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Plastics voor oordop,
lensdoos en bloedzak

HOE MAAKT U HET

Ondernemingen blijven soms onder de radar van het gro-
te publiek. Deze rubriek toont bedrijven waar noorderlin-
gen mooie, opmerkelijke of onverwachte dingen maken.

JEAN-PAUL TAFFIJN

‘H
igh quality & precisi-
on moulding’ luidt
de ondertitel van
H&P Moulding in

Emmen. Daar is geen woord aan
gelogen. De producten van het
bedrijf vinden hun weg in onder
meer medische apparatuur en de
vliegtuigindustrie. De plastic com-
ponenten, veelal heel klein, zitten
ook in apparaten en onderdelen bij
u thuis. In de thermostaten van
Honeywell bijvoorbeeld, oorbe-
schermers, of de slagroomspuiten
van Vegters rolletjes.

,,Wij zijn gespecialiseerd in het
maken van zeer gecompliceerde
dingen, die niet zo veel andere
bedrijven kunnen vervaardigen’’,
vertelt directeur Bart Labrie. De
onderdeeltjes worden gemaakt in
de fabriek waar veel machines
staan. Het procedé: plastic korrel-
tjes worden in de machine ver-
warmd, in vloeibare massa door
een matrijs geduwd, afgekoeld en
‘uitgespuugd’.

Het ene plastic is het andere niet.
,,Wij hebben hier ongeveer 200
soorten op voorraad. Allemaal met
hun eigen kenmerken. Variërend
van 2 tot 120 euro per kilo. Hard en
zachter materiaal bijvoorbeeld,
verschillende kleuren. Maar zelfs
deels magnetisch plastic bestaat.
Dat gebruiken we voor het maken
van gehoorbeschermingsdopjes in
de voedingsindustrie. Mocht zo’n
ding ooit uit het oor vallen, dan
kan het met een magneet weer
opgespoord worden.’’

De medische industrie wint de
laatste jaren aan belang voor H & P.
,,Denk aan doosjes voor contactlen-
zen, afsluiters voor bloedzakjes,
buisjes voor het bewaren van
bloed, maar ook een heel klein
onderdeeltje dat in een trommeltje

zit waarin staarlenzen zitten. In de
operatiekamer kan de oogarts die
met een speciaal instrumentje uit
het trommeltje halen.’’

Bewust beleid is het, die ver-
schuiving naar de medische hoek.
Labrie nam het bedrijf in 2013 over
en investeerde in de clean room en
in het behalen van een ISO-certifi-
cering voor medische instrumen-
ten. ,,Daar zit toekomst in. De
drempel om in de medische indus-
trie binnen te komen is hoog. Maar
als je er eenmaal over bent, dan zit
je goed.’’

Dat lijkt een eind weg van de
oorsprong van het bedrijf. De Ame-
rikaanse multinational Honeywell
zocht in de jaren tachtig een leve-
rancier van plastic onderdelen
dichtbij de fabriek in thermostaten
in Emmen. Dat was de start van
Plast Molding, de voorloper van het
huidige H & P.

,,De thermostaten worden nu in
Tsjechië gemaakt, maar die plastic
onderdelen leveren wij nog
steeds.’’

Het maakproces verschilt niet
veel van die van medische compo-
nenten, afgezien van de strengere
regelgeving. Met de productielijn
kan sowieso meer, denkt Labrie. Hij
is voorzitter van Suspacc, een club
die MKB en chemische industrie
wil verbinden met hogescholen en
universiteit op het gebied van
duurzame, biobased oplossingen.

,,Kijk, dit ding is gemaakt van
plastic op basis van aardappelzet-
meel. Dat kan ook in onze machi-
nes. Dat is mijn grote doel, dat het
ons lukt om in het Noorden eind-
producten te kunnen ontwikkelen
die van A tot Z hiervandaan ko-
men. Er wordt nu gewerkt aan een
plastic uit rioolslik. Dat is de echte
toekomst. Duurt nog even, maar
het komt er hoe dan ook.’’

Tot het zo ver is werken de tien
werknemers van H & P verder aan
hun specialistische producten.
Overdag vooral. ,,Onze mensen
moeten echt iets van techniek
weten en die zijn steeds lastiger te
vinden. Ze willen bij ons werken,
omdat ze in wezen allemaal onder-
nemers mogen zijn. Ze bepalen zelf
op welke manier hun deel van de
productie het best uitgevoerd kan
worden. Ze doen onderhoud aan de
machines, stellen ze in, bepalen de
volgorde. De mensen werken over-
dag, de machines draaien ’s
nachts.’’

‘We hebben zo’n
200 soorten
plastic op
voorraad’

Bart Labrie nam het bedrijf vijf jaar geleden over en ziet nog steeds veel toekomst. FOTO JEAN-PAUL TAFFIJN


