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DIVARDY
Betrouwbare en hygiënische transportsystemen

 Bakvormen transportbanen met diverse 

 

DIVARDY neemt het transporteren 

Door verschillende trans-
port media te combine-
ren kan Divardy complexe 
vraagstukken oplossen. 
Verdelen, samen voegen, 
stop/start om te bewer-
ken, Divardy heeft 
het eerder gedaan.

Info
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:

Nijendal 26 en 48
3972 KC Driebergen-Rijsenburg
T +31 343 523 880
E sales@divardy.nl
W http://www.divardy.nl

plexe
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er-

Als hygiëne, een eerlijke 
prijs en  flexibileit telt

 

 

 Tailor made transportbaan 

 Combinatie van een 

-

mailto:sales@divardy.nl
http://www.divardy.nl/
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Najaar in Nederland. De bladeren vallen van de bomen en in verpakkingsland dient 
zich de ene na de andere beurs aan. Het valt niet mee om een selectie maken, want 
ze bieden elk een keur aan onderwerpen waar ondernemers iets mee kunnen. De 
seminars die tijdens de beurzen worden aangeboden, trekken niet voor niets een grote 
schare belangstellenden. Soms wordt er een concreet idee gelanceerd, dat navolging 
verdient. Een andere keer zet een beurspresentatie aan het denken. Daar had ik nog 
niet aan gedacht! Of: zo had ik het nog niet bekeken! Empack in Brussel en Fachpack 
in Neurenberg boden volop inspiratie. All4Pack in Parijs staat voor de deur. Petje af 
voor de standhouders, sprekers en organisatie. 

Innovaties gaan al lang niet meer uitsluitend over verpakkingsmateriaal. Ook logistiek 
vormt een belangrijk onderdeel van de hele productieketen. Neem de snelle ontwik-
keling van nieuwe pallets. Ze zijn er nu ook in kunststof, demontabel, goed te reini-
gen, gemakkelijk op te slaan en op maat leverbaar. Transport wordt steeds efficiënter. 
Dat is maar goed ook, want de Nederlandse wegen raken steeds voller. Dus hoe 
minder transportbewegingen, hoe beter. Dat is nog goed voor het milieu ook. 

Over dat milieu gesproken: we kunnen er niet meer omheen. Na de spraakmakende 
milieutop van vorig jaar in Parijs is het wereldwijd duidelijk geworden dat we geza-
menlijk moeten inzetten op het verder tegengaan van de opwarming van de aarde. 
Nou moet ik bekennen dat het heerlijke najaar me goed beviel. Maar de opwarming 
moet niet omslaan in een milieucatastrofe. Wat dat betreft is het vijf voor twaalf. 

De regering ziet dat ook en presenteerde onlangs een nota over de circulaire econo-
mie. Pakkracht besteedt er aandacht aan, want een belangrijke rol is weggelegd voor 
de verpakkingsindustrie. Terugdringen van de afvalstroom is een belangrijke bijdrage 
aan het milieu. Overigens is mijn ervaring dat de industrie de handschoen al lang 
heeft opgepakt. Steeds lichtere folies en plastics worden gebruikt, er wordt efficiënter 
gewerkt, ondernemers houden de biobased ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. 
Ook wordt steeds intensiever nagedacht over het terugdringen van foodwaste, het 
weggooien van voedsel. Daartoe komt er ook hier steeds meer consumentgericht 
verpakkingsmateriaal op de markt.  

Najaar 2016, de natuur maakt zich op voor winterrust. Voor de verpakkingsindustrie 
geen ontspanning, die gaat dynamisch de winter tegemoet!

Veel leesplezier,
 

De Visie

Else Witten

DE VERPAKKINGSINDUSTRIE GAAT 

DYNAMISCH DE WINTER TEGEMOET!

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.pakkracht.biz/
mailto:e.witten@gpmedia.nl
mailto:d.rieken@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
mailto:j.koebrugge@gpmedia.nl
mailto:e.bruning@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
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P. 10   INTERVIEW STEFAN HERMSEN
Hij zat acht jaar in het bestuur van de Vereniging Nederlandse 
Verpakkingskundigen en liep als productiemanager meer dan tien jaar rond 
in de verpakkingswereld. Toch heeft Stefan Hermsen pas echt het idee dat hij 
verschil maakt sinds hij in 2010 afstudeercoördinator Food Packaging werd op 
de HAS Hogeschool in Den Bosch. Een kennismaking met de verpakkingspas-
sie van de Pakkracht-columnist.

P. 6   C2C-CERTIFICAAT VOOR NISPEN VERPAKKINGEN BV
Eind augustus ontving Marcel Baelemans, directeur van Nispen Verpakkingen, voor verschillende producten het Cradle to Cradle-certificaat. Een langgekoesterd 
droom van duurzaamheid is hiermee werkelijkheid geworden. 

P. 22   COVERSTORY ROBATECH
Robatech Nederland levert hotmelt- en koudlijmsystemen voor verpakkingen, 
de grafische industrie, hygiëneproducten, textiel, hout, bouw en automo-
tive. Dat doet het bedrijf al veertig jaar wereldwijd en vijfentwintig jaar in 
Nederland. Tijd voor een feestje! Directeur Klaas Muller en servicemanager 
Oscar Bongers vertellen.

P. 21   BOW-LABEL WINT VELE PRIJZEN

Met het bij Coca-Cola toegepaste BOW-label sleept Eshuis momenteel 
de ene na de andere prijs in de wacht. PR- en Communicatiemanager 
Claudia Platvoet vertelt hoe deze vorm van ‘customer interaction’ is 
ontstaan. 

10

22
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P. 34   INTERVIEW VÉRONIQUE SESTRIÈRES (ALL4PACK)
Samen met beursmanager Véronique Sestrières blikt de redactie van Pakkracht 
vooruit op All4Pack (Parijs, 14 t/m 17 november). 

P. 24   PACKAGING 
INNOVATIONS 2016
Smart packaging en de strijd tegen voed-
selverspilling zijn ‘hot topics’ tijdens 
PI2016, dat op 23 en 24 november wordt 
gehouden in Amsterdam. 

P. 26   NABESCHOUWING FACHPACK
Verpakkingsbeurs Fachpack pakte van 27 tot en met 29 september weer groot uit in 
Neurenberg. Ook een groot aantal Nederlandse ondernemers gaf acte de présence.

26
34
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Marcel is er persoonlijk van overtuigd dat een beter milieu bij jezelf begint. “We dragen allemaal verantwoordelijk-
heid voor onze planeet, ook ik”, vertelt hij. Deze doelstelling leidde ertoe om een duurzame weg in te slaan met 
Nispen Verpakkingen, door er onder andere een Cradle to Cradle-bedrijf van te maken. 11 juli werd een reeks produc-
ten gecertificeerd door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Eind augustus ontving Marcel het certificaat 
uit handen van Hein van Tuijl, Managing director EPEA, en Koen Seghers, Project manager EPEA.

EERSTE ONAFHANKELIJKE GOLFKARTONVERWERKER
Nispen Verpakkingen is hiermee één van de allereerste onafhankelijke, zelfstandige golfkartonverwerkers in de 
Benelux met het Cradle to Cradle-certificaat. Om tot deze onderscheiding te komen, heeft het bedrijf gekeken naar 
de optimalisatie van het complete productieproces. Door middel van oneindige recycling en volledige biologische 
afbreekbaarheid krijgen kartonnen verpakkingen bij Nispen Verpakkingen een tweede leven. “Door het behalen van 
het C2C-certificaat willen we aan onze leveranciers, relaties en potentiële klanten laten zien dat een relatief kleine, 
onafhankelijke zelfstandige speler ook een voortrekkersrol kan hebben in de creatie van een gezonde leefomgeving”, 
aldus Marcel. “Die verduurzaming zetten we de komende jaren in samenwerking met onze relaties voort, want we 
willen vooroplopen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
 
BELANGRIJKE STAP
Het certificaat is toegekend aan een brede range golfkartonproducten en -kwaliteiten van Nispen Verpakkingen en 
is geldig op zowel bedrukte als onbedrukte verpakkingen. Met de Cradle to Cradle-certificering komt de duurzame 
droom van Marcel uit: “Deze certificering is een zeer belangrijke stap op het gebied van 100% goed ondernemen. 
Dat is nodig, want de wereld waarin we leven is een ongelooflijk mooie en inspirerende plek vol natuurschoon, 
prachtig leven en wonderlijke verschijnsels. Dat moet in de toekomst ook zo blijven.”

GRONDSTOFFEN BEHOUDEN HUN WAARDE
Volgens de filosofie van Cradle to Cradle is afval gelijk aan voedsel. Dit wil zeggen dat de gebruikte grondstoffen vol-
ledig hergebruikt kunnen worden, zonder hun waarde te verliezen. Bedrijven die aan de slag willen met C2C, moe-
ten zich verdiepen in de samenstelling van de producten die ingekocht worden. Deze moeten gifvrij en biologisch 
afbreekbaar zijn, of later gemakkelijk te scheiden zijn. Na controle op naleving hiervan, kunnen bedrijven in aanmer-
king komen voor een Cradle to Cradle-certificaat.

Meer informatie:
Nispen Verpakkingen B.V.
Tel. 0165-365590
info@nispenverpakkingen.nl
www.nispenverpakkingen.nl

DUURZAME DROOM 
KOMT UIT MET CRADLE TO CRADLE-CERTIFICAAT

MARCEL BAELEMANS, DIRECTEUR VAN NISPEN 

VERPAKKINGEN, KOESTERT AL JAREN DE DROOM OM 

ZIJN KINDEREN EN ALLE GENERATIES DIE DAAROP 

VOLGEN EEN LEVEN VAN ZEER GOEDE KWALITEIT 

ACHTER TE LATEN. MET DIT IDEAAL VOOR OGEN 

BESLOOT MARCEL EEN AANTAL JAREN GELEDEN OM 

VAN ZIJN ONDERNEMING EEN CRADLE TO CRADLE-

BEDRIJF TE MAKEN. AFGELOPEN ZOMER WERD EEN 

GROOT DEEL VAN DE PRODUCTEN CRADLE TO CRADLE-

GECERTIFICEERD OP BRONS NIVEAU, WAARMEE 

NISPEN VERPAKKINGEN DE EERSTE ONAFHANKELIJKE 

GOLFKARTONVERWERKER IS MET DIT CERTIFICAAT. OP 

30 AUGUSTUS WERD HET GETUIGSCHRIFT UITGEREIKT. 

mailto:info@nispenverpakkingen.nl
http://www.nispenverpakkingen.nl/
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Om aan de hoogste technische eisen te blijven voldoen, is Multipond lid van EHEDG. Deze Europese 
organisatie bestaat uit experts uit de machine- en componentenbouw, vakspecialisten uit de voedings-
middelenindustrie, onderzoeksinstituten en gezondheidsautoriteiten. De hoofdtaak van EHEDG is 
bijdragen aan een hygiënische constructie en inrichting op alle gebieden van de voedingsmiddelen-

productie en daardoor een veilige productie van levensmiddelen waarborgen.

De complete constructie van de machine, van het framedesign tot de monitorhouder en het bakontwerp, is door 
Multipond onder handen genomen en opnieuw ontwikkeld. Dit nieuwe machinetype voldoet aan de strengste 
hygiënevoorschriften wereldwijd. Naast de hygiëne speelt in veel industrieën de reiniging een zeer belangrijke 
rol; een dagelijkse reiniging met chemicaliën en hoge waterdruk is geen uitzondering. De Multipond J-weger is 
voor deze omstandigheden ontwikkeld: de machine is volledig IP69 waterdicht, dus zelfs geschikt voor reiniging 
met hoge druk. De nieuwe, intelligente besturing maakt zelfs een zelfstandig herkennen en oplossen van proble-
men mogelijk. Daarmee is het apparaat een stap gebruiksvriendelijker geworden.

Meer informatie:
Multipond Benelux B.V.
Tel. 040-2628090
info@multipond.nl
www.multipond.com

MULTIPOND PRESENTEERDE OP EMPACK BRUSSEL DE NIEUWE J-GENERATIE 14-KOPS MULTIHEAD 

WEEGAUTOMAAT MP 14-2400/1250-J, WAARBIJ HYGIËNE HET SLEUTELWOORD IS. VOLGENS 

INDUSTRIËLE EXPERTS UIT DE USA NEEMT MULTIPOND MET HET NIEUWE HYGIËNISCHE J-DESIGN 

EEN GROTE VOORSPRONG IN DE INDUSTRIE.

NIEUWE WEGER VAN MULTIPOND

HEINEKEN ZOEKT BIERFLESJE VAN DE TOEKOMST

HET NEDERLANDSE BIERMERK HEINEKEN HOUDT EEN ELEVATOR PITCH TIJDENS HET AIPIA CONGRES, HALF NOVEMBER IN 

AMSTERDAM. INZET IS DE VRAAG HOE DE NIEUWE GENERATIE BIERFLESJES ERUIT MOET ZIEN. ONTWERPERS KRIJGEN VIJF MINU-

TEN OM HUN ONTWERP TE PRESENTEREN. WINNAARS WORDEN UITGENODIGD OM MET HEINEKEN IN GESPREK TE GAAN OVER 

EVENTUELE SAMENWERKING. 

Hoe kan technologie de Heinekenflesjes zodanig verrijken dat ze op een nieuwe en grappige manier kunnen verrassen en verbinden met consu-
menten, vraagt de biergigant zich af. Heineken zoekt voor het antwoord intelligente verpakkers die voldoen aan de volgende criteria:

• Slim gebruik van technologie
• Verrassend en verbindend
• Een flesje dat er ‘staat’
• Het ontwerp moet aansluiten bij het Heinekenmerk
• Verantwoord in de context van alcoholverkoop

AIPIA staat voor Active & Intelligent Packaging. Industry Association. De beurs van deze groep trok 
vorig jaar in de jaarbeurs te Utrecht meer dan tweehonderd bezoekers in twee dagen. Dit jaar hoopt 
organisator Eef de Farante nog meer mensen uit de branche te overtuigen van de kracht van actieve en 
intelligente verpakkingen op 14 en 15 november in het Mövenpick Hotel in Amsterdam. Hierna trekt 
het congres weer verder over de wereld.

Meer informatie:
Mail naar Eef de Ferrante: Eef@aipia.info 
www.aipia.info 

mailto:info@multipond.nl
http://www.multipond.com/
mailto:Eef@aipia.info
http://www.aipia.info/
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SMURFIT KAPPA IN GUINNESS BOOK OF RECORDS

VERPAKKINGSPRODUCENT SMURFIT KAPPA VAN DAM HEEFT EEN RECORD VERBROKEN MET DE VER-

VAARDIGING VAN DE GROOTSTE KARTONNEN DOOS TER WERELD. DE XXL DOOS HEEFT EEN AFME-

TING VAN 40 METER BIJ 20 METER BIJ 4 METER. OMLIJST DOOR EEN FEESTELIJKE DAG BETROK SMURFIT 

KAPPA HAAR KLANTEN ERBIJ, DOOR SAMEN MET HEN TE BOUWEN AAN HET KARTONNEN GEVAAR-

TE. HET RECORD WORDT OPGENOMEN IN HET WORLD GUINNESS RECORDS BOEK.  

Smurfit Kappa Van Dam, ontwerpt, produceert en levert golfkartonnen verpak-
kingen en is gespecialiseerd in XXL (formaat groter dan 3 m2) en Heavy Duty 
(gewicht groter dan één kilo per m2). Deze XXL en Heavy Duty verpakkingen 
zorgen dat zelfs de grootste en zwaarste producten probleemloos en schadevrij 
op hun bestemming aankomen. Het Helmondse verpakkingsbedrijf is gespeci-
aliseerd in palletboxen, octabins, vloeistof verpakkingen en bulk verpakkingen 
voor de levensmiddelenindustrie, automotive en logistieke sector en voor tal 
van andere industriële toepassingen. Smurfit Kappa maakt volgens eigen zeg-
gen producten die volledig hernieuwbaar en duurzaam geproduceerd worden. 
Daarmee verbetert het bedrijf de ecologische voetafdruk van haar klanten. 

OVER SMURFIT KAPPA 
Smurfit Kappa is een toonaangevende producenten van op papier gebaseerde 
verpakkingen, met ongeveer 45.000 werknemers op circa 370 productieloca-
ties in 34 landen en met een omzet van €8,1 miljard in 2015. Er zijn vestigingen 
in 21 landen in Europa en 13 vestigingen in Amerika. 

Meer informatie: www.smurfitkappa.com 

Met de awarduitreiking, inmiddels zo’n anderhalve maand geleden, bena-
drukte ABB Robotics de waardering voor de jarenlange samenwerking met 
Kranendonk. Het is zo’n 28 jaar geleden dat oprichter - inmiddels directeur 
- Arie Kranendonk zijn eerste ABB-robot (van wat toen nog Asea heette) inte-
greerde. “De eerste stap in een lange reis met enorm veel innovatieve oplos-
singen op het gebied van lassen en snijden”, liet ABB in een persbericht weten.

Kranendonk gebruikt zowel lokaal als internationaal inmiddels meer dan 
driehonderd robots. Veelal op scheepswerven, bij offshore- en staalconstructie-
bedrijven. De toepassingen zijn divers en de focus ligt altijd op stukproductie. 
“Vanaf het begin bouwt en vertrouwt Kranendonk op ABB’s robottechnologie 
en lokale service en support wereldwijd”, liet Arie Kranendonk weten. “We zijn 
trots op deze award. Het is een teken van waardering en vertrouwen.”

ABB Robotics is één van de grootste leveranciers ter wereld van industriële 
robots, robotsoftware, aanvullende systemen, modulaire productiecellen en 
services voor robottaken zoals lassen, handling, assemblage, verven en afwer-
ken, picking, verpakken, palletiseren en machineondersteuning. 

Meer informatie:
www.abb.com

ABB-AWARD VOOR KRANENDONK 
TIJDENS DE JAARLIJKSE VALUE PROVIDER CONFERENCE 

VAN ABB ROBOTICS IN ZWEDEN, HEEFT KRANENDONK 

PRODUCTION SYSTEMS BV DE LIFE TIME ACHIEVEMENT 

AWARD IN ONTVANGST MOGEN NEMEN.

http://www.smurfitkappa.com/
http://www.abb.com/
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De machine is geschikt voor het sealen van emmers van één tot vijftien liter of met een diameter van 100 tot 300 
mm. Hij zorgt voor een toename van de uitvoer tot veertien emmers per minuut. 

“Een doorbraak”, zegt Klaas Schoustra namens GlobeTech. “De stand van de techniek maakte het tot dusverre niet 
mogelijk meer dan acht emmers per minuut uit te voeren. Voor de MSU hebben we nu echter een sealkop ontwik-
keld die meeloopt met het productieproces. Daardoor boeken we tijdwinst en kunnen we een goede oplossing bie-
den aan bedrijven die hun productiecapacaciteit willen verhogen.” 

NIEUWE KOERS 
De introductie van de MSU is niet de enige verandering bij GlobeTech. Vorig jaar nam Gijsbert-Jan van der Laan het 
zeven werknemers tellende bedrijf uit Breda over, met een koerswijziging tot gevolg. Online is daar direct resultaat 
van te zien. Onlangs verving GlobeTech haar oude website met enkel wat platte tekst, voor een frisse nieuwe digi-
tale thuisbasis die in woord en beeld duidelijk maakt wat het bedrijf voor klanten kan betekenen.

“We willen GlobeTech meer schwung geven en duidelijker profileren”, legt sales director Schoustra uit. “Onze klan-
ten komen uit heel Europa. Die willen we beter bereiken met deze nieuwe site. Zij vinden ons nu sneller en zien 
direct online wat we doen en wat ons machine-aanbod is. Op die manier kunnen ze ook sneller keuzes maken.”

FOOD EN NON-FOOD
GlobeTech levert verpakkingsmachines 
en productielijnen voor het afvullen, 
sealen, ontstapelen en dekselen van 
emmers. Kernactiviteiten zijn het ont-
wikkelen en bouwen van machines voor 
het sealen van emmers en bekers voor 
de food- en non-food-industrie.

Meer informatie:

GlobeTech BV
Tel. 076-5414068
 www.globetech.nl 

GLOBETECH: 
          DOORBRAAK IN 
    SEALEN VAN EMMERS

BEURZEN ZIJN TRADITIEGETROUW DÉ PLAATS VOOR 

DE PRESENTATIE VAN NOVITEITEN. GLOBETECH BV 

GREEP FACHPACK DAN OOK AAN OM HAAR NIEUWE 

HOGESNELHEIDSSEALER TE PRESENTEREN. OP DE BEURS IN 

NEURENBERG WAS EIND SEPTEMBER DE NIEUWE VARIANT 

VAN HET TYPE MSU TE ZIEN.

http://www.globetech.nl/
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HIJ ZAT ACHT JAAR IN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING NEDERLANDSE VERPAKKINGSKUNDIGEN EN LIEP ALS PRODUCTIEMANAGER MEER 

DAN TIEN JAAR ROND IN DE VERPAKKINGSWERELD. TOCH HEEFT STEFAN HERMSEN PAS ECHT HET IDEE DAT HIJ VERSCHIL MAAKT SINDS HIJ 

IN 2010 AFSTUDEERCOÖRDINATOR FOOD PACKAGING WERD OP DE HAS HOGESCHOOL IN DEN BOSCH. EEN KENNISMAKING MET DE 

VERPAKKINGSPASSIE VAN DE PAKKRACHT-COLUMNIST.

Wie met Hermsen door het gebouw van de HAS Hogeschool stapt, wordt 
geprikkeld door diens enthousiasme. Vergezeld van een waterval aan 
woorden geeft hij een snelle rondleiding langs de praktijkruimtes die deze 
hbo-opleiding bijzonder maken. We passeren onder meer een kooklokaal, 
een kleine fabrieksruimte én een werkplaats om handmatig verpakkingen te 
fabriceren. Wie binnen de opleiding Food Innovation kiest voor de afstudeer-
richting Packaging moet kennis hebben van het hele productieproces, vindt 
hij. “Het is noodzakelijk dat je weet of een verpakking te máken is, hoe het 
voedsel dat je erin verpakt tot stand is gekomen én op welke manier het 
in fabrieken op grote schaal wordt verwerkt. Al die basisbeginselen krijgen 
studenten hier mee. Zo leren ze de hele keten kennen. Dat zorgt ervoor dat 

ze niet alleen verpakkingen kunnen maken die er gaaf uitzien, maar die ook 
daadwerkelijk te produceren zijn en op het schap kunnen verschijnen.”      

IN JE WOORDEN KLINKT – NET ALS IN JE COLUMNS – EEN ECHTE 
PASSIE VOOR VERPAKKEN DOOR. HOE IS DIE ONTSTAAN?
 “Tijdens een vakantiebaantje bij een ijsfabriek. Ik stond bij een machine 
die bakken ijs verpakte. Mijn belangrijkste taak was om niet op de stopknop 
te drukken. Wat bleek: als ijs stil staat, raakt het heel snel microbiologisch 
vervuild. Wist ik niet. Net zo opvallend vond ik het dat de bakjes eerst een 
deksel kregen van een kwaliteitsmerk en vervolgens van een veel goedkopere 
variant. Terwijl het om precies hetzelfde ijs ging. Toen is mijn interesse voor 

“VERPAKKINGSINDUSTRIE MOET INSPELEN 
OP INDIVIDUELE KEUZEBEHOEFTE”
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verpakken gewekt. Technologie, biologie, communicatie, verkoop: er 
bleken in die wereld zoveel verschillende zaken een rol te spelen. Dat 
intrigeerde me.”

TOCH DEED DIE PASSIE VOOR VERPAKKEN JE NIET DIRECT IN 
HET ONDERWIJS BELANDEN
“Klopt. Ik heb onder andere eerst tien jaar bij een ontwerpbureau 
gewerkt als productiemanager. Op die manier kwam ik met name de 
laatste jaren veel in aanraking met klanten die een duurzame verpakking 
zochten. Ontzettend vaak kreeg ik diezelfde vraag: kunnen we niet iets 
met biologisch afbreekbaar kunststof doen? Terwijl het niet zo simpel 
is. Biologisch afbreekbaar kunststof is ten eerste hartstikke duur en 
ook alleen maar afbreekbaar als een verwerker het op de juiste manier 
behandelt. Gooi je het in de tuin dan gebeurt er niets.”

“Eén duurzame verpakking: klinkt wel leuk, maar bestaat eigenlijk niet. 
Karton is niet per se beter dan plastic. Het gaat erom hoe de verpakking 
tot stand komt, waar ze vandaan komt en wat er mee gebeurt ná gebruik. 
Voor de bühne roepen dat je een biologisch afbreekbare verpakking 
hebt, is niet de oplossing. Wel kun je aan duurzaamheid werken door in 
de hele verpakkingsketen bewust bezig te zijn. Dat is een verandering 
in denken, die ik als productiemanager moeilijk teweeg kon brengen. 
Toen de HAS Hogeschool me in 2010 de mogelijkheid gaf de nieuwe 
Food Packaging-afstudeerrichting op te zetten, kreeg ik het podium waar 
ik dat verschil kon maken. Zonder te oordelen over goed of slecht, kan 
ik de beslissers van morgen nu belangrijke kennis meegeven. Hopelijk 
zullen mijn studenten minder klakkeloos tot het besluit komen ‘iets te 
gaan doen’ met biologisch afbreekbare verpakkingen.”    
 
WAT WIL JE STUDENTEN FOOD PACKAGING SPECIFIEK 
LEREN?
“Het is in de verpakkingswereld niet zo zwart-wit. Dat probeerde ik 
met het vorige voorbeeld aan te tonen. Iedereen heeft een mening over 
verpakkingen. Sommige pakken melk bijvoorbeeld, zijn lastig open te 
krijgen. Mensen klagen dan: ‘Kan dat niet makkelijker’. Dat kán wel, 
maar realiseer je dan ook dat zo’n verpakking ook tijdens transport 
eenvoudiger open kan gaan. Dat wil je juist niet. Oog houden voor ál 
die verschillende factoren en de hele keten: dat is wat ik studenten wil 
meegeven. En wees ook pragmatisch. Ben je op zoek naar een nieuwe 
suikerverpakking kijk dan niet in het suikerschap, maar doe elders inspi-
ratie op. In de natuur bijvoorbeeld. Of in het vak náást de suiker.”

PROBEER JE DIEZELFDE VISIE IN JE COLUMNS UIT TE STRA-
LEN?
“Waar het zowel in de columns als in het onderwijs aan de HAS 
Hogeschool op neerkomt, is dat ik oproep tot nadenken. Ga niet alleen 
voor het gave plaatje, neem niet zomaar over dat de verpakking ‘duur-
zamer’ moet worden, maar wees kritisch. Stel jezelf vragen en vorm op 
basis daarvan een mening. Juist daarom hebben we in onze opleiding 
ook een module over de toekomst opgenomen: future of food. Hoe 
denken studenten dat het voedings- en verpakkingslandschap er over 
pakweg vijftien jaar uitziet? Dat is natuurlijk niet helemaal te voorspel-
len. Een antwoord is niet per se goed of fout, maar het is wel goed met 
dat soort vragen bezig te zijn. Door nu al met een open mind naar 
toekomstscenario’s te kijken, kweek je een voorsprong. Die voorsprong 
zit hem in nadenken. Dat heb je al gedaan als dat ene scenario daad-
werkelijk uitkomt.”

ALS WE TOCH VOORUIT KIJKEN: NOEM EENS EEN UITDAGING DIE 
DE VERPAKKINGSWERELD DE KOMENDE JAREN WACHT?
“Het valt me op dat mensen steeds meer behoefte krijgen aan geborgenheid, 
eigenheid en iets unieks. Ik denk bijvoorbeeld dat het geen toeval is dat er de 
laatste jaren zoveel meer speciaal biertjes op de markt zijn gekomen. Voor de 
verpakkingsindustrie is het een uitdaging om in de behoefte van consumenten 
tot het maken van individuele keuzes te kunnen voorzien en aan de andere 
kant toch een soort van schaalvergroting te realiseren.”  

Meer informatie:

HAS Hogeschool
Tel. 088-8903600
www.hashogeschool.nl

http://www.hashogeschool.nl/
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Mundi Technology promootte een nieuwe etiketteermachine. Het apparaat print direct op het product, waardoor er geen eti-
ketten ‘onderweg’ zijn. Het voordeel is dat er geen etiketten verloren gaan. Er wordt precies zoveel geprint als nodig is. “Op 
grote series is etiketverlies niet zo’n groot probleem. Maar bij kleine series is het zonde”, vindt managing director Jan Willem 
Mantel van Mundi Technology. Hij wijst erop dat etiketverlies ook storend werkt als het gaat om etiketten met unieke codes. 
Als er etiketten niet gebruikt worden, moet bij hervatten van het proces de machine gereset worden. Bij deze directe printme-
thode komt dat eenvoudigweg niet voor. 

ROBOT
Fanuc presenteerde zichzelf als marktleider op het gebied van robots. Fanuc is een Japans bedrijf. “Elk jaar komen we met 
zo’n twintig tot veertig nieuwe producten. Dat kan ook gaan om een update van software of een verbeterde robot”, zegt 
Kris Jans, area sales manager robots van Fanuc. Hij toonde een productielijn die begint met een pick & place robot die het 
product in een vast patroon legt. Een volgende robot plaatst het product in een plastic tray. Vervolgens worden de trays door 
andere robots gestapeld en in doosjes gestoken. “Hier gaat het om chocolaatjes, maar we hebben ook robots die een com-
plete auto van 2300 kilo kunnen optillen”, aldus Kris Jans. 

Tallpack toont modulaire kunststof pallets als innovatie. Ze zijn opgebouwd uit losse onderliggers en topliggers. De onderde-
len zijn apart te monteren en te demonteren. “Het grote voordeel is dat kapotte onderdelen gemakkelijk te vervangen zijn. Je 
hoeft geen hele pallet weg te gooien als er een plankje gebarsten is. De pallet gaat dus veel langer mee”, legt John Peerens, 
accountmanager Benelux van Tallpack uit. Omdat de ongebruikte pallets gemakkelijk te demonteren zijn, is 75 procent 
minder opslagruimte nodig. De pallets zijn in elke maat leverbaar. John Peerens: “En het kunststof materiaal is gemakkelijk 
schoon te maken. Bijvoorbeeld in de vleesindustrie is dat een belangrijk gegeven”.

    NIEUWSTE 
VERPAKKINGSTRENDS 
                    

EMPACK 2016 IN BRUSSEL WERKTE DIT JAAR MET THEMATISCHE ZONES.      

             EÉN DAARVAN WAS DE INNOVATIE ROUTE. PAKKRACHT      

      BEZOCHT DE BEURS EN VROEG ONDERNEMERS NAAR HUN INNOVATIES. 

n a B e s C h o u w i n g

Empack 2016OP

Lees verder ▶
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Mundi Technology promootte een nieuwe etiketteermachine. Het apparaat print direct op 
het product, waardoor er geen etiketten ‘onderweg’ zijn. Het voordeel is dat er geen etiket-
ten verloren gaan. Er wordt precies zoveel geprint als nodig is. “Op grote series is etiketver-
lies niet zo’n groot probleem. Maar bij kleine series is het zonde”, vindt managing director 
Jan Willem Mantel van Mundi Technology. Hij wijst erop dat etiketverlies ook storend werkt 
als het gaat om etiketten met unieke codes. Als er etiketten niet gebruikt worden, moet bij 
hervatten van het proces de machine gereset worden. Bij deze directe printmethode komt 
dat eenvoudigweg niet voor. 

ROBOT
Fanuc presenteerde zichzelf als marktleider op het gebied van robots. Fanuc is een Japans 
bedrijf. “Elk jaar komen we met zo’n twintig tot veertig nieuwe producten. Dat kan ook 
gaan om een update van software of een verbeterde robot”, zegt Kris Jans, area sales mana-
ger robots van Fanuc. Hij toonde een productielijn die begint met een pick & place robot 
die het product in een vast patroon legt. Een volgende robot plaatst het product in een plas-
tic tray. Vervolgens worden de trays door andere robots gestapeld en in doosjes gestoken. 
“Hier gaat het om chocolaatjes, maar we hebben ook robots die een complete auto van 
2300 kilo kunnen optillen”, aldus Kris Jans. 
Tallpack toont modulaire kunststof pallets als innovatie. Ze zijn opgebouwd uit losse onder-
liggers en topliggers. De onderdelen zijn apart te monteren en te demonteren. “Het grote 
voordeel is dat kapotte onderdelen gemakkelijk te vervangen zijn. Je hoeft geen hele pallet 

weg te gooien als er een plankje gebarsten is. De pallet gaat dus 
veel langer mee”, legt John Peerens, accountmanager Benelux 
van Tallpack uit. Omdat de ongebruikte pallets gemakkelijk te 
demonteren zijn, is 75 procent minder opslagruimte nodig. De 
pallets zijn in elke maat leverbaar. John Peerens: “En het kunst-
stof materiaal is gemakkelijk schoon te maken. Bijvoorbeeld in 
de vleesindustrie is dat een belangrijk gegeven”.

SCHAKELBAND
Gerard Schuurman van Jansen Control Systems presenteert 
een machine die automatisch scholvis kan schoonmaken. Het 
strippen van vers gevangen schol is een arbeidsintensief kar-
wei. Een ervaren visser kan gemiddeld tien tot vijftien schollen 
per minuut strippen. De getoonde machine doet er zestig per 
minuut; een verdrievoudiging van de verwerkingssnelheid. De 
eerste twaalf machines zijn al geleverd aan de visverwerkende 
industrie. Jansen Control Systems bouwde ook de JCS checkwe-
ger met modulaire schakelband. Schakelkast en bedieningspa-
neel zijn extra goed geïsoleerd, zodat hogedruk reiniging pro-
bleemloos kan geschieden. Gerard Schuurman noemt het een 
onderhoudsvriendelijke machine, goed geschikt voor een vieze, 
vette en natte werkomgeving.

Hoe lager de wrijvingscoëfficiënt, hoe beter, is het uitgangspunt 
van de lopende band van Rexnord. Op die gedachte is stevig 
ingezet. De plasticsoort PSX is verwerkt in de rolletjes van de 
band. Daardoor is de weerstand van de te transporteren goede-
ren laag en is de energiewinst navenant. Tussen de bandjes zijn 
compacte overgangen gemaakt, waardoor ook kleine pakjes 
getransporteerd kunnen worden. Rexnord FlatTop is een toon-
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aangevende organisatie op het gebied van interne transportinstallaties en aandrijftechniek. Het bedrijf is 
onderdeel van het internationale concern Rexnord Industries en bestaat uit de divisies Process & Motion 
Control en Water Management. 

BARCODE
Espero installeerde een complete lopende band op de Empack. Geholpen door twee camera’s  worden 
diverse checks uitgevoerd door het ESVS Vision Systeem. Niet alleen op de correcte barcode, maar ook 
op het juiste logo en alle andere parameters van het etiket. “Maar daarmee zijn we er nog niet, want 
onze apparatuur controleert ook of de verpakking van het juiste formaat is en of die goed gesloten is”, 
vertelt Stephan Debrandt van Espera Belgium bvba. Op een inzichtelijke display worden alle controle-
resultaten getoond. Stephan Debrandt scheurt voor de demonstratie een stukje barcode van een pak-
ketje af en laat het over de band lopen. Feilloos registreert het systeem de fout. 

AUTOMATISERINGSROUTE
Maar er is niet enkel een innovatie route op de Empack 2016. Er is ook een automatiseringsroute. 
Connectivity is het sleutelwoord van automatiseringsbedrijf De Roeve. Met behulp van sensoren wordt 
in toenemende mate het hele productieproces in kaart gebracht. Waar het om draait is alle data zo in te 
zetten dat maximale efficiëntie wordt bereikt. “In de landbouwsector zijn we daar al heel ver mee. Nu 
willen we dat ook voor de industrie gaan doen”, vertelt systeemanalist Antonio van Holderbeke. Maar 
het gaat niet uitsluitend om efficiëntie. De wet stelt steeds strengere eisen op het gebied van de voed-
selveiligheid. Indicatoren zoals productiedatum, -locatie, -omstandigheden en gebruikte grondstoffen 

moeten nauwkeurig geregistreerd én opgeslagen 
worden, zodat ze ook na verloop van jaren nog te 
raadplegen zijn. Daar zet De Roeve op in. Antonio 
van Holderbeke voorspelt dat de strenge regelge-
ving voor de farmacie binnen enkele jaren ook voor 
de voedingsindustrie zal gelden. 

Op de route voor e-commerce toonde Tom Steyls, 
accountmanager logistics and food bij Engels 
Logistics kunststof distributiebakken die in verschil-
lende kleuren en maten leverbaar zijn. Met de 
kleur kunnen de verschillende productiestromen 
onderscheiden worden. “Omdat ze in verschillende 
maten leverbaar zijn, hoeft de machine niet aange-
past te worden. Zodoende kan er snel gehandeld 
en geleverd worden. Vooral in de e-commerce is 
die snelheid een voorwaarde”, weet Tom Steyls. 
Het hoofdkantoor van Engels Logistics staat in 
Eindhoven.

DUURZAAM VERPAKKEN
Elke beurs heeft tegenwoordig een aparte sectie 
voor duurzame verpakkingen. Zo ook de Brusselse 
Empack 2016. Tal van ondernemers toonden 
hun nieuwste producten op de Biobased Plaza. 
Bio4Pack bracht verpakkingsmateriaal uit her-
nieuwbare grondstoffen. “De ontwikkelingen op 
het gebied van duurzame verpakkingen gaan in een 
razend tempo. Er is eigenlijk geen product meer 
denkbaar dat niet in een duurzame verpakking 

verpakt zou kunnen worden”, stelt het bedrijf. Bio4Pack begeleidt de overstap naar her-
nieuwbaar verpakkingsmateriaal, “want uiteindelijk hebben we gezamenlijk hetzelfde 
doel: een succes maken van duurzame, verantwoorde verpakkingen.” 

Een datum voor de volgende beurs voor de verpakkingsindustrie in België is al gepland. 
Die Empack is op 11 en 12 oktober 2017 in de Nekkerhal in Mechelen. 

Meer informatie: 
www.easyfairs.com

http://www.easyfairs.com/
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Het kwaliteitsteam van Brabo-Pack is constant bezig met het waarborgen van de voedselveiligheid. Op die manier kan 
het bedrijf de kwaliteit garanderen die nu eenmaal vereist is in deze branche van de verpakkingsindustrie. Kwaliteit 
geldt als de belangrijkste factor in het proces van fabrikant tot voedselproducent. “We zijn op het hoogste niveau BRC-
gecertificeerd. Samen met alle medewerkers hebben we dat bereikt. BRC is een kwaliteitsnorm op het gebied van de 
hygiëne waardoor de klant weet dat die van ons op aan kan”, meldt Eugène Hogervorst niet zonder trots. 

BRC staat voor British Retail Consortium Global Standard Consumer Products-norm. Deze norm is ontwikkeld om ver-
pakkingsleveranciers te ondersteunen bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen. En het helpt te voldoen aan de eisen 
van klanten om de bescherming van de gezondheid van de consument te waarborgen. Eén van de aspecten van BRC is 
het hanteren van hygiëneregels binnen iedere processtap. Aan deze regels moeten alle medewerkers en bezoekers van 
Brabo-Pack zich dan ook stipt houden.

MILIEUREGELS
Door strikte naleving van de milieuregels wil Brabo-Pack een bijdrage leveren aan de overheidsdoelstellingen op het 
gebied van het milieu. Om hierin een succesvolle en proactieve rol te kunnen vervullen, is Brabo-Pack aangesloten bij 
verschillende brancheverenigingen en belangenorganisaties. “In de praktijk komt het erop neer dat we steeds blijven zoe-
ken naar een zo licht mogelijke verpakking, die wel stevig is en voldoet aan de hygiënische eisen. Op die manier dragen 
we bij aan het verminderen van het afvalprobleem”, vertelt Eugène Hogervorst. 

Als ander sterk punt van het bedrijf noemt Eugène Hogervorst het uit voorraad kunnen leveren. Dat gaat om een breed 
assortiment van wel duizenden verschillende bakjes, deksels, schalen en sealfolie, waarvan 150 soorten gastronormscha-

BRABO-PACK BIEDT 
     HOOG SERVICEGEHALTE 

‘STIPT’ EN ‘STRIKT’ ZIJN TWEE CENTRALE BEGRIPPEN BIJ BRABO-PACK FRESH FOOD PACKAGING UIT 

WAALWIJK. STIPT OP DE INTERNE GEDRAGSREGELS VOOR HYGIËNE EN STRIKT IN DE NALEVING VAN 

DE WETGEVING. “DAT MOET OOK, WANT BRABO-PACK LEVERT EEN BREED ASSORTIMENT AAN VERPAK-

KINGSMATERIAAL VOOR AGF, VLEES EN VIS”, VERTELT COMMERCIEEL DIRECTEUR EUGÈNE HOGERVORST. 
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In 1986 verhuist Brabo-Pack naar het huidige nieuwbouwpand in 
Waalwijk. Gaandeweg de jaren wordt dit pand steeds verder uitgebreid 
en gemoderniseerd. Maar niet alleen het pand heeft gedaantewisselingen 
ondergaan. Door de toetreding van een nieuwe generatie ondergaat ook 
de lay-out van het logo in de loop der jaren wat wijzigingen en is de 
handelsnaam gewijzigd in Brabo-Pack fresh food packaging. “Maar wat 
altijd ongewijzigd is gebleven, is de rotsvaste overtuiging van het team van 
Brabo-Pack, dat BP garant staat voor de levering van kwalitatief hoogwaar-
dige kunststof verpakkingen voor de voedingsmiddelenindustrie”, meldt de 
website van Brabo-Pack.

Paul Hogervorst sr. kon zich gelukkig prijzen dat zijn beide zonen Eugène 
en Paul in het bedrijf kwamen werken. Tjeerd, de zoon van Paul, werkt 
inmiddels als financieel directeur bij Brabo-Pack. Gezamenlijk spannen 
ze zich in voor de bedrijfscontinuïteit. “Want het zou fijn zijn als ook 
de volgende generaties in het bedrijf aan de slag kunnen”, vindt Eugène 
Hogervorst. 

Meer informatie:
Brabo-Pack BV
Sluisweg 56
5145 PE Waalwijk
Tel. 0416-333744
www.brabo-pack.nl 

len. “Waar andere leveranciers alleen op bestelling leveren, kunnen wij vanuit 
voorraad leveren. Als de klant iets nodig heeft, dan kunnen we daar snel voor 
zorgen. Onze servicegerichtheid is hoog”, zegt Eugène Hogervorst. 

GASTRONORMSCHALEN
De gastronormschalen zijn een sterke troef van Brabo-Pack. Ze worden veel 
gebruikt door toeleveranciers van horeca en retail. Ze zijn leverbaar met 
verschillende vakverdelingen, al naar gelang de wens van de klant. Op ver-
zoek kan de vakverdeling worden aangepast. Dat is regelmatig nodig. Op het 
gebied van de aardappelen, groente, fruit, vlees en vis veranderen de wensen 
van de consument met de tijd. Groothandels krijgen die signalen van hun 
klanten en vragen daarom nieuwe indelingen van de gastronormschalen aan 
Brabo-Pack. “Met dit product ben ik zelf ruim zestien jaar geleden begonnen. 
Toen was ik vrijwel de enige in de markt. Succes wordt gekopieerd, maar we 
hebben nog steeds een stevig marktaandeel in handen met dit product”, weet 
Eugène Hogervorst. De verpakkingsproducten van Brabo-Pack vinden inter-
nationaal aftrek. De klanten zijn te vinden in Nederland, België, Duitsland, 
Engeland en Scandinavië. 

HELDER
Als laatste verkooptroef van het bedrijf noemt Eugène Hogervorst de extreem 
heldere variant van de polypropyleen bakjes en dekseltjes die het bedrijf 
verkoopt. Polypropyleen gold lang als minder helder dan PET, maar techno-
logische ontwikkelingen zorgden voor een drastische verbetering van de hel-
derheid van het materiaal, waardoor het verpakte product voor de consument 
veel beter zichtbaar is. Al met al zijn de polypropyleen verpakkingen:

• zeer sterk en licht van gewicht
• afsealbaar en/of afsluitbaar met deksel
• geschikt voor de magnetron 
• te bedrukken met acties of logo’s
• bestand tegen oliën, vetten en zuren
• vrij van geur- en smaakoverdracht
• helder met het oog op een aantrekkelijke productpresentatie
• ontworpen om automatisch af te vullen
• geschikt voor zowel koud als warm afvullen
• laag in soortelijk gewicht.

FAMILIEBEDRIJF
Brabo-Pack werd in 1974 opgericht door Paul Hogervorst sr. Hij was al werk-
zaam in de verpakkingsindustrie en zag op een gegeven moment de kans 
schoon om voor zichzelf te beginnen. Hij bracht schuimschalen uit Italië 
en hard plastic schalen uit Duitsland op de markt. Destijds bestonden beide 
producten uit polystyreen. Al snel werd polypropyleen de grondstof. Dat is 
stevig materiaal en geschikt voor de magnetron. Het heeft een goede carbon 
footprint. Brabo-Pack ging in de loop der jaren ook PET gebruiken. 

http://www.brabo-pack.nl/
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◀ Het Leidse brand identity bureau Millford heeft het volledige 

Brouwers-assortiment voorzien van een eigentijds packaging design. 

De brouwer staat hierin centraal

MILLFORD WINT MET BROUWERS BIER 

GOUDEN PENTAWARD 
BROUWERS BIER VAN ALBERT HEIJN IS GETOOID MET EEN NIEUWE VORMGEVING. DIE IS 

VAN DE HAND VAN HET LEIDSE BRAND IDENTITY BUREAU MILLFORD. DE LEIDENAREN WON-

NEN MET HUN ONTWERP EEN GOUDEN PENTAWARD 2016. DE PENTAWARDS IS EEN 

WERELDWIJDE COMPETITIE GEWIJD AAN VERPAKKINGSDESIGN. DE INTERNATIONALE JURY 

BEOORDEELT OP CREATIVITEIT EN KWALITEIT VAN DE VERPAKKINGEN.

Jeroen Provoost, manager own brands van Albert Heijn, zegt over de prijs: 
“In Nederland is het speciaalbier bezig met een flinke opmars. Hierbij draait 
alles om smaak, karakter en attitude.”

“Om aansluiting te vinden bij deze trend besloot Albert Heijn na ruim vijftien 
jaar een oude bekende te herintroduceren met een unieke propositie die past 
tussen een karaktervol speciaal bier en een dorstlessende pilsener. Millford 
heeft dit vertaald naar een prachtig design wat helemaal aansluit bij de hui-
dige tijdsgeest.” Jobert van de Bovenkamp, creative director van Millford vult 
aan: “Wij zijn ontzettend trots dat we prijswinnend werk kunnen maken met 
én voor onze opdrachtgevers.” 

JUISTE ATTITUDE
Het nieuwe frisse voorkomen van Brouwers is te herkennen aan het sterke 
merk ‘embleem’ waarin de kernwaarden van het merk zijn terug te vinden. 
Daarnaast heeft Millford het volledige assortiment voorzien van een eigen-
tijds packaging design. Het eigenzinnige, maar passende karakter, geeft het 
bier de juiste attitude én toegankelijkheid. De brouwer staat centraal, het 
gebruik van koper in de productnaam (niet bij de omverpakkingen) en het 
blauwe vlak geven een edgy tint aan het etiket, waardoor de pilsener een 
eigenzinnig design krijgt. 

Voor meer informatie:
www.pentawards.org
www.millford.nl 

A d v e r t e n t i e

http://www.pentawards.org/
http://www.millford.nl/
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Sharon Dijksma

r i j k s B e l e i D

De ambitie voor 2030 is slechts een tussenstap op 
weg naar een circulaire economie in 2050. Dan zul-
len grondstoffen efficiënt moeten worden ingezet en 
optimaal worden hergebruikt. De afvalstoffenstroom 
van primaire stoffen – mineralen, fossiele brandstof 
en metalen- zou daardoor praktisch moeten opdro-
gen. 

EXTRA OMZET
Er zit een buitengewoon attractieve kant voor het 
bedrijfsleven aan de circulaire economie. De staats-
secretaris haalt in haar nota onderzoeksinstituut 
TNO aan, dat heeft verkend wat de baten kunnen 
zijn. Volgens hun indicatie kan per jaar binnen de 
betrokken sectoren een extra omzet worden gegene-
reerd van € 7,3 miljard. Daarmee zijn 54.000 banen 
gemoeid. Het grondstoffenverbruik kan met 100 
megaton worden teruggebracht. Dat is een kwart van 
jaarlijkse Nederlandse invoer van grondstoffen. 

De ambitie van het kabinet vergt allereerst dat de 
heersende wegwerpmentaliteit verdwijnt. Dat lijkt 
een utopische gedachte, maar toch zijn hierin al 
concrete stappen gezet. Het beleid om het gebruik 
van gratis plastic tasjes te verminderen is bijvoor-
beeld uiterst succesvol. Uit enquêtes blijkt dat 80 
procent van de mensen nu vaak of altijd een eigen 
tas meeneemt. 

STAATSSECRETARIS DIJKSMA VRAAGT 
MILIEU-INZET VERPAKKINGSINDUSTRIE

DE VERPAKKINGSINDUSTRIE MOET EEN CON-

STRUCTIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE AMBI-

TIE VAN HET KABINET OM IN 2030 VIJFTIG PRO-

CENT MINDER GRONDSTOFFEN TE GEBRUI-

KEN. DAT KAN DOOR STEVIG IN TE ZETTEN 

OP HET GEBRUIK VAN BIOBASED MATERIALEN. 

EN MILIEUBELASTENDE PRODUCTEN, ZOALS 

MULTILAYER VERPAKKINGEN (ZOALS CHIPS- EN 

SNOEPZAKKEN) KUNNEN GEFASEERD PLAATS 

MAKEN VOOR MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIE-

VEN. DAT STAAT IN HET RIJKSBREDE PROGRAM-

MA CIRCULAIRE ECONOMIE. ONLANGS STUUR-

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR 

EN MILIEU SHARON DIJKSMA DIE NAAR DE 

TWEEDE KAMER. 

MEER INZET
Maar er is meer inzet nodig om de circulaire ambities van het kabinet te ondersteunen. 
Zo zal het bedrijfsleven grondstoffen in bestaande ketens hoogwaardiger moeten gaan 
benutten. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, moeten fossiele, kritieke en niet duurzaam 
geproduceerde grondstoffen vervangen worden door duurzaam geproduceerde, hernieuw-
bare en algemeen beschikbare grondstoffen. Ten slotte moet de industrie nieuwe productie-
methodes ontwikkelen, nieuwe producten gaan ontwerpen en productiestromen zuiniger 
gaan inrichten. 

SOEPELER REGELGEVING
De overheid wil zelf meehelpen om circulair te gaan werken. Zo is de regelgeving versoe-
peld. Daardoor kan karton van drankverpakkingen gemakkelijker worden hergebruikt. Het 
kabinet wil ook meer experimenteerruimte creëren om de circulaire economie ruimer baan 
te geven. De overheid heeft voorts een stevig instrument in handen met het eigen inkoopbe-
leid. Er komt meer aandacht voor de milieuprestaties en de maatschappelijke kosten tijdens 
en na de levensduur van een in te kopen product; de zogenaamde total cost of ownership. 
Het streven is erop gericht om in 2020 tien procent circulair in te kopen. Het ministerie 
van Economische Zaken bekijkt ook de mogelijkheid om  de eerste commerciële biobased 
fabrieken financieel te ondersteunen. 

SCHOUDERS ERONDER
Het bedrijfsleven wordt in de nota van Dijksma gevraagd de komende jaren serieuze 
inspanningen te verrichten. Het Rijk heeft op sommige deelterreinen een stok achter de 
hand voor als ontwikkelingen niet snel genoeg gaan. Het kabinet sluit daarbij niet uit om, 
het liefst in Europees verband, een bepaald percentage gerecycled of biobased materiaal 
in producten verplicht te stellen. “Als we samen onze schouders eronder zetten, burgers, 
bedrijven én overheden, is onze circulaire economie haalbaar”, zo besluit de staatssecreta-
ris haar nota.

Meer informatie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6, Den Haag
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BEKO VERPAKKINGEN SPEELT 
IN OP DE FEESTDAGEN

Het gaat om Chalk-doosjes waarmee de ambachtelijke bakker zich kan onder-
scheiden. Daarop is, na het vullen met bonbons of koekjes, een persoonlijke 
boodschap aan te brengen door middel van de bijgeleverde stift. “Bakkers kunnen 
ermee inspelen op elke gelegenheid, van landelijke feestdag tot plaatselijke hap-
pening”, weet Beko’s Ronald Pijl. “Ze krijgen er zeer enthousiaste reacties op. De 
Chalk-doosjes worden zelfs gebruikt als relatiegeschenk. Een origineel idee voor de 
naderende feestmaanden.” 

Verdere inspiratie voor feestdagverpakkingen biedt Beko in de najaarsbrochure. 
“Daarin staat alles wat u zich maar kunt wensen”, laat het in verpakkingen voor de 
ambachtelijke brood- en banketbakkerij gespecialiseerde bedrijf weten. “Van de 
mooiste sinterklaas- en kerstdessins, luxe schotels en unieke chocoladeverpakkin-
gen tot en met feestelijke oud en nieuw-knallers.” 

Beko Verpakkingen heeft ook onder meer zijn speculaas- en oliebolzak in een 
nieuw jasje gestoken.

Meer informatie:
Beko Verpakkingen B.V.
Tel. 024-3786644
www.beko-verpakkingen.nl

DE NAZOMER DUURDE LANG, MAAR IS DEFINITIEF TEN EINDE. MET DE WINTER STAAN INMIDDELS OOK 

DE FEESTDAGEN VOOR DE DEUR. BEKO VERPAKKINGEN HAAKTE DAAR OP IN MET DE PRESENTATIE VAN 

ZIJN NAJAARSBROCHURE ÉN NIEUWE DOOSJES. 

GLASVERPAKKINGSINDUSTRIE 
STAAT VOOR UITDAGINGEN

Het veranderende landschap in de biersector én de toenemende concurrentie 
van andere materialen worden door de Rabobank als grootste uitdagingen 
voor de glasverpakkingsindustrie gezien. In het rapport noemde de bank 
onder meer innovatie en de keuze voor een meer aangepaste productmix als 
mogelijkheden om met die uitdagingen om te gaan. 

“Gerichte inspanningen voor het verhogen van de flexibiliteit en innovatie 
beschouwen als een voortdurend proces zijn bepalend”, liet Rabobank Global 
F&A Supply Chains Strategist Susan Hansen in een verklaring eten. Ze zag dat 

DE EUROPESE GLASVERPAKKINGSINDUSTRIE VOOR VOEDING 

EN DRANKEN IS IN VERGELIJKING MET ANDERE SECTOREN VAN 

VERPAKKINGSMATERIALEN EEN STABIELE MARKT, MEENT DE 

RABOBANK. TOCH IS DAT GEEN REDEN OM ACHTEROVER TE 

LEUNEN. DE BANK CONCLUDEERDE IN EEN ONDERZOEK DAT 

DE GLASVERPAKKINGSINDUSTRIE MET EEN GROEIEND AANTAL 

UITDAGINGEN WORDT GECONFRONTEERD.  

glas traditioneel veel gekozen wordt voor het verpakken van specifieke pro-
ducten als bier, sterke drank, wijn en olijfolie. “Maar desondanks is er geen 
garantie dat dat in de toekomst niet zal veranderen.”

Het onderzoek is in te zien via https://research.rabobank.com/far/en/sectors/
fa-supply-chains/flexible-glass-packaging.html  

http://www.beko-verpakkingen.nl/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/
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B o w - l a B e l

Het BOW-label is een bijzonder en opvallend product voor de decoratie van 
diverse verpakkingen. BOW-labels geven de consument de mogelijkheid 
om een standaard ‘wrap around’-label te laten veranderen in een 3D-strik. 
Een doodgewone fles verandert op die manier eenvoudig in een prachtig 
geschenk!

39 LANDEN, 21 FORMATEN
Het BOW-label is een smalbaan rota-
tieoplossing die wordt toegepast op 
standaard hoge snelheid etiketteer-
machines. Het heeft een meerlaagse 
structuur en is geproduceerd op een 
speciaal ontwikkelde  machine. BOW-
labels werden aanvankelijk met de 
hand gemaakt. Coca-Cola heeft Eshuis 
verzocht om hetzelfde product op 
industriële schaal te ontwikkelen. Na 
achttien maanden van R&D, ontwik-
kelen en veel testen, is het BOW-
label ontstaan. Het wrap around label 
bestaat uit drie lagen en kan -net 
als het standaard label- op dezelfde 
snelheid (40.000 flessen per uur) ver-
werkt worden bij de bottelaars. PR- & 
Communicatiemanager Platvoet geeft 
aan dat het een hele uitdaging was 
om dit te realiseren voor 39 landen in 
maar liefst 21 verschillende formaten, 
links of rechts bedienbaar!

TROTS OP INTERNATIONALE 
WAARDERING 
Dat dit design internationaal enorm 
gewaardeerd wordt, is terug te zien 
aan de inmiddels gewonnen prijzen 
en nog lopende nominaties. Het win-
nen van prijzen, is volgens Platvoet 
ook een geweldige vorm van waarde-
ring voor iedereen die aan dit project 
heeft meegewerkt. “Wij zijn oprecht 
trots op het BOW-team! In september 
van dit jaar heeft Eshuis in Chicago 
de Label Industry Global Award For 
Innovation 2016 in ontvangst mogen 

KWALITEIT EN CREATIVITEIT Eshuis 
      EXTRA ZICHTBAAR DOOR 
                  VELE AWARDS!
HET IS NATUURLIJK ÁLTIJD LEUK OM EEN AWARD TE ONTVANGEN VOOR EEN BIJZONDERE OF ONDERSCHEIDENDE VERPAKKING, MAAR 

ALS JE EEN REEKS VAN DEZE PRIJZEN WINT, HEB JE TOCH ECHT WEL IETS BIJZONDERS GEMAAKT. ESHUIS UIT DALFSEN, DE SPECIALIST IN 

FLEXIBELE VERPAKKINGEN EN ETIKETTEN,  ZORGT ER AL SINDS 1891 VOOR DAT EEN VERPAKKING ZICH ONDERSCHEIDT IN VORM, BEDRUK-

KING EN UITSTRALING. MET HET BIJ COCA-COLA TOEGEPASTE BOW-LABEL SLEEPT ESHUIS MOMENTEEL DE ENE NA DE ANDERE PRIJS IN DE 

WACHT. PR- & COMMUNICATIEMANAGER CLAUDIA PLATVOET VERTELT HOE DEZE VORM VAN ‘CUSTOMER INTERACTION’ IS ONTSTAAN.

nemen. Dit was de tweede award nadat het bedrijf al een zilveren 
DuPont Packaging Innovation Award had gewonnen. Tijdens FachPack 
op 27 september, werd de German Packaging Award in de categorie 
Designing & Processing in de wacht gesleept. De onafhankelijk jury 
uit Duitsland schreef in haar juryrapport: het is een vrij ongebruikelijk 
label, dat fun en interactie biedt. Een technisch intelligente oplossing 
die op high speed lijnen verwerkbaar is. Het geeft de consument en 
de brand ‘a playful seasonal value.”

NOMINATIES & PRIJZEN
Het ‘prijzencircus’ zal nog wel even doorgaan! Naast de nominatie 
voor ‘De Gouden Noot’, ligt er inmiddels ook een nominatie voor 
‘The 2016 FlexoTech International Print & Innovations Awards’ en de 
‘Label of the Year Award’ bij de UK Packaging Awards. De uitreiking 
van de prijzen van de laatste twee nominaties vindt in oktober in 
Londen plaats.

Voor meer informatie over Eshuis en het BOW-label:

Eshuis BV
Tel. 0529-43 81 00 
claudia.platvoet@eshuis.nl
www.eshuis.nl

mailto:claudia.platvoet@eshuis.nl
http://www.eshuis.nl/


C o V e r s t o r y 

De oorsprong van Robatech ligt in Zwitserland, vertelt Klaas Muller. Een machinebouwer leverde verpakkingsmachines 
voor de zuivelindustrie. De interesse voor de gebruikte lijmapparatuur bleek vanwege de topkwaliteit zo groot dat de 
machinebouwer zich uitsluitend daarop ging richten. Met name de lijmtoepassingen voor de eindverpakkingenmarkt 
en de grafische industrie deden het goed. Al snel kwam veertig procent van de vraag uit het buitenland en Robatech 
ging internationaal. In 1991 opende Robatech ook een vestiging in Nederland. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
werd er met het personeel gezeild in Friesland. 

ZWITSERSE KWALITEIT
Zwitserland staat synoniem voor kwaliteit. Het bedrijfsleven is er zot op. “Die kwaliteit is van kardinaal belang voor de 
industrie”, schetst Klaas Muller, “want als er een probleem is met de verlijming van de kartonnage staat binnen de kort-
ste keren het hele productieproces stil.”

“Als bij een kaasproducent de spuitkop stuk gaat, kan de kaas niet in de doos”, verduidelijkt Oscar Bongers. Dat 
soort productie-onderbrekingen moeten koste wat kost voorkomen worden en dat lukt in de meeste gevallen ook. De 
apparatuur van Robatech is in staat om het kleinste dotje lijm op de juiste plaats van een chocolade- of luchtverfris-
singsverpakking te krijgen. Maar ook voor ferme dozen, zoals voor de kaas of voor bierflesjes, weten de specialisten 
van Robatech aandruktijd, hechtingstijd, druk op de lijmhechtingen, uithardtijd, lijm, spuitkop en productiefactoren te 
combineren tot de juiste toepassing. 

“Het productieproces bepaalt mede welk systeem en/of oplossing wij aanbieden. Voor een productielijn die 24/7 draait, 
adviseren we geen 5 liter lijmtank, maar een 18 liter. We leveren ze trouwens ook van 30 of zelfs 160 liter als het pro-
ductieproces daarom vraagt”, vult Oscar Bongers aan. Robatech levert zowel hotmelt- als koudlijmsystemen. 

‘ROBATECH LIJMT ALLES!’

ROBATECH NEDERLAND LEVERT HOTMELT- EN KOUDLIJMSYSTEMEN VOOR 

VERPAKKINGEN, DE GRAFISCHE INDUSTRIE, HYGIËNEPRODUCTEN, TEXTIEL, 

HOUT, BOUW EN AUTOMOTIVE. DAT DOET HET BEDRIJF AL 40 JAAR WERELD-

WIJD EN 25 JAAR IN NEDERLAND. TIJD VOOR EEN FEESTJE. DIRECTEUR 

KLAAS MULLER EN SERVICEMANAGER OSCAR BONGERS VERTELLEN.
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De hotmelt hecht snel, de koudlijm kent een langere uithardingstijd. Sommige fabri-
kanten kiezen voor een combinatie. De kwaliteit van de lijmsystemen van Robatech 
is een garantie voor degelijkheid op de lange termijn en maakt het mogelijk om ser-
vice en onderhoud erop af te stemmen. Dat beperkt storingen tot het minimum.

SERVICE
Service draagt in belangrijke mate bij aan het succes van Robatech in Nederland. 
Klanten kunnen op maat een onderhoudscontract afsluiten en zo nodig is dat een 
24/7-contract. Goed onderhoud voorkomt niet alleen storingen of stilstand maar 
verlengt ook de levensduur van de systemen. “Een garnalenverwerkingsbedrijf 
uit het noorden van het land meldde op vrijdagavond een storing. We hebben 
er meteen een monteur van ons op af gestuurd en in een mum van tijd draaide 
het productieproces weer. Was dat niet gelukt, dan had hij de garnalen weg kun-
nen gooien. Zo belangrijk kan snelle service zijn. Op dat moment was dat bedrijf 
geen klant van ons, maar ze zijn het snel daarna wél geworden”, herinnert Oscar 
Bongers zich. 

Robatech serviced niet alleen de eigen lijmsystemen, maar ook die van andere mer-
ken. Daartoe heeft het alle reserveonderdelen in huis. Advies, levering en onder-
houd zijn bij Robatech in één hand en dat weet de klant te waarderen. Het onder-
houdsteam is dagelijks op de weg of verricht schoonmaak- revisie- en montagewerk 
in de werkplaats van het hoofdkantoor in Westervoort. 

Tot de service van Robatech behoort ook de training van eindgebruikers die niet 
gewend zijn om te werken met hotmelt. Dat kan bij het bedrijf zelf, in company, 
maar ook in de eigen lesruimte. De vestiging in Westervoort biedt ook de mogelijk-
heid om wensen van de klant uit te testen. Daartoe kan Robatech een testomgeving 
bouwen, met lijmtoepassingen waar de klant om vraagt. Voor bijzondere projecten 
kan uitgeweken worden naar de hoofdvestiging in Zwitserland. 

DUURZAAMHEID
Innovatie en duurzaamheid gaan bij Robatech hand in hand. Onlangs werd de 
nieuwe lijmunit Concept Stream gereleased waarin energie- en lijmbesparing 
samengaan. De lijm wordt in een minitank gesmolten. Precies smelten waar het 
productieproces om vraagt, betekent energiewinst. Melt on demand. In de speciaal 
ontwikkelde lijmtank is de opwarmperiode van de lijm kort. Ook dat is energie-
winst. 

Klaas Muller: “Op het hoofdkantoor in Zwitserland wordt met zonnepanelen het 
pand voorzien van energie. Zij doen daar vrijwel energieneutraal hun werk.” De 
innovatieve SpeedStar elektronische spuitkoppen zijn geschikt voor hoge snelheden 
en uiterst precieze belijming. Minder lijmverbruik is ook goed voor het milieu. 

EINDVERPAKKINGEN
De kern van de leveranties van Robatech, zo’n zestig procent van de omzet, is de markt van eindverpakkingen. Daarna volgt de 
bouw, hout en kunststof. De huizenmarkt trekt weer aan en dat merkt het bedrijf. Robatech levert lijmtoepassingen voor het beplak-
ken van kunststof kozijnen met onder andere houtnerf imitatie. “De kozijnbouwer geeft vaak tien jaar garantie op zijn werk. Dat 
betekent dat onze lijmtoepassing het ook minimaal die tijd, in weer en wind, moet houden. Die kennis en ervaring hebben we in 
huis”, zegt Klaas Muller. Andere toepassingen zijn zelfklevende ondervloeren of tapijttegels. Met het aantrekken van de woning-
markt is er ook meer vraag naar inrichtingsproducten. Zo levert Robatech lijmtoepassingen voor de binnenkant van de pocketvering 
van matrassen. Oscar Bongers draait zich om en pakt met de spuitkoppen van Robatech verlijmde papieren ijshoorntjes van het 
schap en een CD, DVD-doosje. Lijm wordt in een enorm scala aan producten gebruikt. “Letterlijk zijn we van alle markten thuis”, 
concludeert Oscar tot slot.

Meer informatie: 
Robatech BV
Tel. 026-3190110
www.robatech.nl 

http://www.robatech.nl/


Vooral in de voedingsindustrie experimenteren merken met 
intelligente verpakkingen. Deels als marketingtool, maar 
meestal met voornaamste doel het de consument aangena-
mer te maken. Het gebruik van sensoren, printed electronics 
en UL print technologie zorgen ervoor dat een verpakking, 
meer dan ooit, met de consument communiceert. Waar zij 
voorheen bijvoorbeeld moesten vertrouwen op de door 
de producten genoemde houdbaarheidsdatum, vertelt het 
innovatieve omhulsel nu zelf wanneer een product zijn 
beste tijd heeft gehad. Dit is niet alleen gemakkelijk, maar 
helpt ook in de strijd tegen de gigantisch hoge cijfers van 
voedselverspilling. Consumenten gooien per jaar ruim € 
2,5 miljard aan voedsel weg. Dat komt neer op €150 per 
persoon. Als verpakkingen, naast dat deze de houdbaarheid 
verlengen, ook aangeven wanneer een product echt niet 
meer gebruikt kan worden (wat vaak verschilt van de houd-
baarheidsdatum zoals deze nu op de verpakkingen staat), 
zal dat bijdragen de verspilling te reduceren.

Smart packaging 

          IN STRIJD TEGEN VOEDSELVERSPILLING

EEN LABEL DAT VAN STRUCTUUR VERANDERT ZODRA HET PRODUCT IN DE VERPAKKING ZIJN HOUDBAAR-

HEID VERLIEST EN EEN VERPAKKING DAT EEN SIGNAAL AFGEEFT ZODRA HET BIJNA LEEG IS. STEEDS MEER 

FABRIKANTEN ZETTEN SLIMME VERPAKKINGEN IN OM HET GEBRUIK VAN EEN PRODUCT VOOR DE CON-

SUMENT MAKKELIJKER, DUURZAMER, PRODUCTIEVER EN EFFICIËNTER TE MAKEN. 

VERSPILLING
Clondalkin Grootegast is een verpakkingsproducent die diverse oplossingen biedt om voedsel beter te verpakken, ver-
voeren en bewaren. Hun bekendste product is de rechtopstaande zak waar bijvoorbeeld soep in zit. Wanneer de zak 
vergeleken wordt met zijn voorganger, de glazen pot, dam is deze lichter en platter waardoor het minder ruimte inneemt 
zowel in de opslag als bij verzending en blijft het product door het speciale materiaal van de zak langer goed. Het ver-
lengen van de houdbaarheid van voeding is belangrijk in de strijd tegen verspilling. Een ander product van Clondalkin is 
hier speciaal voor ontwikkeld. Het gaat om de WENTOPRO® ‘High Barriere Lidding Film’. Deze vorm van verpakken is 
ideaal voor het vers houden van droogproducten als fruit en graangewassen. Kool- en aromawaterstof uit minerale oliën, 
zorgen ervoor dat deze producten worden aangetast en uiteindelijk vergaan. Dit, uit verschillende lagen opgebouwde, 
vlies beschermt de producten tegen deze aanvallen, waardoor de houdbaarheid aanzienlijk wordt verlengt. 

Time-Temperature indicators worden ook steeds vaker ingezet om het verrottingsproces van voedsel aan te duiden. Zo 
brengt het Duitse bedrijf Bizerba OnVu op de markt. Dit is een label met blauwe inkt op basis van organische kristal-
len. Onder invloed van UV-licht wordt het label geactiveerd, waarna deze donkerblauw kleurt. Zodra het vlees bederft, 
neem de kleurintensiteit af. 

HOT TOPICS
Ivo Horn, van Packaging Innovations, merkt ook dat smart packaging een ‘hot topic’ is binnen zijn netwerk. Hij zegt: 
“Het is niet meer van deze tijd om producten op de markt te brengen in verpakkingen die niet bijdragen aan het ver-
lengen van de houdbaarheid. Tegenwoordig zijn er veel oplossingen die dit proces helpen vertragen. Dit helpt zeker 
mee om de strijd aan te gaan tegen voedselverspilling. Als wij kijken naar intelligente verpakkingen en verspilling in het 
algemeen, valt er ook veel te halen op portie-gebied. Denk maar aan single-verpakkingen voor alleenstaanden, of juist 
familieverpakkingen voor grote gezinnen. Vaak worden producten nog verpakt voor ‘het gemiddelde gezin’, waardoor 
iemand die alleen woont bijna ongezien gedwongen wordt om te veel te kopen, waarmee de kans groot is dat diegene 
eten weg moet gooien. Het is mooi om te zien hoe wij met innovaties en bewustwording steeds meer kunnen doen om 
ons steentje bij te dragen aan verduurzaming.”

Meer informatie: Packaging Innovations beurs, 
23 en 24 november 2016 
Taets Arts en eventpark te Amsterdam
www.easyfairs.com 
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a C h t e r g r o n D

NU EMPACK IN BRUSSEL EN FACHPACK IN NÜRNBERG NET ACHTER DE RUG ZIJN, 

STAAT MET ALL4PACK (PARIJS) ALWEER HET VOLGENDE GROTE EVENEMENT VOOR 

DE DEUR. DRUKKE BEURSTIJDEN VOOR DE VERPAKKINGSWERELD DUS. HOE KIEST 

EEN BEDRIJF DE JUISTE BEURZEN EN OP WELKE MANIER HAAL JE HET MEESTE UIT 

DEELNAME OF BEZOEK? PAKKRACHT DEED ONDERZOEK.

“Vroeger had je van veel producten maar één variant in de supermarkt, door de jaren heen 
zijn de opties enorm toegenomen”, zegt marketing event manager Ivo Horn namens beurs-
organisator Easyfairs. “Hetzelfde is aan de hand op beursgebied.”

Wat heet. De keuze is reuze. Naast eerder genoemde drie beurzen, behoort dit najaar 
bijvoorbeeld ook een bezoek aan meer specialistische evenementen als het Active & 
Intelligent Packaging Industry Association–congres en Packaging Innovations (beide in 
Amsterdam) tot de mogelijkheden. En dan hebben we de lijst met voor de verpakkingswe-
reld mogelijk interessante evenementen deze herfst nog lang niet gehad. 

VERTROUWEN KWEKEN
Van zzp’er tot multinational: voor ieder bedrijf is beursdeelname interessant. Althans, dat 
meent prof. dr. José Bloemer, die als hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen verbonden is. “Een beurs blijkt een uitstekend relatie bouwend instrument”, 
zegt zij. “Zeker in tijden dat er meer en meer online gecommuniceerd wordt, is face-to-
facecontact erg belangrijk om echt vertrouwen tussen klant en leverancier te kweken. 
Daarvoor is een beurs bij uitstek geschikt, of je nu exposant of bezoeker bent.” 

Rest de vraag hoe je als bedrijf de keuze maakt voor het juiste evenement. Bloemer: 
“Primaire vraag moet altijd zijn: waar kan ik de gewenste klanten of leveranciers ontmoe-
ten? Op die grote Europese beurs of juist bij de expositie in de sporthal om de hoek?” 

Volgens Horn, namens Easyfairs onder meer verantwoordelijk voor de Nederlandse ver-
pakkingsvakbeurs Empack, blijkt de beurslocatie bij veel bezoekers een rol te spelen in 
hun overweging al dan niet te komen. “Naast aanbod is afstand een belangrijke factor. Zo 
zullen we met de komende Empack in ‘s-Hertogenbosch relatief veel Brabanders trekken.” 
Exposanten zouden zich over het algemeen minder laten leiden door het afstandsargu-

GOEDE VOORBEREIDING
IS HALVE BEURSWERK

ment. “Zij hebben beter voor ogen op welke plaats ze moeten 
exposeren: of die lokale of juist die grote Europese beurs het best 
bij hun doelstelling past.”

VOORBEREIDING
Het volgende vraagstuk wacht wanneer de evenementskeuze 
zelf eenmaal gemaakt is. Investeer je tijd en geld dan wil je ook 
dat beursdeelname of –bezoek zo succesvol mogelijk verloopt. 
“Een goede voorbereiding is enorm belangrijk”, duidt hoogleraar 
Bloemer. “Weet goed wie je op de beurs wilt ontmoeten en ver-
plaats je in die, mogelijke, klanten. Als exposant kun je je stand 
bijvoorbeeld zo inrichten dat deze juist voor hen aantrekkelijk 
is. Bezoekers kunnen juist helder krijgen wat ze van leveranciers 
willen weten. Zoek je bijvoorbeeld algemene informatie of al een 
specifieke prijsopgave?”

Ook Horn onderstreept dat een goede voorbereiding voor expo-
santen en bezoekers cruciaal is voor een succesvolle beurs. “Voor 
bezoekers betekent dat onder meer het maken van een shortlist 
met bedrijven die ze hoe dan ook willen spreken. Voor exposan-
ten het afstemmen van activiteiten vóór, tijdens en na de beurs-
deelname op hun doelstelling. Daarnaast is het ook erg belangrijk 
dat je opgedane contacten binnen een week na de beurs opvolgt, 
dan is de band nog warm.” Hij sluit af met een tip: “En wees pro-
actief! De opmerking dat het ‘een slappe beurs’ was, komt vaak 
van mensen die dagenlang alleen op een stoeltje hebben gezeten 
of naar hun telefoon hebben gestaard.”    

Voor het bezoeken van een 

beurs is het handig een 

shortlist te maken met te 

bezoeken bedrijven ▼

◀ Een beurs is erg geschikt 

om via face-to-facecontact 

écht vertrouwen tussen 

klant en leverancier te kwe-

ken, weet hoogleraar José 

Bloemer
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n a B e s C h o u w i n g

Menig beursbezoeker zal duizelen bij het betreden van de expositiehallen van de Fachpack. Het aanbod is 
overweldigend en divers. Antalis bv uit Almere, speelde daar handig op in. Als steunkleur koos het bedrijf 
voor roze. Een roze loper wees bezoekers naar de Antalis stand. Dat roze was tot in de details doorge-
voerd. De demonstratieproducten waren in het roze, de kleur kwam terug in de bedrijfskleding en zelfs de 
schoenen van de Antalismedewerkers waren roze. Antalis presenteert zich als Europa’s grootste distributeur 
van papier, verpakkingsoplossingen en visuele communicatie voor professionals.  Relatiebemiddeling was 
de insteek van de beurspresentatie van het bedrijf. 

Fachpack NEURENBERG 
            PAKT GROOTS UIT

DUITSLAND IS GROOT IN VERPAKKINGEN EN DAT WIL HET LAND TONEN OOK! 

VERPAKKINGSBEURS FACHPACK PAKTE VAN 27 TOT EN MET 29 SEPTEMBER WEER GROOT 

UIT IN NEURENBERG. MAAR LIEFST NEGEN HALLEN VAN HET ENORME MANIFESTATIETER-

REIN AAN DE OTTO BÄRNREUTHERSTRAAT STONDEN IN HET TEKEN VAN ALLES WAT MET 

DE VERPAKKINGSINDUSTRIE TE MAKEN HEEFT. FACKPACK BOOD DIT JAAR ONDERDAK AAN 

MEER DAN 1500 STANDHOUDERS UIT BINNEN- EN BUITENLAND. DAARMEE BESTRIJKT DE 

BEURS ALLE FACETTEN VAN HET VERPAKKINGSWEZEN. OOK NEDERLANDSE ONDERNEMERS 

GAVEN ACTE DE PRÉSENCE.

www.marvu.nlBekijk de nieuwe website:

Marvu
Sterk in het verbinden van losse processtappen tot één soepel lopend geheel. 
Sterk in het verbinden van mensen om voor elk logistiek probleem tot de beste 
oplossing te komen. Dat is wat Marvu kenmerkt. Om voor uw bedrijf de best 
mogelijke oplossing te bieden verbindt EasyLockDrive Systems zich met Marvu, 
zodat Marvu uw eindeloos veel mogelijkheden kan bieden.

www.marvu.nlBekijk de nieuwe website:

Marvu
Sterk in het verbinden van losse processtappen tot één soepel lopend geheel. 
Sterk in het verbinden van mensen om voor elk logistiek probleem tot de beste 
oplossing te komen. Dat is wat Marvu kenmerkt. Om voor uw bedrijf de best 
mogelijke oplossing te bieden verbindt EasyLockDrive Systems zich met Marvu, 
zodat Marvu uw eindeloos veel mogelijkheden kan bieden.

Sterk in 
verbinden

A d v e r t e n t i e
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Fachpack NEURENBERG 
            PAKT GROOTS UIT

NIVERPLAST B.V.
Niverplast b.v. uit het Overijsselse Rijssen had een complete Volkswagen met kartonnen ver-
pakkingsmateriaal in het bagagerek naar binnen gereden bij Fackpack. Samen met de mede-
werkers op klompen gaf het de presentatie een vrolijk Hollands karakter. Niverplast kocht vorig 
jaar 1,9 hectare bedrijfsterrein op industrieterrein ’t Lochter in Nijverdal. Daarop is een splin-
ternieuwe bedrijfslocatie gebouwd, die onlangs geopend werd. De nieuwbouw is opvallend 
vanwege zijn ronde vorm en bijzondere indeling, met de kantoren binnenin en daaromheen de 
productie units. Om voldoende daglicht te kunnen waarborgen is voorzien in een binnentuin. 
Niverplast staat bekend als ontwerper en producent van volautomatische verpakkingslijnen 
voor de voedingsindustrie en als leverancier van verpakkingsmaterialen. 

PALLETSTAPELAAR
Qimarox uit Harderwijk is een toonaangevende fabrikant van componenten voor material 
handling systemen. Op Fachpack was het bedrijf present met de nieuwste palletstapelaar. Gelet 
op het grote aantal geplande beurspresentaties in de gehele wereld mag het bedrijf gerust als 
uiterst ambitieus omschreven worden. Qimarox heeft het streven om een toonaangevende pro-
ducent te zijn van componenten die material handling systemen sneller, flexibeler en duurza-
mer maken. Dat doet het bedrijf door  material handling systemen te maken met  componenten 
die hoge prestaties koppelen aan een lage prijs. Bij de ontwikkeling ervan wordt gelet op een 
modulair ontwerp zodat ze eenvoudig en snel aangepast en ingepast kunnen worden, breed 
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Sterk in het verbinden van losse processtappen tot één soepel lopend geheel. 
Sterk in het verbinden van mensen om voor elk logistiek probleem tot de beste 
oplossing te komen. Dat is wat Marvu kenmerkt. Om voor uw bedrijf de best 
mogelijke oplossing te bieden verbindt EasyLockDrive Systems zich met Marvu, 
zodat Marvu uw eindeloos veel mogelijkheden kan bieden.
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www.marvu.nlBekijk de nieuwe website:

Marvu
Sterk in het verbinden van losse processtappen tot één soepel lopend geheel. 
Sterk in het verbinden van mensen om voor elk logistiek probleem tot de beste 
oplossing te komen. Dat is wat Marvu kenmerkt. Om voor uw bedrijf de best 
mogelijke oplossing te bieden verbindt EasyLockDrive Systems zich met Marvu, 
zodat Marvu uw eindeloos veel mogelijkheden kan bieden. www.marvu.nlBekijk de nieuwe website:

Marvu
Sterk in het verbinden van losse processtappen tot één soepel lopend geheel. 
Sterk in het verbinden van mensen om voor elk logistiek probleem tot de beste 
oplossing te komen. Dat is wat Marvu kenmerkt. Om voor uw bedrijf de best 
mogelijke oplossing te bieden verbindt EasyLockDrive Systems zich met Marvu, 
zodat Marvu uw eindeloos veel mogelijkheden kan bieden.

A d v e r t e n t i e

Marvu
Sterk in het verbinden van losse processtappen tot één soepel 
lopend geheel. Sterk in het verbinden van mensen om voor elk 
logistiek probleem tot de beste oplossing te komen. Dat is wat 
Marvu kenmerkt. Om voor uw bedrijf de best mogelijke oplos-
sing te bieden verbindt EasyLockDrive Systems zich met Marvu, 
zodat Marvu uw eindeloos veel mogelijkheden kan bieden.

inzetbaar zijn en verschillende taken kunnen combineren. Ook vergen de systemen  weinig 
onderhoud vergen en kennen ze een hoge mate van beschikbaarheid.

OMZETVERGROTING
DS Smith Packaging uit Eerbeek pakte ook groot uit op de beurs. De packaging strategie van het 
bedrijf is gefocust op een grotere omzet, tegen lage risico´s en met beperkte bedrijfsrisico´s. Het 
bedrijf denkt daartoe bewust mee met de klant. DS Smith is wereldwijd in bijna veertig landen 

vertegenwoordigd en mag daarmee als een grote speler op 
de verpakkingenmarkt worden getypeerd. 

TOPMERKEN
Het Twentse Sismatec Proces and Packaging Solutions 
Sismatec levert machines van topmerken voor het bereiden, 
bewerken, portioneren, vullen, doseren en verpakken van 
voedsel en farmaceutische artikelen. Op de markten die 
Sismatec bedient, zijn bedrijfszekerheid en nauwkeurig-
heid van levensbelang. Daar is het bedrijf zich van bewust. 
Kwaliteit, testmogelijkheden en servicecontracten staan in 
dienst van de gewenste betrouwbaarheid. Die degelijkheid 
straalde het bedrijf uit op de beurs.

DUITSE MARKT
Kornelis biedt hoogwaardige doppen en sluitingen om pro-
ducten uniek te maken. Dat doet het Steenwijkse bedrijf 
al 75 jaar. Omori timmert vanuit het Twentse ook steeds 
nadrukkelijker aan de weg en bracht de nieuwste verpak-
kingsmachines mee naar Neurenberg. Lantech bedient van-
uit Cuijk de Europese markt voor het moederbedrijf in de 
Verenigde Staten. Het bedrijf presenteerde haar nieuwste 
verpakkingsoplossing. De lijst met alle Nederlandse bedrij-
ven op Fachpack mag er zijn. Nederland weet dat de Duitse 
markt van oudsher interessant is. Daar liggen afzetmogelijk-
heden, maar tegelijkertijd is er van Duitse verpakkingsbedrij-
ven flinke concurrentie te verwachten. De Duitsers zijn sterk 
in verpakken. Met vestigingen over en weer zijn de Duitse en 
Nederlandse verpakkingsmarkt nauw verstrengeld. 

Meer informatie: www.fachpack.de 

http://www.marvu.nl/
http://arvu.nl/
http://www.marvu.nl/
http://www.fachpack.de/
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Voor die relaties verandert er weinig: de verpakkingsgroothandel blijft actief onder de eigen naam en Martin en Freek van 
der Gugten behouden de leiding. Wel zal het op de langere termijn mogelijk zijn via Van der Gugtens webshop ook het 
volledige producten- en dienstenpakket van andere leden van de PACOMBI-familie te bereiken.

Martin van der Gugten spreekt na de overname van zijn in sierteeltverpakkingen gespecialiseerde bedrijf op 6 juli dan ook 
van een win-win-situatie. “Door de krachtenbundeling wordt ons producten- en dienstenpakket fors uitgebreid. Hierdoor 
kunnen wij onze bestaande relaties nog meer bieden.” 

De PACOMBI GROUP is op de Nederlandse en de exportmarkt voor sierteelt al actief met Van der Windt Verpakkingen 
en Olsthoorn Verpakkingen. Het ziet de overname van Van der Gugten – dat een bijzonder accent op de bloemenbranche 
legt – dan ook als een strategische stap voor verdere groei op dat gebied. “De toevoeging van Van der Gugten geeft ons nog 
meer mogelijkheden onze klanten beter en breder te bedienen”, verklaart PACOMBI-eigenaar Jan Paardekooper. 

De PACOMBI GROUP is actief in diverse markten van verpakkingen, hygiëneproducten en disposables. 

Meer informatie:
Van der Gugten Verpakkingen
Tel. 071-4030854
www.vandergugten.nl

PACOMBI GROUP
Tel. 088-2222333
www.pacombigroup.com

Van der Gugten 

EEN BIJZONDER JAAR VOOR VAN DER GUGTEN VERPAKKINGEN UIT RIJNSBURG. TERWIJL HET DERTIEN MEDEWERKERS TELLENDE BEDRIJF ZIJN 

HONDERDSTE VERJAARDAG VIERT, WERD IN JULI DE OVERNAMEOVEREENKOMST DOOR DE PACOMBI GROUP ONDERTEKEND. VAN DER 

GUGTEN ZEGT ERNAAR UIT TE KIJKEN ONDER PACOMBI-PARAPLU ZIJN RELATIES OOK DE KOMENDE HONDERD JAAR VAN DIENST TE ZIJN.

ONDER PACOMBI-PARAPLU OP 
    NAAR NOG EENS HONDERD JAAR

http://www.vandergugten.nl/
http://www.pacombigroup.com/
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V o o r B e s C h o u w i n g 

Packaging Innovations vindt plaats bij het Taets Art and Event Park in 
Amsterdam en is een vakbeurs die zich richt op het versnellen van verpak-
kingsinnovaties in de retail om zo merkeigenaren, marketeers, verpakkings-
professionals en -designers te helpen de concurrentie in het schap te verslaan. 
Naast potentiële innovatiepartners in verpakkingen en internationale conferen-
ties over verpakkingsdesign, smart packaging en shoppermarketing, wordt er 
dit jaar ook aandacht geschonken aan biobased innoveren.

EXPOSANTEN
De perceptie rondom conventionele plastics is de afgelopen jaren snel veran-
derd, wat onder andere het opkomen van biobased materialen tot gevolg heeft 
gehad. Deze alternatieve manier van verpakken wordt steeds bereikbaarder 
en zelfs grote merken gaan het zichzelf opleggen. Op de verpakkingsbeurs 
exposeren onder andere bedrijven als Enkev, Bunzl, Servo Artpack, Multitubes 
en Paperwise om de nieuwe mogelijkheden voor biobased verpakken uit te 
lichten. De exposanten vormen een mooie mix van organisaties die voorlopen 
en organisaties die echte challengers zijn in de markt met nieuwe, duurzame 
alternatieven. Daarnaast wordt een kijkje gegeven in de nabije toekomst van 
biobased verpakken tijdens de conferentie The Biobased Future of Packaging.

CONFERENTIE
Tijdens de conferentie wordt onder meer stilgestaan bij nieuwe biobased mate-
rialen, innovatieve designs, de feiten en fabels over biobased verpakken en 
innovaties die we in de schappen kunnen verwachten. De conferentie brengt 
antwoorden, gamechangers, inspiratie en de stand van zaken over biobased 
verpakkingen. Sprekers die een onderdeel vormen van het programma zijn 
onder andere Caroli Buitenhuis van Green Serendipity, Hein van den Reek 
van Billerudkorsnas/FibreForm, Paul Masselink van O’Right, Marc van Meghen 
van The bottle designer, Jasper Gabrielse van Seepje en Esther Molenwijk van 
Dutch Harvest.

PACKAGING INNOVATIONS
De vakbeurs bedient in een bijzondere setting geselecteerde brand owners, 
marketeers, designers, verpakkingsspecialisten en management uit de (non-)
foodsector, retail en online. De exclusiviteit maakt dat de verpakkingsbeurs 
zich kwalitatief onderscheidt van andere verpakkings- en marketingevents. 
Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Packaging Innovations.

Meer informatie: www.packaging-innovations.nl

DE FEITEN EN FABELS OVER 
BIOBASED VERPAKKINGEN OP PI2016

COCA COLA, MARS, CARLSBERG, LEGO, IKEA EN MCDONALD’S. 

WAT DEZE ORGANISATIES MET ELKAAR GEMEEN HEBBEN, IS HET 

DOEL OM HUN PRODUCTIE EN/OF VERPAKKINGEN OP KORTE 

TERMIJN OP BIOBASED GRONDSTOFFEN TE BASEREN IN PLAATS 

VAN OP CONVENTIONELE PLASTICS. OF HET NU IS VANWEGE HET 

VERMINDEREN VAN DE CO2-FOOTPRINT, HET VERBETEREN VAN HET 

IMAGO OF VOOR MEER CONSUMENTENVERTROUWEN; BIOBASED 

ALTERNATIEVEN HEBBEN EEN ENORME VLUCHT GENOMEN. REDEN 

GENOEG VOOR VAKBEURS PACKAGING INNOVATIONS (PI), DIE 

GEHOUDEN WORDT OP 23 EN 24 NOVEMBER IN AMSTERDAM, 

OM HIER EEN CONFERENTIE AAN TE WIJDEN.

http://www.packaging-innovations.nl/
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LAAT UW PRODUCT ÉCHT OPVALLEN 
      MET EEN UNIEKE DECORATIE DOOR 

        Sleeve specialist Rivièra  

SLEEVE SPECIALIST RIVIÈRA VERZORGT FULL SERVICE SLEEVE-

OPLOSSINGEN VOOR DE BEVERAGE-, HEALTH & PERSONAL 

CARE-, FOOD- EN NON-FOOD-INDUSTRIE. HET BEDRIJF UIT 

DRACHTEN IS IN 2001 GESTART MET HET SLEEVEN VAN 

PRODUCTEN, WAARBIJ IN EERSTE INSTANTIE EIGEN PRO-

DUCTEN WERDEN GESLEEVED.  SNEL  DAARNA WERD HET 

EERSTE PROJECT VOOR HET IN LOON SLEEVEN BINNEN-

GEHAALD, DIT LOONSLEEVEN (EEN WOORD WAT OVERI-

GENS NIET DE VOLLEDIGE LADING DEKT) IS DE HUIDIGE 

KERNACTIVITEIT VAN RIVIÈRA. MET TWINTIG JAAR ERVARING 

IN DE WONDERE WERELD VAN VERPAKKINGEN IS SALES 

MANAGER FRANS RIENKS SINDS ACHT JAAR HÉT GEZICHT 

VAN RIVIÈRA. SAMEN MET HET HUIDIGE MANAGEMENT-

TEAM ONDER AANVOERING VAN ALGEMEEN DIRECTEUR 

FRED STERK, MAAKT HIJ VERPAKKINGEN NÓG MOOIER 

DAN ZE AL ZIJN. PAKKRACHT IS BENIEUWD HOE RIENKS 

DAT MET RIVIÈRA DOET EN WAT DE PLANNEN VOOR DE 

TOEKOMST ZIJN. 

Frans Rienks, Sales Manager van Rivièra Sleeve Specialist

WELKE PRODUCTEN SLEEVEN JULLIE ZOAL?
“Bierflessen, potjes crème, zonnebrand, sausflessen, vloeibare meststoffen, spirituosen, wijn en 
kruidenpotjes. Al deze verpakkingen worden door ons voorzien van een decoratieve en/of func-
tionele sleeve. Hoewel verreweg in de meeste gevallen lege verpakkingen worden gesleeved,  
zien we een ontwikkeling naar het sleeven van gevulde verpakkingen voor bijvoorbeeld Limited 
Editions of verpakkingen waarbij met een sleeve een ‘tamper evident’-functie wordt gecreëerd.”

HOE INGEWIKKELD IS HET SLEEVEN VAN VERPAKKINGEN 
EIGENLIJK?
“Het sleeven van bijvoorbeeld PET-verpakkingen vereist een specifieke knowhow en dito appa-
ratuur. Riviera heeft een aantal krimptunnels ontwikkeld waarmee PET-verpakkingen gesleeved 
kunnen worden. Eigenlijk durf ik wel te zeggen dat dit een specialisme van Rivièra genoemd kan 
worden. Momenteel worden er op zes automatische sleevelijnen vele miljoenen verpakkingen voor 
derden voorzien van een decoratieve en/of functionele sleeve.”
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HOE SELECTEREN JULLIE DE PRODUCENTEN WAARMEE JULLIE 
SAMENWERKEN? 
“Riviera werkt samen met een aantal preferred suppliers voor wat betreft de 
productie van de sleeves. Riviera staat voor de hoogst haalbare kwaliteit op het 
gebied van sleeven en selecteert haar leveranciers op technische mogelijkhe-
den en ontwikkelingen, een pro-actieve houding en de bereidheid om samen 
projecten op te pakken en business verder te ontwikkelen.”

JE ZIET NATUURLIJK REGELMATIG DOOR JULLIE GEDECOREERDE 
PRODUCTEN IN DE WINKEL?
“Het is prachtig een project te mogen realiseren en de gesleevde verpakkingen 
spontaan in de markt tegen te komen. Iedere project heeft een eigen verhaal, 
of het nu voor een startend bedrijf is of voor een multinational, iedereen heeft 
als doel dat zijn product er mooi uitziet, opvalt in het schap en daardoor dus 
tot meer sales leidt.”

UITDAGINGEN EN PLANNEN?
“Het projectmatige karakter van onze business creëert zo nu en dan pieken en 
dalen in onze planning en er ligt primair een uitdaging om vraag en aanbod 
(productiecapaciteit) nog beter op elkaar te laten aansluiten. Er loopt momen-
teel een project om de planning verder te optimaliseren, zodat er binnen 
Rivièra voorlopig voldoende capaciteit voor een verdere groei zal zijn. Voor de 
langere termijn is het belangrijk de ontwikkelingen in de markt goed te blijven 
volgen en te blijven inspelen op veranderende omstandigheden. Rivièra heeft 
een leidende positie en zal er alles aan doen om deze positie te behouden.”
 
WELKE ONTWIKKELINGEN KUNNEN WE VOLGENS JOU IN DE 
SLEEVE BRANCHE VERWACHTEN?
“Sleeve decoratie is inmiddels een algemeen bekende wijze van productde-
coratie geworden en de techniek is toegankelijker geworden. Momenteel zijn 
er ontwikkelingen op het gebied van dunner materiaal of andere krimpeigen-
schappen. Hiermee zijn, mits de juiste apparatuur aanwezig is, steeds extre-
mere vormen en dus opvallende verpakkingen te decoreren. Daarnaast zijn er 
ontwikkelingen op het gebied van bedrukken van de sleeves. Combinaties van 
verschillende druktechnieken - waarbij de voordelen van de verschillende tech-
nieken worden gecombineerd - winnen terrein. Ik verwacht dat combinaties 
van conventionele druk met inline digitaaldruk in de toekomst de sleevemarkt 
zullen domineren. Een dergelijke combinatie kan de beste kwaliteit combi-
neren met een hoge mate van flexibiliteit. Het personaliseren van sleeves is 
hiervan een voorbeeld.”   

WAAROM GAAN DE LEZERS VAN DIT ARTIKEL JULLIE BELLEN?
“Rivièra levert full service oplossingen, is betrokken vanaf de ontwikkeling 
van de verpakking tot en met warehousing en transport. Met name ons pro-
ject management blijkt van grote toegevoegde waarde te zijn. Iedereen roept 
het, maar ik durf te zeggen dat onze klanten absoluut écht worden ontzorgd. 
Daarnaast is Rivièra in staat om snel in te spelen op vragen uit de markt.”

IN WELKE MARKT ZIJN JULLIE PROMINENT AANWEZIG?
“Onderzoek heeft uitgewezen dat de beverage- en HPC-markten het best bij 
Rivièra passen. We zijn er dan ook trots op markleider in deze branche te 
zijn. De hoge kwaliteitseisen en voortdurende innovatie van verpakkingen en 
bijvoorbeeld het toepassen van Limited Editions, maken dat deze markten uiter-
mate geschikt zijn voor sleevedecoratie door Rivièra. Deze Limited Editions 
worden met name ingezet tijdens een feestelijke gebeurtenis zoals een jubi-
leumjaar, EK of WK voetbal, Oud & Nieuw, Koningsdag of andere feestdagen. 
Dit is namelijk dé gelegenheid om een product op een extra bijzondere manier 
te branden en zo een hogere omzet te genereren. We decoreren verpakkingen 
dan bijvoorbeeld in chic parelmoer, zilver, goud, met fotografische afbeeldin-
gen of ontwerpen die oplichten in een blacklight.  Vanzelfsprekend werken we 
aan een verdere uitdieping van de beverage- en HPC-markten, maar staan ook 
zeker open voor mooie uitdagingen in andere branches.”

RIVIÈRA; SUSTAINABILITY EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE? 
“Als producent dragen wij natuurlijk bij aan een schoner milieu. Wij volgen de 
ontwikkeling van duurzame, afbreekbare materialen op de voet en zullen -waar 
wij kunnen- deze producten toepassen en onze klanten de verschillende opties 

voorleggen. De composteerbare folies, gemaakt van polylactic acid, afgekort 
PLA, winnen langzaam terrein. Verdere reductie van folie- of sleeve-dikte zal 
de hoeveelheid afval zeker terugdringen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen 
om sleeves eenvoudiger te kunnen scheiden van de gebruikte verpakking. De 
door Riviera ontwikkelde krimp/stoomtunnels zijn dusdanig ontworpen dat het 
energieverbruik ten opzichte van standaard  krimptunnels met ruim twintig 
procent is gereduceerd. Vanzelfsprekend worden de afvalstromen bij Rivièra 
gescheiden, waarna deze materialen opnieuw kunnen worden ingezet.”

ZIJN ER OOK VERPAKKINGSPRODUCENTEN DIE ZELF SLEEVEN?
“Naast het sleeven levert Rivièra ook sleeves aan klanten die deze sleeves zelf 
aanbrengen tijdens hun productieproces. Deze klanten kennen veelal de pro-
ducent van de sleeves, echter kiezen ze er voor om de sleeves via Rivièra in 
te kopen. Onze technische kennis over de sleeves en het aanbrengen daarvan 
zijn dan zeker een toegevoegde waarde. Wij kunnen deze bedrijven daar dan 
ook in ondersteunen.”

HET LAATSTE WOORD IS AAN JOU!
“In de afgelopen maanden heeft Rivièra de capaciteit in het magazijn voor 
sleeves verder uitgebreid en een groot aantal verbeteringen aan de zes sleeve-
lijnen doorgevoerd. Hierdoor kan Rivièra nog flexibeler inspelen op de wensen 
van onze klanten. Momenteel lopen er een aantal uitdagende projecten bij 
Rivièra, zoals de implementatie van een Warehouse Management System, 
installatie van camerasystemen op onze sleevelijnen en het verder automati-
seren van de inpakwerkzaamheden. Rivièra verzorgt uw sleeve-decoratie voor 
batches vanaf circa 25.000 stuks maar kan ook batches tot enige miljoenen 
stuks voor u verzorgen.”

Meer informatie:
Rivièra Sleeve Specialist
Tel. 0512-537930, www.sleevespecialist.nl 
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VETIPAK WERD OPGERICHT IN 1997 EN IS GESPECIALISEERD IN HET VERPAKKEN VAN PRODUCTEN IN DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE. 

TOT DE PARTNERS BEHOREN VEEL A-MERKEN. HET BEDRIJF STELT DAN OOK HOGE EISEN AAN ZICHZELF ÉN LEVERANCIERS. MEDE DAAROM 

VERTROUWT VETIPAK BIJ MULTIHEAD WEEGAUTOMATEN OP HET DUITSE MULTIPOND. 

VETIPAK WEEGT MET MULTIPOND

“Als we investeren, dan uitsluitend in 
‘A-brands’ en kwaliteit”, verduidelijkt Chief 
Commercial Officer Mark van der Burgt 
namens Vetipak de keuze voor een samen-
werking met Multipond. Onlangs nog 
schafte zijn bedrijf voor capaciteitsuitbrei-
ding van de fabriek in Oss een multihead 
weegautomaat van de Duitse onderneming 
aan.  

“Multipond staat ons met advies en onder-
steuning ter zijde als premium-partner met 
een excellente knowhow en tientallen 
jaren ervaring”, vervolgt Van der Burgt. 
“Wij worden hierbij uitstekend door de Nederlandse dochteronderneming onder-
steund. Snelle reactietijden en een platte hiërarchie van de onderneming zijn voor 
ons een enorm voordeel.”

FLEXIBILITEIT
Vetipak is gespecialiseerd in het verpakken van de meest uiteenlopende pro-
ducten in de voedingsmiddelenindustrie, variërend van kant-en-klaar soepen tot 
diervoeder. Het bedrijf telt verspreid over vier fabrieken in Nederland ongeveer 
650 medewerkers en opent op korte termijn een nieuwe fabriek in Polen. Vetipak 
zegt er naar te streven middels een eigen engineering-team zo snel mogelijk 
oplossingen te realiseren voor de complexe eisen van haar klanten. De project-
tijd is gemiddeld drie maanden. Dat vraagt om een hoge mate van flexibiliteit 
van de techniek. 

Alle bij het verpakkingsbedrijf geïnstalleerde Multipond-weegsystemen zijn 
daarom ook zó ontworpen dat er flexibel en snel op de meest uiteenlopende 
klantenwensen gereageerd kan worden. Het is voor het bedrijf immers belangrijk 
dat producten met de meest uiteenlopende eigenschappen, van chocolade tot 
hondenvoer, snel en nauwkeurig afgewogen kunnen worden. 

GEHEUGENBAKKEN
De multihead weegautomaat die Vetipak onlangs aanschafte voor de fabriek in 
Oss is er een voor mixen tot vier verschillende componenten van het type MP 
24-1000/400-H-S5. Het is al het negende weegsysteem van Multipond. 

De door Vetipak gebruikte Multipond-weegautomaat kenmerkt zich door te 
werken met het zogenaamde deelhoeveelheidscombinatieprincipe: de deelportie 

wordt na het weegproces via een speciale zwenktrechter in geheugenbakken 
afgestort. Het aantal mogelijke combinaties neemt door de toepassing van de 
geheugenbakken enorm toe, wat weer de basis vormt voor een zeer grote nauw-
keurigheid en hoge snelheden. De computer berekent op basis van de deelhoe-
veelheden de combinatie die overeenkomt met het vereiste nominale vulgewicht 
of wat het dichtst daarbij in de buurt komt. De porties zijn, afhankelijk van de 
toepassing, gewichts- of stuknauwkeurig. Zij worden ten slotte overgedragen aan 
de verzamelbak die ze vervolgens weer aan de vorm-vul-sluitmachine overdraagt.

Het systeem, dat continu draait met 140 wegingen per minuut, wordt bediend via 
kleurenmonitors met een touchscreen. “De inwerktijd van de operators van de 
Multipond-machine is wezenlijk korter in vergelijking met alle andere installaties, 
die in onze fabriek zijn geïnstalleerd. De overzichtelijke HMI draagt hieraan voor 
een groot gedeelte bij”, verwijst Vetipaks Packaging Technologist Rens van de Rakt 
naar de gebruikersinterface. 

Hij is lovend over de samenwerking met Multipond. “Een maximale flexibiliteit 
en betrouwbaarheid is de eis die wordt gesteld aan onze machines. Wij moeten 
extreem snel op de wensen van onze klanten kunnen reageren. Dit is ook een 
eis die wij aan onze systeemleveranciers stellen. Bij Multipond zijn wij daarvoor 
precies op de goede plaats”, besluit Van de Rakt. 

Meer informatie: Vetipak
Tel. 0412-455815
www.vetipak.com 

Het Duitse Multipond heeft meer dan zeventig jaar ervaring op het 
gebied van industriële weegtechniek en is daarmee toonaangevend. 
Het bedrijf zet in op weegsystemen met een hoge kwalitatieve en 
technische standaard én kiest bewust voor een hoge fabricagediepte 
en productie uitsluitend in Duitsland.

Klantgerichtheid is Multiponds motto. Een team van meer dan twee-
honderd medewerkers is er dan ook alles aan gelegen om klanten 
uit de food- en non-food-branche altijd de optimale, individuele 
oplossing te bieden, precies toegespitst op de betreffende eisen. 
Verkoop, projectuitvoering en service wordt onder meer verzorgd 
via het hoofdkantoor in Duitsland en de vier dochterondernemingen 
in Frankrijk, Nederland, Engeland en de VS.

http://www.vetipak.com/
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Parijse beurs 
IN FONKELNIEUW JASJE

DE VERPAKKINGSWERELD VERANDERT 

IN RAZEND TEMPO. EN DE 

BEURSWERELD? DIE MOET MEE. 

DAT IS WAT ZE IN PARIJS GEDACHT 

HEBBEN. IN DE LICHTSTAD VINDT VAN 

14 TOT EN MET 17 NOVEMBER DE 

EERSTE EDITIE VAN EMBALLAGE EN 

MANUTENTION-OPVOLGER ALL4PACK 

PLAATS. BEURSMANAGER VÉRONIQUE 

SESTRIÈRES REISDE SPECIAAL NAAR 

NEDERLAND OM UITLEG TE GEVEN 

OVER ALLE NOVITEITEN.

‘Let’s be creative!’, die zin siert in zwierige letters de eerste sheet van de presentatie die Sestrières op haar laptop toont. Met 
dat nieuwe motto speelt ALL4PACK in op de ontwikkelingen in de verpakkingswereld, die het moet hebben van al haar inno-
vaties. “En het motto sluit ook aan bij de ontwikkelingen van de beurs zelf”, vult de Française aan. “We zijn creatief geweest, 
hebben veel veranderd.”

Er bestaat een grappig filmpje met straatinterviews van de ALL4PACK-organisatie. Daarin struikelen sommige Fransen over de 
uitspraak van de beursnaam. “All quatre pack”, klinkt het. Sestrières glimlacht: “Fransen uit het zakenleven kunnen prima met 
deze Engelse term uit de voeten, hoor. Waarom die nieuwe naam? De huidige markt richt zich op de globale verpakkingsketen, 
vanaf grondstoffen tot intralogistiek en de verzending van orders. Dat is meer dan emballage en manutention. De beurs focust 
zich om die reden nu op packaging, processing, printing en handling. Dat zijn de vier hoofdthema’s, vandaar ALL4PACK.” 

Niet alleen de naam, maar ook de indeling van de beurs heeft een facelift ondergaan. Waar voorheen de hallen 4, 5 en 6 van 
expositiecentrum Paris Nord Villepinte in gebruik waren voor EMBALLAGE en MANUTENTION, is ALL4PACK opgeschoven 
naar 5, 6 en 7. “Daardoor hebben alle exposanten een nieuwe plaats gekregen. Ook dat bedoelen we met ‘let’s be creative!’. 
Er is een heel nieuwe beurs ontstaan. We hopen dat dat exposanten en bezoekers een boost geeft.” 

INDRUKWEKKENDE CIJFERS
Het ‘nieuwe’ ALL4PACK kan bogen op een lange historie. De beurs, die om de twee jaar plaatsvindt, heeft wortels die terugvoe-
ren tot vlak na de Tweede Wereldoorlog en kan ook in 2016 weer indrukwekkende cijfers overleggen. Zo worden halverwege 
november maar liefst 1600 exposanten en zo’n 100.000 bezoekers verwacht in Parijs. Daarnaast wordt de beurs gewaardeerd. 
Het tevredenheidspercentage onder exposanten lag bij de 2014-editie voor exposanten op 82 en onder bezoekers zelfs op 88 
procent. 

“Daar zijn we blij mee”, zegt Sestrières, “maar we blijven hard werken. We hebben onze beurs, bezoekers en exposanten én 
daar hopen we graag nóg meer waarde aan toe te voegen. We willen iets extra’s aanbieden met ALL4PACK. Dat doen we door 
het beursprogramma uit te breiden met exclusieve onderdelen.”

“VEERTIG PROCENT VAN DE BEZOEKERS

KOMT OP GEEN ENKELE ANDERE BEURS”
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WOORDEN EN DADEN
Wie een kijkje neemt op www.all4pack.com (aanrader!) ziet dat 
Sestrières woorden gekoppeld zijn aan daden. De lijst met interes-
sante randactiviteiten van de Parijse beurs is zo lang dat het te ver 
gaat hem hier volledig over te nemen. In het oog springen onder 
meer de uitreiking van de Pack Expert Innovation Awards; de Best 
Pack 4.0 – over de toekomst van connected packaging - én een tv-
podium waarop dagelijks (ook via Youtube) gesprekken te volgen zijn 
met gezaghebbende gasten over onder meer industrie 4.0, de strijd 
tegen verspilling, en de verpakking als booster voor de supply chain 
en e-commerce.

Wat ALL4PACK van nog meer toegevoegde waarde voorziet, is het 
Pack Experts Comité. Daarin werkt de organisatie samen met een 
kleine twintig multinationals als Coca-Cola, L’Oréal en Philips. 
Sestrières is lovend: “Op die manier weten we precies wat de actuele 
sectorontwikkelingen zijn en kunnen we als beurs een toonaangevend 
trefpunt vormen op het terrein van verpakken en intralogistiek voor 
het EMEA- gebied (Europa, Midden-Oosten en Afrika, red.).” 

EIGEN DNA
Wereldwijd vinden er honderden verpakkingsbeurzen plaats en zelfs 
in Europa zijn ze niet op de vingers van een hand te tellen. ALL4PACK 
behoort tot de grootste verpakkingsbeurzen op het continent en weet 
zich tegelijkertijd te onderscheiden. “Wij zijn complementair, anders 
dan andere beurzen”, weet Sestrières. “Dat roepen we niet uit ons 
zelf, maar bezoekers vertellen dat. Wij hebben echt ons eigen DNA.”

Waar hem dat in zit? “Bij sommige andere beurzen ligt de focus 
echt op machines. Op ALL4PACK krijg je het hele packaging-pakket. 
Daarnaast vind je in Parijs een onderscheidend randprogramma en 
komen er bij ons ook veel ‘topbuyers’ uit Afrika en het Midden-
Oosten.” Dat is nog niet alles. “40 procent van onze bezoekers komt 
op geen enkele andere beurs. Wil je hen ontmoeten dan móet je 
gewoon op ALL4PACK zijn. Daarbij is de return on investment van 
beursdeelname goed. Van de 100.000 bezoekers komt bijna 80 pro-
cent met een investeringsproject. Het is niet voor niets dat exposanten 
zo tevreden zijn.”  

NEDERLAND OP PLAATS ZES
Vanuit Nederland reizen er ook meer en meer mensen af naar de Parijse beurs. Op een 
lijst met aantallen buitenlandse bezoekers en exposanten neemt ons land zelfs een zesde 
plaats in. Wilt u zelf meer weten over de mogelijkheden op ALL4PACK? Neem dan contact 
op met Promosalons. Die organisatie kan u adviseren over bezoek en deelname aan de 
Franse verpakkingsbeurs. Alle informatie over het evenement zelf is uiteraard te vinden via 
de website van de beurs zelf.

Meer informatie: 
Promosalons Nederland
Tel. 020-4620020
www.promosalons.nl en www.all4pack.com

http://www.all4pack.com/
http://www.promosalons.nl/
http://www.all4pack.com/
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Onlangs las ik een rapport van de University of Phoenix Research Institute. 
Daarin een opsomming van een tiental eigenschappen die we zouden moe-
ten bezitten om in de toekomst succesvol te blijven. Het doet er volgens 
hun analyse niet toe in welk vakgebied of op welk niveau je werkzaam 
bent. Op zichzelf een interessante gedachte, alhoewel de opsomming van 
de gedroomde persoonlijkheidskenmerken van de toekomst vooraf wordt 
gegaan door een aantal aannames over die toekomst. Daarmee is de rele-
vantie en de importantie van die eigenschappen eigenlijk meteen al weer 
ongewis. 

Een belangrijke aanname in de voorspelling van de toekomst is de voort-
schrijdende ontwikkeling en integratie in ons leven van slimme machines die 
routine werkzaamheden en services overnemen. We zien dat al gebeuren, 
niet alleen in onze sector maar ook bijvoorbeeld in de financiële sector. In 
de jaren na de crisis hebben wereldwijd honderdduizenden werknemers bij 
banken en verzekeraars hun baan verloren. Veelal ten gunste van verdere 
digitalisering, zoals ook onlangs bij ING. 

De technologie dringt verder ons huis binnen met de komst van slimme 
thermometers, slimme koelkasten, slimme stofzuigers, enzovoorts. Ook 
bekend als ‘the internet of things’. Toch lijkt de verkoop van deze apparaten 
enigszins te stokken. De economische levensduur van deze apparaten wordt 
door de continue stroom aan (software) updates steeds korter. Aanvankelijk 
hadden we een lade vol met afgedankte apparaten maar inmiddels raakt, 
tenminste bij mij, een zolder vol met dozen vol met apparaten die eigen-
lijk niet stuk zijn. Daarmee neemt het verlangen om weer een nieuw slim 
apparaat, online, te kopen dat op het moment dat de koerier aanbelt al 
achterhaald is, allengs af.

Terug naar de toekomst: het rapport en de benodigde eigenschappen. De 
eerste eigenschap is sense-making en is gedefinieerd als het vermogen 
om de diepere bedoeling of het belang van hetgeen wordt waargenomen 
te begrijpen. Slimme apparaten werken puur op rekenkracht waarmee ze 
razendsnel alternatieven evalueren en presteren daardoor fenomenaal maar 
begrijpen niet wat ze doen. 

De volgende eigenschap is social intelligence, het vermogen om met ande-
ren een verbinding aan te gaan en reacties te voelen en te stimuleren. Novel 
& adaptive thinking is de eigenschap die gaat over het vermogen om oor-
spronkelijk te denken en je aan te passen. Voor de volledige reeks verwijs 
ik graag naar het rapport maar twee wil ik voor hier nog niet onthouden. 
New-media literacy is ‘het begrijpen, toepassen en content ontwikkelen 
voor nieuwe media’. Voor ons, die meestentijds met een fysiek product in 
handen staan en waar de uitdagingen voor online transport nog legio zijn 
lijkt dit weinig relevant. Ik denk echter dat we ons deze eigenschap sneller 
eigen moeten maken dan we denken omdat dit bepaalt hoe wij als individu 
onze persoonlijke en professionele toekomst zelf vormgeven én in handen 
kunnen houden.

Ten slot: het vermogen om grote hoeveelheden data te vertalen naar abstrac-
te concepten beschrijft het begrip computational thinking. Dat is zoiets als 
begrijpen wat ruim 200 miljoen stemgerechtigden voor invloed hebben op 
de stand van de rugleuning van onze toekomst.

“DE BESTE MANIER OM DE TOEKOMST TE VOORSPELLEN IS DEZE TE CREËREN” ZEI ABRAHAM LINCOLN AL. DE NIEUWE PRESIDENT VAN AMERIKA 

GAAT DIE TOEKOMST VOOR EEN DEEL VOOR ONS CREËREN EN TOT OP ZEKERE HOOGTE KUNNEN WIJ NIET VEEL ANDERS DAN DE RUGLEU-

NING RECHTOP ZETTEN, HET TAFELTJE INKLAPPEN, DE STOELRIEM VASTMAKEN EN HOPEN DAT ER NIET “BRACE!, BRACE!” WORDT GEROEPEN. 

GELUKKIG IS ER NOG GENOEG DAT WIJ ZELF IN DEZE UITDAGENDE NIEUWE WERELD KUNNEN DOEN OM HAAR TOEKOMST TE TROTSEREN.

Back to the future

Stefan Hermsen
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n i e u w s

De technologie van Videojet Remote Service houdt de activiteit en 
behoeften van de printer bij, genereert dashboards voor gegevensanalyse 
en verstuurt geautomatiseerde e-mailmeldingen over systeemwijzigingen, 
storingen of vereisten rechtstreeks naar aangewezen fabriekspersoneel. 
“Nu hoeven bedrijven niet meer te wachten op personeel dat storingen 
of andere meldingen ter plaatse komt oplossen, maar kan dit van een 
afstand geregeld worden”, aldus Aysar Ziyadeh, Business Unit Director 
of Global Service bij Videojet.

FABRIEKSPERSONEEL
Alle activiteiten worden automatisch via e-mailmeldingen naar pro-
ductiepersoneel gestuurd. Hier kunnen ze zelf filters voor instellen. 
Door middel van internet en een veilige netwerktoegang kan ervaren 
personeel de dashboardfunctie gebruiken om een wijziging of storing in 
het systeem te onderzoeken. Dit personeel kan dus op afstand toegang 
krijgen tot de printer en instellingen wijzigen zonder naar de printer toe 
te hoeven gaan. Videojet Remote Service draagt er tevens aan bij om de 
vaardigheden van productiepersoneel te verbeteren en beter aan printer-
behoeften te voldoen. Daarnaast kan het fabriekspersoneel altijd rekenen 
op extra assistentie van het Videojet Technical Support Team. 

VEILIGE VERBINDING
Videojet Remote Service is toegankelijk via webbrowsers en wordt met 
een ethernetkabel of draadloze adapter geïntegreerd in de fabriek. De 
technologie is zo ontworpen dat de printergegevens alleen toegankelijk 
zijn voor geautoriseerd personeel. Gegevens kunnen ook opgeslagen 
worden op de optionele Videojet Cloud-opslag. De Videojet Cloud is 
ISO 27001-gecertificeerd en is goedgekeurd als Niveau 1 servicepro-
vider volgens de norm Payment Card Industry Data Security Standard. 
Toegang hiertoe wordt geregeld door geografische locatie en standaard 
IT-beveiligingsprotocollen.

“We zijn blij met deze vooruitstrevende techniek”, vervolgt Aysar. 
“Fabrikanten kunnen nu profiteren van een meer intuïtieve en flexibele 
benadering van printerbeheer met ongeëvenaard gemak en toegang in 
de branche. Senior Managers in productiefaciliteiten kunnen voortaan 
hun printers overal ter wereld controleren en wijzigingen doorvoeren 
door middel van een veilige internet- en netwerkverbinding.”

Meer informatie:
Videojet Technologies
Tel. 0345-636500 
www.videojet.nl/remoteservice 

EXPERTISE OP AFSTAND  
       DANKZIJ VIDEOJET TECHNOLOGIES 

NIKS IS ZO VERVELEND ALS HET WACHTEN OP FABRIEKSPERSONEEL 

OF EEN EXTERNE TECHNISCHE EXPERT WANNEER ER ZICH EEN 

STORING VOORDOET BIJ ÉÉN OF MEERDERE PRINTERS. VIDEOJET 

TECHNOLOGIES, EEN WERELDWIJDE LEIDER IN CODEER-, MARKEER-, 

EN PRINTOPLOSSINGEN, HEEFT DAAROM DE REMOTE SERVICE 

VOOR DIVERSE CONTINUOUS INKJET PRINTERS MET ETHERNETVER-

BINDING ONTWIKKELD. VANAF BIJNA ELKE COMPUTER KAN CON-

TACT GEMAAKT WORDEN MET DE PRINTER, PROBLEMEN ERVAN 

OPGELOST WORDEN EN INSTELLINGEN GEWIJZIGD WORDEN.

http://www.videojet.nl/remoteservice


Standaard garantietermijn van  
24 MAANDEN op etiketteerkoppen 

Ongeëvenaarde prestaties door nieuwe technologie 
Nauwkeurig, energiezuinig en betrouwbaar 

 
Weidehek 125 D ǀ 4824 AT ǀ  BREDA ǀ Nederland 

T: +31 (0)76 542 26 60 ǀ info@etipack.nl ǀ www.etipack.nl 

Packaging your success!
Packaging

AG Packaging  |  Smederij 1-3  |  1185 ZR Amstelveen  |  T +31 (0)20-6451115  |  F +31 (0)20-6406560  |  mail@agpackaging.nl  |  www.agpackaging.nl

shrink films

mailto:info@etipack.nl
http://www.etipack.nl/
mailto:mail@agpackaging.nl
http://www.agpackaging.nl/
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PRODUCTEN BIJVOORBEELD IN EEN DISTRIBUTIECENTRUM HOOGTES LATEN OVERBRUGGEN? DAT KAN MET DE SINGLE LANE SPIRAL 

CONVEYOR VAN APOLLO VTS. HET BEDRIJF TOONT HAAR SPIRAALTRANSPORTEUR OP ALL4PACK IN PARIJS. 

TOONT SPIRAALTRANSPORTEUR
APOLLO VTS

“De Single Lane Spiral Conveyor is speciaal ontwikkeld om pro-
ducten in een productieomgeving of distributiecentrum omhoog of 
omlaag te transporteren”, zo laat Apollo VTS weten in een persbe-
richt over de machine die onder meer gebruikt kan worden voor 
het vervoer van tassen, dozen, kratten en verpakte producten. “De 
transportband heeft een spiraalvorm en daarom een bescheiden 
‘footprint’ waardoor kostbare ruimte wordt bespaard.”

De spiraaltransporteur zal tijdens de Franse beurs midden volgende 
maand (14-17 november) draaien in de stand van Apollo VTS. Het 
bedrijf is gespecialiseerd in componenten en complete integrale 
oplossingen voor ‘material handling’ en interne verticale transport-
systemen voor de bulk- en verpakkingsindustrie. 

Meer informatie:
Apollo VTS B.V.
0524-515051
www.apollobv.com
ALL4PACK-standnummer: 6, G.129
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Standaard garantietermijn van  
24 MAANDEN op etiketteerkoppen 

Ongeëvenaarde prestaties door nieuwe technologie 
Nauwkeurig, energiezuinig en betrouwbaar 

 
Weidehek 125 D ǀ 4824 AT ǀ  BREDA ǀ Nederland 
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Packaging your success!
Packaging

AG Packaging  |  Smederij 1-3  |  1185 ZR Amstelveen  |  T +31 (0)20-6451115  |  F +31 (0)20-6406560  |  mail@agpackaging.nl  |  www.agpackaging.nl

shrink films

http://www.apollobv.com/
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B e D r i j f s P r o f i e l

Met Questocart wil Holland naast de ondernemer aan tafel schuiven om samen 
met hem en zijn medewerkers te komen tot meest geschikte verpakkingscon-
cept voor hun product. Elk  product heeft een eigen doelstelling voor de functie 
van een verpakking. Voor het ene product kan het een noodzakelijk kwaad zijn 
om geen schade op te lopen en voor het andere product is het belangrijk om 
een wezenlijk onderscheid op het schap te maken. In de meeste gevallen is het 
een combinatie van eisen waar een verpakking aan moet voldoen en dat maakt 
verpakkingsvraagstukken vaak complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. 
“Deze complexiteit is precies waar wij onze specialiteit van hebben gemaakt. 
Reden waarom er bij Questocart alleen mensen werken die ruime ervaring 
hebben in de wereld van verpakkingen. Maar het komt ook voor dat er voor 
speciale projecten specialistische kennis ingehuurd wordt om tot een 100% 
resultaat te komen”, aldus Paul Holland.

INTAKE
Bij de projecten waar Questocart met name mee te maken krijgt, gaat het 
vaak om nieuwe producten of bestaande producten die in een geheel nieuw 
‘jasje’ gestoken moeten worden. “Het intakegesprek voor zo’n nieuw traject 
is daarom van essentieel belang”, verduidelijkt Paul Holland. “Er wordt veel 
aandacht besteed aan allerlei details om er zeker van te zijn dat alle criteria 
voor de nieuwe verpakking duidelijk in beeld komen en op de juiste waarde 
worden ingeschat. Zo praten we niet alleen over het product dat verpakt moet 
worden, maar ook over het logistieke proces waar de verpakking mee te maken 
krijgt, over de wijze waarop het product verpakt gaat worden en door wie. 
In welke markten moet het product verkocht worden en wat het profiel van 
de consument is. Juist door het stellen van een paar extra vragen, kun je veel 
problemen voor zijn.”

UITWERKING
“De extra dimensie die Questocart haar klanten biedt, is dat ze met ons over 
alle soorten van verpakkingen kunnen spreken. Dus van kartonnen doosjes 
tot glazen flesjes en van etiketten tot de dopjes op de flessen. Dit maakt dat 
Questocart een one-stop-shop is voor alle verpakkingsbehoeften van haar klan-

“BIJ QUESTOCART IS COMPLEXITEIT 
        EEN SPECIALITEIT!”

98% VAN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN BESTAAT UIT MKB-

BEDRIJVEN. DEZE WETEN OVER HET ALGEMEEN ALLES VAN HUN 

CORE BUSINESS, MAAR ESSENTIËLE KENNIS VAN VERPAKKINGEN 

ONTBREEKT HIER VAAK. DEZE WORDT VAAK GEHAALD BIJ HUN VER-

PAKKINGSLEVERANCIER, MAAR JE KUNT JE AFVRAGEN OF DIE VER-

PAKKINGSLEVERANCIER WEL HET GOEDE ADVIES GEEFT. HET ADVIES 

VAN EEN VERPAKKINGSLEVERANCIER IS ER VAAK OP GERICHT OM 

ZIJN MACHINECAPACITEIT TE VULLEN. DERHALVE WORDT ER DUS 

VAAK VANUIT DE AANBODZIJDE GEWERKT IN PLAATS VAN MARKT- 

OF VRAAGGEORIËNTEERD. DEZE GEDACHTE HIELD PAUL HOLLAND, 

EIGENAAR VAN QUESTOCART BV, AL GERUIME TIJD BEZIG; ZEKER IN 

DE TIJD DAT HIJ ER ZELF AAN MEE DEED TOEN HIJ NOG ZELF EEN 

PRODUCTIE BEDRIJF HAD. BEGIN 2009 BESLOOT HIJ HET ROER OM TE 

GOOIEN EN NAM HIJ AFSCHEID VAN HET ZELF PRODUCEREN. 

Rep Ringel (verpakkingsdesign en ontwerp) en Paul Holland 
(algemeen directeur)



ten. Na een uitgebreide intake gaan we naar de ´tekentafel´ waar we op basis 
van de geformuleerde criteria voorstellen gaan uitwerken. Op basis hiervan 
bepalen we welke verpakkingsmaterialen tot de mogelijkheden behoren en 
gaan we werken aan een passend ontwerp.”

EIGEN DESIGNAFDELING
“Onderzoek heeft aangetoond dat een consument die voor het schap staat en 
een keuze moet maken uit gelijkwaardige producten, binnen zes seconden een 
keuze maakt op basis van de uitstraling van de verpakking. Voor Questocart 
een belangrijke reden om een eigen designafdeling op te bouwen. Omdat er 
binnen deze afdeling veel kennis aanwezig is over hoe verpakkingen gepro-
duceerd worden, zijn we in staat maakbare verpakkingen te ontwerpen die 
binnen het budget van de klant passen. We zien te vaak om ons heen dat 
ontwerpbureaus met fantastische voorstellen komen, maar die in de praktijk 
niet of nauwelijks realiseerbaar zijn en/of niet binnen het budget van de klant 
passen. Daarnaast besparen wij vaak veel tijd in het doorloopproces omdat we 
het ontwerpen van de verpakkingen in eigen beheer doen.”

MARKETINGTOOL
“Ik zeg altijd tegen mijn klanten dat ze op twee manieren naar hun verpakking 
kunnen kijken; als een extra kostenpost of als een marketingtool met 100% 
kans om extra op te vallen in het schap. Bij Questocart geloven we in dat 
laatste en zien we het elke keer weer als een uitdaging om een verpakking te 
ontwerpen die de verkoop omhoog stuwt. In de meeste gevallen bieden wij 
onze klanten meerdere voorstellen aan. Op deze wijze ontstaat er vaak nog 
een keer een zinvolle discussie over welke elementen in de verpakkingen 
het onderscheidend vermogen bieden. Als we dan eenmaal tot een definitief 
ontwerp zijn gekomen, gaan we wereldwijd op zoek naar de meest geschikte 
fabrikant voor de bewuste verpakking. De jarenlange ervaring van een eigen 
productie helpt daarbij om snel te screenen welke middelen nodig zijn om de 
bewuste verpakking zo efficiënt mogelijk te produceren.”

LEVERANCIER AFSTEMMEN OP BEHOEFTE VAN OPDRACHTGEVER
“Om vast te houden aan de strategie dat we klantgericht willen werken, 
werken we niet met vaste leveranciers. Voor elke klus willen we zelf bepalen 
welke productielocatie het meest geschikt is voor de job. Echter, voordat een 
productiebedrijf voor ons mag werken wordt dit eerst door ons zelf bezocht, 
gescreend en beoordeeld. Basiscertificeringen zoals BRC en ISO zijn daarbij 
vanzelfsprekend een must. Er is wel een sterke voorkeur om te werken met 
familiebedrijven omdat we in deze bedrijven doorgaans een groter commit-
ment vanuit de directie aantreffen en een hogere mate van flexibiliteit. Deze 
bedrijven begrijpen dat je elkaar nodig hebt om tot succes te komen en zijn 
daarbij vaak bereid om tot het uiterste te gaan. Doordat we met onze ken-
nis heel goed in staat zijn om de juiste spelers te vinden voor een specifieke 
opdracht, zien we dat we bij 93% van onze relaties een besparing in hun 
verpakkingskosten kunnen realiseren van tussen de 10% en 70%.”

EIGEN VERTEGENWOORDIGING IN SHANGHAI
“Wij werken weinig met Nederlandse productiebedrijven omdat we wil-
len voorkomen dat we in elkaars vaarwater terecht komen. 85% van onze 
productie komt vanuit Europa en slechts een klein deel wordt buiten Europa 
uitbesteed. Dit laatste komt met name voor wanneer we verpakkingen in bij-
voorbeeld Azië moeten leveren omdat de productie van onze klant daar plaats-
vindt. Met een eigen vertegenwoordiging in Shanghai, worden de producties 
die in Azië plaatsvinden door onze mensen ter plaatse begeleid en gecontro-
leerd. Daarnaast bieden wij de service aan onze klanten om gebruik te maken 
van ons kantoor in Shanghai voor sourcing en begeleiding van hun producties 
aldaar. Uiteraard spreken onze mensen daar zowel Nederlands als Chinees.”
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ONTZORGEN
“Onze klanten bevinden zich merendeel in de non-food sector. Variërend 
van een wereldwijd sportmerk waar wij de verpakkingen voor ontwerpen, 
produceren en wereldwijd distribueren tot aan startup-bedrijven die met 
nieuwe producten de markt willen betreden. Doordat we niet beperkt zijn in 
ons aanbod, zien we dat we voor veel van onze klanten een soort full service 
bureau geworden zijn waar we niet alleen de omverpakkingen ontwerpen en 
leveren, maar ook de displays verzorgen, transportverpakking leveren en als de 
klant het wil we er ook voor zorgen dat hun goederen onder onze supervisie 
verpakt kunnen worden. Wij zien het als onze taak om onze klanten volledig 
te ontzorgen op het gebied van verpakkingen zodat onze  klanten zich voor 
100% bezig kunnen houden met hun core business waar ze veel meer verstand 
van hebben.”

Meer informatie:
Questocart BV
Tel. 088-1133111
www.questocart.nl

Voor Blissfuel verzorgde Questocart, 
naast de productie van de verpakking 
en bijbehorende display, ook het grafi-
sche concept en de totale vormgeving

Ontwerp, design en productie van verpakking voor twee T-shirts in één koker 
voor Falcon ▼

http://www.questocart.nl/
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t o P t a l e n t

RULERS
Carlijn presenteert in de rubriek Toptalent voor jonge verpakkingsspecialisten 
haar product Rulers. Rulers potato chips is een ideale chipsverpakking voor 
computergamers. Het slimme van deze verpakking is dat de gebruiker tijdens 
het multitasken (gamen) geen vieze handen krijgt wanneer hij of zij chips nuttigt.

Rulers is een stand-up pouch, dat wil zeggen dat deze verpakking recht in 
het schap staat naast alle schuin en omgevallen zakken chips. Stoer, hip en 
mysterieus zijn kernwoorden die het concept en dus ook het design uitstralen. 
Momenteel kenmerken zakken chips zich met felle kleuren en juist om deze 
reden kiest Rulers ervoor om de verpakking mat zwart te bedrukken. Het zwarte 
design is voor alle verpakkingen hetzelfde maar elke smaak heeft zijn eigen 
kleur. Het concept is gebaseerd op een premium eenpersoons verpakking van 75 
gram. Het verpakkingsmateriaal is gemetalliseerde polypropyleen folie.

INKEPING
De verpakking heeft een vorm die perfect in de hand ligt, zodat de consument 
de chips gemakkelijk zelf kan verkleinen. Dit omdat consumenten graag een 
personal touch geven aan hun product. Wanneer het juiste formaat van de chips 
is bereikt kan de verpakking opengescheurd worden langs de scheurlijn. Zet 
de zak aan de mond en gieten maar. Rulers potato chips is ontworpen voor de 
multitaskende Nederlander die toe is aan verandering. 

Chips VOOR GAMERS

CARLIJN DE MOL IS GEBOREN EN GETOGEN IN HEESWIJK-DINTHER EN 

IS 21 JAAR OUD. ZE VOLGT DE OPLEIDING FOOD PACKAGING & DESIGN 

AAN DE HAS HOGESCHOOL IN DEN BOSCH. “WANNEER IK DOOR DE 

SUPERMARKT LOOP, VALLEN NIEUWE VERPAKKINGEN MIJ DIRECT OP. 

ZODRA IK EEN NIEUWE VORM OF GRAFISCH DESIGN ZIE STAAN, WORD 

IK WARM VAN BINNEN EN KRIJG IK ENERGIE OM ÓÓK NIEUWE VERPAK-

KINGEN TE ONTWIKKELEN”, VERTELT ZE OVER HAAR DRIJFVEER OM ZICH 

TE STORTEN OP DE VERBETERING VAN VOEDSELVERPAKKINGEN.

De chipsverpakking is zo ontworpen dat deze ideaal in de hand ligt 
door de inkeping in het midden. Met deze inkeping kan de grootte van 
de chips bepaald worden door een knijpbeweging in de zak te maken. 
Wanneer het juiste formaat van de chips is ontstaan kan de zak openge-
scheurd worden langs de scheurlijn. Nu zijn de chips klaar om genuttigd 
te worden: zet de zak aan je mond en gieten maar! Doordat de verpak-
king een stand-up pouch is, kan deze met gemak op het bureau of de 
tafel gezet worden zonder dat deze omvalt. 

MULTITASKEN
Multitasken is de toekomst van Nederland. Gamers is zo’n doelgroep 
die momenteel al veel gebruik maakt van multitasken. Nederland telt 
zo’n 9,3 miljoen gamers waaronder jongeren, ouderen, mannen en 
vrouwen. Ook is het een feit dat wij als Nederlanders genieten van een 
zak chips en het verschrikkelijk vinden wanneer onze handen, toetsen-
borden, telefoons of controllers vies en vet worden. 

Meer informatie:
CA.dMol@student.has.nl
HAS Hogeschool Den Bosch

mailto:CA.dMol@student.has.nl


Displays altijd mee over de manier waarop de producten in de display op de 

‘A PASSION FOR PACKAGING’ IS DE PAY-OFF VAN INTRAPEC. DEZE PASSIE WORDT DIRECT MEER DAN DUIDELIJK ALS JE MET DIRECTEUR 

PAUL DE LANGE PRAAT OVER ZIJN BEDRIJF, PERSONEEL, VERPAKKINGEN EN DE RECENT BETROKKEN INSPIRERENDE NIEUWE LOCATIE IN HET 

GELDERSE SPANKEREN. INTRAPEC IS SINDS 1983 SPECIALIST IN HET ONTWERPEN EN VERVAARDIGEN VAN KLANTSPECIFIEKE VERPAKKINGEN 

EN DISPLAYS VAN GOLFKARTON. DE LANGE IS DUIDELIJK OVER ZAKEN DIE HIJ BELANGRIJK VINDT ZOALS KLANTGERICHTHEID, INVENTIVITEIT, 

MILIEUBEWUSTZIJN EN HET UITSTRALEN VAN DYNAMIEK ALS BEDRIJF NAAR DE BUITENWERELD. MET EEN ONBEGRENSD ENTHOUSIASME 

BEANTWOORDDE DE TROTSE DIRECTEUR ONZE VRAGEN.

TOT WELKE PRODUCTEN LEIDT JULLIE PASSIE VOOR 
G ?

INTRAPEC GROEP
PASSIE VOOR VERPAKKINGEN EN DISPLAYS VAN GOLFKARTON
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N I E U W S

NIEUWE VOORSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN 

SERIALISATIE EN TRACEERBAARHEID ZORGEN 

VOOR VEEL VRAGEN ÉN UITDAGINGEN IN DE 

WERELDWIJDE GEZONDHEIDSZORG. VIDEOJET 

TECHNOLOGIES WIL FABRIKANTEN VAN 

FARMACEUTISCHE EN MEDISCHE APPARATUUR 

HELPEN OM TE GAAN MET DIE RICHTLIJNEN 

IN DE STRIJD TEGEN NAMAAKMEDICIJNEN. 

VANDAAR DAT DE WERELDLEIDER IN CODEER- 

EN MARKEEROPLOSSINGEN DE PHARMA HUB 

WEBPORTAL INTRODUCEERT.

De komende drie jaar zijn voor veel fabrikanten in de gezondheidszorg enorm belangrijk in de 
zoektocht naar de juiste codeer- en markeeroplossingen die gevraagd worden door de nieuwe 
wettelijke richtlijnen. Zeker omdat regels en deadlines op het gebied van serialisatie en traceer-
baarheid per land lijken te verschillen. Met de nieuwe Pharma Hub Webportal (www.videojet.
nl/Pharma) wil Videojet fabrikanten van farmaceutische en medische apparaten een informa-
tiebron bieden die helpt bij het voldoen aan de veranderende codeer- en etiketteervereisten.

WEBPORTAL IN STRIJD 
TEGEN NAMAAKMEDICIJN 

W i j  k o m e n  g r a a g  m e t  u  i n  c o n t a c t . . .

Studio Intensive is hét vaste en betrouwbare communicatie bureau 
van GPmedia – uitgever van Pakkracht. Studio Intensive staat voor 
INdrukwekkende publicaties, INtense creativiteit en INventieve 
communicatiemiddelen, zowel online als offl  ine en B2B als B2C. 

In alle producties van Studio Intensive zit een aantal ingrediënten 
verwerkt, waarvan de belangrijkste oog voor detail, een neus voor 
vakkundigheid en oor voor de wensen van de klant zijn. De doelgroep 
en de boodschap vormen altijd de insteek: wat moet worden 
overgebracht en wie krijgt het onder ogen? Alleen zo ontstaan media 
die doel treff en. In de roos.

Kijk eens op de website en ontdek de mogelijkheden. Graag tot snel, 
want inderdaad wij komen graag met u in contact!

www.studio-intensive.com

http://www.studio-intensive.com/



