
Zakenvrouw van het Jaar 2019, 
Mireille Kaptein, vaart wereldkoers
Kaptein noemt zich dé flexibele verpakker en producent van kaas, boter, smeltkaas en poederkaas met een ruim 

assortiment, zowel voor het eigen merk als onder private-label. De zuivelleverancier is tevens een van de grootste 

producenten in Europa van de rood-wit-blauwe kuipjes Echte Boter. Ze worden gretig afgenomen door retail en vele 

hotels. De molens en grazende koeien op de verpakking kom je op menig vakantieadres tegen en geven onbewust het 

gevoel van thuiskomen. 



Dat thuisgevoel wordt letterlijk en figuurlijk bekrachtigd door de hartelijke ontvangst van 
Mireille Kaptein, 3e generatie van het familiebedrijf Kaptein. De gedreven, goedlachse 
CEO is onlangs bekroond tot Zakenvrouw van het Jaar 2019. Eerder werden we al beeldend 
begroet door Vermeer ’s melkmeisje die pontificaal op de muur prijkt in de entreehal. Beide 
dames kennen een rijke geschiedenis.

83 jaar zuiveltraditie verbindt drie generaties Kaptein
De zuivelproducten zijn Mireille Kaptein met de paplepel ingegoten, kun je wel zeggen. 
De opa van Mireille startte in 1936 kleinschalig met de in- en verkoop van kaas. Haar 
vader, met in zijn kielzog zijn vrouw en beide dochters, zorgde voor substantiële groei 
door het verpakken van boter en slicen van kaas. Een grote toegevoegde waarde voor 
ziekenhuizen, supermarkten en 1 persoons huishoudens. Haar zus Heidi werkt ook bij 
Kaptein, maar Mireille heeft de stap gezet om 10 jaar geleden als algemeen directeur aan 
te treden en het levenswerk van hun opa en vader voort te zetten. Bovenop de expansie in 
het verpakken van kaas en boter en de productie van smelt- en poederkaas, heeft de 
export het familiebedrijf geen windeieren gelegd. 

Al snel blijkt dat het hier gaat om een bedrijf dat met 180 medewerkers jaarlijks meer dan 
20 miljoen kilo kaas en boter verwerkt. De 90 mlj. omzet is een verdubbeling na het 
aantreden van Mireille, veroorzaakt door wereldwijde export van de 4 productgroepen 
naar inmiddels 55 landen. “En die cijfers willen we de komende vijf jaar opnieuw 
verdubbelen”, zegt de nuchtere zakenvrouw.

Sinds 2 jaar staat er een ultramodern kantoorpand in Heiloo, waar de grootste productie-
ruimte is gevestigd. In Oosthuizen en in Bilzen (B) staan nog twee vestigingen, waar 
respectievelijk smeltkaas en kaaspoeder worden geproduceerd. Vanuit de open en trans-
parante directiekamer kijken we uit op braakliggend terrein. Extra grond dat met voor-
uitziende blik is aangekocht voor uitbreiding van het familiebedrijf. 

‘‘Vernieuwingsdrang zit in DNA Kaptein’’  

Een enorme eer
Jury voorzitter Annemarie Jorritsma overviel Mireille Kaptein met 
haar aankondiging dat zij was uitverkozen tot Zakenvrouw van het 
Jaar 2019. Mireille wordt geroemd om haar betrokkenheid en de 
 continuïteit van haar bedrijf en de duurzaamheidsaspecten die, zowel 
op kantoor als in de productielijnen, vergaand zijn doorgevoerd. 

Mireille benadrukt het belang van flexibiliteit en diversiteit, met name 
op het gebied van spreiding in zowel productenrange, afzetmarkt, 
klanten en leveranciers als bij aanname van medewerkers. “Er wordt 
binnen Kaptein een actief personeelsbeleid gevoerd met inzet van collega’s 
met afstand tot de arbeidsmarkt en een goede mix van jong en ouder, 
zowel man als vrouw”. “Diversiteit staat hoog in ons vaandel”, vervolgt 
Mireille. “Hiermee onderscheiden we ons en we houden dit op alle 
vlakken hoog. Open en transparant, in alle nuchterheid. Het zit 
 gewoon in ons DNA en dat willen we graag uitstralen. Ik beschouw 
het als een compliment als onze cultuur voelbaar is. Met onze hoog-
waardige zuivelproducten en diversiteit willen we niet de sterkste zijn, 
maar de meest flexibele. Daar staan we voor!”.



Over Mireille Kaptein
Iedereen kent het wel, het oude familiespel Boter, kaas en eieren. 
Het runnen van een succesvol familiebedrijf is echter geen een-
voudig spelletje. CEO Mireille Kaptein heeft met haar door-
dachte en vastberaden strategie het familiebedrijf Kaptein in 10 
jaar tijd op de wereldkaart gezet. Mede door haar vernieuwings-
drang is zij benoemd tot Zakenvrouw van het Jaar 2019 en nam 
zij onlangs de Veuve Clicquot prijs in ontvangst. Sinds Mireille 
Kaptein aan het roer staat is het familiebedrijf door export sterk 
gegroeid en de omzet verdubbeld. Kaptein is vanaf 1936 een 
belangrijke speler in de wereld van kaas en boter. 83 jaar zuivel-
traditie, ervaring, innovatie en passie verbindt de 3 generaties 
Kaptein. De trots op deze rijke historie vergroot de cohesie, zowel 
bij de familie als de medewerkers. Het bedrijf is opgericht in 
1936, wereldwijd actief en verpakker van kaas, boter, smeltkaas 
en poederkaas.

Kaptein
Het Gemaal 2
1851 LW Heiloo
Tel.: +31 (0)251 - 66 48 00
E-mail: info@kaptein.info

Alle hens aan dek
“We moesten snel schakelen. Deze prijs winnen is natuurlijk een enorme eer, maar ondanks 
onze nuchterheid werden we er wel door uit ons ritme gehaald”, vertelt Mireille lachend 
verder. “Mijn benoeming resulteerde in gesprekken met collega’s en mijn echtgenoot, die 
als commercieel directeur de verkoop aanstuurt. Er openen zich nu weer nieuwe deuren 
om ons netwerk te vergroten en Kaptein nog meer op de kaart te zetten. We hebben het 
jaarplan daarop aangepast, want onze ambitie blijft overeind. Ik zal dit jaar meer extern 
zijn om lezingen te geven en ik wil graag deze kans benutten om andere familiebedrijven 
te adviseren bij een op handen zijnde overname”. Mireille heeft zelf een coach die haar 
regelmatig een spiegel voorhoudt. Dat raadt ze elke ondernemer aan. 

Regelmatig spart Mireille met collega’s. Ze wil inspirerend zijn voor haar medewerkers en 
staat open voor hun ambities. “Vanwege de juiste mix man/vrouw zeg ik regelmatig tegen 
ambitieuze dames: houd alle mogelijkheden open en grijp je kans. Als er sprake is van een 
glazen plafond zoek dan naar een andere werkgever die wel open staat voor jouw 
ontwikkeling”. Grote bewondering heeft Mireille voor Koningin Máxima, die schijnbaar 
moeiteloos mensen en landen verbindt op haar handelsmissies. “Echt een visitekaartje 
voor Nederland en voor ons als bewoners en het bedrijfsleven. Door haar positiviteit en 
enthousiasme pakt ook zij haar kansen en dat loont”. 

Voor meer informatie:
www.kaptein.info



‘‘Niet de sterkste, maar de 
meest flexibele overwint’’ 

De koeien moeten blijven grazen
De bevlogen zakenvrouw vaart een vaste koers door haar bakens steeds te verzetten. Stap 
voor stap. “We zijn continue bezig met het lanceren van nieuwe producten, zoals spreadables 
en vegan en zien kansen om de markt in China en het Midden-Oosten te veroveren. Een hele 
uitdaging omdat dit landen zijn met een heel ander voedingspatroon.’’ De ambitie van 
Kaptein is om in de toekomst zelf boter en kaas te produceren. “Ja”, beaamt Mireille, “de 
koeien moeten blijven grazen, dat is de basis van ons bestaan. Eerst maar eens de 4.000 
m2 grond ontginnen, dat zal op iedereen impact hebben, maar focus op groei blijft 
belangrijk”.

Kaptein 4.0
De verantwoordelijkheid van familiebedrijven voor hun directe omgeving 
is groot en is ook van invloed op hun (klein)kinderen, waardoor een lange 
termijn visie is gewaarborgd. Dat blijkt ook uit de beleidsstrategie van 
Kaptein.“Het is ons uitgangspunt om de wereld beter door te geven 
aan de volgende generatie en we willen goed zijn voor onze mensen, 
die hier in sommige gevallen al heel lang werken. Daarom is ons nieuwe 
bedrijfspand op en top duurzaam gebouwd met o.a. LED verlichting, 
800 zonnepanelen en ingericht volgens de WeCare-norm. We hebben 
elkaar keihard nodig. Tenslotte vormen we met de hele aarde één 
mondiale familie”. Mireille hoopt dat het haar wordt gegund gezond 
oud te worden. “Uiteraard is daarbij een stukje zuivel belangrijk”, 
knipoogt ze.

Tekst: Fotojournalist Ingrid Dercksen - Eye for Life
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