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Nieuwe fabriek biedt
Confiserie 2000 extra
mogelijkheden

In 2012 hakte de familie Scheir uit
België de knoop door. Het traditionele en negen medewerkers tellende
familiebedrijf Confiserie 2000 kocht
een stuk grond van ruim 5700 vierkante meter op vijf minuten afstand
van de bestaande fabriek. Op het
braakliggende terrein in Evergem
bouwde de onderneming een compleet nieuwe productielocatie die
vorig jaar de deuren opende. Nu dat
alles ‘up & running’ is, nam Consudel
een kijkje en sprak met Frédéric en
Isabelle Scheir die samen met vader
Roger en moeder Ignatia het hart
vormen van het suikerwerkbedrijf.

Wat is de reden voor de verhuizing en bouw van een nieuwe
fabriek?
Frédéric: “We kunnen nu veel beter aan de kwaliteitsstandaarden
voldoen die klanten in zowel België en daarbuiten eisen. Concreet: in de oude fabriek verliep de flow van grondstoﬀen en producten niet optimaal. De grondstoﬀen konden niet rechtstreeks
naar het magazijn. Wanneer er in de avonden en weekenden
geen productie plaatsvond, dan pas was er de mogelijkheid om
de grondstoﬀen via het productieatelier naar de voorraadruimte
te brengen. Dit is nu gelukkig verleden tijd.”
Een verhuizing en nieuwe fabriek bouwen is voor iedere onderneming een opgave, in het bijzonder voor een klein bedrijf.
Leverde de verandering kopzorgen op?
Isabelle: “Nou ja…, kopzorgen. De verhuizing hield ons natuurlijk wel volop bezig, hoewel we dankzij een strakke planning alles
in goede banen wisten te leiden. De daadwerkelijke ontmanteling van de machines en opbouw vonden plaats in de zomervakantie, omdat er dan een collectieve verlofperiode is. Belangrijk punt van aandacht bleek de plaatsing van de leidingen die op
een vals plafond liggen. Pas tijdens de installatie van de machines trokken we de leidingen door naar beneden om deze aan te
koppelen. Ook het demonteren en weer in elkaar zetten van de
zeventien meter lange gietlijn was een behoorlijke opgave. Die
fases zijn achter de rug. De productie verloopt al weer geruime
tijd vlekkeloos.”
Is er naast de fabriek, ook geïnvesteerd in nieuwe machines?
Frédéric: “Ons bestaand machinepark is nog meer geautomatiseerd, zodat de capaciteit behoorlijk is te verhogen, net als de
eﬃciëntie. Het aantal droogkamers diende daardoor in capaciteit meer dan te verdubbelen. Over onze totale productie doe ik
liever geen uitspraken, dat ligt gevoelig.”

Assortiment
Het assortiment van Confiserie 2000 bestaat enerzijds uit
zachte gommen zoals zure beertjes, toppie frutti’s en Turks
fruit. Laatstgenoemde vormen qua omzet de belangrijkste
producten binnen het assortiment van gelatinegommetjes.
Naast zachte gommen, bestaat de productie uit ‘kwaliteitssuikerwerk’. Denk daarbij aan fruits de luxe op basis van vruchtenpulp, ambachtelijke cuberdons (alsook de cuberdonpasta)
en het agar-agar assortiment zoals agarschijfjes, ananaspuntjes en fruitpuntjes met echte Belgische chocolade.
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Confiserie 2000 typeert zich als een ambachtelijk suikerwerkbedrijf. Waaruit blijkt dit?
Isabelle: “Onze producten en de wijze waarop we het assortiment
maken en verpakken zijn daarvoor illustratief. Een voorbeeld
zijn onze vruchtenschijfjes waarvan de schil van de buitenkant
een andere kleur heeft dan de binnenkant. Zoiets is machinaal
onmogelijk, zodat dit handwerk is. We gieten ook het grootste
deel van ons assortiment in bloem. Daardoor dienen we de twee
helften van onze fruits de luxe (pâtes de fruits) handmatig op
elkaar te kleven. Verder plaatsen we handmatig de steeltjes. Ook
het verpakken ervan gebeurt nog steeds handmatig. Kortom,
zowel de productie en het verpakken vereisen nog steeds veel
handwerk.”

Confiserie 2000
In de Belgische gemeente Evergem ligt de door Roger
Scheir opgerichte suikerwerkproducent Confiserie 2000.
“Waar de naam vandaan komt? In ons oprichtingsjaar 1977
was menigeen bezig met het jaar 2000. Nou, dat leek mij
wel een goede aanduiding voor de firma”, vertelt Roger
Scheir die die nog dagelijks een kijkje komt nemen. Als kleine zelfstandige leverde hij decennia terug al producten aan
onder meer ambachtelijke bakkers. Het productieproces
bestond in de beginjaren uit het ‘pannetje op het vuur’. De
zaken gingen voor de wind, zodat hij in 1977 Confiserie 2000
oprichtte en onder meer investeerde in een tweedehands
gietlijn uit Nederland. Tegenwoordig staat er in de fabriek
een gietlijn van Winkler Dünnebier en een kookinstallatie
van Bosch. Officieel is het bedrijf in handen van dochter Isabelle en zoon Frederic. Laatstgenoemde houdt zich - net
als zijn vader - bezig met de productie, terwijl Isabelle onder meer de boekhouding, administratie en verkoop regelt.
Dankzij de nieuwe 2500 vierkante meters tellende fabriek
kan de onderneming ook veel meer consumentenverpakkingen maken. Van oudsher levert het bedrijf hoofdzakelijk
in dozen van twee tot drie kilo. Bij onze zuiderburen verliezen speciaalzaken echter meer marktaandeel aan de retail
en laatstgenoemd kanaal eist consumentenverpakkingen.
Overigens is er bij de bouw van de fabriek rekening gehouden met duurzame verbeteringen, zoals energiezuinige
verlichting, warmteterugwinning en een logische opvolging
van de processtappen.

We kunnen nu veel beter aan de kwaliteitsstandaarden voldoen die klanten in zowel
België en daarbuiten eisen
Zitten er nieuwe producten in de planning?
Isabelle: “Daar denken we geregeld over na, maar momenteel
zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. Van onze klanten – zowel
supermarktketens, de groothandel en speciaalzaken -, horen
we vaak dat ons assortiment al vrij compleet is waarbij we onder meer verschillende bindmiddelen gebruiken, zoals pectine,
Arabische gom, agar-agar en gelatine. Kenmerkend is overigens
dat dankzij de ambachtelijke productie de smaken van onze suikerwerkproducten nadrukkelijker naar voren komen. We zijn in
vergelijking met sommige andere aanbieder geen enorm bedrijf.

Dankzij de kwaliteit en het portfolio kunnen we ons echter onderscheiden en een niche invullen. We zijn geen volumespeler,
maar liggen wel in het schap van bijvoorbeeld Delhaize. Tegen
supermarkten zeggen we dus niet nee en we passen daar bijvoorbeeld onze verpakkingen op aan, maar we blijven kwaliteitsproducten maken.”

Naast de Belgische thuismarkt is er ook export?
Isabelle: “Er is zeker export, maar we weten niet altijd waar
onze producten uitgevoerd worden. Dit komt omdat er een
tussenstap is via groothandel en distributeurs. Verder gaat een
aanzienlijk deel van het assortiment naar patissiers, ambachtelijke bakkers, delicatessenzaken en horeca in België. In de
ietwat verdere toekomst is een ISM-deelname mogelijk. We
bezoeken de beurs, maar zijn geen exposant. In de nieuwe fabriek
kunnen we de capaciteit opschalen, zodat een deelname in het
verschiet ligt om nieuwe klanten te ontmoeten.”

We bezoeken de beurs jaar-op-jaar,
maar zijn geen exposant. In de nieuwe
fabriek kunnen we echter de capaciteit
opschalen, zodat een deelname aan
de ISM in het verschiet ligt om nieuwe
klanten te ontmoeten
Speelt Confiserie 2000 in op de vraag naar zoveel mogelijke
natuurlijke grondstoffen?
Frédéric: “Onze kleurstoﬀen zijn allemaal natuurlijk, maar bij
onze smaakstoﬀen is dit nog niet het geval. Een handvol smaakstoﬀen is op kunstmatige basis, omdat de natuurlijke varianten
nog niet aan onze kwaliteitseisen voldoen. Niet alle ingrediënten
zijn één-op-één door een natuurlijke variant te vervangen, hoewel we daaraan werken. We voeren testen uit, zijn echter niet
helemaal tevreden over de juiste smaakprofielen. Karakteristiek
aan Confiserie 2000 is dat we niet over een nacht ijs gaan en
vooral niet als het om de producten gaat.”
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Kenmerkend voor aardig wat familiebedrijven is dat investeringen in het
bedrijf vaak uit eigen middelen komen. Zo ook bij de nieuwe Confiserie
2000 fabriek van de familie Scheir. “Zonder de opbouw van onze ouders
in het bedrijf, hadden we dit niet kunnen realiseren”, zegt Isabelle Scheir.
Vader Roger staat in het midden.
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