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V

aatwasser vol, hup tablet er bij, knop indrukken, deur dicht en
draaien maar. Het gemak dient de mens.
Nauwelijks iemand die
er bij nadenkt dat er
een hele wereld schuil
gaat achter de zojuist
van zijn plastic jasje
ontdane vaatwastablet.
Grote kans dat het tablet van de lopende band rolde bij producent Dalli Group locatie Heerde, van oorsprong De Klok zeepproducent met een
historie van inmiddels 113 jaar. Een van de
1,6 miljard tabletten die er jaarlijks samengesteld, geperst en ingepakt worden, voorafgaand aan vervoer naar alle uithoeken van
West-Europa.
Meerdere productielijnen spuwen 24 uur
per etmaal vaatwastabletten uit, werk verschaffend aan tweehonderd mensen die in
vijf ploegen werken. Hij heeft het tablet
nog net niet zelf uitgevonden, maar Gerard
Krist, projectleider bij Dalli Group, weet er
wel alles van. Via een route die leidt langs
opslagruimtes, een grote hal met bulkbags
met grondstoffen (het ruikt er naar een
vaatwasser die na de was open gaat), grote
ketels, transportbanden en tientallen buizen en leidingen die voor de leek alle kanten opschieten, brengt hij verslaggever en
fotograaf naar het hart van het bedrijf. De
plek waar de vaatwastabletten worden geperst en verpakt en uiteindelijk uitkomen
bij een plek waar ze door volautomatische
robotarmen op pallets geladen worden.
Krist neemt een aantal tabletten in zijn
hand. „Zit ingewikkelder in elkaar dan een
geneesmiddel’’ zegt hij zonder pochen.
„Een pilletje bestaat voor twee procent uit
werkzame stof en voor de rest uit bindmiddel. Bij een vaatwastablet is het net andersom. De tabletten zijn in drie lagen opgebouwd, met in elke laag wel tien tot vijftien verschillende grondstoffen. Best ingewikkeld om dat alles met slechts twee procent aan bindmiddel bij elkaar te houden.
Een vaatwastablet moet tijdens vervoer
heel blijven, maar in de wasmachine wel
weer op tijd uit elkaar vallen. Dat heb je zomaar niet voor elkaar.”
Hoe simpel in gebruik ook, over de vaatwastablet wordt nagedacht, dagelijks. Sterker nog: er is in Heerde constant een team
van vijftien specialisten bezig om de tablet
nog verder te ontwikkelen en dan nog is
het nodig om specialistische onderzoeksklussen uit te besteden
aan bepaalde instituten
en laboratoria. Het reclamespotje van de
mannen in witte jassen
die glunderend een
sprankelend schoon glas
uit de vaatwasser halen,
of zeer bedrukt kijken
als er toch nog een vetvlekje op een ovenschaal zit, dringt zich
op. Filmpje van een
concurrent helaas,
maar redelijk waarheidsgetrouw, beaamt
Krist. „We hebben
hier bijvoorbeeld een
hele rij vaatwasmachi-

nes staan die bijna constant draaien om tabletten te testen. Bij glas hanteren we bijvoorbeeld de maatstaf dat glascorrosie niet
mag optreden voor de 250ste wasbeurt. Dat
moet je testen, dus draaien we 250 wasbeurten.”
Ergernis nummer 1 bij vaatwastabletten is
volgens de Consumentenbond dat de vaat
niet streeploos opdroogt. Ervaringen van
gebruikers op fora lopen sterk uiteen.
Het merk vaatwasser kan
een rol spelen, evenals
de hardheid van het
water. Krist: „Hier
in Heerde is het water zachter dan in
Zwolle. Je zou dan
eigenlijk verschillende vaatwastabletten
moeten gebruiken,
maar we kunnen
niet voor elke regio
andere tabletten
gaan maken. Per
land doen we dat overigens wel.” Voldoende uitdaging en werk
dus voor de onderzoeks-

ploeg van Dalli. De ontwikkeling van een
in water afbreekbare folie is ook zo’n voorbeeld waarop de knappe koppen bij het bedrijf zich hebben gestort. De consument
hoeft dan de folie niet meer te verwijderen.
„We kunnen er zelfs al een onzichtbare folie omheen doen, maar in de praktijk blijkt
dat de gebruiker toch wel iets wil zien. Net
zoals bij het doosje waar de tabletten in zitten. Als je de tabletten netjes in een doosje
stapelt, kan het doosje veel kleiner. Toch
doen we dat niet, omdat de klant ons doosje dan niet meer ziet staan in de winkel.
Dus maken we grote doosjes, waarin de tabletten in los verband alle ruimte hebben.”
’t Is maar dat u het weet.
Constant wordt nagedacht over productverbetering. „Een belemmering is dat al heel
wat zaken die met vaatwastabletten te maken hebben gepatenteerd zijn”, aldus Krist.
„Je kent ze wel, die tabletten met een bolletje erin met vloeibare zeep. Mogen wij dus
niet gaan doen. Daarom richten wij ons
weer op andere dingen, zoals verbetering
van de samenstelling, verhoging van de effectiviteit en het leveren van steeds betere
kwaliteit voor een aanvaardbare prijs. Wat

dat laatste betreft doen we het aardig met
onze tabletten die via private labels worden verkocht via de grote retailers in Europa. Onze tabletten kosten gemiddeld zeven
cent per stuk, tegen twintig cent voor de
A-merken, terwijl we in de consumentenonderzoeken toch heel vaak het hoogste
scoren.”
Hoe simpel en normaal geworden in het dagelijks gebruik ook, er blijft dus altijd nog
meer uit te vinden over het vaatwasblokje.
Je kunt er (inclusief foto’s) met gemak
twee krantenpagina’s mee vullen. „Onder
andere richten we ons op de milieueffecten”, aldus Krist. „De toepassing van biologisch afbreekbare ingrediënten is een
trend. Alles gaat uiteindelijk toch het riool
in en daarom moeten we naar oplossingen
zoeken waardoor over het totaal sprake is
van milieu-evenwicht.’’
Tenslotte nog even een huishoudelijke
vraag: vaatwastablet netjes in het compartimentje van de machine, of los in de machine? Krist: „Kan beide, maar beter is om het
in het daarvoor bestemde bakje te doen
Dat gaat pas open als de vaat gespoeld is en
dan doet het tablet zijn werk op het moment dat het moet.”
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Er gaat een wereld van techniek en
vindingrijkheid schuil achter een
vaatwastablet. Bij Dalli (vroeger De Klok)
in Heerde weten ze er alles van.

Slagers richtten De Klok op
Zeepfabriek De Klok werd in 1903 opgericht door een slagersfamilie. Niet vreemd, want de grondstof voor de eerste zeep bestond
uit slachtafval. Recycling anno 1903 dus. De lichtbruine stukken
handzeep van De Klok, die nijvere huisvrouwen op wasdag op
het wasbord over de kleding schrobden werden een begrip. Later
werd ook zeep in poedervorm vervaardigd en ging De Klok mee
in de ontwikkeling van andere vormen van zeep voor diverse
doeleinden. In de jaren negentig kwam de productie van zeep
voor vaatwassers op gang en werd De Klok onderdeel van de Dalli-Groep. Het Duitse familiebedrijf heeft zijn vestigingen gespecialiseerd, waarbij het vaatwastablet aan De Klok in Heerde is toegemeten. Het bedrijf heeft zich daar geheel en al in gespecialiseerd.

Een
VAATWASTABLET
blijf je
uitvinden
Dirk Franken (links) en Gerrit Krist bij de apparatuur waarmee de nieuwe robots (blauw) worden aangestuurd. Per jaar stapelen de robots onvermoeibaar
1,6 miljard vaatwastabletten op pallets. Onder: ‘Vaatwasblokjesman Gerrit
Krist bij de lopende band. foto’s Henri van der Beek

䢇

Robots werken ‘De Klok’ rond

V

anaf een bordes in de productiehal van Dalli Group locatie Heerde, oftewel de aloude De Klok zeepfabriek, heeft Dirk Franken een mooi uitzicht op een batterij blauwe robots. Geleverd door het Zwolse
bedrijf Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. (RPI, niet te verwarren met RIP), waar
Franken directeur van is. De blauwe armen die onvermoeibaar en schijnbaar als vanzelf ‘de klok
rond’ -om maar eens een woordspeling te gebruiken- doosjes met vaatwastabletten in perfect gelid op pallets stapelen markeren een ontwikkelingsslag die het reeds eeuwenoude bedrijf in Heerde onlangs maakte.
Moet je een ploeg flexwerkers in dienst houden voor repeterend werk dat je eigenlijk niemand lang wilt laten doen, of ga je flink investeren in automatisering. Dat was in grote lijn de vraag waarvoor Dalli enkele jaren geleden kwam te staan. Het werd het laatste. De fabriek werd voor een slordige twee miljoen verbouwd
en Robertpack kreeg de opdracht om voor nog eens zo’n bedrag ervoor te zorgen dat alle zes productielijnen werden aangesloten op een robotlijn die het eindproduct op pallets zet, afvoert, met folie omwikkelt en
klaar zet voor de vrachtwagen. Zestig ton aan oud staal werd uit de productiehallen verwijderd en vervangen door nieuw, door computers bestuurd, materieel.
Het bedrijf in Heerde is hiermee klaar voor de toekomst. De productie kan zonder aanpassing de komende
tijd verhoogd worden tot 2 miljard vaatwastabletten per jaar. Werk voor tweehonderd vaste werknemers
blijft bestaan. Ook voor Robertpack een mooie opdracht. „Temeer daar ik zelf in Heerde woon”, aldus Franken. „Best een beetje trots dat we dat hier hebben kunnen realiseren.” Het Zwolse Robertpack vaart redelijk
wel, omdat het aantal opdrachten voor automatisering is toegenomen. „Dankzij de crisis” wil Franken nog
net niet zeggen, maar feit is wel dat bedrijven juist vanwege de crisis zijn gaan nadenken over de productiekosten. Robots zijn wel duur in aanschaf, maar kunnen onaangenaam werk lang volhouden zonder moe te
worden.

