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Hoogeveens Inmaco verwacht 400 procent
omzetgroei. En dat is slechts de stilte voor
de storm
Richold Brandsma • 16 oktober 2019, 07:00 • Economie Deel dit artikel

Een verpakkingsmachine in wording bij Inmaco. Foto: Gerrit Boer

Deze week trekt de Emmer machinebouwer Consejo in bij Inmaco in
Hoogeveen. Het is de derde doorstart die Joep Lüth en zakelijk partner
Marthijn Broeils van de PM Groep uit Dedemsvaart in twee jaar tijd realiseren.

Lüth zwaait in Hoogeveen de scepter over Inmaco en Hilmar, bedrijven die fors
zijn gegroeid waar ze twee jaar geleden nog op omvallen stonden. Inmaco maakt
machines om verpakkingen mee te maken. Verpakkingen van karton, papier en
pulp.

Familiebedrijf in Dedemsvaart

Enkele jaren geleden nam Lüth het familiebedrijf PM Group over van zijn vader.
De PM Group heeft vestigingen in onder meer Dedemsvaart, Enschede en
Almere.

Het bedrijf levert aan defensie, ruimte- en luchtvaart, medische industrie en
maakt onderdelen voor chipmachines.

Op de universiteit loopt Lüth Broeils tegen het lijf. Zakelijk klikt het en al gauw is
er een afspraak om, als de gelegenheid zich voor doet, samen aan de slag te gaan
in een bedrijf buiten PM om.

Hoogeveense bedrijven in de problemen

Die gelegenheid laat niet heel lang op zich wachten. In Hoogeveen zijn Hilmar en
Inmaco in de problemen gekomen.

Beide bedrijven verkeren begin 2017 in staat van surseance. Via bewindvoerder
Jeroen Sprangers van het Asser REIN Advocaten komen Lüth en Broeils in beeld.

Fukushima

,,Wat we aantroffen? De grootste problemen zaten bij Hilmar. Er was zwaar
geïnvesteerd vlak voordat de crisis uitbrak. Het bedrijf deed veel voor de olie- en
gasindustrie, toen de prijs voor olie omlaag ging. Ze deden ook veel voor de
nucleaire industrie, maar die raakte in zwaar weer door de ramp in Fukushima.’’

Het zijn voor Hilmar drie klappen op rij en dat hakt erin voor de holding waarvan
ook Inmaco deel uitmaakt. ,,Inmaco had wel werk, maar door de
liquiditeitsproblemen van de holding, hadden ze niet de financiële slagkracht om
grote projecten op te pakken. Als zelfstandig onderdeel van de PM Group lukte
dat wel.’’

Plastic verpakking verdwijnt

De grote projecten waarover Lüth spreekt, zijn enerzijds machines die
biologische afbreekbare verpakkingen maken. Verpakkingen die plastic
verpakkingen van grote levensmiddelenfabrikanten vervangen. Daarnaast gaat het
om machines die verpakkingsmateriaal van pulp kunnen maken. Bijvoorbeeld het
piepschuim te vervangen.

Plastic verpakkingen verdwijnen steeds meer. Verpakkingen van karton, papier en
pulp komen ervoor in de plaats. Ook het piepschuim, dat in dozen zit om
producten als een televisie of computer tegen beschadiging te beschermen,
wordt steeds meer vervangen door producten gemaakt van biologisch
afbreekbaar pulp.

Enige ter wereld die ‘onronde’ deksels maakt

En in Hoogeveen zijn ze vooraanstaand in het maken van machines die dergelijke
verpakkingen en pulpproducten kunnen produceren. In een vitrine heeft Luth
diverse voorbeelden: doosjes voor margarine, spreads, chips, ijsbakken van
karton en papier of eierdozen en bloembakjes van pulp: ,,We leveren als enige ter
wereld machines die onronde (vierkant met afgeronde hoeken) deksels kunnen
maken.’’

De vlucht die de vraag naar deze producten gaat nemen is enorm. Unilever heeft
bijvoorbeeld net aangekondigd dat voor 2025 de helft van zijn plastic
verpakkingen moet zijn vervangen door biologische afbreekbare verpakking.
,,Wat ons dat zegt? Dat zegt ons dat we het nu al druk hebben, maar dat het
eigenlijk alleen nog maar stilte is voor de storm die straks gaat losbarsten.’’

Verwachte groei: 400 procent

In simpele cijfers: Inmaco verwacht komend jaar alleen al in de pulpdivisie een
omzetgroei van 400 procent. Het aantal medewerkers is de afgelopen twee jaar
verdubbeld. Komend jaar verdubbelt dat aantal weer.

Aan dat succesverhaal wordt Consejo toegevoegd. Consejo heeft techniek in huis
om de de omverpakkingen te maken. ,,Eigenlijk de verpakking waar onze
producten en de producten van derden weer in kunnen.’’

Consejo ging enkele weken geleden failliet. Curator werd Jeroen Sprangers. ,,En
die dacht machines en verpakkingen, dat doen ze in Hoogeveen ook. Daarom
belde hij ons.’’

Snel besluit

Lüth hoeft niet lang na te denken. Een half uur na het telefoontje van Sprangers
staat hij in Emmen. Dezelfde dag valt het besluit verder te gaan met Consejo.
,,Consejo blijft als zelfstandig merk bestaan. Maar het geeft ons de kans het
proces te integreren bij de projecten waar het past.’’

Druk? ,,Het is volle bak energie. De focus is volledig gericht. Maar dat is niet erg,
de zon schijnt deze maanden toch niet buiten. De eerste contacten voor orders
voor Consejo zijn er al.’’
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