Zo hebben we voor het 

kantoorpersoneel zit-sta-bureaus en is er vers fruit in de 
kantine. Aan veiligheid voor de medewerkers doen we veel. 
Verder heeft het gebouw veel ramen voor een open, transpa-
rante uitstraling. Ik geloof heel erg in het zelfstandig maken 
van mensen. Geef mensen kansen en geef ze de mogelijkheid 
de kansen te pakken. Reflectie, coaching en mensen inspire-
ren vind ik belangrijk. Bij alles wat je doet denken aan hoe je 
anderen daarin kunt meenemen. Hoe inspireer ik collega’s? 
Reflectie is belangrijk voor iedereen. Voor iedereen is het 
goed om open te staan voor verandering en ontwikkeling. Het 
zou een gemiste kans zijn om daar niet in mee te gaan. Daarin 
mag iedereen op zijn eigen niveau stappen zetten, zodat het 
vooral heel leuk is om hier te werken en goed mee te kunnen 
komen. We hebben het DNA van een familiebedrijf. Dat bete-
kent korte lijnen, sneller schakelen.’ 

Wat brengt uw ‘vrouw-zijn’ voor extra’s in uw manier van  
leidinggeven?
‘Ik merk dat ik meer vragen stel, andere vragen dan mannen. 
Dat wordt vaak door mannen als prettig ervaren. Bijvoorbeeld 
bij de aanschaf van productielijn: Hoe zit het met de veilig-
heid? Waar staat de medewerker? Misschien zit ik minder op 
de techniek, al wil ik uiteindelijk ook een doel behalen, zoveel 
per uur. Maar wel met oog voor medewerker. Zo kies ik er ook 
voor om een deel van het productiewerk te laten door 
WerkSaam, een organisatie voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Zij stoppen verschillende smaken smeerkaas 
in één doosje. Dat werk kun je ook laten automatiseren, maar 
ik kies er bewust voor dat juist niet te doen. Misschien zou een 
man hierin een andere keuze maken. Verder ben ik vooral  
directeur op mijn eigen manier: naast de cijfers ook op gevoel. 
Cijfers zijn belangrijk, maar gevoel ook. Hoe functioneert  
iemand? Als iemand goed in zijn vel zit, kan die zoveel meer.’

Beschrijft u zichzelf eens als leidinggevende.
‘Persoonlijk. Betrokken. Ik relativeer, spiegel en maak duide-
lijk maken waar we mee bezig zijn, kan goed tot de kern  
komen. Ik heb een nuchtere inslag. Dat is belangrijk in het 
snelle, drukke leven. Ik werk fulltime en ben nooit helemaal 
klaar. De mail en whatsapp staan nooit stil. In de supermarkt 
ben ik vakidioot genoeg om goed rond te kijken. Toch maak 
ik ook graag tijd voor andere zaken, zoals voetbal kijken bij 
mijn jongens. Dat brengt je op andere gedachten. Onlangs 
ben ik met retailers op studiereis geweest naar Japan. Een 
week lang hebben we allerlei supermarkten bezocht om ant-
woord te krijgen op de vraag wat daar nu gaande is. Het is 
fantastisch om een week lang met allerlei retailers te praten.’ 

Is het eigenlijk nog nodig om topvrouwen onder de aandacht 
te brengen met deze titel? 
‘Ik zie de prijs als aanmoediging voor alle ondernemende,  
enthousiaste vrouwen van Nederland. Er zijn nog altijd minder 
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vrouwen dan mannen in de top van bedrijven. Met name in de 
foodbranche zie je maar weinig vrouwen, al zijn er ook positie-
ve uitzonderingen. Marit van Egmond van Ahold bijvoorbeeld, 
of Hennie Westland van Westland Kaasspecialiteiten. Inspire-
rende vrouwen bij mooie bedrijven. Maar dat zijn er niet  
genoeg, al ben ik niet voor het opleggen van quota. In sommige 
branches is het nou eenmaal heel lastig voor vrouwen om de 
top te bereiken, zoals in de bouw. Mijn advies aan vrouwen is: 
laat je niet weerhouden door een plafond, of die van glas is of 
van beton, maar sta pal voor je ambities en je bedrijf. Vertrouw 
op de mensen om je heen, overtuig anderen van je capaciteiten 
en vervul je missie met de oerkracht die in je zit. Dan komt de 
waardering vanzelf. Ikzelf vind dat de beste kandidaat de baan 
moet krijgen. Wie is de beste voor je bedrijf? Tegelijk hou ik 
van een goede diversiteit. Niet alleen als het gaat om geslacht, 
maar ook wat betreft leeftijd en culturele achtergrond. Als je 
openstaat voor elkaar, kun je elkaar heel veel leren. Bij ons  
management is de verhouding man/vrouw fifty-fifty. In de pro-
ductie werken wel meer mannen dan vrouwen, maar dat heeft 
vooral te maken met de zwaarte van het werk.’ 

Wie vindt u zelf een voorbeeld?
‘Ik ben de 38e Zakenvrouw van het Jaar, voor mij hebben dus 
37 vrouwen deze prijs in ontvangst mogen nemen. Als je kijkt 
naar deze groep kijkt, is dat een heel gemêleerd en inspire-
rend gezelschap. Een aantal vrouwen heb ik al ontmoet, on-
der wie de winnares van vorig jaar Aukje Kuypers. De andere 
vrouwen ga ik dit jaar nog spreken. Ik ben heel benieuwd wat 
ik van ze kan leren en wat ze van mij kunnen leren. Maar als 
ik echt een voorbeeld moet noemen, is dat koningin Máxima. 
Zij is ook van het verbinden en het pakken van je kansen.  
Helaas heb ik haar nog niet ontmoet, maar misschien gaat dat 
dit jaar gebeuren. Zo’n titel opent weer deuren, haha.’ 

Wat zijn uw plannen met Kaptein?
‘De afgelopen jaren heb ik enorm geïnvesteerd in nieuwe pro-
ductielijnen en een nieuw pand. Nu kijken we verder naar een 
volgende stap en dat is de verhuizing van onze fabriek in 
Oosthuizen, waar we smeltkaas produceren, naar het terrein 
hier tegenover. Dit moet volgend jaar gaan gebeuren. Zo heb-
ben we straks alles gecentreerd, wat betekent dat er minder 
bewegingen tussen de bedrijven nodig zijn en dus verduurza-
men. Verder zijn we bezig met Kaptein 4.0, wat staat voor de 
vierde generatie. Dit houdt in dat we het bedrijf zo neerzet-
ten, dat we het zo goed mogelijk overdragen aan een volgen-
de generatie, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, 
zoals we ook in dit gebouw hebben toegepast. Op ons dak 
staan 800 zonnepanelen die ruim voldoende energie leveren 
voor onze koelingsinstallaties en in het hele pand is ledver-
lichting aangebracht, waarmee we zo’n 85 procent besparen 
op ons energieverbruik. Dit bedrijf is altijd in beweging, we 
blijven veranderen om aan de top te kunnen blijven staan. 
Dus schaal vergroten, internationaliseren en altijd blijven kij-
ken naar nieuwe mogelijkheden of processen slimmer en  
anders kunnen. We zijn met veel dingen bezig die over de  
horizon liggen. Stilstand is achteruitgang. Het is heel leuk om 
mooie oplossingen te vinden, de juiste leveranciers te vinden 
waarmee je wilt samenwerken. Die het enthousiasme, de  
ambitie, de wil om verder te gaan met je delen.’

U heeft het over Kaptein 4.0. Staat de volgende generatie al 
klaar?
‘Ik ben zelf 46 en moet er nog niet aan denken om dit werk 

achter me te laten. Mijn zoons zijn 19 en 16, die hebben nog 
even. Laten ze eerst zichzelf ontwikkelen, een opleiding vol-
gen, een avontuur in het buitenland. Net zoals ikzelf heb  
gedaan. Dat is zo leerzaam. De oudste is net vijf maanden in 
Amerika geweest. De jongste wil een half jaar skiles geven en 
voetbaltraining geven in Amerika. Andere culturen, andere 
landen, de wereld is zo groot. Het is goed om je blik te verrui-
men. Zij gaan eerst de wijde wereld in, en komen hopelijk 
daarna weer terug om hier de leiding te nemen, maar dat 
moet wel uit henzelf komen. Daarna kijken we wie er in het 
bedrijf wil en wie er het meest geschikt voor is. Het is een 
hele verantwoordelijkheid, voor 180 mensen. Uiteindelijk 
moet ik beslissen wat het beste is voor het bedrijf. Dat moet 
de primaire insteek zijn.’

In het bedrijf werkt u samen met uw man, Anne van  
Egmond, die commercieel directeur is van het bedrijf. Gaat 
dat goed samen? 
‘Ja prima, gelukkig wel. Het is belangrijk om alles uit te spre-
ken en eerlijk en duidelijk te zijn. Dat ik de directeur ben, 
daar heeft mijn man geen moeite mee. Uiteindelijk neem  
ik de beslissingen, want er moet één kapitein op het schip 
zijn.’ 

Je ziet in de 
food maar 
weinig  
vrouwen in 
de top van 
bedrijven. 
Het zijn er 
niet genoeg, 
al ben ik 
niet voor   
opgelegde 
quota
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