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Mijnheer de Rector Magnificus, Collega’s uit Delft en Enschede,
Zakelijke contacten, Familie, Vrienden, Dames en Heren.

Verpakking buitenstebinnen
De spagaat van marketing naar productielijnen
Inleiding
Bijna iedereen schaft nagenoeg dagelijks producten aan, een proces waarbij
de verpakking een uitermate belangrijke rol speelt. Is het niet bij de aanschaf van het product, dan wel bij het overbruggen van de tijd van verpakken
tot consumptie of gebruik, bij het overbruggen van de afstand vanaf de
producent door het product te beschermen, of bij het gebruiken en bewaren
van het product. Een proces waar door consumenten zelden bij stil gestaan
wordt, het is allemaal vanzelfsprekend. Behalve als het product kapot of
beschadigd aankomt, verschimmeld is, het niet doet, of in het afvalstadium
als de verpakking weggegooid moet worden. Het is niet duidelijk waar de
onbekendheid van het ontwerpen van verpakkingen vandaan komt. Er is in
ieder geval een relatie met onderwijs. Verder ligt het voor de hand te veronderstellen dat een producerend bedrijf winst maakt met de verkoop van
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het product en dat de aandacht daar naar uitgaat en dat de verpakking
gezien wordt als kostenpost. Vaak wordt de verpakking pas ontworpen als
het product al af is. Geen optimale situatie om te komen tot een goede
product-verpakkingscombinatie. Verpakkingslijnen vragen om hoge investeringen die over langere periode moeten worden afgeschreven. De aantallen
in de verpakkingsindustrie zijn hoog, waardoor veel gestandaardiseerd is.
Door deze zaken wordt een bedrijf erg inflexibel en zal een nieuw ontwerp
afgestemd moeten zijn op bestaande machines en gebruik moeten maken
van standaards. Processen waar ontwerpers slecht mee uit de voeten kunnen omdat de meeste eisen veranderen in randvoorwaarden. Compromissen
sluiten in een ontwerpproces gaat in de verpakkingswereld in veel gevallen
niet, er moet voldaan worden aan de gestelde randvoorwaarden anders is de
oplossing niet geschikt. De oplossing, een verpakking, die veel functies moet
vervullen voor soms maar heel korte tijd en opgebouwd wordt uit de goedkoopste materialen die er zijn. Dat is in het kort de kern van het ontwerpen
van verpakkingen, een activiteit die ik hier uiteen zal zetten.
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Kengetallen
Naar schatting maken we per dag gemiddeld zeven verpakkingen per persoon
open, dat zijn er 1200 per seconde, in totaal 43 miljard per jaar (Crowe et al,
2003). Een Nederlander maakt gemiddeld 140.000 verpakkingen in zijn leven
open. De gemiddelde verpakking weegt 25 gram. De kosten die bedrijven in
Nederland uitgeven aan verpakkingen en verpakkingsmateriaal bedragen
ca. 3,5 miljard euro. Voor al onze geproduceerde goederen, inclusief voedingsmiddelen en medicijnen, ca. 200 miljard euro op jaarbasis (bron CBS),
gebruiken we 1,75% aan verpakkingsmateriaal om ze in de gewenste conditie op de juiste plaats te krijgen. Ca. 2/3 wordt gebruikt ten behoeve van
voedingsmiddelen.
In Europa worden naar schatting per seconde gemiddeld 25.000 verpakkingen
geopend en dus ook ongeveer gesloten. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek heeft inkoopcijfers van verpakkingsmateriaal van bedrijven verzameld maar is hiermee gestopt in 2002. Bronnen spreken elkaar tegen en de
bovengenoemde cijfers zijn schattingen maar worden zelden weersproken.
Er zijn zelfs personen afkomstig uit bedrijven uit de snoepsector (confectionery) die zeggen dat de aantallen aan de zuinige kant zijn. Diverse branches
verzamelen cijfers, maar deze zijn vaak gekleurd. De verpakkingssector is
een sector die matig georganiseerd is en geen centraal aanspreekpunt heeft
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en gesloten is als het gaat om het vrijgeven van kwantitatieve gegevens.
materiaalgroepen en verpakkingsvormen waardoor dataverzameling niet
gemakkelijk is.
Ondanks het feit dat iedereen dagelijks met verpakkingen in aanraking
komt, is het verpakken een wereld die voor het grootste deel van de gebruikers totaal onbekend is. Men laat zich bewust en onbewust door de verpakking beïnvloeden, maakt de keuze voor veel producten aan de hand van de
verpakking, de verpakking beschermt het product totdat het gebruikt kan
worden en dit alles is vanzelfsprekend. Product en verpakking zijn één voor
de koper, totdat het moment daar is om van de verpakking af te komen, dan
blijkt dat verpakking net zoveel losmaakt als bijvoorbeeld voetbal: ruim tien
miljoen experts.
Wat weet de gemiddelde consument nu eigenlijk van verpakking en verpakken? Welke consument weet uit hoeveel materiaallagen een folie voor een
zak chips bestaat (negen)? En een zak met kleine afbakbroodjes (veertien)?
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Daarbij komt dat er onderlinge concurrentie heerst tussen de verschillende
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Figuur 1

Een chipszak is opgebouwd uit negen materiaallagen

En de verpakking voor kaas, hoe is deze opgebouwd (PET-lijmlaag-EVOHlijmlaag-PET-PE bijvoorbeeld)? Wie weet dat een glazen fles van twee soorten
coating wordt voorzien en waarom (hot-end om verlies van sterkte te voorkomen en cold-end coating om flessen zo glad te maken dat transport op
verpakkingslijnen mogelijk is) en dat nagenoeg alle metalen verpakkingen
(bussen genaamd) aan de binnenzijde gelakt of gecoat zijn? En hoe is het
mogelijk dat sinaasappelsap maandenlang houdbaar blijft in een kartonnen
pak en nog steeds goed smaakt? Welke consument weet wat het groene punt,
de twee in elkaar gedraaide pijlen, betekent (aangesloten bij Duale System
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Een zak met afbakbroodjes is soms opgebouwd uit wel veertien
materiaallagen

pakkingsmateriaal plaatsvindt)?

Figuur 3

Het groene punt

Wie weet dat in een kunststof fles met koolzuurhoudend bronwater 15%
extra koolzuur toegevoegd wordt ten opzichte van hetzelfde bronwater in
een glazen fles omdat dit door de wand naar buiten diffundeert in ongeveer
zes weken? Wie weet dat scheergel schuimt doordat er pentaan in zit dat
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Deutschland waarbij afdracht op gewichtsbasis van op de markt gezet ver-

7

070529 Oratieboekje ten Klooster

12-09-2007

14:02

Pagina 8

een kookpunt heeft van 33°C en dat de gel met pentaan in een zak in de
spuitbus zit? Wie weet dat er honderden soorten karton bestaan met verschillende eigenschappen? Hoe kan het dat een televisie die in een doos van
de laadplank van een vrachtwagen valt, het nog steeds doet? Of omgedraaid:
waarom zit die televisie met kunststof schuim eromheen in een grote kartonnen doos en wie bepaalt hoeveel schuim dat moet zijn en welk soort
karton? En wie beseft dat 70% van de keuzes voor een product uit de supermarkt gemaakt wordt op de winkelvloer?
Zomaar enkele vragen over verpakkingen waar de meesten geen antwoord
op zullen hebben, maar over verpakkingen hebben de meesten wel een
mening. Daarom ben ik bijzonder blij dit vakgebied te kunnen presenteren.
Het biedt de kans inzicht te geven in een wereld die ontkend wordt, voor
velen niet bestaat, maar die in de praktijk echter werkt als hefboom en
vraagt om structurering, modellering en inzicht. Ik hoop dat aan het einde
van mijn verhaal duidelijk zal zijn waarom er recalls voorkomen in de
markt, waarom zoveel projecten stranden in schoonheid, waarom projecten
die wel lukken tijdsplanningen soms in het vijfvoudige overschrijden en
kosten in nog grotere mate en waarom het ontwerpen van verpakkingen bij
de meeste bedrijven niet verder komt dan het redesign van een nieuw bui-
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tenkantje. En, als belangrijkste, waarom product en verpakking tegelijkertijd
en in samenhang ontworpen moeten worden om toegevoegde waarde in de
markt te kunnen zetten, om innovatie te bevorderen. In de praktijk wordt er
vaak verkeerdom ontworpen, eerst een mooie buitenkant en daarna wordt er
pas gekeken naar de technische haalbaarheid en de functionaliteit: van
buiten naar binnen in plaats van binnen naar buiten. Een aanpak die vraagtekens oproept; wordt innovatie hierdoor nu juist bevorderd omdat creatieve
geesten niet geremd door kennis met nieuwe ideeën komen of frustreert dit
nu juist ontwerpprocessen?
Een eerste poging om het inzicht in verpakkingen te structureren is gedaan
door naar de functionaliteiten te kijken (Ten Klooster, 2002). Deze zijn uitgebreid beschreven en aan de hand van deze functionaliteiten kan een beeld
verkregen worden van wat verpakkingen moeten doen en hoe deze functionaliteiten ingevuld kunnen worden. De functionaliteiten van verpakkingen
kunnen schematisch als volgt worden weergegeven, waarbij uitgegaan is van
de wijze van indelen van functionaliteiten volgens het model van Dirken
(Dirken, 1999).
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Figuur 4

Meer tactisch van aard

Functionaliteitenmodel naar Dirken, ingevuld voor verpakkingen
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Een verpakking moet ervoor zorgen dat het product gebruikt kan worden,
en dat de diverse schakels in de keten de noodzakelijke informatie tot hun
beschikking hebben. Kortom, de verpakking moet er voor zorgen dat het
product tijd en afstand overbrugt en dat de verplichte, noodzakelijke en
gewenste informatie erop staat en dat de gebruiker ermee overweg kan.
Gezien de letterlijke en figuurlijke afstand tussen producent en consument
vraagt dit om inzicht in en kennis van de keten. De producent weet niet wie
zijn product koopt, wie het besluit neemt voor aankoop, waar en wanneer
het gekocht wordt, wanneer het gebruikt wordt, wanneer het op is, hoe
ermee omgegaan wordt, wat de consument er mee doet nadat het leeg is,
ontmanteld is, etc.
De manier waarop de functies vervuld worden, wordt bepaald door al dan
niet bewuste keuzes die degene maakt die verantwoordelijk is voor de productie en verkoop van het verpakte product. Meestal is dit de merkeigenaar
maar in deze snel veranderende wereld is veel mogelijk. De twee categorieën
functionaliteiten onderscheiden zich doordat de gebruiksfunctionaliteiten
zich richten op dat wat de verpakking moet doen, terwijl de productfunctio-
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dat het in goede kwaliteit en op het juiste moment de bestemming bereikt

070529 Oratieboekje ten Klooster

Verpakking buitenstebinnen

10

Figuur 5

12-09-2007

14:02

Pagina 10

Schematische voorstelling van de keten die een verpakking doorloopt

naliteiten zich meer richten op de wijze waarop dit wordt uitgevoerd.
De eerste categorie is meer tactisch, georiënteerd, de tweede meer strategisch.
Door de functionaliteiten uit het schema stuk voor stuk door te nemen kan
inzicht gegeven worden in de keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen
van een verpakking. Dit biedt mij de mogelijkheid te laten zien wat de stand
van zaken is in deze wereld en welke vraagstukken hier nog liggen.
Functionaliteiten van verpakkingen
Een verpakking wordt gebruikt eenvoudigweg omdat het voordelen biedt een
product met verpakking te verkopen dan zonder verpakking. In de huidige
maatschappij is het niet meer denkbaar dat iedereen de boer, de bakker,
het slachthuis, de groentekweker, de producent van apparatuur, etc. opzoekt
om zijn/haar producten aan te schaffen. Distributie naar centrale punten
waar de producten verkocht of afgegeven worden aan de gebruiker is goedkoper en ook nog eens beter voor het milieu. Analyses en berekeningen laten
keer op keer zien dat het goedkoper en beter voor het milieu is om produc-
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ten te verpakken dan om ze onverpakt aan te bieden. Onverpakte producten
leiden tot veel afval doordat het niet mogelijk is om extra beschermende
maatregelen te nemen. En daarbij worden onverpakte producten in veel
gevallen uiteindelijk alsnog verpakt om ze mee te kunnen nemen van punt
van aankoop naar punt van gebruik. Verpakt vlees en groente bijvoorbeeld
zijn langer houdbaar en leiden tot minder afval dan in onverpakte vorm. Een
koffiepad lijkt verspilling en extra milieubelasting omdat de koffie voor iedere kop apart verpakt is, maar het blijkt dat er veel minder koffie weggegooid
wordt en volle koffiekannen staan niet meer urenlang op een warmhoudplaatje onnodig energie te verbruiken, waarna de koffie alsnog wordt weggegooid. Uiteindelijk blijkt een koffiepad juist gunstiger voor het milieu te zijn.
In de troonrede van 1992 spreekt Koningin Beatrix van ‘overbodige verpakkingen’ (Staatscourant 178A, Buitengewone editie, p4): “Producenten accepteren hun eigen verantwoordelijkheid door producten in het afvalstadium
terug te nemen en overbodige verpakkingen terug te dringen.” Een merkwaardige zin die suggereert dat verpakkingen overbodig zouden zijn en die
het beeld versterkt dat bij veel mensen leeft. Een politieke uitspraak van het
kabinet om genomen maatregelen te ondersteunen.
Het is goed mogelijk een (duurzaam) product zo te ontwerpen dat het geen
verpakking nodig heeft. Het gaat om de zorgvuldige afweging wat beter is,
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een verpakking toevoegen die gemaakt is uit materialen die relatief goedzelf minder kwetsbaar maken. Immers, de verpakking is evengoed een
kostenpost voor een bedrijf als materiaal dat benodigd is voor het product.
Olympus heeft een digitale camera ontworpen die een val van anderhalve
meter kan doorstaan en voor bescherming met een minimum aan verpakkingsmateriaal toe kan.

Figuur 6

De Olympus Stylus 720SW kan een val van anderhalve meter doorstaan
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koop zijn en, normaliter het milieu relatief minder belasten, of het product
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Dit geldt voor zowel apparatuur als voor voedingsmiddelen. Een vers zuivelproduct met aardbeien bijvoorbeeld is lastiger naar aardbeien te laten smaken
na een aantal dagen, dan een zuivelproduct met appel en aardbei naar appel
en aardbei te laten smaken. De laatste smaak is immers minder gedefinieerd. Dit biedt mogelijkheden voor de verpakking, bijvoorbeeld een materiaal
dat meer gassen doorlaat, of voor de houdbaarheidsperiode, deze zou verlengd kunnen worden.

Verpakking buitenstebinnen

12

Figuur 7

Door smaak minder te definiëren wordt een product minder kwetsbaar
en kan het geen kwaad dat de smaak in geringe mate verandert doordat
zuurstof door de permeabele kunststof naar binnen komt, de consument
zal het verschil niet opmerken
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Een monosmaak (in dit geval aardbei) is erg kwetsbaar en vraagt om
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een materiaal met een goede barrière tegen zuurstof, bijvoorbeeld een

Hiermee belanden wij bij de driehoek: materiaal – product - mate van
bescherming. Bij een goed ontworpen verpakking is deze driehoek statisch
overbepaald. Dat wil zeggen als een van deze drie verandert, dan moet een
andere meeveranderen. En let wel, het gaat om veel aspecten, meer dan op
het eerste gezicht gedacht wordt, die bij verpakken een rol kunnen spelen.
Bij materiaal kan het gaan om de dikte, het type, de kleur, de vorm; zelfs de
moleculaire oriëntatie kan een rol spelen bij de houdbaarheid van het product. De verwerkingsmogelijkheden kunnen ook nog eens beïnvloed worden
door zeer veel aspecten waardoor zorgvuldig gekeken moet worden naar de
gemaakte keuzes.
De kwetsbaarheid van een product bepaalt in hoeverre het verpakt moet
worden. De kwetsbaarheden van producten kunnen ingedeeld worden in
de volgende categorieën: biologisch, biochemisch, chemisch, fysisch of
mechanisch.
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laminaat met aluminiumfolie
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Per industriële sector ligt de verdeling van aandacht over deze kwetsbaarheden op een ander terrein. Ik kom hier later op terug.
Verpakkingsmaterialen
Verpakkingsmaterialen kunnen in veel categorieën ingedeeld worden.
Ik hanteer hier de volgende vijf categorieën in volgorde van omzet met
tussen haakjes de omzetpercentages voor Nederland (schattingen uit diverse
bronnen):
• kunststoffen (39%)
• papier/karton (34%)
• metaal (12%)
• glas (10%)
• hout en restmaterialen (5%).
Het zijn materialen met relatief goedkope grondstoffen. Halffabricaten kosten in veel gevallen minder dan een halve euro per kg.
Kunststoffen zijn macromoleculaire stoffen gemaakt door polymerisatie van
monomeren. De thermoplasten is de groep kunststoffen die het meest toegepast wordt door de verpakkende industrie. Kunststoffen zijn permeabel,
dat wil zeggen dat ze doorlatend zijn voor gassen, vocht, aroma’s, vluchtig
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oplosbare stoffen, in meerdere of mindere mate. Afhankelijk van soort en
type kan de doorlatendheid variëren met een factor 20.000.
Productieprocessen gaan uit van het opwarmen van een kunststofgranulaat
waardoor het materiaal plastisch wordt en kan worden vormgegeven.
Door toevoeging van stoffen kunnen de eigenschappen beïnvloed worden.
Bekende productieprocessen zijn spuitgieten, folieblazen, extrusieblazen
(blaasvormen), kalanderen, rotatiegieten en afgeleide technieken zoals
thermovormen. Met opgeschuimde kunststoffen worden verpakkingen geconstrueerd die mechanisch en/of thermisch bufferen. Ten opzichte van andere
materialen kenmerken kunststoffen zich door de grote vormvrijheid.
Polyetheen en polypropeen zijn de meest gebruikte kunststoffen (samen
ca. 80%) voor verpakking. Er worden ongeveer vijftien verschillende kunststoffen gebruikt in ruim 3600 varianten. Dit maakt hoogwaardige recycling
lastig. De kunststofindustrie is erg open, en is innovatief ingesteld.
Met papier/karton wordt onderscheid gemaakt naar dikte, opbouw en constructie van het materiaal. De grondstof bestaat uit cellulosevezels, voor het
grootste deel afkomstig uit hout. Verschillende houtsoorten geven verschillende papiersoorten, daarnaast is menging met diverse kwaliteiten recycle
vezels mogelijk.
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Het productieproces met diverse behandelingen en toegevoegde hulpstoffen
bepalen mede de eigenschappen. Het volgende onderscheid wordt gemaakt:
• Papier; één laag cellulosevezel, tot ca. 200 g/m2; er zijn honderden
verschillende soorten papier met verschillende eigenschappen.
• Vouwkarton; meerdere lagen vezels (tot wel acht) die op elkaar aangebracht worden tijdens het productieproces, specifiek voor verpakkingen
die gevouwen worden zoals doosjes voor rijst, hagelslag, clusters voor
bierflessen, e.d., tot ca. 450 g/m2. Er zijn honderden soorten vouwkarton
die van elkaar verschillen door de opbouw per laag, het aantal lagen en
de afwerking. De eigenschappen van alle soorten lopen sterk uiteen.
• Massief karton; vele lagen vezels, verschillende lagen karton die even2

tueel op elkaar kunnen zijn gelijmd, vanaf ca. 400 g/m en zwaarder.
De samenstelling en de eigenschappen kunnen sterk variëren.
• Golfkarton; door een laag te vormen tot golf en deze te voorzien van
deklagen (liners) kan een materiaal geconstrueerd worden dat met
relatief weinig massa veel functies kan uitoefenen. Meerdere lagen kunnen weer op elkaar gebracht worden waardoor materialen met meerdere
golven ertussen ontstaan. Iedere laag kan van samenstelling en dikte
variëren. De golven kunnen variëren in hoogte. Door al deze variabelen
zijn er honderden soorten golfkarton met verschillende eigenschappen.
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In de papier- en kartonindustrie wordt de meeste omzet gemaakt met
• Diverse constructies gemaakt van vezelmateriaal zoals papierpulp
verpakkingen, gewikkelde kokers en vaten, honingraat karton, e.d.
De meest toegepaste productieprocessen bestaan uit slitsen of stansen,
vouwen en plakken. Bedrukken kan direct op het materiaal of bijvoorbeeld
vooraf op een liner.
De papier- en kartonindustrie is een gesloten industrie. Data over de technische eigenschappen van het materiaal of de gemaakte constructie worden
slechts in beperkte mate vrijgegeven. Het vaststellen van het juiste materiaal
gebeurt zelden op basis van berekeningen van benodigde eigenschappen. In
de meeste gevallen wordt uitgegaan van een database met eerdere toepassingen in combinatie met gegevens op basis van testen. Papier en karton zijn
als materiaalgroep niet vertegenwoordigd in standaard software voor het
maken van sterkteberekeningen. Onderling beconcurreren de verschillende
materiaalgroepen elkaar.
Metalen die gebruikt worden voor verpakkingen zijn vooral staal en aluminium. Metalen hebben een uitstekende gas- en UV-barrière. Voor de
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golfkarton.
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meeste toepassingen moeten ze gecoat worden om reactie met of door het
product of de omgeving te voorkomen. Verpakkingsstaal is er in veel varianten, voor conserven wordt het voorzien van een tinlaag (blik). Er zijn staalsoorten die voorzien zijn van een kunststof laag (polymer coated steel) en
meer mogelijkheden bieden voor toepassing. De algemene benaming voor
een metalen kleinverpakking is bus (frisdrankbus, verfbus, conservenbus).
Vaten en stalen palletverpakkingen zijn voorbeelden van grootverpakkingen.
Door goed vorm te geven en door het gebruik van steeds geavanceerdere
materiaalsamenstellingen en productietechnieken wordt de wanddikte van
metalen verpakkingen steeds minder. Door walsen en omzetten kan metaalplaat worden vormgegeven. Sluiten vindt plaats door felsen of lassen. Vanuit
een vlakke plaat kan door diep- en duntrekken een cup gemaakt worden die
kan worden afgesloten met een deksel. Door nieuwe vormgevingstechnieken
zijn zogenaamde shaped cans te maken. Een bus die gemaakt is, wordt in
dat geval in een apart productieproces met hoge druk opgeblazen in een
matrijs en op deze wijze driedimensionaal gevormd.
Aluminium kan zeer dunwandig gewalst worden en vindt toepassing als
barrièrelaag in laminaten. Opgedampt aluminium (vacuum deposited aluminium), een proces waarbij aluminium dat gesmolten is, onder (nagenoeg)
vacuüm verdampt en op een flexibel materiaal condenseert, is voor een
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groot deel cosmetisch maar levert tevens betere barrières op tegen gassen,
vocht en aroma’s.
De staal- en aluminiumindustrie beconcurreren elkaar maar er zijn maar
weinig terreinen waar beide materialen op basis van eigenschappen concurrerend zijn. Van beide materialen zijn veel gegevens bekend en berekeningen
wijzen vaak uit welk materiaal gebruikt kan worden onder welke omstandigheden.
Verpakkingsglas wordt gemaakt van zand (ca. 70%), soda en kalk en metaaloxiden of andere toevoegingen zoals koolstof of zwavel. De laatste drie
genoemden bepalen de kleur van glas. Het productieproces van glas is een
proces waarbij zonder halffabrikaat of tussenfase gewerkt wordt. De grondstoffen worden gesmolten bij een temperatuur van ca. 1500°C en in bepaalde
hoeveelheden naar de vormmachines gevoerd. Daar wordt in twee stappen
een pot of fles geproduceerd. Het productieproces is gebaseerd op het blazen
van het glas in een vorm, reden waarom verpakkingsglas vaak aangeduid
wordt als holglas. Vanwege spanningen in het glas die ontstaan bij het
afkoelen wordt het glas voorzien van een zogenaamde hot-end coating die al
opgetreden scheurtjes door krimp overbrugt, gecontroleerd op temperatuur
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gebracht en langzaam afgekoeld naar omgevingstemperatuur. Daarna wordt
het glas voorzien van een cold-end coating om de flessen glad genoeg te
maken voor transport op verpakkingslijnen e.d. Glas is nagenoeg inert, niet
permeabel voor gassen, maar geeft in geringe mate diverse ionen of stoffen
vrij, afhankelijk van de inhoud. Voor medische toepassingen wordt glas daarom ingedeeld in diverse kwaliteitsklassen.
Andere productieprocessen die gebruikt worden voor glazen verpakkingen
zijn persen voor relatief eenvoudige vormen (bakjes, schaaltjes, glazen, e.d.)
en het vormen van verpakkingen uit buisglas (buisjes voor injectievloeistof,
medicijnflesjes, reageerbuizen, e.d.). Glas wordt als coating gebruikt voor
flexibele materialen (kunststoffen), de zogenaamde siliciumoxide coating
(SiOx coating), die een redelijk goede barrière biedt tegen het doorlaten van
gassen.
Met behulp van software kan redelijk voorspeld worden hoe glas zich zal
vormen en kan een optimale verpakking ontworpen worden op basis van
een gemaakt design. Omdat de inhoud vaak vastligt, is het ontwerpproces
lastig. Er zijn meestal veel randvoorwaarden.
Hout wordt gebruikt als materiaal voor kleinverpakkingen zoals kistjes voor
sigaren en flessen wijn. De grootste toepassing is echter als bouwmateriaal
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voor transportmiddelen zoals pallets en kisten en als vaten in de wijn en
worden bij het ontwerpen.
Restmaterialen zijn biologisch afbreekbare polymeren, vezelmaterialen zoals
textiel e.d. De biologisch afbreekbare materialen zijn sterk in opkomst, staan
erg in de belangstelling maar staan tevens ter discussie in verband met
claims over de werkelijk bereikte milieuwinst. De druk op gebruik van landbouwproducten voor brandstof of kunststoffen zal toenemen, met gevolgen
die nog niet goed in te schatten zijn voor de positie van deze materiaalgroep
als verpakkingsmateriaal.
Ontwerpen van verpakkingen
Het ontwerpprincipe van een verpakking lijkt met de statisch overbepaalde
driehoek op eenvoudige wijze geschetst te zijn. Afstemmen van de drie
aspecten kwetsbaarheid, mate van bescherming en materiaal en daarmee
een verpakking ontwerpen die ervoor zorgt dat het product gebruikt kan
worden. En zoals iedereen weet is het kunnen gebruiken van het product in
veel gevallen nogal lastig. Daar kom ik later nog op terug.
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Met het ontwerpen van verpakkingen is iets raars aan de hand. De mate van
professionalisering in de verpakkingssector is niet erg hoog. Met respect voor
het werk dat verricht wordt en zonder de werkzame mensen in deze sector
te willen declasseren. Bijna iedereen in deze sector is er via een omweg
gekomen, vanuit voedingsmiddelentechnologie, logistiek, grafische vormgeving, etc. Er is namelijk geen opleiding in het reguliere onderwijs die integraal aandacht besteedt aan verpakken. De opleiding Industrieel Product
Ontwerpen aan de Haagsche Hogeschool heeft een afstudeerrichting
Ontwerpen van Verpakkingen waarbij studenten de laatste twee jaar gespecialiseerd worden. Sinds begin jaren negentig gaat het slechts om ongeveer
honderd studenten die deze richting gekozen hebben. Veel hogescholen
besteden wel aandacht aan verpakken maar het gaat om deelaspecten zoals
logistiek, chemie, economische analyses e.d., en op enkele universiteiten is
verpakken een keuzevak. Wageningen Universiteit richt zich sterk op de
interactie van product en verpakking, de invloed van de keten op voedingsmiddelen en op nieuwe verpakkingstechnieken. Vandaar dat het Nederlands
Verpakkingscentrum uit Gouda met de NVC leerlijn Verpakkingskunde, een
opleiding op HBO-niveau, een gat vult, zij het in het postreguliere onderwijs.
Een aanspreekpunt in de verpakkingswereld is in de meeste gevallen niet
universitair geschoold. Bij de verpakkingsproducenten onderscheiden de
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kunststof- en metaalverwerkende bedrijven zich hiervan. Bij het verpakkende bedrijfsleven wordt weinig gebruik gemaakt van academici. Verpakken
heeft geen vaste positie binnen het bedrijfsleven en wordt er meestal bijgedaan door iemand van verkoop, kwaliteit, productie, zonder specifieke opleiding hiervoor.
Uiteraard is de vraag of het lonend is hooggeschoold personeel in te zetten.
Een feit is wel dat modellering en structurering van de sector mede hierdoor
achterblijft.
Oorzaak of gevolg, hoe dan ook: verpakken wordt in het bedrijfsleven niet zo
serieus genomen als verwacht zou mogen worden. Het product wordt ontwikkeld en als het af is wordt in veel gevallen pas bedacht dat er ook nog
een verpakking om heen moet. Wat die verpakking moet doen, dat is in veel
gevallen niet helemaal duidelijk. De keten die het verpakte product doorloopt wordt lang niet altijd grondig geanalyseerd zodat niet geanticipeerd
kan worden op belastingen uit de keten.
Inzicht in die keten met de vele soms totaal verschillende stappen is echter
van cruciaal belang voor het ontwerpen van een geschikte verpakking.
De keten biedt voor ontwerpers ook kansen. Door een goede analyse uit te
voeren is het in veel gevallen mogelijk om meerdere functies te integreren in
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een verpakking. Vooral bij transportverpakkingen blijken vaak mogelijkheden te liggen. De hele ontwikkeling richting zogenaamde retail-readypackaging, mooi vormgegeven omdozen voorzien van hoogwaardige bedrukking die gemakkelijk in het schap gezet kunnen worden en aan de hand
waarvan producten sneller teruggevonden kunnen worden in een magazijn
van een winkel, is daar een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is te zien in
figuur 9 waar een doos getoond wordt die ontworpen is voor het verpakken
van een zware motor. De doos wordt om de motor heen gevouwen op de
montagerail in het productiebedrijf. De handgrepen van de doos vouwen om
een deel van het frame van de motor heen zodat beschadiging van de handen
door bramen aan het plaatstaal voorkomen wordt. De motor wordt met de
doos door de montagemonteur op de traplift rail bij de koper thuis geschoven,
waarna het karton verwijderd wordt. Dit scheelt twee maal tillen: 1 maal de
doos in, 1 maal de doos uit.
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Figuur 9

Een doos voor een zware motor zodanig ontworpen dat er minder
tilhandelingen plaatsvinden

Gebrekkig inzicht in de keten heeft dramatische gevolgen. Samen met
gebrek aan kennis van verpakkingen veroorzaakt dit naar schatting voor
minstens 5 miljard euro aan producten die moeten worden weggegooid of
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die beschadigd aankomen. Even ter herinnering: bedrijven kopen voor ca.
3,5 miljard euro aan verpakkingen en verpakkingsmaterialen in. Een groot
deel van de 5 miljard aan producten die we weggooien, betreft voedingsmiddelen. Schattingen lopen sterk uiteen en variëren van 1 tot ruim 3 miljard
euro. In de voedselketen worden fouten gemaakt bij verwerkers, distributeurs en op de plaats van verkoop, waarbij de verpakking een rol speelt.
Als voorbeeld kan het gedrag van de consument bij aankoop dienen. Veel
consumenten hanteren het principe Last in, First out (hoe verser hoe beter)
waardoor naar zeggen 15% van vele verse producten weggegooid moet worden. En om een ander voorbeeld te noemen: een weersomslag kan betekenen dat een groot deel van de verse maaltijden weggegooid moet worden.
Als het in het vroege voorjaar plotseling warm weer is koopt niemand meer
hutspot of stampot boerenkool met rookworst.
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Figuur 10

Verse producten bieden veel gebruiksgemak maar van deze producten
wordt een groot deel weggegooid omdat ze over datum zijn voor verkoop

Maar ook bij de consument thuis gaat veel fout. Als consument van voedingsmiddelen worden wij niet (meer) opgevoed en wij hebben geen kennis
van de rol van verpakkingen. Verpakkingen worden in het huidige onderwijs
sterk geassocieerd met afval en de beschermende rol lijkt afgedaan te worden als een verkooppraatje. Een Nederlander weet niet wat aseptisch is,
terwijl op een kartonnen pak in Frankrijk dit expliciet vermeld wordt omdat
de consument dan weet wat hij koopt. Veel mensen durven melk uit een pak
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dat op de dag van vandaag gedateerd is, niet meer op te drinken omdat ze
het niet vertrouwen. Ze weten ook niet hoe ze het moeten controleren.
Daarbij komt dat er geen eenduidige weergave is van de datum. Soms wordt
de datumcodering tevens gebruikt als tracking & tracing informatie (voor het
kunnen opsporen van verpakte producten).
Het verpakkende bedrijf bepaalt de houdbaarheidstermijn. De basis hiervoor
is gevarieerd en betreft lang niet altijd microbiologische aspecten. Het bedrijf
bepaalt zelf de grens voor acceptabele smaak, verandering van kleur, glans,
samenstelling, geur, etc. In veel gevallen wordt de consument dus niet ziek
van het eten van het product dat over de houdbaarheidstermijn heen is.

Figuur 11

Consumenten weten vaak niet hoe ze een houdbaarheidsdatum moeten
interpreteren; verschillende weergaven maken het ook nog eens lastiger
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machines) krijgen in veel gevallen meer dan 1% van de verzonden producten
terug met schade. Over de bron van de schade valt overigens te twisten,
analyses wijzen uit dat deze zeer divers kan zijn: al beschadigd voor inpakken
(geen of een gebrekkige kwaliteitsbeheersing), beschadigd tijdens transport,
beschadigd tijdens uitpakken of bij installatie of ingebruikneming.
Verpakking speelt echter een belangrijke rol, denk alleen maar aan de moeite
om in sommige gevallen een product uit een verpakking te halen op een
zodanige wijze dat het niet beschadigd raakt. Bij een kunststof blister voor
een spelcomputer bleek een verpakking zodanig gevuld te zijn dat de draadjes
naar de speakers vaak werden doorgeknipt bij het openknippen van de verpakking (getoond in het tv-programma Kassa van de Vara op 6 januari 2007).
En zoals al eerder gezegd, in veel gevallen is de keten die het product doorloopt niet of niet voldoende bekend. Het is moeilijk betrouwbare cijfers te
achterhalen over dat wat met schade aankomt. Bedrijven zijn er niet dol op
dergelijke cijfers vrij te geven, als ze al aanwezig zijn. Dit maakt onderzoek
lastig.
Enkele voorbeelden van veranderingen in de keten die hebben geleid tot
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schade worden hieronder in het kort beschreven. Ze zijn afkomstig uit de
praktijk van Plato product consultants.
Tafelbladen die wel 70 kg kunnen wegen werden in veel gevallen door twee
personen bezorgd. Door bezuiniging werken veel meubelzaken nog maar
met één bezorger wat verklaart dat in een enkel geval de helft van de tafelbladen met schade retour gezonden werden. De verpakking moet bij bezorging door één persoon aan andere eisen voldoen dan bij bezorging door twee
personen.
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Figuur 12

Voor een tafel met een tafelblad van 70 kg is een verpakking ontworpen
die een valhoogte van 1 meter kan doorstaan

Er bleken klachten binnen te komen uit de Verenigde Staten over lekkende
doppen van glazen vodka flessen. In eerste instantie wordt de dop onderzocht maar later bleek uit een uitgebreide analyse van het probleem dat er
nieuwe koelkasten op de markt gekomen waren in de VS waarvan de vriezer
tot -30°C gaat, een temperatuur waar de huidige dop niet voor was ontworpen. Een ontwerptraject is gestart voor een dop die tot -30°C kan.
Garagedeurpanelen moeten op de bouwplaats in sommige gevallen zonder
vorkheftruck van een vrachtwagen gehaald worden, waarbij de chauffeur
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Figuur 13

Ontwerp van een kunststof dop die tot een temperatuur van
-30°C gebruikt kan worden

panelen naar buiten schuift en de vrachtwagen dan maar onder de panelen
wegrijdt. De verpakking is niet afgestemd op deze valhoogtes en schade is
het gevolg.
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Een foto van een test van het ontwerp van een verpakking voor
garagedeurpanelen
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Zomaar enkele voorbeelden uit de praktijk van de laatste jaren die mede
hebben geleid tot productschade. Analyses van de keten waren niet uitgevoerd of gedateerd en niet meer afgestemd op de werkelijke situatie.
Maar de keten blijkt plotseling anders in elkaar te zitten dan gedacht.
Een systematische aanpak om ketenanalyse te monitoren is er nog niet,
wat dit soort verschijnselen verklaart.
Volgens de grootste importeur in Nederland van auto’s komt 2% van de
geïmporteerde auto’s aan met schade. Bijna de helft hiervan is schade aan
velgen. Als dit doorgetrokken wordt naar alle verkochte auto’s, meer dan
400.000 stuks per jaar, dan betekent dit dat er meer dan 8.000 auto’s gerepareerd moeten worden.
Internist-oncoloog De Graaf (2006) en student verplegingswetenschap
Haisma stellen dat de farmaceutische industrie middelen maakt in bepaalde
concentraties zonder rekening te houden hoeveel een patiënt per gewicht of
lichaamsoppervlak moet gaan krijgen. Ze levert vaak te grote ampullen of
’vials’. Besparing van 7 procent op de medicijnkosten van ziekenhuizen
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wordt haalbaar geacht (patiënt/bewoner gebonden kosten in ziekenhuizen
bedragen ca. 2,5 miljard euro in 2005, gedefinieerd als kosten van onderzoek,
behandeling inclusief medicijnen, verpleging, verzorging, instrumentarium
en apparatuur, bron CBS). In het onderzoek komt naar voren dat restanten
van veel dure medicijnen zoals middelen tegen kanker en tegen hart- en
vaatziekten worden weggegooid omdat de aangebroken verpakkingen niet
meer bruikbaar zijn voor de behandeling van andere patiënten. Veel medicijnen uit het thuisgebruik worden ongebruikt teruggebracht naar de apotheek.
Verpakkingen maken 1,75% uit van de geproduceerde goederen, minder dan
3% van het nationale afval. Afvalverbranding HVC uit Alkmaar die het afval
van een groot deel van Nederland binnenkrijgt van gemeentes om dit te verbranden, geeft aan dat van al het materiaal dat verbrand wordt, verpakkingsmateriaal minder dan 1% is (bron, HVC, vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar).
Bij de huidige wetgeving op verpakkingsgebied, Het Besluit Beheer
Verpakkingen en Papier en Karton, moet een bedrijf per kilogram verpakkingsmateriaal die zij gebruikt om een product in de markt te zetten, betalen.
Hier gaat duidelijk een fout signaal vanuit. Veel bedrijven proberen verpakkingsmateriaal te verminderen, maar de gevolgen verderop in de keten kunnen groot zijn. Kosten van schade zijn vaak hoog, denk aan retourzendingen,
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reparatie of vervanging. De overheid hanteert de stelling dat dit een prolen zou nemen omdat het ook om kosten gaat. Dit is echter een visie die niet
geheel correct is. Bij veel producten is een bepaald percentage uitval ingecalculeerd (veel verse producten), er zijn transportverzekeringen, en dat wat bij
de consument weggegooid wordt is toch al verkocht. Daarbij is er druk vanuit de media en vanuit milieuorganisaties om zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken.
Het eerste doel van de industrie is echter niet om minder te verkopen,
hoe goed dit ook voor het milieu mag zijn. Als een product thuis sneller
gebruikt wordt of wordt weggegooid, is dat ten gunste van de verkoop.
Toen de tandpasta industrie door minister Alders gedwongen werd over te
gaan van de aluminium tube in een doosje naar een kunststof tube die zonder doosje verkocht kon worden, was de tandpasta industrie op zijn zachtst
gezegd niet blij. De koppen van de machines die de tubes dichtknijpen
moesten vervangen worden en een aantal technologische problemen,
bijvoorbeeld betreffende zuurstofbarrières, moest opgelost worden. De tandpasta industrie heeft de opening van de nieuwe tube met 1 mm vergroot en
de omzet is het jaar erna gestegen met meer dan 10%.
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Bedrijven die grote hoeveelheden producten verzenden, onderkennen in het
algemeen het belang van goede verpakking. Door een veranderde keten of
door onkunde gaat wel eens wat fout en calamiteiten komen altijd voor.
Het is echter van belang in te zien dat er in de keten bedrijven zijn die er
baat bij hebben dat producten niet het eindstation bereiken of niet gebruikt
worden. Vandaar dat van de overheid een andere stellingname verwacht mag
worden. Voorlichting en opleiding op verpakkingsgebied liggen voor de hand.
Een goede verpakking maakt het gebruik van het product mogelijk. Het is
voor de meeste bedrijven al lastig genoeg om ervoor te zorgen dat het product goed beschermd wordt, laat staan dat er in dat geval aandacht besteed
wordt aan het openen van de verpakking, of dat men de kennis in huis heeft
om dit te doen.
Veel verpakkingen moeten dicht zitten en gedurende lange tijd onder wisselende omstandigheden dicht blijven en het product beschermen. Bij voedingsmiddelen luistert microbiologie nauw en hermetisch sluiten is in veel
gevallen met de toleranties van de gebruikte materialen uitermate lastig.
De consument bedenkt vervolgens allerlei trucs om verpakkingen te kunnen
openen. Een onderzoek van de universiteiten van Glasgow en Dundee
(Yoxall, 2006 (2x) en Carus 2006) laat zien dat zelfs de perceptie dat een ver-
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pakking moeilijk opengaat ervoor zorgt dat dat werkelijk gebeuren kan.
De onderzoekers willen in kaart brengen wat de kracht is die mensen kunnen opbrengen voor het openen van flessen om dit te kunnen gebruiken als
richtlijn voor het ontwerpen van sluitingen. Uit onderzoek bleek dat een
eenvoudige richtlijn niet mogelijk was omdat mensen op totaal verschillende wijzen een fles vasthouden en opendraaien: twee vingers, drie vingers,
bovenhands, onderhands, met gebruik van handpalm, zonder gebruik van
handpalm, etc. Bij de onderzoeken werd ook duidelijk dat het zogenaamde
pilferproof randje, de indicatie voor eerste maal openen, een kwaliteitsgarantie en veiligheidsindicatie, het grootste deel van de openingskracht vraagt.
De onderzoekers hadden onder andere een meetinstrument gemaakt waarmee de kracht die uitgeoefend wordt op een PET fles met kunststof dop
gemeten kan worden. Op deze wijze kan vastgesteld worden hoe mensen
kracht overbrengen en wat de meest ideale wijze van openen is en welke
wijze de voorkeur heeft. Dit kan vertaald worden naar een krachtenmodel
waarmee wellicht het systeem te optimaliseren is. Uit de metingen bleek dat
vooral ouderen gedurende langere tijd een grotere kracht uitoefenen op de
dop. Het vermoeden is dat ouderen harder knijpen in de dop, deze daarmee
vervormen waardoor de te overwinnen wrijvingskracht groter wordt en het
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langer duurt voordat de dop van de fles is. Een mogelijke verklaring hiervoor
is dat ze ervan uitgaan dat de fles moeilijk te openen is, waardoor op voorhand te veel kracht wordt ingezet. Veel ouderen gebruikten de hele hand,
terwijl er jongeren waren die met drie vingers de dop van de fles draaiden.
Het ontwerpen van goede gebruiksfuncties van een verpakking is al erg
moeilijk en is moeilijker geworden door de perceptie die consumenten hebben. Zelfs verpakkingen die goed te openen zijn, worden door veel gebruikers niet begrepen. Gebruikers lezen niet, kijken niet naar de afbeeldingen
en bedenken zelf hoe het moet. Dit vraagt dus om een ontwerpbenadering
die uitgaat van de intuïtie van de consument, geen eenvoudige opgave. Hier
zal nog het nodige onderzoek naar gedaan moeten worden.
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Figuur 15

De consument leest zelden wat erop een verpakking staat, fantastisch
gebruikt door de strip Donald Duck; een verpakking moet eigenlijk
intuïtief goed te openen zijn
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Een aparte categorie verpakkingen zijn die van genotsmiddelen zoals sigaretten en snoep. Het gebruik van dergelijke verpakkingen is voor de gebruikers vaak een soort van ritueel. Bij een herontwerp kan het verstandig zijn
dit ritueel niet te veel te verstoren om vaste klanten kwijt te raken.
Ergonomen beweren vaak dat alle gewenste informatie beschikbaar is om
een verpakking ergonomisch verantwoord te ontwerpen, niets is echter minder waar. Er zijn veel ergonomische data beschikbaar over dimensies, krachten, etc. maar niet in een vorm die verpakkingsontwerpers kunnen gebruiken, zoals ook blijkt uit het bovenbeschreven onderzoek over doppen. Het
vergt altijd een vertaalslag die gemaakt moet worden waarvoor het inzicht in
de meeste gevallen niet aanwezig is bij de huidige verpakkingsontwerpers,
of waarvoor de tijd ontbreekt. Ook hier moet nog de nodige inspanning worden verricht om dit deel van het vakgebied een stap verder te helpen.
De kwetsbaarheden van producten
Even terug naar de genoemde vijf kwetsbaarheden van producten.
• Biologisch: micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten
• Biochemisch: enzymen
• Chemisch: reacties met zuurstof zijn de belangrijkste, maar talrijke
andere komen voor
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• Fysisch: afbraak door UV-licht, opname of afgifte van vocht of geur,
verlies van componenten (koolzuur), etc.
• Mechanisch: breuk of beschadiging door versnellingen of door aanraking
met andere (scherpe) voorwerpen.
Per industriële sector ligt de nadruk ergens anders. In het kort wordt ingegaan op de sectoren voedingsmiddelen, medicijnen en farmaceutische hulpmiddelen, duurzame goederen, overige snellopende consumenten goederen,
industriële goederen en gevaarlijke goederen.
Voedingsmiddelen
Bij voedingsmiddelen kunnen alle vijf genoemde kwetsbaarheden een rol
spelen. Een voedingsmiddel kan verschimmelen, bacteriën kunnen zich
ontwikkelen, gisten kunnen actief worden, enzymatische reacties kunnen
productafbraak tot gevolg hebben, zuurstof kan reageren met spijsvetten en
oliën, vetzuren, vitamines, geur- en kleurstoffen, producten kunnen vreemde
geuren opnemen, uitdrogen of te vochtig worden en breken, scheuren of
beurs worden.
De grootste bederffactoren zijn zuurstof en micro-organismen.
De meest kwetsbare ingrediënten zijn o.a. vetten en vetzuren, diverse vita-
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mines en de meest kwetsbare voedingsmiddelen zijn mayonaise, ketchup,
bier, wijn, vlees, zuivelproducten, koffie en noten. Het verpakken van deze
producten vraagt veel aandacht. Vooral zuurstofbarrières zijn kritisch.
Genoemde producten moeten verpakt worden in materialen met goede
zuurstofbarrières. Glas en metalen hebben goede barrières, kunststoffen zijn
permeabel en papier/karton hebben geen goede barrières tegen gassen,
vocht en aroma’s. Bier verpakken in kunststof bijvoorbeeld is nog steeds lastig
als dezelfde kwaliteit gevraagd wordt over dezelfde houdbaarheidsperiode
vergeleken met bier verpakt in glas of metaal. Bij flexibele kunststoffen
wordt daarom gebruik gemaakt van meerlaags opgebouwde materialen
(laminaten, co-extrusie producten) met aluminiumfolie, opgedampt aluminium of het wateroplosbare copolymeer ethyleenvinylalcohol dat een goede
zuurstofbarrière heeft, om de gewenste barrières te kunnen bieden.
Wetgeving is van groot belang in deze sector en de wijze van werken wordt
steeds schoner, hygiënischer en ligt bij de meeste bedrijven op een hoog
niveau. Europese regelgeving die de veiligheid voor de consument moet
garanderen, Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) heeft sterk bijgedragen aan deze kwaliteitsverbetering.
Medicijnen en farmaceutische hulpmiddelen
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In de medische sector spelen dezelfde factoren een rol als bij voedingsmidinteractie tussen verpakkingsmateriaal en product ligt kritischer.
Standaarden die in de medische sector al jaren gewoon waren zijn langzaamaan terecht gekomen in de voedingsmiddelen sector zoals HACCP
regelgeving.
In de medische sector ligt de grootste nadruk echter op het verpakkingsproces. Een fout aangebracht etiket of eenmaal een verkeerd product in de
verpakking kan de dood van een patiënt tot gevolg hebben, zoals helaas in
het verleden is gebeurd. Iedere stap in het proces wordt daarom gecontroleerd. Kleine batches, veel wisselingen, veel specifieke wetgeving, maken
deze sector tot een heel eigen sector. Voor ieder geneesmiddel wordt registratie aangevraagd voor het product inclusief de verpakking. Door middel
van stabiliteitstesten moet bewezen zijn dat het product in dit materiaal
verpakt stabiel blijft gedurende de aangegeven periode. Bij iedere wijziging
van de verpakking moet een afweging gemaakt worden of dit van invloed is
op de stabiliteit van het product. Als het materiaal waarmee het product in
aanraking komt wijzigt, moeten opnieuw stabiliteitstesten uitgevoerd worden.

Verpakking buitenstebinnen

delen, alleen de mate waarin is anders. Steriliteit is van groter belang en

070529 Oratieboekje ten Klooster

12-09-2007

14:03

Pagina 30

Duurzame goederen
Duurzame goederen zijn kwetsbaar voor versnellingen, statische elektriciteit
en mogelijk beschadigingen bijvoorbeeld door aanraking met scherpe voorwerpen. Krachten veroorzaakt door versnellingen en trillingen ten gevolge
van transport of door calamiteiten zoals vallen of stoten kunnen het functioneren van een product gaan belemmeren. De maximale belasting ten gevolge van versnellingen wordt uitgedrukt in g-krachten.
Met behulp van zogenaamde kussendiagrammen kan van een aantal kunststoffen de minimaal gewenste dikte en het benodigde oppervlak bepaald
worden. Deze diagrammen worden door de materiaalproducenten beschikbaar gesteld. Van andere materialen zoals golfkarton is niet bekend wat de
bufferende werking is of in hoeverre zij bijdragen aan de bufferkarakteristiek
van de volledige verpakking. Om dit te weten te komen worden testen uitgevoerd. Iedere verpakkingssituatie is echter anders, waardoor steeds weer
(kostbare) testen gedaan moeten worden. Modellering zou een welkome
aanvulling zijn.
Industriële goederen
Verpakkingen voor industriële goederen worden vaak bedrijfs- of installatiespecifiek ontworpen. Door de waarde die een verpakking gevuld met product
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heeft, is dit economisch in de meeste gevallen de beste wijze van verpakken.
Standaard verpakkingen die veel gebruikt worden zijn vaten, intermediate
bulk containers (IBC’s) e.d. Onder de laatstgenoemde valt ook de categorie
flexibele intermediate bulk containers (FIBC’s), de zogenaamde big bags.
Gevaarlijke goederen
Stoffen die een gevaar kunnen betekenen voor de omgeving mogen niet
zonder meer vervoerd, opgeslagen en gebruikt worden. Het hangt af van de
mate van gevaar welke eisen gesteld worden aan de verpakking van deze
stoffen. Eisen hebben betrekking op de uitvoering van de verpakking en/of
verplichting tot vermelding van bepaalde gegevens op etiketten e.d.
In diverse wetten zijn deze voorschriften opgenomen.
Snellopende consumentengoederen - geen voedingsmiddelen
Een categorie die moeilijk onder te brengen is, bestaat uit doe-het-zelf artikelen, kantoorartikelen, producten voor persoonlijke verzorging en hygiëne,
e.d. Het zijn producten die niet heel erg kwetsbaar zijn, en in de meeste
gevallen ook niet bijzonder kostbaar. Een uitzondering vormen producten
met vluchtig oplosbare stoffen zoals verf en lijm, waarvoor goede barrières
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nodig zijn om te voorkomen dat deze stoffen door het verpakkingsmateriaal
heen diffunderen. De laatste jaren worden de vluchtig oplosbare stoffen,
door wetgeving gedreven, steeds meer vervangen door water (bijvoorbeeld
oplosmiddelarme verven). Waspoeders met enzymen mogen niet vochtig
worden omdat de enzymen actief kunnen worden en een deel van het wasmiddel later mogelijk minder goed werkt.

Voedingsmiddelen
Medicijnen
Duurzame goederen
Industriëlen goederen
Gevaarlijke goederen
Snellopende consumentengoederen
(geen voedingsmiddelen)
Tabel

Biologisch Biochemisch Chemisch Fysisch Mechanisch
xx
x
xx
x
x
xx
x
xx
xx
x
xx
x
x
x
x
x
xx
xx

x

Indicatie van belangrijkste kwetsbaarheden van verschillende
productgroepen, met een aangegeven accent van zwaarte

De kwetsbaarheden van het te verpakken product moeten dus bekend zijn
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om het materiaal of de materiaalcombinatie te kiezen waarmee de gewenste
ongeacht of het gaat om een voedingsmiddel, medicijn of fysiek product,
kan vaak wel iets zeggen over de kostprijs. Het zou goed zijn als er ook iets
gezegd kan worden over de kwetsbaarheid van het product en over de efficiëntie in de keten.
Alle bovenbeschreven activiteiten moeten wel binnen de wetgeving uitgevoerd worden. Wetgeving is in veel gevallen voor een ontwerper randvoorwaarde scheppend. Normen zijn vrijwillige afspraken om met bepaalde standaarden te werken, maar deze kunnen in de verpakkingsindustrie erg dwingend zijn. Veel producenten maken uitsluitend in het verleden genormeerde
verpakkingen waardoor ontwikkelingen zeer langzaam gaan.
Wetgeving en normering
Als op de term ‘verpakking’ gezocht wordt op de website wetten.nl dan
worden er 34 wetten, 124 Algemene Maatregelen van Bestuur of Koninklijke
Besluiten en 142 Ministeriële Regelingen gemeld waarin deze zoekterm
voorkomt. De belangrijkste wetten voor een verpakkingsontwerper zijn de
Warenwet, het Besluit beheer verpakking en papier en karton, de Europese
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Richtlijn voor Verpakking en Verpakkingsafval, de Wet op Vervoer van
Gevaarlijke Stoffen, wetgeving betreffende medicijnen, het Besluit
Verpakking en Aanduiding Milieugevaarlijke Stoffen en Preparaten, het
Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën en Warenwetbesluit
drukverpakkingen. Vanuit Europees verband is er de General Food Law
die bedrijven o.a. dwingt om binnen vier uur alle toeleveranciers en alle
afnemers van een bepaalde productie-eenheid te kunnen overleggen.
Tracking & tracing, het opsporen en vinden van verpakte voedingsmiddelen,
is daarmee belangrijk geworden.
Vanwege de hevige concurrentie is wetgeving betreffende intellectuele
eigendom ook van groter belang geworden: octrooien, merkbescherming,
modelbescherming en auteursrechten. Denk aan rechtzaken van Douwe
Egberts tegen de bedrijven die koffiepads voor de Senseo zijn gaan produceren en aan de afgekochte rechtszaak tussen Heineken en Philips over de
Beertender. Productaansprakelijkheid is uiteraard van belang. Wetgeving van
belang voor export stelt eisen aan verpakkingen. Regelgeving betreffende
veiligheid in de voedselketen is ingesteld vanuit Europa, het al genoemde
Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) en retailers gebruiken eigen
codes zoals die van de British Retail Consortium (BRC).
Veel aspecten betreffende verpakkingen zijn genormeerd vanuit bedrijfs-
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economisch oogpunt.
Dit alles heeft dwingende gevolgen voor ontwerpprocessen. Voor PET flessen
bestaan bijvoorbeeld vier genormeerde sluitingen (uitgaande van een nauwe
flessenhals). Van deze sluitingen is bekend dat ze werken; dat wil zeggen dat
de doppen goed aan te brengen zijn en dat de flessen lekdicht af te sluiten
zijn. De doppenproducent neemt in veel gevallen de verantwoordelijkheid
voor afdichting, mits de kop van de fles volgens zijn specificatie is geproduceerd. Indien een ontwerper komt met een onbekende vormgeving en/of een
afwijkende diameter dan kan dit nieuwe ontwerp uitgewerkt worden maar
de kosten bedragen al gauw een ton en het duurt ongeveer een jaar, een
tijdsperiode die voor de meeste plannen te lang is. De doppenproducent wil
er graag aan verdienen en zal slechts akkoord gaan met exclusiviteit van
gebruik voor een beperkte tijd. Door deze aspecten is het uiterst lastig te
komen met nieuwe sluitingen. De grote aantallen lijken in dit geval ontwikkelingen in de weg te zitten. Normen kunnen jaren oud zijn en soms blijkt
dat bij bedrijven geen overleg plaatsvindt over hetzelfde probleem.
Een voorbeeld uit de praktijk. Aluminium doppen bleken te scheuren bij het
opbrengen op de fles. Deze zogenaamde roll-on closures worden op een fles
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aangebracht en een set met wielen draait het schroefdraad in de dop waarbij
het schroefdraad van de fles dient als tegenmatrijs. Iedere betrokken partij,
de producent van de dop, de machine en de set wielen, adviseerde een andere
afrondingstraal voor de set wielen.

Figuur 16
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Veel oude normen en gebrek aan communicatie leiden tot problemen:
closure bleek niet goed te passen binnen de schroefdraad

Standaardmaten spelen een belangrijke rol bij metalen en kunststof sluitingen
voor flessen en potten, bij glazen potten zelf, en bij kartonnen drankverpakkingen (Tetrapak, Combibloc).
Afstand overbruggen
De afstand tussen producent en consument is vergroot en wordt nog steeds
groter door de hedendaagse globalisering. Transport kost geld en des te meer
producten per transportmiddel vervoerd kunnen worden, des te beter.
Het vakgebied logistiek houdt zich hiermee bezig en een logistiek concept
gaat uit van de grondvorm van de logistiek, het informatiesysteem,
het besturingssysteem en de inrichting van de organisatie.
De grondvorm van de logistiek is wat in de verpakkingswereld de keten
wordt genoemd. Om een verpakt product optimaal door de keten heen te
voeren, moet de keten bekend zijn. Het informatiesysteem bepaalt hoe de

Verpakking buitenstebinnen

een advies voor een diameter van een aandrukrol van een roll-on

070529 Oratieboekje ten Klooster

12-09-2007

14:03

Pagina 34

informatie door de keten heen gaat en dit kan invloed hebben op de uitvoering en bijvoorbeeld het grafische ontwerp van de verpakking.
Ketenanalyses worden in diverse sectoren uitgevoerd om een zo optimale
inrichting van de keten te kunnen realiseren.
In de voedingsmiddelenindustrie is men in 1986 begonnen met het zodanig
uitvoeren van verpakkingen dat de breedte van de transportverpakking is
afgestemd op de breedte van de vrachtwagen. Een systeem waarbij de maten
van pallets, rolcontainers en omverpakkingen geleid hebben tot een zeer
krachtig systeem: het collomoduul systeem waarbij alle omverpakkingen
(een verzamelverpakking wordt collo genoemd) moeten passen in de collomodulaire maat van 600x400 mm. Momenteel wordt eraan gewerkt om nietvoedingsmiddelen ook collomoduul te gaan verpakken.
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Figuur 17

Het collomoduulsysteem heeft als doel transportruimte zo efficiënt
mogelijk te benutten
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Veel verse producten worden in kratten vervoerd van 600x400 mm. Deze kratten worden evenals veel meermalige pallets verhuurd door bedrijven die
ervoor zorgen dat ze gereinigd weer aangeboden worden aan de verpakkers.

Figuur 18

Voor verse producten wordt veel gebruik gemaakt van meermalige
kunststof kratten

In de veilingsector wordt gewerkt met gestandaardiseerde karren (Deense
kar, Hollandse kar) die de maatvoering van de toegepaste verpakkingsmiddelen
bepalen.
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Figuur 19

Bloemenveilingen hebben een eigen maatsysteem gebaseerd op de
Deense en Hollandse kar
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De zuivelindustrie hanteert karren met een eigen maatvoering en veel
bedrijven hebben specifieke vervoersmiddelen om ervoor te zorgen dat hun
producten zo efficiënt mogelijk vervoerd kunnen worden.

Verpakking buitenstebinnen
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Figuur 20

Veel bedrijven zorgen voor eigen systemen om hun producten zo
optimaal mogelijk door de keten te sturen

Efficiënt Consumer Response (ECR) heet het systeem waarmee data over
producten die een verkooppunt passeren elektronisch doorgegeven worden
aan centrale punten zodat aanvulling snel kan plaatsvinden.
Distributiecentra spelen hierin een centrale rol en veel bedrijven bestellen
niet eens meer producten maar geven hun leveranciers afgeschermde toegang tot het voorraadsysteem zodat deze zelf kunnen zien hoeveel van hun
producten nog op voorraad staan en zelf kunnen besluiten te gaan leveren.
In veel gevallen zijn de levertijden vastgesteld.
Ketenanalyses worden gemaakt om kosten zoveel mogelijk te reduceren.
Vooral het vullen van schappen in supermarkten kost veel tijd en de laatste
jaren wordt er steeds meer overgegaan op omverpakkingen die in de winkel
gebruikt kunnen worden, maar tevens de juiste informatie voor winkelpersoneel zo goed mogelijk overbrengen en snel te plaatsen zijn op het
schap, de al genoemde retail ready packaging (ook wel shelf ready packaging
genoemd). Door de keten goed te analyseren blijken er nog steeds mogelijkheden te liggen tot verbetering.
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Retailers willen dat de producten zo efficiënt mogelijk door hun keten gaan
en stellen daarom voorwaarden aan de wijze van leveren. Toeleveranciers
hebben hier soms moeite mee, omdat bijvoorbeeld Albert Heijn (geen kleuren
op de omdoos) andere eisen stelt dan bijvoorbeeld Aldi (binnenzijde wit en
buitenzijde bedrukt of gekleurd). Een verkoper moet goed op de hoogte zijn
van alle voorwaarden en verpakkingsmogelijkheden om de productie niet te
verrassen met oplossingen die niet kunnen.
Door toepassing van elektronische dataverwerking zoals Radio Frequency
Identification (RFID) kan informatie sneller en gedetailleerder vanuit de
verpakking of het label ter beschikking komen van alle spelers in de keten.
Grote firma’s, zoals Schuitema, Wal-Mart, Metro, Johnson&Johnson, Procter
& Gamble, Deutsche Post, Philips, Europool Systems en luchthavens zijn
bezig met proefprojecten en met de daadwerkelijke invoering van nieuwe
micro-electronische systemen, inclusief RFID-tags, in de logistieke ketens en
op of in verpakkingen. In eerste instantie gaat het om het draadloos en
contactloos elektronisch kunnen identificeren van verpakkingen en/of
ladingdragers voor verbeteringen van de logistiek. Dit vakgebied is sterk in
ontwikkeling en beperkingen zitten nu nog in de kosten van de informatiedragers, maar de verwachting is dat deze gaan dalen.
Toepassingen zoals barcodelezers in apparatuur zijn al langer bekend.
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Samsung heeft een magnetron op de markt gebracht die een bepaald type
moet worden.

Figuur 21

Samsung magnetron en barcode
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In de non-food sector zijn de kosten van transport relatief gezien veel lager
waardoor er minder prioriteit ligt bij efficiënt transport.
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Figuur 22

In de non-food is de prioriteit die gesteld wordt aan efficiënt vervoer
lager

De logistieke wetenschappen hebben vanaf de jaren tachtig van de vorige
eeuw dit deel van het vakgebied op een hoger niveau gebracht waar de
industrie dagelijks voordeel mee doet.
Informatie overbrengen
Een verpakking moet veel informatie overbrengen. Het gaat niet alleen om
informatie die bestemd is voor de gebruiker, maar voor de hele keten die de
verpakking aflegt:
• informatie voor de producent van de verpakking of het materiaal
(kleurendekking spots, stanslijn coderingen, e.d.)
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• informatie voor de afvuller zoals afvulhoogtes, kleurenspots, machinecoderingen, e.d.
• informatie voor transport in de keten tot en met het verkooppunt, zoals
barcodes op de omverpakking, artikelnummers, aantallen per omverpakking, barcodes op verkoopeenheden, etc.
• informatie voor de koper zoals merk, type, soort, hoeveelheid, adressant,
houdbaarheidstermijn, etc.
• informatie voor de gebruiker over hoe en waar te openen, het gebruik,
de wijze van opslag, hoe en waar weg te gooien
• wettelijk verplichte informatie voor verschillende gebruikers in de keten.
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Veel soorten informatie zijn terug te vinden op een verpakking:
afvulhoogte en inhoud worden vaak vermeld op de hiel van een glazen
fles samen met informatie bedoeld voor opsporen en terughalen
(tracking & tracing)

Er zijn veel druktechnieken waarmee een verpakking van informatie kan
worden voorzien. De drie meest gebruikte zijn:
• hoogdruktechniek, flexografie genoemd, die gebruikt wordt op flexibel
materiaal zoals kunststof folies en golfkarton. Er kan vanaf rol maar ook
vanaf vel gewerkt worden
• vlakdruktechniek, offset genoemd, die gebruikt wordt op vellen papier en
karton of op rollen folie (de laatste slechts in geringe hoeveelheden)
• diepdruktechniek die gebruikt wordt voor hoogwaardige afbeeldingen,
mooie kleurverlopen maar hogere aanloopkosten en een hogere snelheid
kent dan de andere technieken en daarom in de meeste gevallen gebruikt
wordt voor grote hoeveelheden. Bij diepdruk wordt vanaf rol gewerkt.
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Andere technieken zijn o.a. zeefdruk, droge offset waarmee kunststof bekers
en metalen verpakkingen bedrukt worden, tampon druk en, sterk in
opkomst, digitale druktechnieken.
Voor de vertaling van een ontwerp naar een bepaald materiaal moet inzicht
bekend zijn in de kenmerken van de verschillende druktechnieken.
Toleranties van een grafisch ontwerp kunnen een grote rol spelen in het verpakkingsproces, iets waar zelden naar gekeken wordt als het grafische ontwerp van een verpakking wordt gemaakt. Meer integratie van deze disciplines zou veel voordelen kunnen opleveren betreffende kosten en een snellere
doorstroming van projecten. De dagelijkse problemen spelen zich af op het
niveau van het aanleveren van het drukwerk, bijvoorbeeld een zevenkleur
opmaak voor een zeskleuren machine, eisen stellen aan kleurechtheid met
vier kleuren flexo omdat hogere kosten niet geaccepteerd worden (geen
steunkleur), zeer gedetailleerde ontwerpen voor processen die hiervoor niet
geschikt zijn zoals foto’s die met droge offset roterend op een plastic bekertje
gerold moeten worden, het niet aanpassen van logo’s aan de druktechniek,
etc. En als het echt tegenzit komt een opdrachtgever een voorbeeld uit een
printer met hoge resolutie vergelijken met het eindresultaat, bijvoorbeeld
flexo op een kunststof folie en gaat vervolgens klagen.
Dit deel van het vakgebied wordt voornamelijk gestuurd door HBO-opgeleide
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mensen. Communicatiemodellen zijn nog steeds niet op het niveau dat ze
moeten zijn, veel opdrachtgevers willen geen tijd investeren om aan de
machine het resultaat goed te keuren en overleg te voeren. In deze sector
kan veel verbeterd worden.
De driehoek die bestaat uit de mate bescherming, het materiaal en het product, in combinatie met de distributie en dat wat op de verpakking staat, de
informatieverschaffing, kan een sleutel gaan vormen in het anders kijken
naar deze sector. Voor een goede Italiaanse maaltijd moet duizenden kilometers gereden worden. Milieu Centraal heeft hiervoor het begrip voedselkilometer geïntroduceerd. De schaalgrootte bij verwerkers van voedingsmiddelen en bij verpakkers is in veel gevallen enorm. Het besturen van de
machines wordt steeds complexer. Misschien wordt het tijd dat we de hele
keten eens anders benaderen. Vragen die we ons kunnen stellen hebben
betrekking op aspecten zoals: in hoeverre moet productie centraal geschieden
of juist decentraal, is het mogelijk om in de laatste stap kleine bewerkingen
uit te voeren zodat een halffabricaat op grote schaal gemaakt kan worden en
het product in de laatste fase, vlak voor het afvullen smaakspecifiek kan
worden gemaakt, kan er gewerkt worden met kleine verpakkingslijnen met
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Figuur 24

Een mooi grafisch ontwerp van een verpakking voor aardappeltjes
(boven) krijgt een andere dimensie als deze gevuld is, de aardappeltjes
lijken groen door de transparante inkt (onder), de ontwerper heeft hier
geen rekening mee gehouden
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simpele machines en is het mogelijk de hoeveelheid transportkilometers
hierdoor terug te brengen? En moeten we meer informatie op de verpakking
gaan zetten, zoals de transportkilometers en/of de herkomst van de ingrediënten of onderdelen? Door deze discussie op te starten kan de bijdrage aan
vermindering van milieubelasting groter worden dan met het belasten van
verpakkingsmateriaal op gewichtsbasis.
Strategische functionaliteiten
Wat de verpakking moet doen is beschreven. Hoe dit gerealiseerd kan worden, is een heel andere vraag. Aan de hand van een aantal functionaliteiten
zal dit uiteen worden gezet. Als eerste volgen een aantal ontwerpspecifieke
functionaliteiten, dan enkele economische en als laatste een aantal maatschappelijk georiënteerde.
• Ontwerpspecifieke functionaliteiten
Deze zijn gesplitst in drie functionaliteiten maar de onderlinge invloed is
groot en ze kunnen niet los van elkaar gezien worden.
-

Design
Een bedrijf doet bewust of onbewust een keuze voor een bepaalde
uitstraling. Het design moet passen bij het product en veel ontwerpaspecten spelen een rol: vorm, kleur, glans, lettertypes, grafische
afbeeldingen, grafische elementen en pictogrammen, logo’s.
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Figuur 25

Veel aandacht is besteed aan design en de onderlinge afstemming van
de flessen met verschillende inhoudsmaten door gebruik te maken van
computeranimaties
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Psychologische aspecten
Veel aspecten van psychologische aard hebben invloed op de waarde
die wij een product toekennen. Kleuren hebben invloed op onze
mening over een product. Een merknaam voegt emotie toe, een naam
van een product (type of soort) kan een bepaalde associatie oproepen,
cultuur bepaalt hoe we tegen zaken aankijken. Karnemelk is rood in
Nederland terwijl in veel andere landen rood gebruikt wordt voor volle
melk. Veel verpakkingsvormen zijn eveneens cultuurbepaald, denk aan
bordeaux en bourgogneflessen voor wijn, whisky- en cognacflessen e.d.

43
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Figuur 26

Bolletje heeft een nieuwe lijn producten in de markt gezet waarbij
ontwerp, naam, product, vormgeving op elkaar zijn afgestemd.
De afbeelding van de bovenste verpakking van ‘nogal lange vingers’ is
zodanig uitgewerkt dat deze kan staan en meer opvalt op het schap
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Technische werkwijze
Een product dat prettig werkt en de gebruiker een goed gevoel geeft
wordt sneller gekocht of leidt sneller tot herhalingsaankopen.
Integratie van product en verpakking vindt steeds meer plaats en
goede werkingprincipes liggen hieraan ten grondslag. De wijze waarop
een materiaal ervaren wordt, hoe het aanvoelt, het contact met de
huid, de beweging van de handeling (semiotiek), het moet allemaal
passen bij het product en bij de verwachting van de gebruiker.

Verpakking buitenstebinnen

44

Figuur 27

De beugelfles van Grolsch is een verpakking waarvan de wijze van
openen goed past bij het product bier

• Bedrijfseconomische aspecten
- Kosten van de verpakking
Een product dat veel kost biedt meer ruimte om iets met de verpakking te doen. De verpakking van 20 ml eau de toilette van vijftig euro
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kan gerust 1 euro kosten, terwijl de eenmalige fles met dop en etiket
voor 30 cl bier nog geen acht cent mag kosten. Gemiddeld hangt een
Euro aan inkoopwaarde van de verpakking samen met een bruto
marge van het verpakte product van bijna het dertienvoudige. De zogeheten Toegevoegde Waarde van het Verpakken index (TWV-index)
varieert van 1,7 tot 22,3 voor een reeks onderzochte productgroepen
(Crowe et.al., 2003).
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Figuur 28

Bij cosmetische producten is er meer ruimte voor verpakkingskosten dan
bij voedingsmiddelen

• Kosten van het verpakkingsproces
-

Per bedrijfssector zijn bepaalde snelheden gangbaar.
Machineleveranciers voor de snelheidsbepalende machines zijn meestal beperkt en de werkwijze varieert niet zoveel per bedrijf. Hierdoor is
per bedrijfstak sprake van een overeenkomende wijze van werken en
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de kosten lopen niet ver uiteen. Bestaande lijnen voor veel producten
zijn duur en investeringen moeten over vele jaren worden afgeschreven.
• Maatschappelijk georiënteerde functionaliteiten
-

Politieke aspecten
Wetgeving is randvoorwaarde scheppend maar het is een besluit van
het bedrijf in hoeverre ze hierin willen gaan. Veel bedrijven voelen zich
kwetsbaar nu informatie steeds sneller bereikbaar is voor een steeds
grotere groep mensen (via YouTube bijvoorbeeld). Vooral grote merken
hebben angst om mikpunt van een actie te worden en veel bedrijven
proberen daarom zo integer mogelijk te werk gaan.

-

Regionale/mondiale aspecten
Afvalproblematiek, zwerfvuil, broeikaseffect, stimuleringsprogramma’s
voor werkgelegenheid, kunnen allemaal invloed hebben op een ontwerp omdat materiaalkeuzes of uitvoeringen gestuurd kunnen worden.

Het zou interessant zijn de ontwerpspecifieke functionaliteiten verder uit te
zoeken en de relatie met de evolutietheorie van collega Arthur Eger van de
vakgroep Design & Styling te leggen. Een bepaalde technische werking die
algemeen geaccepteerd raakt, wordt de norm van gebruik en verschuift in
feite van de meer strategische kant van het schema naar de meer tactisch
georiënteerde kant. Zeep hoort in een pompje te zitten, net als scheerschuim
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in een spuitbus (de Vergulde Hand met zijn scheerzeep is een uitzondering,
een van de oudste merken in Nederland) en een doos zonder handgrepen
wordt over een tijdje niet meer geaccepteerd. De zwaarte per ontwerpfunctionaliteit zal wel eens kunnen verschuiven over de levenscyclus van een
product.
Deze meer strategisch georiënteerde functionaliteiten zullen in de praktijk
meer door de commerciële mensen in een bedrijf worden ingevuld, terwijl
de tactische meer bij de technisch georiënteerde mensen liggen.
Hoe vindt nu een ontwerptraject plaats in de praktijk? Wie neemt het besluit
over de verpakking, wie werkt het principe uit, wat voor functies worden er
in zo’n traject betrokken? Vragen die per bedrijf anders ingevuld zullen worden. De grote lijnen zijn echter duidelijk te maken aan de hand van het
beslissingsproces.
Het beslissingsproces
De beslissingsketen kan worden voorgesteld aan de hand van een schema
afkomstig uit de auto-industrie: commerciële mensen zoals marketeers,
category managers, product managers, etc. hebben als doel omzet vast te
houden of te vergroten en komen met ideeën voor nieuwe producten, ver-
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pakkingen en product-verpakkingscombinaties. Aan ontwerpers wordt
gevraagd de ideeën uit te werken en te visualiseren. Diverse berekeningen en
analyses, bijvoorbeeld betreffende kosten, sterkte, milieu, e.d. kunnen worden uitgevoerd en er wordt een beeld verkregen van dat wat men op de
markt wil brengen. Daarna moet het proces voor het maken van de producten, verpakkingen en verpakkingsmachines uitgewerkt worden. Machines en
gereedschappen moeten gekozen en uitgewerkt worden. Als dit bekend is,
is de blauwdruk voor productie af en kan een validatie volgen waarin de
vraag of met de voorgestelde oplossing het gestelde doel bereikt kan worden,
beantwoord moet worden. Als het antwoord op deze vraag positief is, dan
kunnen de voorstellen geïmplementeerd worden en kan de productie aanvangen. Het spreekt voor zich dat in productie optimalisatie continu zal worden
uitgevoerd volgens diverse methoden zoals Six Sigma, op basis van Kaizen,
waarbij Statistic Process Control kan worden toegepast, etc. In de commerciële fase en in de ontwerpfase kunnen ook diverse hulpmiddelen ingezet
worden om onzekerheid te reduceren. Voorbeelden hiervan zijn Quality
Function Deployment, Failure Mode Effect Analysis, Finite Element Method,
diverse simulaties, etc.
Marketing

Productie

R&D
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De beslissingsketen schematisch voorgesteld

Het schema gaat ervan uit dat terugkoppeling plaatsvindt met de grote
beslissingsstappen in de keten. In de verpakkingsindustrie vindt deze terug-
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koppeling te weinig plaats. Iedere schakel is zeer individualistisch bezig en
communicatie in de keten ontbreekt in veel gevallen. Commerciële mensen
schakelen onderzoeksbureaus in en proberen zekerheid te verkrijgen over de
wensen van de consumenten. Geen gemakkelijke opgave in een verzadigde
markt. Wat voor product moet er nu weer bedacht worden om onderscheid
te maken?
De ontwerpfase is in de praktijk ook geen eenduidige fase. In Nederland zijn
veel verpakkingsdesignbureaus actief die zich vooral bezig houden met het
grafische ontwerp van een verpakking. Het zijn industrieel ontwerpbureaus
of producenten van verpakkingen die zich bezighouden met het driedimensionale ontwerp. In een enkel geval zijn het producenten van machines
omdat veel verpakkingen pas op de machine gevormd worden (vorm-vulsluit machines). Voor diverse analyses en simulaties zoals sterkteberekeningen,
moldflow analyses, e.d. bestaan verschillende bureaus, wat het web van
actieve partners nog complexer kan maken. De verpakkingswereld is een
veld van expert knowledge, veel details kunnen een verpakking en/of verpakkingsproces maken of breken en voor ontwerpers is het lastig de gehele
keten volledig te overzien. Gecombineerd met de weinige opleidingen op dit
gebied en het gebrek aan overzicht en structuur, hebben we een potentiële
oorzaak voor fouten gevonden.
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Daar komt bij dat de stap waarbij het verpakkingsproces ingericht moet worden, nog steeds een weinig onderzochte stap is. Een standaard methode is er
niet. Als voorbeeld van een aanpak die risico’s herbergt, kan de bouw van
een productiehal genoemd worden. In verband met de angst een planning
niet te halen wordt in veel gevallen een gebouw neergezet terwijl er nog
geen idee is over de functies en de opbouw van de verpakkingslijn. In het
ergste geval past de verpakkingslijn er niet in of moet de lijn zo aangepast
worden dat op voorhand al gezegd kan worden dat de gewenste snelheid
niet gehaald zal worden. Investeringen aan gebouwen, bijbehorende infrastructuur en machines zijn hoog en de vraag is in hoeverre het verpakkingsconcept waarvoor het gebouw wordt neergezet nog geldig is tegen de tijd dat
de productie kan opstarten. En tevens is het de vraag hoe lang de verpakking
en daarmee de machines actueel zijn en blijven binnen de afschrijvingstermijn.
Een verpakkingslijn bestaat uit veel verschillende machines die (meestal)
verschillende handelingen verrichten. Bij de opbouw van de verpakkingslijn
wordt de bottleneck theorie gebruikt. De vulmachine, ook wel de pay-off
machine genoemd, de machine die het geld moet terugverdienen, is normaliter de duurste en alle processen worden hierop afgestemd. Dit betekent dat
aanvoerende machines in potentiële snelheid afnemen tot de vuller en dat
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afvoerende machines in potentiële snelheid toenemen. De snelheid over de
lijn kan worden geschetst als een V-diagram. Er bestaat erg veel onzekerheid
over de werkelijk te behalen productiesnelheid. Verpakkingen hebben relatief
hoge toleranties en het ontwerp en de eraan gestelde eisen beïnvloeden de
te behalen snelheid. Vooraf is niet te zeggen hoe snel een lijn kan draaien
uitgaande van een bepaald ontwerp van een verpakking. Dit betekent dat het
niet mogelijk is een exacte schatting te geven van de kostprijs van het product. Vanwege deze onzekerheid en vanwege het gebrek aan professionaliteit
in de sector komt het regelmatig voor dat bedrijven geen idee hebben van de
werkelijke kosten van een verpakt product. Veel verpakkingslijnen komen
niet boven een rendement (overall effective efficiency, OEE) van 50%. Dat wil
zeggen dat minder dan de helft van het aantal verpakte producten geproduceerd wordt dan wat theoretisch mogelijk is.
Voorbeelden van processen die moeilijk beheersbaar zijn, zijn etiketteren,
sealen, verwerken van kunststof folies, het opzetten en vullen van vouwkartonnen doosjes, e.d. Processen waarbij meer dan twee producten of materialen een rol spelen veroorzaken vaak storing omdat het aantal variabelen
erg groot is. Daarbij komt dat de inkoop van veel verpakkingen en verpakkingsmaterialen uitgevoerd wordt op basis van een technische specificatie,
een vrij exacte beschrijving van dat wat gekocht wordt. Vaak blijkt deze spe-
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cificatie niet compleet te zijn en blijkt een functionele specificatie te ontrol kunnen spelen, zoals hechting en wrijvingsaspecten, ontbreken vaak.
De hiervoor geschetste combinatie van oorzaken heeft tot gevolg dat veel
verpakkingsontwerp projecten stranden in schoonheid, producten moeten
worden teruggehaald uit de markt omdat een wezenlijk aspect over het
hoofd is gezien, of dat een verpakkingsontwerp zodanig moet worden
gewijzigd dat het concept zijn sterkte verliest.
Ik schets hier een beeld dat uiteraard algemeen is, per industriële sector zijn
er verschillen.
Van de markt naar de verpakkingslijn
Het is fascinerend te lezen dat door consumenten van de meer dan 1000
nieuwe producten die jaarlijks in de supermarkt of drogisterij worden
geïntroduceerd, ruim 700 producten niet of nauwelijks worden opgemerkt
(Beagle Creative Marketing Agency met Rijksuniversiteit Groningen, 2007).
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70% van de keuzes wordt gemaakt voor het schap

Beagle vroeg aan 800 respondenten om een recent geïntroduceerd en vernieuwend product te noemen. Producten die het meest genoemd werden
waren: Pringles, Senseopads en de Breezer, respectievelijk zeven, acht en elf
jaar oud ten tijde van het onderzoek. Het enige recent geïntroduceerde product dat wel is doorgedrongen tot de consument blijkt Dove Summer Lotion
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(bodylotion met bruiningsingrediënt) te zijn.
Een aparte categorie van verpakkingen is specifiek bedoeld om aandacht te

Figuur 31

Om extra aandacht te krijgen wordt op veel verpakkingen gezet dat het
product nieuw is of dat er een nieuwe component in zit, de vraag is of
dit opgemerkt wordt en of het leidt tot meer verkoop
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trekken, acties te begeleiden, en producten prominent in het zicht te plaatsen: de display verpakkingen. Vernuftige constructies van karton, hoogwaardig bedrukt, die als een soort winkelschap geplaatst kunnen worden.
De indruk die nieuwe producten maken is minder dan marketeers meestal
voor ogen hadden. Op inschattingen van commerciële mensen worden
verpakkingen en verpakkingslijnen ontworpen en worden investeringen
gedaan. Er is wel eens gesteld dat commerciële mensen de inschatting wel
positiever moeten doen lijken, omdat ze anders geen budget vrij krijgen voor
investeringen voor verpakkingslijnen of verpakkingsmachines en dan zou
ontwikkeling en innovatie volledig stil staan. Ondanks de vele ontwikkelingen op het terrein van marktonderzoek, blijkt het nog steeds moeilijk een
behoefte goed weer te geven en een product te verzinnen waarmee deze
behoefte vervuld wordt. De vleesindustrie lukt het haast niet om nieuwe
concepten succesvol op de markt te brengen. Denk aan de strijd die op het
schap gevoerd wordt in bijvoorbeeld de cosmetische wereld door de introductie van steeds meer mannenproducten die een plaats moeten krijgen
naast de vrouwenproducten.

51
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Steeds meer mannenproducten zorgen ervoor dat er minder beschikbare
ruimte op het schap aanwezig is waardoor de strijd heviger wordt

De concurrentie in de markt is hevig en een idee moet meestal snel uitgevoerd worden, waardoor er veel tijdsdruk op een project staat: een korte
‘time-to-market’. In de retail krijgt een nieuw product drie tot zes maanden
tijd om zich te bewijzen. Dit betekent dat er veel inspanning in reclame en
acties gestopt moet worden om een product bekend te maken. Design gaat
daarom een steeds belangrijkere rol spelen.
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Figuur 33

Steeds meer wordt er gestreefd naar concepten die betreffende alle
aspecten kloppen: naam, product, vorm, kleur, lettertype, stijlelementen,
etc. Hier als voorbeeld een verpakking voor after shave

De consument blijkt moeilijk te vangen. Aan de ene zijde is daar de wens
bepaalde producten te kunnen blijven kopen (waarom wordt bijvoorbeeld
yoghurtijs van Hertog niet meer verkocht?), aan de andere zijde wenst een
consument zo nu en dan verandering. Neem als voorbeeld de introductie
van de theepiramides van Lipton. Theezakjes functioneren toch goed genoeg,
waarom dan een nieuw soort theezakje dat veel duurder is? Meerwaarde
creëren kan als het concept compleet is: thee waarvan gezegd wordt dat
deze beter smaakt in een nieuwe verpakking op een andere wijze gepositioneerd.
Een interessant onderzoek in dit kader is dat van Marieke Henselmans (2006)
waaruit blijkt dat wij de prijs van € 1,79 nog als goedkoop beschouwen,
volgens haar daarom de prijs van theepiramides, pannenkoekbeslag in
schudflessen en koffiepads (overigens in juni 2007 niet meer die prijs).
De wijze waarop wij leven is momenteel sterk aan het veranderen. Vooral
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Theepiramides in plaats van zakjes verkopen goed, ondanks het feit dat
de prijs veel hoger is

eetgewoontes wijzigen sterk. Door de week wordt er steeds minder aandacht
en tijd besteed aan het bereiden van eten. Koken bestaat steeds meer uit het
mengen van voorverpakte ingrediënten en deze op de juiste wijze behandelen
en opwarmen. De supermarkten concurreren met de Chinees en de pizzabezorger door een goede prijs-kwaliteit verhouding aan te bieden van kant
en klare maaltijden. Voorverpakte salades bevatten sachets met saus, croutons
en andere garnering, gasverpakt met lange houdbaarheid. Meerdere soorten
sla door elkaar, maaltijden die enige jaren geleden voor veel consumenten
niet denkbaar waren. Per dag worden er tussen 500.000 en 1.000.000 pizza’s
bezorgd in Nederland.
Er zijn veel consumenten die in het weekend daarentegen juist de tijd
nemen voor het bereiden van een goede maaltijd en veel inspanning verrich-
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ten om aan de juiste ingrediënten te komen. En er zijn consumenten die
bewust voor biologisch geteelde producten kiezen.
Supermarktketen Albert Heijn heeft laten weten dat de gezondste producten
uit zijn assortiment vorig jaar een omzetstijging lieten zien van 23 procent,
tegen een omzetstijging van zijn hele assortiment met 9 procent. Producten
met het zogenoemde klavertjevierlogo bevatten minder calorieën, minder
suiker en minder vet dan vergelijkbare producten (Albert Heijn, persbericht
23 maart 2007).
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Figuur 35

Gezondheidslogo’s hebben de verkoop doen stijgen

Al deze markttrends worden vaak weergegeven met G’s, afhankelijk van de
opsomming kunnen dit er drie tot zes zijn: gemak, genot en gezond, en daarnaast gewin (kosten en baten worden afgewogen), geweten (milieu, biologisch geteeld, geen kinderarbeid, etc.) en ‘on-the-Go’ (er wordt steeds meer
onderweg geconsumeerd).
Niemand weet waar al deze ontwikkelingen de komende tien jaar toe zullen
leiden. Dat deze wijze van bereiden en verschaffen van maaltijden nu uitermate inefficiënt is ingericht is duidelijk. Het feit dat Nederlanders steeds
minder koken en steeds gemakkelijker omgaan met deels of geheel voorbereid voedsel, biedt kansen voor nieuwe initiatieven.
Van duurzame goederen worden de levenscycli steeds korter. Dit vraagt
om een gestructureerde aanpak voor het brengen, maar ook het halen van
producten. Internetbestellingen nemen toe en bezorgdiensten groeien snel.
Samenvattend kan gesteld worden dat de consument verandert, en dat de
wijze van omgaan met en het aanschaffen van producten eveneens wijzigt.
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De huidige verpakkingsontwerpers hebben in veel gevallen niet de specifieke
kennis die nodig is om producten in combinatie met verpakkingen te ontwerpen, wat leidt tot fouten en tot projecten die onuitvoerbaar blijken te
zijn. Deels komt dit doordat opleiding op dit terrein ontbreekt. Daarbij komt
dat meerdere partijen in deze fase van de beslissingsketen actief zijn:
designers, ontwerpers, engineers, veel vertaalslagen moeten worden
gemaakt en een ontwerp kan hierdoor wijzigen. Bijkomend probleem is dat
de verpakking in de meeste gevallen pas ontworpen wordt als het product al
af is. De wijze van het opzetten van een verpakkingslijn is niet bekend en
vooraf kan niet voorspeld worden wat het rendement zal zijn.
Dit is de spagaat waar de wereld van het ontwerpen van verpakkingen zich
in bevindt. Aan de ene kant is daar de onzekerheid en onbekendheid van
commerciële mensen met de markt, aan de andere kant de onzekerheid van
wat er zal gebeuren op de verpakkingslijn.
Daartussenin moet het ontwerp van de verpakking gemaakt worden en moet
het proces worden ingericht. En dit alles zodanig dat met een bepaalde
zekerheid kan worden voorspeld of de doelen bereikt zullen worden: omzet
en winst.
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Het gevolg is dat in veel gevallen de veilige weg gekozen wordt. Een ontwerp
Dit levert bijzonder creatieve studies op, maar realisatie is uiterst moeilijk.
Voor veel bedrijven is dit een reden om dan maar het grafische ontwerp te
veranderen en de rest te laten zoals het is. Dan hoeft de verpakkingslijn ook
niet aangepast te worden. Het is een combinatie van onbekendheid, angst,
onkunde en het kiezen van een veilige weg.
Er zijn veel bedrijven die wel innoveren en die uitgebreide ervaringen opgedaan hebben met innovatieprojecten op verpakkingsgebied. Ervaringen
lopen sterk uiteen en het mag duidelijk zijn dat als een project niet geslaagd
is, veel overbodige kosten zijn gemaakt, het voor de hand ligt dat een volgende keer een veilige weg gekozen wordt. Uiteindelijk beperkt dit de innovatiekracht van het bedrijfsleven.
De verpakkende industrie wil graag op weg naar concepten met toegevoegde
waarde, wil innoveren. Maar gezien bovenstaande zal duidelijk zijn dat dit
niet meevalt. De ontwikkeling van de Beertender duurde negen jaar, overschreed de oorspronkelijke planning 4,5 keer en de kosten nog veel meer.

Verpakking buitenstebinnen

wordt gemaakt zonder technische kennis van materialen en/of producten.

070529 Oratieboekje ten Klooster

Figuur 36

12-09-2007

14:05

Pagina 56

Verpakkingen, grote diversiteit, een uitgebreid vakgebied
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De Breaker van Friesland Foods kende de nodige introductieproblemen en
het heeft bijna twee jaren geduurd voordat de machines in de buurt kwamen
van de snelheid die ingecalculeerd was. De koffiepad is voor de innoverende
kracht achter het project, Douwe Egberts, niet het succes geworden dat
gewild was. De juridische positie na acht jaar van rechtszaken voeren tegen
partijen die inbreuk maakten op het patent was dermate moeilijk dat afgezien is van het aanpakken van de vele concurrenten die inmiddels de markt
betreden hadden. Overigens moet wel gesteld worden dat Nederland als
klein land hiermee bijzondere product-verpakkingscombinaties in de markt
heeft gezet die tonen dat durf en doorzettingsvermogen op termijn succes
hebben. En meestal blijkt dat dit soort nieuwe producten een spin-off krijgen
die vooraf niet voorzien is.
Hiermee eindigt de dwarsdoorsnede op het vakgebied van het ontwerpen
van verpakkingen, een multidisciplinair en in mijn ogen uiterst boeiend
vakgebied met veel problemen die nog opgelost moeten worden.
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Onderzoeksthema’s
Vijf onderzoeksthema’s heb ik gedefinieerd om bovenstaande problematiek
uit te werken.
In het kort gedefinieerd zien ze er als volgt uit.
• Ontwerpmethoden
Het ontwikkelen van ontwerpmethoden voor product en verpakking tegelijkertijd en in nauwe samenhang. Het werken vanuit een functionele
specificatie, concepten die meerdere stappen in de keten kunnen overstijgen horen hierbij. Wanneer moet de verpakking, zowel primair als secundair, meegenomen worden in het ontwerpproces, en hoever moet dit concept gaan? Hoe kunnen combinaties van product en verpakking leiden tot
betere producten en tot innovaties?
Een productontwerper moet iets kunnen zeggen over de kwetsbaarheid
van het te verpakken product en over de efficiëntie in de keten zoals
hij/zij dat ook kan over de kostprijs en moet hierover een dialoog kunnen
aangaan met de verpakkingsproducenten.
• Supply Chain 2015
Centrale vraag is hoe we in 2015 ons eten op ons bord krijgen en hoe we
producten aanschaffen. Gebruiksgemak, snel en toch hoog kwalitatief en
gezond eten, producten via internet bestellen en thuis krijgen, wat zijn de
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gevolgen voor de verpakking, moeten we de keten herontwerpen, moet er
kingsproducenten om naast een product een dienst te leveren?
• De verpakkingslijn van de toekomst (Packaging line of the future)
Hoe moet een verpakkingslijn ingericht worden, wat is de meest logische
volgorde van het nemen van beslissingen en waar in het ontwerpproces
moet dit opgepakt gaan worden en op wat voor manier? Moet een lijn
centraal en groot ingericht worden, of juist klein, flexibel en decentraal?
En hoe kan aan de hand van het ontwerp een betere inschatting van het
rendement gemaakt worden zodat terugkoppeling naar commerciële verantwoordelijken beter gemaakt kan worden?
• De intuïtieve verpakking
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verpakkingen voor iedereen begrijpelijk
zijn en gemakkelijk te openen zijn? Vanuit de ontwerpbenadering design
for all moet het mogelijk zijn verbeteringen te behalen. Standaardisatie
van symbolen en werkwijzen kan hier mede aan bijdragen.
• De wispelturige consument
Waardoor laat de consument zich beïnvloeden, hoe belangrijk is het
design van de verpakking en wat zijn de onderscheidende elementen
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hierin? Wat is een methode om aan de hand van bepaalde strategisch
georiënteerde keuzes het designproces beter te structureren? Een samenwerking met Wageningen Universiteit behoort tot de mogelijkheden. Te
denken valt aan een uitbreiding van de Wageningen Innovation
Assessment Tool (WIAT) waarmee onzekerheden in innovatietrajecten
benoemd kunnen worden zodat hierop geanticipeerd kan worden en de
slagingskans van innovatieprojecten vergroot wordt.

Figuur 37

De wispelturige consument, de verpakking links met vegetarische
producten ging pas goed verkopen nadat er een vouwkartonnen sleeve
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omheen gedaan was

Als voorbeeld van een functionele specificatie een onderzoek naar thermovorm producten, producten die gemaakt zijn uit een verhitte kunststoffolie
die in de vorm geduwd, gezogen en/of geblazen is. Dergelijke producten zijn
lastig te tekenen. Omdat de materiaalverdeling niet bekend is, is ieder product anders. Het is dus niet mogelijk van een thermovorm product de materiaaldikte te vergelijken met die uit de tekening. Een functionele specificatie
biedt daarom veel voordeel. Door te beschrijven wat de verpakking moet
doen en hiervoor een test te bedenken waarmee dit gecontroleerd kan worden, wordt een werkwijze gekozen die veel voordeel biedt. Ook voor kartonnen dozen kan deze werkwijze veel voordeel bieden.
De leerstoel
Bovengenoemde thema’s bevatten veel werk voor een leerstoel van een dag
per week en dan nog slechts voor een periode van vier jaar. Een leerstoel
met een opdracht van het Nederlands Verpakkingscentrum, de enige ketenvereniging in Nederland op het gebied van verpakken en met meer dan
500 lidbedrijven voortrekker in informeren, opleiden en belangenbehartiging.
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Een interieur voor een geschenkverpakking waarvoor een functionele
specificatie is opgesteld met testen om het gewenste resultaat te
verkrijgen, bij vallen mag de fles niet uit het interieur los komen,
het vullen van de doos mag geen problemen geven, etc.

Vanuit het NVC is ook een uniek klankbord gerealiseerd met het NVC-verenigingsbureau en tien lidbedrijven die een extra financiële bijdrage leveren.
Door de leerstoel te steunen, wil de vereniging verdere duurzame, innovatieve ontwikkeling van de gehele verpakkingsketen, van grootwinkelbedrijf tot
grondstofleverancier steunen. De doelen die het NVC gesteld heeft zijn vrij
concreet en bestaan uit aantallen studenten die verpakkingsonderwijs genoten moeten hebben en uit een aantal afstudeeropdrachten op het terrein van
verpakken. Fundamenteel wil het NVC met de leerstoel een plek in de universitaire onderwijs- en onderzoekswereld helpen creëren die meerwaarde
biedt voor de Nederlandse maatschappij en het Nederlandse bedrijfsleven.
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In een wereld waar de bedrijven internationaliseren en het geld met een
druk op de knop van bestemming verandert, is kennis een cruciale concurrentiefactor. Het NVC zet dan ook zijn nationale en internationale netwerk in
ten bate van de leerstoel.
De universiteit verwacht een bijdrage aan onderwijs en onderzoek.
Publicaties moeten er komen, want dat betekent puntjes scoren.
Een tweede spagaat; de verwachting van de betalende bedrijven versus de
verwachting van de universiteit.
Waar sta ik na 1 jaar?
Als medebegeleider heb ik inmiddels een afstudeerder begeleid (Procter &
Gamble), een bachelor heeft zijn opdracht onder mijn begeleiding uitgevoerd
(Hakvoort). Momenteel zijn er twee afstudeerders actief bij Euromouldings
en Friesland Foods, binnenkort begint een derde aan zijn opdracht bij Smurfit
Kappa Zedek, vier bachelors werken aan een opdracht (Campina, Friesland
Foods, H.J. Heinz, Infodish), meer opdrachten liggen er en ik heb vertrouwen
in het realiseren van dat deel van de doelen van het NVC. In het tweede jaar
in project K wordt het vakgebied uiteengezet in twee middagen, aan een
minor vak wordt gewerkt. Een 5 EC mastersvak loopt momenteel bij de vakgroep Ontwerp, Productie en Management (OPM), opgezet samen met Eric
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Lutters en dat gevolgd wordt door een kleine veertig studenten. In het kader
hiervan zijn werkbezoeken afgelegd aan regionale bedrijven Grolsch,
DC Sanders, Bolletje en AGI Van de Steeg. Het feit dat dit vak twee hoofddocenten heeft is een bewuste keuze, ik zit hier immers tijdelijk, dan ook nog
eens slechts één dag per week en ik zou graag willen dat het vak gesteund en
voortgezet wordt voor het geval ik weg zou zijn. Er is een uitwisseling met
Wageningen Universiteit voor lesgeven over verpakkingen.
Belangstelling van enkele buitenlandse universiteiten voor het curriculum
van het vak Packaging Design and Management is aanwezig, maar tot nu toe
heb ik deze contacten niet te intensief gemaakt om niet onder te sneeuwen
in te veel initiatieven. Ik ben zeker van plan dit wel te gaan doen in de toekomst.
De onderzoeksdoelstellingen zou ik kunnen realiseren door zelf onderzoek
te doen en papers te schrijven om publicaties te verkrijgen. Of door voorstellen voor nationale en internationale researchtrajecten te formuleren voor
tweede geldstroom financiering. Het lijkt mij niet de meest efficiënte aanpak. Het bedrijfsleven heeft een positie binnen de universiteit verworven en
moet zich realiseren dat er behalve bacheloropdrachten en afstudeerders
veel kansen liggen voor diepgravender onderzoek. Door post-docs of aio’s in
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te zetten kan het vakgebied professioneler gemaakt worden, hetgeen zeker
ook een positief effect zal hebben op de ‘bottom-line’ van de ondernemingen. Een post-doc of een aio levert het meest op: concrete resultaten voor
het bedrijfsleven én wetenschappelijke publicaties. Bij het oplossen van ontwerpvraagstukken, vooral als het gaat om het inschatten van haalbaarheid
van concepten, kan uitstekend gebruik gemaakt worden van het VR lab (virtual reality laboratorium). De vraagstukken over het functioneel specificeren
sluiten goed aan bij scenario based design dat op de afdeling gedoceerd
wordt. Het vakgebied past daarom in mijn ogen goed bij Industrieel
Ontwerpen aan deze universiteit. Een universiteit die klein is, maar interessante faculteiten heeft die wat kunnen betekenen voor de verpakkingswereld in een regio waarin zakelijk veel gebeurt op verpakkingsgebied.
Reed Business heeft het initiatief opgezet een Zakboek Verpakken te gaan
uitgeven. Als redactielid samen met Em. prof. dr. Hans Dirken, Em. prof.
Frans Lox en ir. Ton Schilperoord, onder leiding van Francisco Tijsse Klasen,
wordt veel kennis beter bereikbaar en komen overzichten beschikbaar voor
het bedrijfsleven. Geweldig dat veel leden van de Beroepsvereniging op verpakkingsgebied, de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen (VNV)
hieraan een bijdrage leveren.
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Management en Bestuur, afdeling Technische Bedrijfskunde, ben ik gevraagd
hem mede te begeleiden. Hij heeft zich beziggehouden met een intern
logistiek vraagstuk gestuurd vanuit veranderingen in de markt. Het groeiende aantal varianten van de omverpakkingen moet nog steeds over dezelfde
transportbanden vervoerd worden wat op korte termijn grote problemen
gaat geven. Naast de verschillende scenario’s voor wijzigingen aan de transportbanden bleek het wijzigen van de verpakking ook een passend scenario,
mede gezien lopende ontwikkelingen richting retail ready packaging (deze
ontwikkeling wordt gestimuleerd door Tesco in Groot Brittannië en door
Carrefour in Frankrijk). Dit project toont de meerwaarde aan van interfacultatief samenwerken, wat op deze universiteit geen barrière vormt.
Jammer overigens dat het UT-nieuws die dit project in het nieuws heeft
gebracht, dit niet heeft belicht.
Momenteel wordt afstudeerder Jan Tijssen, die zich bezighoudt met
design and emotion vraagstukken, mede begeleid door Thomas Rompay
van Gedragswetenschappen, afdeling Marketingcommunicatie &
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Consumentenpsychologie (MCP). Er is nog veel meer samenwerking denkbaar met andere faculteiten bij verpakkingsproblemen.
Het NVC wil, gelijk aan mijn doelstelling, de leerstoel uitbouwen en zorgen
voor continuïteit voor de langere termijn. Als het bedrijfsleven tegen verpakkingsvraagstukken aanloopt dan moeten ze aan Industrieel Ontwerpen op
de Universiteit Twente denken. Bij het NVC is een manager
Kennisontwikkeling en Projecten aangetreden die voor de gehele vereniging
innovatieprojecten initieert. Daarbij kijkt hij natuurlijk ook naar de mogelijkheden die de leerstoel biedt.
Marti Pluygers heeft mij benaderd met het verzoek een promotiestudie te
mogen doen naar de invloed van transparantie van verpakkingen in de
banket- en bakkerijwereld. Sponsoren voor het onderzoek zijn aanwezig en
het enthousiasme van haar is groot. Er zullen situaties gecreëerd worden in
winkels waarmee het werkelijke gedrag van consumenten getest kan worden. Een unieke kans waar ik erg blij mee ben, mede gezien het feit dat dit
soort initiatieven niet vaak ontplooid worden in deze sector.
Dankwoord en waardering
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Na opgegroeid te zijn in een fantastische omgeving in Drenthe ging ik
Industrieel Ontwerpen studeren in Delft, toen nog een unieke studierichting.
Door professor Baudet ben ik in aanraking gekomen met verpakkingen.
Eerst door een literatuurstudie over kurk en kurkentrekkers, later door mijn
afstudeerproject bij Heineken. Hij is niet meer onder ons, maar hij was
bijzonder inspirerend.
De mensen van Heineken, eerst als begeleider en later als collega’s waarvan
ik Herman van de Bergh en Cathrien Ruoff wil danken voor het enthousiasme
voor het vakgebied dat ze wisten over te brengen.
Elly, mijn vrouw, voor het antwoord op de vraag of ik ontslag zou nemen bij
het kleine bureautje waar ik na Heineken werkzaam was: “Als je er iets minder chagrijnig van wordt, zou ik het meteen doen”. Dat antwoord had ik niet
verwacht en ik moest een daad stellen en de volgende ochtend heb ik mijn
ontslagbrief getypt.
Ton van Veen, mijn compagnon, die het zag zitten een ontwerpbureau te
beginnen en niet terugdeinsde voor de verpakkingswereld. Die stoïcijns blijft
werken, ondanks alles wat er om hem heen gebeurt en iemand waarvoor
geldt: 1+1>2. Veel dank daarvoor.
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Robert de Groot die zei dat uiteindelijk de druppel de steen zal doen uithollen, toen ik op het punt stond te stoppen met acquisitie voeren voor verpakkingsopdrachten. Een leuze waaraan ik vaak heb teruggedacht.
Het Nederlands Verpakkingscentrum: Paul Janssen, Gert Schaap, Jeroen
Kaldenhoven, Michaël Nieuwesteeg, Oscar Faber, Helen Crowe en de dames
Hélèn van Luijken, Irma Walstra, Marije Baas en de vele anderen die daar
werken of gewerkt hebben, voor de mogelijkheid les te geven in de leerlijn
verpakkingskunde. Bedenk goed: de docent leert het meest.
Hans Dirken met zijn absurde idee om al die inzichten op verpakkingsgebied
eens te gaan structureren, wat geleid heeft tot een proefschrift en waarbij
hijzelf optrad als promotor.
Han Brezet die bereid was op te treden als medepromotor.
Alle steun van de medewerkers van Plato product consultants, uiteraard Ton
van Veen, en daarnaast Karen van de Stadt en Erica Wijnsma.
De UT voor de durf deze leerstoel op te nemen. Faculteit CTW, opleiding
Industrieel Ontwerpen voor mijn benoeming.
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Collega’s Fred van Houten en Arthur Eger die ingezien hebben dat een hooginhoudt dan de mening van velen: een chef lege dozen.
Eric Lutters voor de samenwerking bij het opzetten van het vak Packaging
Design and Management.
Medewerkers IO-staf, koffietafel, het secretariaat, voor de ontvangst en het
gemak waarmee ik geaccepteerd ben en waardoor ik me zo snel thuis voelde
in Twente.
De redactie van het Zakboek Verpakken die mij helpen een deel van mijn
doelstelling in Twente te bereiken: Hans Dirken, Frans Lox, Ton Schilperoord,
Francisco Tijsse Klasen.
Grote vriend Paul van den Bosch, hopelijk wachten ons nog vele filmdagen
en lange gesprekken. Inmiddels zijn we zo vaak naar de preview dag van de
VPRO van het Internationaal Film Festival in Rotterdam geweest, dat we
tegenwoordig worden uitgenodigd als vaste gast.
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Mijn kinderen Irina en Sten en parttime adoptiedochter Carlijn, voor alle
plezierige activiteiten die jullie ontplooien en voor het feit dat jullie mij
getoond hebben dat verzorgen overgaat in opvoeden en vervolgens in
coachen.
De schaatsers, mijn familie en vrienden, en vooral Elly, voor alle steun in
moeilijke tijden maar vooral voor het plezier, de inspiratie, de gezelligheid,
de serieuze gesprekken, de onzin gesprekken, en ga zo maar door.
En Elly, hopelijk worden we dit keer niet gefouilleerd, gaan ze niet met spiegels
onder onze auto liggen als we gezamenlijk ‘vrijstaat’ Twente verlaten.
Gelukkig zijn we vandaag niet met mijn auto waar zoveel lege verpakkingen
in liggen, zodat ik, als we worden aangehouden, niet hoef uit te leggen
waarom ze allemaal leeg zijn (“Ja, ja, professor in verpakkingen zeker.”).
En ook dit hele gebeuren zullen we wel weer evalueren tijdens ons dagelijkse
glas wijn ’s avonds.
Het NVC dank ik voor het initiatief en de coördinatie van de financiering van
de leerstoel. De volgende tien bedrijven (op volgorde van alfabet in verkorte
benaming) ben ik bijzonder dank verschuldigd:
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• Container Centralen
• Corus
• Friesland Foods
• Grolsch
• Heinz
• Organon
• Owens Illinois
• Rexam
• Robert Bosch Verpakkingsmachines
• Smurfit Kappa
Buitenstebinnen
Het neerzetten van dit vakgebied op deze wijze doet mij erg veel plezier.
Ik hoop dat hiermee de inzichten een stukje verder komen en dat de
maatschappij een heel klein beetje anders naar verpakken gaat kijken,
van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen, ondanks het feit
dat de buitenkant vertelt wat de binnenkant is.
Ik heb gezegd.
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Het Nederlands Verpakkingscentrum is
initiatiefnemer en coördinator van de
leerstoel Packaging Design and
Management.
De leerstoel Packaging Design and
Management is mede mogelijk gemaakt
dankzij de financiële bijdrage van de
volgende bedrijven:

Akzo Nobel Pharma Group NV Organon

Container Centralen Nederland

Corus Packaging Plus

Friesland Foods

H.J. Heinz BV

O-I Manufacturing Nederland B.V.

Rexam Beverage Can Oss B.V.

Robert Bosch Verpakkingsmachines BV
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Royal Grolsch

Smurfit Kappa Development Centre
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