
Familiebedrijf 
Kellpla doorstaat 
elke storm 

‘Als industrie zullen we in de toekomst veel weerbaarder moeten worden’

We leven in een roerige tijd waarin overheden, burgers en bedrijven steeds meer hun grip verliezen 
op de snelheid waarmee de wereld om ons heen verandert. De grondstoffen zijn schaars en de ener-
gieprijzen gaan door het dak. De oorlog in Oekraïne maakt markten onbereikbaar en slaat een bres 
in de aanvoerlijnen. Maar de crisis biedt ook kansen, zoals Kellpla (www.kellpla.com) ervaart op het 
vlak van reshoring. De Venlose producent van high-end technische kunststofproducten investeerde 
onlangs fors in een vierhonderdtonner en nam extra mensen aan om voor een nieuwe klant orders 
te kunnen produceren en assembleren. Het vertrouwen in de continuïteit bij het zeventig jaar oude 
familiebedrijf is groot, maar directrice Kim Frencken-Kelleners is ook waakzaam. ‘We moeten lessen 
trekken uit deze crisis. Als industrie zullen we in de toekomst veel weerbaarder moeten worden.’

Aan een muur in haar kantoor hangt een 

schilderij met daarop een ogenschijnlijk 

alledaags tafereel. Een doodgewone straat, 

een woonhuis en een kleine houten schuur, 

niet veel groter dan een garage. Het is niet 

toevallig dat het schilderij er hangt, want 

het is dit schuurtje aan de Turfstraat in Venlo 

waar Theo Kelleners het roemruchte familie-

bedrijf in 1952 begon. Zijn zoon Hay, de vader 

van Kim en een liefhebber van kunst, pakt het 

werkje in de hand. Dan toont hij een volgend 

stukje ingelijste historie: een zwart-wit foto 

van een paard en wagen. Op de bok zitten 

twee mannen, op de wagen staat een grote 

machine. ‘Dit is een iconische foto uit 1955. 

Die man rechts is mijn vader. Op de wagen 

staat de allereerste spuitgietmachine die 

Engel naar het buitenland exporteerde. Bij 

het bedrijf in Oostenrijk hangt diezelfde foto 

op kantoor.’ 

Begonnen met de productie van kunststof 

onderdelen voor fietspompen, onder andere 

voor Gazelle, groeit Kellpla gestaag maar zeker 

uit zijn jasje. Zes jaar na de aanschaf van de 

eerste spuitgietmachine verhuist het bedrijf 

naar de huidige locatie aan de Minckelers-

straat op industriegebied Noorderpoort. 

Als Theo Kelleners in ’78 ziek wordt, neemt 

Hay het stokje over. In de jaren die volgen 

breidt hij het bedrijf steeds verder uit. Elke 

Door Dennis Derksen

mei-juni 2022  |  www.kunststof-magazine.nl18

BEDRIJFSREPORTAGE

18-23_BR_Kellpla.indd   18 03-05-2022   12:58



keer als een naburige ondernemer ermee 

stopt, failliet gaat of verhuist, doet Hay een 

bod op de grond. Zo bouwt hij zijn imperium 

langzaam maar zeker uit tot wat het nu is: een 

indrukwekkende lengte aaneengeschakelde 

gebouwen voor productie, opslag en kantoor. 

‘Daardoor is het beetje een ratjetoe als je 

voor de eerste keer binnenkomt’, gee� hij toe. 

‘Maar de oorspronkelijke lage machinehal kun 

je nog altijd onderscheiden van de rest.’

Kim is de derde generatie in het bedrijf en 

werkte aanvankelijk met haar oma op de 

administratie. Als Hay ziek wordt, neemt ze 

zijn functie in 2012 over. Het is een beslissing 

waar ze niet lang over hoe� na te denken. 

Haar broer wil een andere richting op en 

meer broers of zussen hee� ze niet. ‘Als 

zoiets gebeurt, is de verantwoordelijkheid 

zo groot, dat je het gewoon doet. De plicht 

roept, al heb ik nooit de druk ervaren om het 

echt te doen. Mijn vader liet me daar heel 

vrij in.’ 

Het was een keuze die Hay op zijn beurt nooit 

hee� gehad. Niet alleen omdat hij enig kind 

was, maar ook omdat het volledig paste in de 

tijdsgeest dat de generaties elkaar opvolgden 

in het bedrijf. ‘De slagerszoon nam de zaak 

over. De notaris werd opgevolgd door zijn 

zoon. Zo ging dat in die tijd. Ik heb er zelfs 

Kim Frencken-Kelleners met haar vader Hay Kelleners 

op de balustrade bij de productiehal van Kellpla. 
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mijn studie kunststo�echniek in Wenen voor 

moeten onderbreken, maar spijt heb ik daar 

niet van. Het was immers geen toeval dat ik 

juist die studie deed.’ 

Geregeld komt Hay nog langs bij het bedrijf 

dat hij met zoveel zorg en liefde hee� 

voortgezet. Elke dinsdag komt Kim met haar 

gezin bij hem eten. Natuurlijk wordt er dan 

gesproken over het reilen en zeilen in het 

bedrijf, maar verder dan een goed gesprek 

gaat het niet. ‘Je kunt geen twee kapiteins 

op een schip hebben’, zegt Hay. ‘Kim doet 

het gewoon hartstikke goed, samen met haar 

team van heel goede mensen. En heb je de 

juiste mensen, dan gaat het ook allemaal wat 

makkelijker.’ 

CRISIS NA CRISIS
Gemakkelijk is het voor Kellpla (kort voor 

Kelleners Plastics) niet altijd geweest, al wist 

het bedrijf door verstandige keuzes steevast 

koers te houden. Tijdens de mondiale finan-

ciële crisis van 2008 bijvoorbeeld, die Kellpla 

overleefde omdat het de centen zoveel 

mogelijk in het bedrijf had gehouden. Nu is 

daar alweer de volgende crisis, die zelfs nog 

complexer is dan de vorige en een grote druk 

legt op de schouders van Kim en haar team. 

Ze zucht een keer diep als het onderwerp 

energie ter sprake komt. ‘De kosten rijzen 

de pan uit. We leven in een gekke tijd waarin 

we dingen moeten doen die we helemaal 

niet gewend zijn. Normaal verhogen we onze 

prijzen elk jaar, of elke twee jaar. In de brief 

van januari hebben we gemeld dat we niet 

kunnen garanderen dat we het lopende jaar 

niet in elk geval iets moeten doen. We doen 

dat met grote tegenzin, maar uiteindelijk is 

het belangrijk om voor jezelf op te komen en 

naar je eigen keuken te kijken.’ 

De situatie op de energiemarkt baart haar zor-

gen. ‘De inflatie hee� niet alleen grote gevol-

gen voor de industrie als geheel en ons bedrijf, 

maar ook voor onze medewerkers. Je kunt de 

prijzen en de lonen niet blijven verhogen om 

alles te compenseren. Er zijn zelfs bedrijven 

die hun mensen al aanbieden om vanwege de 

hoge brandstofprijzen thuis te werken, maar 

dat is voor ons als productiebedrijf natuurlijk 

onmogelijk. De energiecrisis raakt echt ieder-

een en structurele oplossingen zijn nog niet 

gevonden. Waar dit gaat eindigen? Dat weet 

niemand.’ 

Op het gebied van energie zijn er voor onder-

nemers nog wel een paar knoppen om aan te 

draaien. Kellpla gaf zich begin dit jaar op voor 

het NRK Energie-inkoopcollectief, waarmee de 

lidbedrijven profiteren van schaalvoordelen 

en lagere prijzen. ‘Helaas kunnen we pas vanaf 

2024 deelnemen omdat we nog aan ons hui-

dige contract vastzitten. De energie-adviseur 

gaf ons al wel enkele goede tips om direct te 

gaan besparen. Dat kan ik heel erg waarderen, 

want tijdens ons gesprek was nog niets zeker. 

Energie was altijd al een onderwerp waar je 

als inkoper verstand van moet hebben. Maar 

nu is alles anders geworden en wordt het 

thema nog belangrijker.’

In 1952 begint de opa van Kim, Theo Kelleners, met de productie van fietspompen 

voor de Nederlandse en Duitse markt. Hij ontwikkelt een matrijs voor één van de 

kunststofonderdelen in de pomp. Met zijn scherpe oog voor detail zag Kelleners 

dat zelfs het kleinste onderdeel een cruciale rol speelt in de werking van het hele 

product. Hij legde met dit inzicht en met de productie van dit kunststofonderdeel 

de fundamenten voor Kellpla. 

In 1955 werd de eerste spuitgietmachine in gebruik genomen. Dit was het startpunt 

voor de groei naar steeds geavanceerder spuitgieten van kunststofonderdelen. 

Na de bouw van de eerste lage machinehal in 1961 op de nieuwe locatie aan de 

Minckelersstraat in Venlo wordt het bedrijf steeds verder uitgebreid. Het aantal 

personeelsleden groeit ook. De oma van Kim is de steun en toeverlaat op de admi-

nistratie, een rol die zij tot op hoge leeftijd blijft spelen. Zij is de lijm in het bedrijf 

en zorgt ervoor dat medewerkers zich thuis voelen. Veel medewerkers blijven 

daarom lang werken voor Kellpla en zo wordt een stevige basis voor de knowhow 

en betrokkenheid gelegd. 

Als Theo Kelleners in 1978 ziek wordt neemt Hay de taken van zijn vader over. Op 

dat moment werken er twaalf medewerkers en zijn er zeven spuitgietmachines in 

bedrijf voor klanten als Venlo Sanitair, Nemef, Heras, Dofra en Capax. Een deel van 

deze klanten is nog altijd trouwe afnemer. Voor bedrijven als Nemef en Océ (nu 

Canon) gaat het bedrijf metaal omspuiten met kunststof. Ook komt er een afdeling 

reparatie en onderhoud en investeert Kellpla in mensen, apparatuur en nieuwbouw 

om assemblage en nabewerking voor klanten uit te kunnen voeren. 

Vanaf 1990 investeert Kellpla in de nieuwe techniek 2K-spuitgieten. In 2004 gaat 

Kim haar oma ondersteunen op de administratie. In 2008 wordt een grote aanbouw 

gevierd met een openingsfeest. In 2012 neemt Kim het bedrijf over. Vandaag de 

dag staat Kellpla bekend als full-service partner: door de Early Supplier Involve-

ment (ESI) betrekt het bedrijf de klant van idee tot en met het technisch ontwerp 

in het proces. Kellpla verpakt en verzendt de kunststofonderdelen en is voorraad-

houdend voor de klanten.

De geschiedenis van Kellpla
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Kim meldde zich ook bij de NRK voor de 

cyberverzekering van Aon, één van de 

speciale Members benefits voor NRK-leden. 

Het gevaar van een cyberaanval is door veel 

mkb-bedrijven lange tijd onderschat. Kellpla 

vormt daarop geen uitzondering. ‘In het 

verleden dacht je: het gaat toch vooral om 

de grote bedrijven. Wat is er voor die hackers 

interessant aan onze branche? Inmiddels 

heb ik erover gelezen en gehoord en besef je 

dat ook wij aangevallen kunnen worden. De 

gevolgen kunnen heel he�ig zijn. Dat vind ik 

dus het goede aan de NRK: die is er om de 

leden op bepaalde zaken te wijzen waar ze 

zelf misschien niet zo snel aan denken. En de 

oplossing faciliteert de NRK dus ook goed.’ 

GOEDE RELATIE
Door de verharde geopolitieke verhoudin-

gen, die nu met de oorlog in Oekraïne een 

hoogtepunt hebben bereikt, is de kans op een 

cyberaanval toegenomen. De oorlog is ook een 

katalysator voor de al langer geleden ingezette 

trend van schaarse en dure, of niet leverbare 

grondsto�en. Ook die crisis hee� Kellpla tot 

op heden goed doorstaan. Het geheim volgens 

Kim? ‘Dat is ongetwijfeld onze goede relatie 

met de leveranciers. Daardoor hebben we door 

kunnen produceren en slechts af en toe wat 

moeten schuiven in de planning. Natuurlijk 

moet je als inkoper wel eens de nare inkoper 

zijn, zoals we hier wel eens zeggen. Je zou niet 

goed zijn in je werk als je elke prijsverhoging 

zomaar accepteert. Daar moet je iets van 

vinden en daar moet je iets van zeggen. En 

natuurlijk worden force majeures soms wel 

héél gemakkelijk afgegeven. Maar uiteindelijk 

weet je ook dat je vrij weinig in de melk te brok-

kelen hebt, dus is het beter om de verhouding 

goed te houden en niet altijd maar voor een 

eurootje over te stappen naar een ander. Dan 

Klein begonnen, is het bedrijf steeds verder uitge-

bouwd en beschikt het nu over 47 spuitgietmachines.
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merk je dat sommige leveranciers ook in lastige 

tijden echt voor je door het vuur gaan.’

En dan was daar twee jaar geleden ineens 

corona. Op een mini-uitbraak op de 

assemblage-afdeling en een paar individuele 

gevallen na, zwijnde het bedrijf grotendeels 

door de pandemie heen. Maar het hee� 

Kim wel aan het denken gezet. ‘Over hoe 

kwetsbaar we eigenlijk zijn. Niet alleen op 

het gebied van cyberveiligheid, maar ook 

op andere terreinen. Wat doen we als een 

volgende pandemie ons bedrijf wél vol raakt? 

Er is geen concullega die machines beschik-

baar houdt voor het moment dat Kellpla belt, 

om ons eventjes uit de brand te helpen. Ik 

heb daar eens contact over gehad met andere 

bedrijven, want ik denk dat er vanuit de 

industrie behoe�e is om elkaar te helpen en te 

ondersteunen. Nu is daar de grondsto�encri-

sis bijgekomen, waardoor je je kunt afvragen 

of het niet beter is om meer zelfvoorzienend 

te zijn. De afgelopen jaren is veel van de 

productie van grondsto�en naar Azië gegaan 

en is er in Europa weinig geïnvesteerd. Maar 

als dat wel zou gebeuren, dan zou dat de 

bedrijven enorm helpen. We zullen wat mij 

betre� lessen moeten trekken uit deze crisis. 

Als industrie zullen we in de toekomst veel 

weerbaarder moeten worden.’

Of ooit doordringt dat het misschien beter 

is om een stuk van de globalisering terug te 

draaien en zo minder afhankelijk te zijn, is nog 

maar de vraag. Kim hee� haar twijfels. ‘Als de 

rust straks weer terugkeert, is dan alles weer 

bij het oude? Ik ben bang van wel. Dan gaan 

de OEM’ers toch weer continu alleen naar de 

kostenbesparingen kijken. Terwijl deze situ-

atie ons zou moeten leren dat leverbetrouw-

baarheid en kwaliteit voorop moeten staan.’

MATRIJZEN DICHTER BIJ HUIS 
Hoewel een solide financiële huishouding, een 

goede relatie met leveranciers en energie-

besparende maatregelen helpen om menig 

storm te doorstaan, is het bedrijfsleven in 

zekere zin overgeleverd aan de grillen van de 

markt. Zo ook Kellpla, dat de grondsto�en 

koopt van grote bedrijven en zijn producten 

levert aan grote afnemers. ‘We zitten dus mid-

den in de supply chain, waar we niet zoveel 

mogelijkheden hebben. Maar in elk geval voor 

de matrijzen kijken we naar partijen dichter bij 

huis. Deze maand zou een matrijs binnenko-

men per trein, door Rusland. Die komt nu per 

boot, maar dan ben je dus wel een paar weken 

later. Momenteel zoekt een stagiair voor ons 

de namen bij elkaar van goede Europese 

matrijsmakers, om uiteindelijk minder afhan-

kelijk te zijn van China. Veel hangt natuur-

lijk af van de prijs, maar we willen bij onze 

klanten aankaarten dat de leveringszekerheid 

belangrijk is. Daar staat een deel nu wel meer 

voor open. Gelukkig maar, want de laatste 

decennia hoefden wij echt geen Europese 

matrijsprijzen aan te bieden.’

Aan de andere kant zoeken ook afnemers 

naar mogelijkheden om producten dichterbij 

huis te halen. Vorig jaar deed de NRK een 

oproep aan haar leden om zich te melden 

met voorbeelden van reshoring. Met die 

voorbeelden kan worden aangetoond dat 

de Nederlandse rubber- en kunststofindus-

trie een geschikte partner kan zijn. Kellpla 

was één van de bedrijven die aan de oproep 

gehoor gaf. Voor een nieuwe klant gaat het 

dit jaar kunststofonderdelen produceren 

voor warmte- en koelsystemen, die eerder in 

China werden gemaakt. Hiervoor staat een 

nieuwe spuitgietmachine gereed, waarmee 

de beugels en magneten worden omspoten 

om vervolgens te worden geassembleerd en 

bestickerd. Er zijn zes extra mensen aange-

nomen voor de ruim tienduizend stuks die 

wekelijks geproduceerd zullen gaan worden. 

‘Het team hee� de afgelopen maanden kei-

hard aan deze opdracht gewerkt’, zegt Kim. 

‘En dat ging zeker niet zonder slag of stoot. 

Zo was het een hele klus om de automati-

sering eromheen goed te krijgen. We zijn er 

heel trots op dat het uiteindelijk is gelukt.’ 

Kim ziet meer kansen op het terrein van 

reshoring, maar ze schui� het onderwerp 

liever nog even voor zich uit. ‘We doen op dit 
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moment niet aan koude acquisitie, omdat 

we het gewoon veel te druk hebben en onze 

machines bijna vol zitten. Sales is de afgelopen 

tijd vooral bezig geweest met het informeren 

van de klanten over de levering van de produc-

ten. Er zijn grondsto�en die een twee keer zo 

lange levertijd hebben. We zien op die markt 

gelukkig wel iets van een verbetering, waar-

door de mensen meer tijd krijgen om klanten 

te bezoeken en een keer een ander gesprek te 

voeren. Op het gebied van reshoring denk ik 

dat de behoe�e er is en er meer vragen zullen 

binnenkomen, waar we zeker open voor staan.’

‘EEN GEVOEL VAN TROTS’
Op 29 april jl. vierde het bedrijf zijn 70-jarig 

jubileum met een teambuilding-uitje. Op 

de tweede dag sloten de partners aan en 

werden leuke activiteiten georganiseerd met 

aansluitend een feest. De saamhorigheid en 

gezelligheid is sinds jaar en dag typerend 

voor Kellpla, vertelt Kim, terwijl haar man het 

kantoor binnenwandelt met een doos vol wor-

stenbroodjes. Hay bedankt voor de lekkernij. 

Hij moet weg, maar wil nog wel de nieuwe 

machine even zien. Onderweg stopt hij bij de 

kantine, leunt over de balustrade en richt zijn 

blik op de productiehal. Mensen lopen heen en 

weer tussen en langs de 47 spuitgietmachines 

die het bedrijf inmiddels rijk is. Wat hij op zo’n 

moment denkt? ‘Een gevoel van trots. Ik kan 

me elke nieuwe machine nog herinneren. Als 

dan voor de eerste keer die matrijs opengaat en 

zssuuut, die robot gaat naar beneden en alles 

werkt zoals het moet, is dat het mooiste wat 

er is. We hebben altijd schitterende producten 

gemaakt. En dat doen we nog steeds.’ 

Het jubileum luidt ook de start in van een 

nieuw tijdperk. De komende jaren wil Kellpla 

samen met de klanten verder werken aan de 

verduurzaming, onder andere door de inzet 

van recyclaat. Onlangs introduceerde het zijn 

nieuwe interne afvalbeleid. Ook zijn er voor-

zichtige plannen voor nieuwbouw. In 2024 

komt wederom een stukje grond vrij. Dat kan 

bij het bedrijf worden getrokken als Kellpla 

de vergunning rond krijgt, maar een andere 

mogelijkheid is volledige nieuwbouw. Niet in 

Venlo, maar in het nabijgelegen Blerick waar 

nog voldoende bouwgrond is. Kim is vóór, 

maar Hay moet nog wennen aan het idee. 

‘Op deze plek heb ik de zaak van mijn ouders 

gekregen. Nostalgische gevoelens heb ik daar 

zeker bij, al begin ik langzaam maar zeker te 

wennen aan het idee.’

Wat er ook gebeurt en of dat nu in Venlo is of 

in Blerick, de toekomst ziet er volgens Kim 

rooskleurig uit. ‘We zitten in een goede flow. 

We zijn stevig aan het bouwen aan ons team, 

onder meer de groep projectengineers. We 

hebben mensen die vaak al heel lang bij ons in 

dienst zijn en ongelooflijk veel kennis hebben 

van matrijzen, spuitgieten en grondsto�en, 

waardoor we de klanten zo goed mogelijk 

kunnen adviseren. En niet in de laatste plaats 

bestaan we zeventig jaar. Je begrijpt, daar zijn 

we héél erg trots op.’  n
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