
Net als bij de gebruiksvriende-
lijke tiptoetsschermen op de
productieafdelingen, geldt in

de vormgevingsbranche steeds vaker:
what you see is what you get. Fabri-
kanten krijgen van vormgevingsbu-
reaus garanties dat ze niet voor ver-
rassingen komen te staan als een
product eenmaal in de schappen ligt.
Niet alleen worden er virtuele grafi-
sche ontwerpen gepresenteerd, ook
worden verpakkingen minutieus
nagemaakt voor een zo realistische
mogelijke schapbeleving. Desge-

wenst worden mock-ups getest door
de doelgroep. Er zijn immers gewel-
dige bedragen gemoeid met de lance-
ring van een nieuw verpakkingscon-
cept. De introductie van het nieuwe
design maakt dikwijls deel uit van
een herpositionering, restyling, line-
extension of uitgebreide reclame-
campagne met een daaraan gekop-
peld multimediaoffensief. Kortom,
vormgeving en merkenstrategie gaan
hand in hand. Ruimte voor experi-
menteren is er niet. Het gros van de
voedingsmiddelenindustrie kiest
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voor zekerheid en koopt design- en
brandingexpertise dus in.

‘Klikken’
Gezien de belangen is het essentieel
dat fabrikanten en vormgevers elkaar
haarfijn aanvoelen. Zich verplaatsen
in de wensen van de klant is dan ook
de rode draad bij een bezoek aan de
websites van designbureaus. Bijna
alle sites zijn grafische hoogstandjes,
met bewegende beelden die de filoso-
fie van de ontwerpers uitstralen. Voor
voedingsmiddelenbedrijven gaat het
er om de juiste partner te vinden.
Eenmaal in zee gegaan met een ont-
werpbureau, duurt de samenwerking
zo tien jaar of langer, dus moet het
‘klikken’. Hoewel er niets tegen een
duurzame relatie is, kan het geen
kwaad de prestaties van de huisont-
werper kritisch tegen het licht te
houden. In de vormgevingsbranches
is de laatste jaren een aantal nieuwe
bureaus opgericht met jonge indus-
triële vormgevers en grafici die grote
bedrijven voor zich hebben weten te
winnen met hun creatieve, frisse en
flexibele opstelling. De grote bureaus
wordt nog wel eens verweten oog-
kleppen op te hebben. Ze zouden de
gedrevenheid van jonge bedrijven
missen, die alles te winnen hebben
bij tevreden klanten en merken soms
een onverwachte oppepper kunnen
geven.

Continue restyling
Over duurzame relaties gesproken,
het Amsterdamse VBAT werkt al

Verpakkingsontwerp en -innovatie laten de

Nederlandse A-merkfabrikanten liever over aan

gerenommeerde designbureaus. De ideeën van de

marketingafdelingen worden door een veertigtal

firma’s tot in de finesses uitgewerkt. De klant maakt

de briefing en schiet de losse flodders, de vormgevers

vertalen dit naar een doortimmerd concept met

verschillende opties. Een rondje langs enkele

vormgevingsexperts met voorbeelden van concreet

gerealiseerde projecten.

Vincent Hentzepeter*

Designbureaus geven 
A-merkverpakkingen vorm

VERPAKKINGSDESIGN

Aestron ontwierp na een YOUS-sessie met Unilever een pizzadoos met afhaal-look

om het extreme karakter van de PZA te versterken.

*Drs. V.H.J. Hentzepeter is
freelance journalist.

WAAC’s bracht de

oubollige Completapot

weer tot leven in een

modern jasje.
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sinds 1985 voor Mona. In die tijd
heeft de associatie met zoete toetjes
onder druk van oprukkende huismer-
ken plaatsgemaakt voor een dynami-
scher merkbeeld. Het motto binnen
de productsegmenten Yoghurt,
Kwark, Drinks en Zoete Desserts is
onder de vlag van VBAT getransfor-
meerd tot desserts die meer zijn dan
gewoon, maar minder dan exclusief.
Ontwikkeld werden de functional
foods en het nieuwe hoofdmerk Vifit
dat vooral gezondheid en smaak uit-
straalt. Voor het Mona-merk is de
focus blijven liggen op het sterke
imago van ‘toetjesspecialist’, waarbij
vooral plezier en verwennen voorop
staat. Het resultaat is goed te zien in
het koelschap. Vormgevingstech-
nisch hebben Mona en Vifit een
geheel eigen uitstraling, vooral het
gevolg van het onderscheidende, gra-
fische design.

VBAT was ook betrokken bij de

ombouw van Brand Bier van een suc-
cesvol regionaal naar een landelijk
biermerk. Toen in 1986 door alle
Nederlandse bierbrouwerijen beslo-
ten werd om de vorm van het bier-
flesje te veranderen om de kratten
herkenbaarder te maken, behoefden
ook etiketten en doppen aanpassing.
Het designbureau vijlde het hoekige
en gotische karakter van het logo bij
om de Brand-uitstraling wat opener
en toegankelijker te maken. Sinds-
dien is het assortiment van Brand
Bier drie keer gerestyled. Een continu

proces, waarbij de krat onlangs weer
onder handen is genomen om de top-
positie van Brand ten opzichte van de
andere Pilseners te benadrukken. De
B van Brand dient nu als eye-catcher
en het merk is inmiddels nationaal
doorgebroken.

Honig-venstertje
Verpakkingsdesign beperkt zich vaak
tot grafische vernieuwing omdat het
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daadwerkelijk veranderen van bewe-
zen verpakkingsconcepten tot grote
veranderingen kan leiden in het pro-
ductieproces en de verpakkingslogis-
tiek. Een bestaande verpakking in een
nieuw jasje biedt dan uitkomst en is
relatief goedkoop. Het Amsterdamse
Dart Design ontwikkelde een nieuwe
verpakking voor de grootverbruiksdi-
visie van Honig. Het merk Honig
Créateur moest beter appelleren aan
de beleving van de Nederlandse kok
die graag basissausen van hoge kwali-
teit gebruikt om ze als ‘van eigen
hand’ aan de gast te presenteren.
Hierop inspelen mag in geen geval het
gevoel oproepen dat er een pak open-
getrokken wordt. Dit mondde uit in
een mix van nauwkeurig afgewogen
visuele elementen, die de kok volgens
Dart Design weet te overtuigen en
‘convenience’ communiceert zonder
door te slaan in ‘gemakzucht’.

Ook Boompackaging leefde zich op
uit op verpakkingen van Honig. Voor
de divisie merkartikelen kwam er een
voor dit A-merk revolutionaire vouw-
kartonverpakking met venster. De
klant kan nu zien wat er in de Honig
Wokmix Carbonara zit. De communi-
catie is verbeterd en het product is
net zo goed verpakt.

Pizzadoos spreekt SMS-taal
Vormgevingsbureaus gaan desge-
wenst verder dan het vormgeven van

Artistock Artwork, 06-53261814, ontwerpbu-

reau voor onder meer verpakkingsillustratie

Ad Broeders Grafische Vormgeving en Pro-

ductpresentatie, 013-5141619, verpakkings-

ontwerp en corporate identity

AestronDesign, 035-6231079,

www.aestron.nl, (grafisch) ontwerpbureau,

referenties: Iglo PZA, Mora

Du Bois Ording, 035-6955555,

www.dbod.nl, vormgeving en branding,

referenties: AH, Bols, FCDF, Heineken,

Honig, DE, 

Van Berlo Studio’s, 040-2929090, www.van-

berlo.nl, brand identity en design met posi-

tionering als basis, referenties: Interbrew,

DE, Kon. Peijnenburg, Nutricia

Boom Packaging, 070 3837103, www.boom-

packaging.nl, strategisch design in primaire

en secundaire verpakkingen, referenties:

Honig Merkartikelen

BrandNew Design, 0294-492149,

www.brandnew.nl, grafisch ontwerp en ver-

pakkingsontwerp, referenties: AH, Bavaria,

Fano Fine Food, Frico Cheese, Go Tan

Brummelkamp Hoekstra, 0348-412691,

www.bhdesign.nl, grafisch, industrieel

design, merkenstrategie, referenties: Bolle-

tje, Madibic, Zwanenberg

Claessens Product Consultants, Hilversum,

035 - 6210551

Coppenhagen, 020-6623166, www.wpc.nl,

merkenbouw

Dart Design, 020-6223801, www.dartde-

sign.nl, restyling, vormgevingsprojecten in

het verlengde van marketingdoelstellingen

Design Academy, 040-2393939,

www.designacademy.nl, opleidingsinstituut

industriële vormgeving

Design Bridge Nederland, 020-5206030,

www.designbridge.co.uk, 2D- en 3D-verpak-

kingen, sportverpakkingen, 3D-branding,

referenties: Müller, Guinness, Lipton, mer-

kenstrategie,

DJPA Partnership, 020-7988888, www.djpa-

design.com, brand en print design, 3D-

modellering, interactieve media, referenties:

Dubbelfriss, Zinniz, Grolsch, Felix

Flex Development, 015-2756666,

www.flex.nl, 3D productontwikkeling

FutureBrand, 071-5247020, www.future-

brand.com, integratie van strategie, ont-

werp en designmanagement

Hakapack City of Packaging, 040-266 1414,

www.hakapak.com, ontwikkelen, ontwer-

pen, produceren van verpakkingen en logis-

tiek

Kiem Product Development Support, 020-

6385678, www.kiem.nl, referenties:Campina

Melkunie, Friesche vlag, milieuvriendelijk

verpakkingsontwerp (biopolymeren)

Ontwerpbureaus voor verpakkingen en merkenstrategieën*

Vifit versus Mona: zelfde

fabrikant, verschillende

uitstraling. Designbureau

VBAT, Mona’s huisbureau,

zorgde voor de

differentiatie tussen

verantwoord lekker

versus plezier en

verwennen.

In de vormgevingsbranche geldt steeds

vaker: what you see is what you get



verpakkingen en kunnen complete
productconcepten uitwerken. De
samenwerking met derden dwingt
category managers out of the box te
denken, waardoor er een innovatiever
resultaat uit de bus komt. Iglo’s PZA,
Unilevers antwoord op de succesvolle
Ristorante-pizza’s van Dr. Oetker,
werd geboren uit een intensieve
brainstormsessie met het Hilversum-
se Aestron Design. De nieuwe pizza
moest een snel imago krijgen,

geschikt om met vrienden zappend
achter de televisie weg te happen.
Daartoe legde IgloMora de ideeën
over de positionering van de diep-
vriespizza’s voor in een You and Us
(YOUS)-zitting met de designers.
Geprogrammeerd stond dat er een
vullende maaltijdpizza moest komen
met verrassende ingrediënten voor
echte variatie en stevige trek. Tijdens
de YOUS veranderde de gedachten
hierover. De vullende pizza werd een
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extreme pizza. Extreem in receptuur,
extreem lekker en extreem vullend.
Testpanels lieten zien dat de product-
ontwikkelaars op het goede spoor
zaten. Aestron bedacht een bijpas-
sende naam in SMS-taal, PZA, appel-
lerend aan een jonge doelgroep en
een bijpassende verpakking. Die
werd geïnspireerd op de afhaalpizza,
synoniem voor vers en gemakkelijk.
Een duidelijke verpakkingspropositie
die door de toevoeging ‘BIG!’ recht
voor zijn raap overkomt. 

De derde dimensie
Wat 3D-design zoal vermag, bewijst
het succes van Douwe Egbert’s Sen-
seo koffiezetapparaat. DE kwam met
het idee, maar kreeg het verhaal tech-
nisch niet sluitend. Daarvoor werd
Philips te hulp geroepen. Maar er
was ook een derde partij bij deze suc-
cesstory betrokken: het Rotterdamse
designbureau WAAC’s. De ontwer-

pers maakten het concept vormtech-
nisch af, waardoor het een publieks-
lieveling werd. Het resultaat is een
apparaat dat vrijwel iedereen mooi
vindt, dat superverse koffie produ-
ceert zonder geknoei of schoonma-
ken. En niet onbelangrijk: de smaak
wordt uitstekend gevonden en ieder-
een kan met het concept overweg. De
verkopen overtroffen alle verwachtin-
gen en inmiddels worden de Duitse
en Franse markt bewerkt.

WAAC’s tekende ook voor de meta-

Keja Donia, 020-6715141, www.kejadonia.nl,

onderhoud van merkenidentiteit, referen-

ties: Cabellero, Maggi, Nestlé, 

Mountain Design, 070-3022080,

www.mountaindesign.nl, merkenstrategisch

georiënteerd verpakkingsontwerp met ster-

ke identiteit, referenties: AH

Oskamp & Partners, 040-2859246, haalbaar-

heidsstudies, verpakkingsstudies- en simula-

tie, begeleidingverpakkingsontwikkeling en

-ontwerp

Plato Product Consultants, 015-2132152,

www.platopc.nl, verpakkingsideeën van

visualisatie en animatie tot ontwerp, refe-

renties: Van Leer, Nolet

PPGH JWT_Artists, 020-3019898,

www.ppghjwt.com, advertentiecampagnes

TBWA\ Designers Company, 020-5715670,

www.designers-company.nl/www.tbwa.nl,

merkenbouw, referenties: Cup-a-Soup, Hei-

neken

Stadium Design, 0252-522144, www.stadi-

umdesign.nl, integratie van grafische en

industriële vormgeving, referenties: Beckers,

Knorr, Remia, Simon Levelt, Kips

Stratmore Design, 076-5656150 www.strat-

more.com

TCC, 076-5655511, www.tcc.nl, geïntegreer-

de merkenbouw en grafische restyling van

verpakkingen, referenties: Verkade

TNO Industrie, (afdeling verpakkingsont-

wikkeling), 040-2650575, www.tno.nl, advi-

sering bij ontwikkeling en beoordeling van

verpakkingen, verpakkingsmaterialen en

productieproces

Topa Instituut, voor Verpakken en Distribu-

tie, 0252-245350, www.topa.nl, integratie

tussen ontwikkelen en testen van (trans-

port)verpakkingen

Trixx, 033-2472971, www.trixx.nl, concept-

en verpakkingsontwikkeling, naamgeving,

testen, realistische mockups en marktonder-

zoek, referenties: Stegeman, Fruity King

VBAT Enterprise, 020-7503000,

www.vbat.nl, restyling, line-extensions, mer-

kenstrategie, referenties: Brand, Mona

WPC/De Wit Passet Coppenhagen, 020-

6623166, www.wpc.nl, communicatie en

design

Vermeulen/co design, 045-5319090,

www.vermeulen-co.com, grafische vormge-

ving en ontwerp, referenties: McDonalds,

Gulpener, Palm, Look-o-Look, Yogho Yogho

miniflesjes

WAAC’s Design & Consults, 010-4126999,

www.waacs.nl, industrieel ontwerp, referen-

ties: SaraLee/DE (senseo), Friesche Vlag

*Deze lijst pretendeert geen volledigheid. 

Een ruitje in de Honig-verpakking verbetert de communicatie met de consument.

Het gros van de

voedingsmiddelenindustrie koopt design-

en brandingexpertise in

Mede dankzij een

langdurige

restylingsoperatie wist

ontwerpbureau VBAT het

Brand in 15 jaar tijd van

regionaal tot op landelijk

merk op te waarderen.



morfose van de Completa-verpakking
van Friesche Vlag. De bruinglazen
potten met deksel hadden hun beste
tijd gehad. Het was tijd voor een ver-
frissend verpakkingsconcept dat
bovendien meer gebruiksgemak
bood. Echter, oude en trouwe gebrui-
kers mochten niet worden afge-
schrikt. Het resultaat is een generatie-
sprong. De oubollige pot heeft plaats-
gemaakt voor een handige, fraai vorm-
gegeven dispenser. Die maakt dat de
koffie nu zonder het lepeltje Completa
compleet is. De zachte welvingen bre-
ken met de traditionele houterigheid
van de pot. De consument lijkt het

blauwe etiket en de gouden schroef-
dop niet te missen. Het nieuwe grafi-
sche design dat BrandNew Designont-
wierp staat daar borg voor.

Virtual reality
Virtueel tonen aan de klant wat de
toekomstige verpakking te bieden
heeft en het tot in de logistieke
details uitwerken van nieuw verpak-
kingsontwerp, is een sterk punt van
het relatief jonge designbureau Plato
uit Delft. Een van de eerste successen
was de ontwikkeling van de herbruik-
bare watercoolers voor Van Leer die
nu in diverse kantoren te vinden zijn.
Er werd bij de vormgeving niet alleen

gedacht aan de uitstraling bij bedrij-
ven, maar ook rekening gehouden
met het optimaliseren van de distri-
butie, zoals een optimale palletbezet-
ting, stapelbaarheid en vormbehoud.
In opdracht van Nolet Distilleerderij
werd volgens deze beproefde metho-
de een herontwerp gemaakt voor het
assortiment wodkaflessen. De fles-
sen behoefden upgrading en daarom
is de vormgeving van de hele lijn aan-
gepakt. Er kwamen hogere doppen,
luxe geschenkdozen die passen bij
het imago van het merk en transport-
dozen die aan de verschillende eisen
kunnen voldoen zoals stapelbaar-

heid, gebruik als displaydoos (ook
leeg), orderpickdoos en meeneem-
doos. Kortom, overal in het traject
van verpakkingslijn tot en met uitle-
vering en opslag waren aanpassingen
vereist. Via computeranimatie heeft
Plato deze exercitie gevisualiseerd en
voor lancering doeltreffend kunnen
demonstreren op praktische haal-
baarheid. Op de website (zie kader)
is te zien hoe de nieuwe doos vanuit
plano wordt opgezet en hoe de fles
hierin past.

Ontwerptesten
Dan is er ook nog zoiets als het
beproeven van een verpakkingscon-
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cept. Zeker als de vormgeving van
een verpakking veranderd is, kan dit
consequenties hebben voor de pro-
ductbescherming. Tussenschotjes die
zijn weggelaten in verpakkingen, of
een andere stapeling kunnen breuk
tot gevolg hebben bij bijvoorbeeld
koekproducten. De kosten zijn niet te
overzien als die pas worden ontdekt
nadat een product gelanceerd is. Het
gemiddelde designbureau beschikt
niet over de expertise om nieuwe ver-
pakkingen op robuustheid te contro-
leren. En ook computersimulaties
bieden geen zekerheid. Tijdig inscha-
kelen van bureaus op het raakvlak
van vormgeving en testen is bij
breukgevoelige producten aan te
bevelen. Shape Technology in Berg-
schenhoek beschikt over schudinstal-
laties waar wordt nagegaan hoe bij-
voorbeeld de inhoud van een pot
mayonaise zich houdt na 500 kilome-
ter vervoer over een hobbelige, Pool-
se weg. Het Topa Instituut kan met
behulp van geavanceerde testappara-
tuur de volledige transportweg en de
bijbehorende klimatologische
omstandigheden nabootsen. Maar
deze service gaat verder. De techno-
logen van Topa kunnen verpakkin-
gen ontwikkelen die producten
beschermen tegen externe invloeden.
Want alleen door integratie tussen
ontwikkelen en testen van verpak-
kingen rolt er voor kritische produc-
ten een optimaal verpakkingsont-
werp uit de bus. ■

Tijdens een virtuele ontwerpfase, uitgevoerd door ontwerpbureau Plato, kon

distilleerderij Nolet via het scherm volgen hoe een nieuwe fles en omverpakking

voor Wodka er uit zou zien.

Senseo DE: De ontwerpfinesse van WAAC’s maakte het Senseo-

concept van Douwe Egberts en Philips vormgevingstechnisch af.

Vormgevingsbureaus gaan desgewenst verder dan

het vormgeven van verpakkingen en kunnen

complete productconcepten uitwerken


