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Ontex Opent Nieuw Excellence Center voor Process 
Engineering en Global Platform Innovation in 
Duitsland 

 

Mayen, Rijnland-Palts, Duitsland - 7 april 2022 -  Ontex (Euronext: ONTEX), een 
toonaangevende internationale leverancier van producten voor persoonlijke hygiëne, 
kondigde vandaag de officiële opening aan van zijn Global Excellence Center (GEC) voor 
Process Engineering en Global Platform Innovation. In aanwezigheid van Ontex CEO 
Esther Berrozpe werd het centrum officieel geopend in Mayen, Duitsland. Het nieuwe 
Excellence Center zal ongeveer 180 mensen tewerk stellen met verschillende profielen. 
Zo zullen er naast ingenieurs en laboranten ook operatoren actief zijn om de 
ontwikkelingsproductielijnen aan te sturen.  

"Het GEC zal helpen om onze innovaties sneller tot bij onze klanten te brengen", aldus 
Esther Berrozpe, CEO van Ontex. "De gecombineerde technische vaardigheden en 
creativiteit van de innovatie- en engineeringteams van het GEC zullen Ontex 
wendbaarder helpen maken. De veranderingen die we in Mayen doorvoeren en ons 
engagement om gebruik te maken van de enorme expertise en kennis die we daar 
hebben, vormen een cruciaal onderdeel van onze strategie om Ontex terug te brengen 
naar winstgevende groei en waardecreatie." 

Over het GEC 

Ontex streeft naar een snellere uitrol van nieuwe productie op geharmoniseerde 
platformen. Maar even belangrijk is de mogelijkheid om producten steeds meer te 
standaardiseren. Wat luiers betreft, is Ontex bijvoorbeeld bezig met het afstemmen van 
nieuwe absorptietechnologieën zoals ClimaFlex® en duurzaamheidskenmerken in 
producten, zoals de recente tests van Ontex met industrieel composteerbare inleglaag 
voor hybride luiers. "We zien enorme mogelijkheden om afval te elimineren door de 
toepassing van een ‘design-to-value’ filosofie en van daaruit sneller innovatie aan onze 
klanten te leveren. Zo creëren we waarde", aldus Annick De Poorter, Executive Vice 
President voor Duurzaamheid en Innovatie bij Ontex. 

Dit vermogen om beter en sneller te industrialiseren wordt belichaamd door de GEC, 
dat daarom een cruciale en boeiende rol zal spelen in het diepgaande industriële 
transformatieproces dat Ontex ondergaat. Verschillende industrialisatie-, engineering- 
en productontwikkelingsteams zullen nauw samenwerken onder één dak en optimaal 

https://ontex.com/news/brands/ontex-keeps-innovating-with-baby-diaper-absorption-technology-climaflex/
https://ontex.com/products/industrial-composting-of-diaper-pads/
https://ontex.com/products/industrial-composting-of-diaper-pads/


gebruik kunnen maken van de unieke infrastructuur die momenteel operationeel wordt 
gemaakt.  
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Over Ontex 

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, 
met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De 
innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via toonaangevende 
retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er 
ongeveer 9.000 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 Ontex 
volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube.  

 

https://ontex.com/
https://www.linkedin.com/company/ontex/
https://www.facebook.com/ontexgroup/
https://www.instagram.com/ontex_group/
https://www.youtube.com/c/OntexGroup

