
 

  

Ontex Mayen Bouwt Productie Geleidelijk af en Wordt 

Competentiecentrum voor Wereldwijde Machine- En 

Productinnovatie  
 

Mayen, Duitsland, 17 september 2021 - Ontex (Euronext: ONTEX) heeft vandaag 

aangekondigd dat het de productie in zijn fabriek in Mayen (Duitsland) tegen medio 2022 

geleidelijk zal stopzetten. De vestiging in Mayen wordt een wereldwijd kenniscentrum 

voor machinebouw, innovatie producttechnologie en -ontwikkeling op het gebied van 

babyhygiëne om nieuwe, innovatieve producten in de toekomst nog sneller bij de 

consument te brengen.     

                                                                                                

Om opnieuw tot winstgevende groei te komen, herbekijkt Ontex wereldwijd zijn 

bedrijfsactiviteiten, waarbij de nadruk onder meer ligt op het meest efficiënte gebruik 

van de productiecapaciteit. De productie in Mayen wordt teruggeschroefd wegens 

het vroegere verlies van contracten en de impact van licht verslechterende markttrends 

op de omzet.  
 

Ondanks verbeteringen in de afgelopen jaren, die er kwamen dankzij maatregelen die de 

efficiëntie verhoogden, zijn deze inspanningen niet voldoende geweest om de 

volumedaling te compenseren en het concurrentievermogen te herstellen.  

Ontex verwacht ongeveer 350 van de huidige  500 banen (voltijdse equivalenten) te 

schrappen. Het bedrijf zal proberen waar mogelijk werknemers over te plaatsen en zal 

met zijn sociale partners in Mayen blijven samenwerken om de best doenbare oplossing 

voor alle getroffenen te vinden.  
 

"Er moesten keuzes gemaakt worden, en omdat de productiecapaciteit in Mayen niet 

volledig werd benut, hebben wij besloten dat de vestiging in Mayen zich binnen 

de Ontex Group zal concentreren op de ontwikkeling van wereldwijde machine- en 

productinnovaties. Mayen wordt dus een van de drijvende krachten in ons netwerk 

om innovaties in de toekomst nog sneller op de markt te brengen", aldus Markus 

van Gumpel, Vice President Manufacturing Europe bij Ontex.  

Het competentiecentrum zal vanaf januari 2022 operationeel zijn.  
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Over Ontex  

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke 

hygiëne, met een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne 

en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer 

dan 110 landen via eigen merken 

zoals BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, CanBebe, CanPed, iD en Serenity, alsook via 

toonaangevende retailermerken.  

Wereldwijd werken er meer dan 10,000 mensen voor Ontex in 21 landen. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op 

Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven 

van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of ons volgen 

op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube.  
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