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Inleiding
Op 10 november 2016 ging ik met de helft van de klas naar het bedrijf Kornelis. Kornelis is een bedrijf
dat doppen produceert. Danny Krijgsman heeft ons de rondleiding in Kornelis gegeven. Ik ga in dit
verslag de geschiedenis van het bedrijf en wat voor soort bedrijf het is behandelen. Ook heb ik drie
vragen bedacht en die ga ik ook behandelen in dit verslag.
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De geschiedenis van Kornelis
Op 16 april 1936 werd de Kunsthars Producten industrie N.V. aan het diep in Steenwijk opgericht. In
1943 was de omzetting naar Kornelis’ Kunsthars Producten industrie C.V.
Vervolgens in het jaar 1947 verhuisden ze naar de Parallelweg 2 in Steenwijk. En paar jaar later was
de omzetting naar Kornelis’ Kunsthars Producenten industrie N.V. In 1950 had Kornelis 150
medewerkers. Daarna in het jaar 1956 was de introductie van thermoplasten en het spuitgiet proces.
Vervolgens in het jaar 1964 ging Jelte Kornelis met pensioen en werd Wiebren Kornelis de nieuwe
directeur van Kornelis en in 1967 start de productie van flessenblazen. In 1970 stopte de
thermoharder. Een jaar later was de uitbreiding van de fabriek met 3 productiehallen.
Vier jaar later in 1975 was omzetting van Kornelis’ Kunsthars Producten industrie B.V.
Een paar jaar later in 1986 was de uitbreiding van de fabriek met de mengerij. Vervolgens in 1990 is
Kornelis gestopt met productie van flessenblazen. Daarna in 1992 zijn er twee dingen gebeurd , het
eerste is het starten van het membraan afsluiters en het tweede is het overkappen van de oude
gebouwen. Een paar jaar later in 1999 ging Wiebren Kornelis met pensioen. In 2000 was er een
omzetting naar Kornelis Caps & Closures B.V. en in 2004 was Gerben de Boer de nieuwe directeur
van Kornelis. In 2007 werden er meer dan 500 miljoen caps verkocht.
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Wat is het voor soort bedrijf en wat doen ze?
Kornelis produceert al 80 jaar doppen. Ze produceren bijvoorbeeld: een dop voor op een pindakaas
pot, kruidenpotje, nutelapot en nog veel meer. Om een dop te maken heb je grondstoffen en
kleurstoffen nodig. Doppen die niet mooi schoon zijn worden weer kapot gemaakt en hergebruikt
voor nieuwe doppen of voor verkeerspaaltjes. De kamer waar dat gebeurd heet het maalhok.
Kornelis wordt uitgebreid aan de achterkant van het gebouw. Kornelis heeft maar 1 bedrijf in
Nederland. De doppen die ze hier maken gaan soms ook naar Amerika. Ze verkopen ook flessen met
water uit Noorwegen en ze zijn 10,- per stuk. Ook worden soms verkocht aan Amerika en daar
worden ze verder verkocht. Er werken 50 mensen bij Kornelis. Er zijn rondleiders, mensen die
machines op weg helpen en nog veel meer baantjes. Er zijn bijna geen baantjes meer die open staan ,
maar het is wel een aanrader voor studenten.

Dit is een deel van de machine
die de doppen maakt.
Dit deel controleert of de
doppen goed zijn.

Dit is een deel van de machine
die de dop in de vorm perst.
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Mijn drie zelfbedachte vragen voor Danny Krijgsman
Ik heb voor deze rondleiding vragen moeten bedenken en die ga ik hieronder behandelen.

Waarom heeft u voor dit beroep gekozen ?
Hij heeft hiervoor gekozen, omdat hij het een leuk baantje vindt en omdat hij een student is
die zichzelf moet onderhouden dus kan hij het geld goed gebruiken.

Hebben jullie ook bedrijven in het buitenland ?
Kornelis heeft geen bedrijven in het buitenland.

Hoelang werkt u al bij dit bedrijf ?
Danny Krijgsman doet dit werk al 5 jaar lang en raadt het zeker aan voor studenten, omdat het een
goed betaalt baantje is.
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Conclusie
Ik vond het een leuke ervaring om Kornelis een keer van binnen te zien. Het was ook interessant om
te zien hoe doppen gemaakt worden. Ik heb er veel van geleerd, bijvoorbeeld hoe oud Kornelis is,
wat er gebeurt als doppen vies zijn en nog veel meer.
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