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I n t e r v I e w

Uxem is precies veertig jaar geleden op de Herengracht in Amsterdam opgestart door Allard Berghuis, de 
vader van Suzanne.  Suzanne vertelt: “Mijn vader heeft in die tijd het bedrijf Van Uxem overgenomen en hield 
zich bezig met het verwerken van schuim voor bijvoorbeeld hondenkussens en campingmatrassen. Hij vond 
schuim simpelweg een leuk materiaal;  een modern product in die tijd. De textieltoepassingen hebben we ver-
volgens achter ons gelaten en mijn vader heeft de focus op het schuim gelegd: pure technische schuimen. Een 
goede keuze, zo is gebleken. We zijn er trots op in 2016 veertig jaar Uxem te vieren!” 

Hoe is Het om Het bedrijf van je vader over te nemen?
“Ik vind het fascinerend, omdat er veel kennis en kunde bewaard blijft die anders misschien verloren zou zijn 
gegaan. Maar ook een stukje sfeer en cultuur dat wordt voorgezet door overname binnen de familie. Kortom, 
advies en ervaring die niet verloren gaan, gecombineerd met jong enthousiasme en ambitie; een perfecte com-
binatie in mijn ogen. Inclusief een stukje slechte humor dat wordt voortgezet. Dat alles maakt Uxem!”

“We zijn een jong, innovatief en flexibel bedrijf. We passen eigenlijk heel slecht binnen de verpakkingsindu-
strie. We noemen ons geen verpakkingsspecialist, maar schuimboer. We produceren het schuim zelf en wij 
verwerken het tot een maatwerk halffabrikaat. Ik vind het mooi dat er binnen de verpakkingswereld plaats 
is voor een speler als ons, die op een andere wijze te werk gaat dan de gebruikelijke bedrijven. We zijn een 
bedrijf dat stiekem al vrij lang bestaat en dat zichzelf ontzettend heeft gespecialiseerd.”

Kan je dat verder uitleggen?
“Wij zijn toeleverancier voor de technische industrie, dat wil zeggen technische schuimen en moeilijke, speci-
alistische bewerkingen. We zijn een innovatieve, probleemoplossende partner. De klant komt bij ons met vra-
gen als, ik heb een Warmtewisselaar en die moet geïsoleerd worden, of ik heb een telefoon die verpakt moet 
worden. We willen graag samen met de klant ontwikkelen.”

“De klant vertelt ons wat zijn wensen en specificaties zijn en wij zijn de specialist. Overigens, zonder nu 
de bal volledig bij ons te leggen. Samen komen we tot een oplossing. Zo weten we welk schuim geschikt is, 
welke bewerkingen geschikt zijn, wat de toleranties zijn, of het maakbaar is of dat we iets anders adviseren. 
Wij leveren een halffabricaat verwerkt schuim dat verschillende bewerkingen heeft ondergaan en voldoet aan 
de wensen van de klant. Onze klanten variëren van de sport- en spelwereld, de technische- of cleaning-indu-
strie, tot aan de verpakkings- en de transportbranche.”

Wat is een ‘Hot issue’ dat op dit moment speelt binnen de verpaKKingsindustrie en 
Waar uxem een antWoord op Heeft?
“In de verpakkingswereld is het met de komst van de online aankopen zo dat veel producten retour worden gezonden. Denk 
bijvoorbeeld aan een fraaie hanglamp voor boven de eettafel die bij nader inzien toch niet helemaal naar wens is, maar 
waarvan de verpakking al verdwenen is of het bubbeltjespapier door de kinderen al is ingenomen. Hiermee wil ik aangeven 

dat producten vaak niet in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd, met alle 
gevolgen van dien. Een oplossing is een nette verpakking van schuim, die je zo maakt dat 
deze niet weggegooid wordt, omdat deze net te leuk of te mooi is, goed past, of omdat het 
modulair is. Kortom, een retourverpakking die wel werkt. Hier kunnen wij heel goed op 
inspelen, ook omdat wij ook eco-materialen aanbieden die gunstiger zijn voor het milieu 
en niet duurder zijn dan de reguliere oplossingen.”

Kan je iets meer vertellen over Het eco-foam dat 
uxem ontWiKKeld Heeft? 
“Eco-foam is een innovatie die wij hier ‘in house’ ontwikkeld hebben. Voorheen produ-
ceerden wij vormschuim en konden wij in matrijzen schuimen.Op een gegeven moment 
zijn wij daarmee gestopt en zijn wij overgegaan op het maken van blokschuim, maar dan 
op een unieke manier.”

“Het proces is dermate schoon, omdat wij door middel van vacuüm het blok laten rijzen. 
Normaliter worden hier schadelijke blaasmiddelen voor gebruikt. Schoner dan onze eco-wijze kan haast niet. Bovendien 
bestaat meer dan de helft van de ingrediënten van het schuim uit natuurlijke producten. Denk bijvoorbeeld aan natuurlijke 
oliën. Op deze manier kunnen wij in de schuimwereld een materiaal aanbieden dat nog niet bestaat. Maar er is meer dat wij 
doen om zo milieuvriendelijk te werk te gaan. Wij verzamelen namelijk ook al onze snijresten, om deze vervolgens te ver-
malen en te verpersen met eco-polyurethaan mengsel tot een gerecycled schuim. Dit is ECO-rebonded foam, wij noemen dit 
Perspol, eveneens een nieuwe innovatie van Uxem.”

innovatie is dus KenmerKend voor jullie bedrijf…
“Jazeker, dat was al zo in de tijd dat mijn vader aan het roer stond. Hij leeft en denkt vanuit de techniek. Beperkingen zijn er 
om opgelost te worden in zijn ogen. Wij bij Uxem horen niet graag dat iets niet mogelijk is. Binnen Uxem stroomt techniek 
door het bloed, het oplossingsgericht denken zit in ons DNA en het streven naar vernieuwing is ons doel. Dat onderscheidt ons 
van andere toeleveranciers.” 

“Het bureau ligt bijvoorbeeld vol met testmodellen, nieuwe schuimen en verschillende opstellingen. We proberen altijd de 
markt voor te zijn, omdat onze klanten verpakkingen in de markt willen zetten die onderscheidend moeten zijn. Wij proberen 
altijd schoner, effectiever, milieu- en mensvriendelijker en veiliger te produceren”

“Het onderscheidende vermogen van het eco-foam is groot. Wij kunnen per blok schuim instellen wat de celgrootte moet zijn 
en daarmee de structuur bepalen, maar we kunnen ook zorgen dat het schuim anti-statisch is. Uxem kan klantspecifieke formu-
les aanmaken. We willen van het conventionele af – uiteraard kunnen we dat bij Uxem ook - maar wij vinden het des te leuker 
om een toegevoegde waarde te leveren. Door bijvoorbeeld net even iets origineler en misschien zelfs wel goedkoper te zijn!” 

“Uxem geeft haar klanten dan ook graag ‘schuimcollege’. Er is namelijk zoveel informatie beschikbaar over de mogelijkheden 
en maakbaarheid, plus ‘tips & trucs’ om klachten te voorkomen. We hebben alle kennis in huis en vinden het belangrijk om de 
productie niet uit te besteden. Niet alleen ben ik van mening dat Nederland te weinig productiebedrijven telt, bovendien vinden 
klanten het prettig om ‘lokaal’ te werken, om zo de CO2 footprint laag te houden.”

Voor aanvullende informatie: 

Uxem Flexible Foams B.V.
Tel. +31 (0)320 219622
www.uxem.com 
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