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Dutch coco
chocolate expa and
erience

Kom samen met een
introducé gezellig netwerken op
de 223ste Cornerbijeenkomst

UITNODIGING
donderdag 19 november 2015
Volgende bijeenkomsten

donderdag 7 januari 2016

donderdag 10 maart 2016

donderdag 21 april 2016

19 november 2015

bijdrage hebben geleverd aan het succes ervan. Toen Mirjam in 2000 bij

Dutch cocoa and chocolate experience
Mirjam van Dijk, CEO Royal Duyvis Wiener

Duyvis begon, werd 90 procent van de omzet in Europa gehaald. Dat is
nu nog maar 20 procent. De energie in Azië, Zuid-Amerika en Afrika is
inspirerend. Alles draait daar om nieuwe kansen en mogelijkheden. Deze

17.00 – 17.30 uur

zomer heeft Royal Duyvis Wiener nog een grote slag geslagen tijdens

Ontvangst

een handelsmissie in de V.S. met koning Willem Alexander en minister
Schippers. Dochterbedrijf Log5 levert het Amerikaanse bedrijf CHS
Dit jaar bestaat Koninklijke Duyvis Wiener 130 jaar. Opgericht in 1885 in Koog aan

Sunflower, voor anderhalf miljoen, machines om noten en zaden te

de Zaan, is de onderneming inmiddels van een traditioneel geleide machinefabriek

bevrijden van salmonella en E. coli bacteriën.

uitgegroeid tot een wereldspeler op het gebied van fabrieken, proceslijnen, machines

Mirjam van Dijk

PROGRAMMA
19 NOVEMBER 2015

17.30 – 17.40 uur
Opening door de voorzitter
17.40 – 18.00 uur
Actualiteiten

en services rondom cacao en chocolade. Na de eerste overname en succesvolle inte-

Nieuwbouw technologiecentrum

gratie van Wiener in 2004, volgden overnames van de Duitse bedrijven F.B. Lehmann

Dit succes vraagt om ruimte! Begin maart is de eerste paal geslagen

18.00 – 18.40 uur

GmbH (oprichtingsdatum 1834) in 2010 en Thouet GmbH (oprichtingsdatum 1947) in

voor een uitbreiding van zo’n vierhonderd vierkante meter, verspreid

Presentatie door

2013. Het Braziliaanse bedrijf JAF Inox is in 2014 aan de Royal Duyvis Wiener Groep

over twee verdiepingen. Deze nieuwbouw sluit fysiek aan op het

Mirjam van Dijk

toegevoegd. Door deze overnames beschikt Royal Duyvis Wiener inmiddels over een

productiebedrijf. Mede door de nieuwbouw krijgen de verschillende

Vragen stellen en discussie

indrukwekkend portfolio bestaande uit alle denkbare technologieën om cacao te

kennisafdelingen en het nieuwe technologiecentrum meer een eigen

verwerken en chocolade te maken.

gezicht. Alle beschikbare kennis op het gebied van cacaoverwerking
en chocolade wordt daar gebundeld. Gelijk met de ingebruikname viert

18.40 – 18.45 uur
Afsluiting door de voorzitter

Mirjam van Dijk (1970) is in 2000 in dienst getreden bij toen nog Machinefabriek P.M. Duyvis, in

Royal Duyvis Wiener het 130-jarig bestaan; dit zal naar verwachting

juni 2003 is zij benoemd tot Algemeen Directeur en in mei 2014 werd zij Chief Executive Officer. Op 15

18.45 – 20.30 uur

in januari 2016 plaatsvinden.

Een ‘hapje eten’ en netwerken

winnen van de Human Resource Management Award Best Managed Companies 2009. Onder haar

Nieuwe kansen en mogelijkheden

Keukennieuws

inspirerende leiding is Duyvis Wiener van 2009 t/m 2014 door Deloitte, VNO-NCW en Kamer van

Mirjam van Dijk hoopt u allen op 19 november te mogen begroeten en

Heerlijk najaarsbuffet

Koophandel jaarlijks uitgeroepen tot de Best Managed Companies. In 2012 leverde dit de Gold-status op.

u deelgenoot te maken van de successen en nieuwste ontwikkelingen bij

oktober 2009 was Mirjam van Dijk ook gastspreker bij de Cornerbijeenkomst, toen vanwege het

Royal Duyvis Wiener. Zoals de diversificatie met de nieuwste onderSuccesvolle handelsmissies

neming Log5, gericht op de pasteurisatie van noten en zaden. Maar ook

De afgelopen jaren heeft Royal Duyvis Wiener veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met behulp

de handelsmissies als onderdeel van het internationale zakendoen en

van de handelsmissies onder leiding van ministers hun mondiale strategie vorm te geven. In enkele gevallen

het nieuwe technologiecentrum komen aan bod tijdens deze presentatie.

werden de handelsmissies gecombineerd met bezoeken van het Koninklijk paar, die op hun eigen manier een

U bent van harte uitgenodigd!

Cornerprijs € 15,00

Digitaal netwerken?
Word ook lid van onze
LinkedIn groep.
Kijk op onze website.

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

