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Juist in tijden van recessie is het strategisch interessant om verpakkingsdesign in te 
zetten om extra schapimpact te creëren. Een frisse, nieuwe uitstraling – ultracheap, 
trendy, superpremium of ambachtelijk – hoeft geen kapitalen te kosten en kan een 
merk een push geven. 

Verpakkingstrends in crisistijd

Ultracheap of 
superpremium?

Huismerkproducten hebben vaak een basic uitstraling: rood en wit met zwarte belettering, in tegenstelling tot het nieuwe jasje van Douwe 
Egberts’ koffieproducten: luxe met glossy afwerking.
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Als de vernieuwde verpakking op bestaande lijnen kan draaien, 
is het een kwestie van inregelen en het verpakkingsproces loopt 
als vanouds. Soms zelfs sneller, bijvoorbeeld als een nieuwe 
folie gemakkelijker over de band loopt of een hogere sealsnel-
heid mogelijk maakt. Elke verandering van verpakking brengt 

kosten met zich mee, maar ondanks de economische crisis zijn 
er genoeg voedingsmiddelenbedrijven en supermarktorga-
nisaties die hun producten dit jaar in een nieuw jasje hebben 
gestoken. Twee ontwikkelingen vallen op: de opkomst van 
no-nonsense verpakkingen voor de onderkant van de markt en 

die van ambachtelijke en luxe verpakkingen voor het hogere en 
topsegment. 

‘Cheap’
De ‘kale’ verpakking voor bulkproducten is steeds vaker in 
supermarkten te zien. De uitstraling is ronduit basic. Voorbeel-
den zijn de grijze suikerzak met opdruk ‘Kristalsuiker’, brick-
pakken met slechts de aanduiding ‘Sinaasappelsap’ en diep-
vriesproducten in steunkleurendruk met de simpele aanduiding 
‘kibbeling’. Vaak gaat het om huismerkproducten. Vrijwel alle 
supermarkten voeren inmiddels een discountlijn met basispro-
ducten in dit soort verpakkingen. Verpakkingstechnisch weinig 
spannend, maar goed herkenbaar als ultragoedkoop voor de 
consument.
Het gebrek aan merkuitstraling versterkt juist de kracht van 
discountlabels. Dit concept is inmiddels ver doorgevoerd bij 
ketens als C1000 en Albert Heijn. In beide gevallen is rood de 
steunkleur en overheerst het wit met een vetzwarte belettering. 
Een pictogramachtige illustratie toont de klant welk product 
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‘Het gebrek aan merkuitstraling versterkt 
juist de kracht van discountlabels’
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in de verpakking zit. Saai, maar functioneel. En hoewel deze 
verpakking goedkoop oogt, is er goed over nagedacht. Zo zit 
het Finse designbureau SEK Design achter de restyling van de 
Euroshopper-lijn. SEK werkt niet voor de minste bedrijven en 
heeft multinationals als Nestlé als klant. 

Beeldmerk-evolutie
Van heel andere orde is het nieuwe jasje waarin Douwe Egberts 
zijn koffieproducten stak. Hier staat premiumuitstraling juist 
centraal. Dit jaar is een volgende stap gezet in een continu 
redesignproces. Hiervoor tekende het bureau Team Créatif uit 
Parijs, dat ook werkt voor merken als Danone, Whiskas en Bon-
duelle.
Het DE-merk is een schoolvoorbeeld van verpakkingsevolutie 
door subtiele veranderingen. Al ruim honderd jaar staat het 
koffievrouwtje centraal op de verpakking. Met de restyling van 
2002 moest het Friese vrouwtje plaatsmaken voor de Aroma 
Lady. Ze is slanker, kijkt omhoog en kan internationaal haar 
mannetje staan. De verpakking is er luxer uit gaan zien door 
een glossy lakafwerking. Het merk is nog prominenter op de 
verpakking komen te staan. Door het oppoetsen van het zegel 
en de toevoeging van een semi-transparante banier (2010), een 
soort wapperende wimpel, zit er nu meer diepte in de verpak-
king waardoor het vergrote woordmerk wordt uitgelicht. 
Met de laatste modernisering is een integratie van Senseo- en 
Douwe Egberts-producten tot stand gekomen. Er heeft harmo-
nisatie plaatsgevonden door het logo en de zegel centraal op 
de verpakking te plaatsen. Het karakteristieke DE-driehoekje 
is gesneuveld na honderd jaar. Zekerheidshalve informeerde 
Douwe Egberts de consument vooraf met de aankondiging: ‘Uw 
vertrouwde koffie binnenkort in een nieuwe verpakking’. 

Superpremium
Niet alleen de Douwe Egberts-verpakking is de laatste jaren 
luxer geworden. Veel merkfabrikanten proberen door nieuw 
design afstand te nemen te nemen van met name de huismerk-
artikelen. Door het copy en paste-gedrag van de supermarkt-
organisaties zijn private label-verpakkingen bedrieglijk veel op 
die van de A-merkfabrikanten gaan lijken.
Tegelijk is er aan de bovenkant van de markt de pressie van het 
superpremiumhuismerk. Retailers – met de Britse supers als 
trendsetters – ontwikkelen nu kwaliteitsproducten die boven 
het A-merk gepositioneerd zijn. Albert Heijn timmert aan de 
weg met AH Excellent, maar ook de leden van inkooporgani-

satie Superunie zitten in deze race. De AH Excellent-verpakkin-
gen zijn niet revolutionair, maar stralen wel kwaliteit uit. Zo is 
de bliksoepenlijn voorzien van zilverkleurige wikkels met uitver-
grotingen van ingrediënten als pinda’s en bospaddestoelen. De 
espressokoffie van AH-Excellent zit in een metallic blokbodem-
zak en toont de smakelijke close-up van espressokoffie. Kort-
om, er is geïnvesteerd in grafisch design en kleurendruk om de 
consument te verleiden. Zo weten retailers zonder schokkende 
verpakkingsinnovaties toch een onderscheidende verpakking 
neer te zetten. Het grote voordeel is natuurlijk dat die prima 
op bestaande lijnen in lopende processen kan meedraaien (zie 
kader Alles-in-een-machines). 

Grafische vormgeving
Met de vorig jaar geïntroduceerde puur & eerlijk-lijn vaart AH 
een vergelijkbare koers. Onder dit ‘verantwoorde’ huismerk 
integreert de supermarktketen zijn assortiment biologisch, 
scharrelvlees, duurzame vis en ecologisch voor non-foodpro-
ducten, zoals LED-lampen. AH introduceerde het paraplumerk 
puur & eerlijk-etiket in mei 2009 – dus middenin de recessie 
– naar eigen zeggen om de consument wegwijs te maken in het 
woud aan keurmerken.

Snel tegen minimale kosten van verpakking kunnen wis-
selen op een en dezelfde machine is dé trend in machine-
bouw geworden. Daartoe groeien machines en verpak-
kingen naar elkaar toe. Dit stelt eisen aan de flexibiliteit en 
de instelbaarheid van machines. Die moeten in elke stand 
betrouwbaar en met redelijke capaciteit lopen. Intelligente 
aanraakschermen helpen bij troubleshooten, want de 
complexiteit en daarmee foutenkans neemt toe door al die 
omstellingen. Op deze punten worden nu grote stappen 
gezet. De nieuwe generatie vorm-, vul- en sluitmachines 
kan bijvoorbeeld chips in elk gewenste foliezakformaat 
afvullen. Dit is in belangrijke mate de verdienste van 
li neaire servomotoren. Ze zorgen bij de automatisering van 
productieprocessen voor een snelle nauwkeurige bewe-
ging. In enkele minuten is de machine ‘omgebouwd’ en 
levert dan direct productie. Voordeel is dat kostbare for-
maatdelen bij omschakeling van groot naar klein (en vice 
versa) worden uitgespaard.

Alles-in-een-machines

AH Excellent-bliksoepenlijn met zilveren 
wikkel staat op ooghoogte gepositioneerd 
boven het A-merk.

Remia kiest voor een opvallende dop en no-
label-look uitstraling.

Foliedruk is duur, maar Autodrop gaat voor 
goud met deze gerestylde verpakking.
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Kraftpapier, maar dan écht, is ook meer en meer te zien op 
bake-off afdelingen waar supermarkten industrieel brood 
afbakken en zelf verpakken in een fraaie vensterzak. Aardig 
voorbeeld is de rietsuiker-blokbodemzak van Suiker Unie 
gemaakt van robuust krafpapier. 

Doppen en sleeven
Met name kunststofverpakkingen worden steeds vaker door 
A-merken gesleeved voor een opvallend uiterlijk. Krimphoezen 
voorzien de Becel- en Blue Band-vloeibaarflessen van een strak 
design.
Een nieuwe look met dezelfde verpakking is ook realiseerbaar 

met een opvallende dopkeuze. Remia deed dat eerst voor zijn 
sladressings en heeft dit concept doorgevoerd op de nieuwe 
slaversierders, de droge croutonmixen. De vorm van de sluiting 
is afgestemd op die van de bestaande PET-fles en stoort het 
bestaande verpakkingsproces dus niet. De inhoud is met de 
ontstane strooiverpakking gemakkelijk te doseren en met de 
dop weer af te sluiten. Remia werkte samen met PET Power voor 
de vormgeving van de gesleevede strooibus en Teamplast voor 
de sluiting. Zo wordt verpakkingsinnovatie meer en meer een 
co-innovatief proces tussen fabrikant en retailer, materiaalleve-
rancier, converter en designbureau. 

Met kleur, druktechniek, grafische vormgeving en tekst speelt 
AH via de verpakking geraffineerd in op de emotie van de con-
sument. De basiskleur van de verpakkingen en/of het etiket is 
(gebroken) wit, met voor iedere duurzaamheidscategorie een 
banderol met eigen kleur voor de herkenbaarheid. Bovendien 
staat op elke verpakking een foto van het product en een groen 
AH-logo.
Het gebruik van kleurtinten als grasgroen, lichtbruin en zee-
blauw in combinatie met gebroken wit straalt ‘natuurlijkheid’ 
uit. Op zich onderscheidend, maar onbedoeld neveneffect is dat 
het teruggedrukte kleurgebruik de verpakkingen wat ‘onzicht-
baar’ maakt in de kakofonie van het zuivelschap.
De keuze voor standaardverpakkingen, zoals geveltops voor 
zuivel, kartonnen eierdozen en MAP-vleesschaaltjes, is niet 
onderscheidend, maar wel een voorwaarde om producten op 
bestaande lijnen af te kunnen vormen, vullen, sluiten en naad-
loos in bestaande logistieke processen te kunnen inpassen. 

Paperlook
Natuurlijkheid en ambachtelijkheid gaan momenteel hand in 
hand in verpakkingsdesign. Met name binnen de versmarkt 
is een groeiende groep fabrikanten en supermarkten op zoek 
naar verpakkingen met een nostalgisch tintje om voorverpakte 
producten een premiumuitstraling mee te geven. Dit speelt 
het sterkst in de brood- en vleeswarencategorie, waar service-
afdelingen uit kostenafwegingen massaal zijn overgegaan op 
door de leverancier voorgesneden en voorverpakte producten. 
Binnen de retail staat dit bekend als Klappack-verpakkingen. 
Vleeswaren liggen er net als bij de slager handmatig gesneden 
en verpakt bij, maar in werkelijk ligt er een industrieel gesne-
den en geseald ‘cellofaantje’ in de vitrine.
Voor de betere kwaliteit vleeswaren is onder meer de folieverpak-
kingen met paperlook in opkomst. De kraftpapier-print zorgt 
voor een authentiek gevoel, terwijl een venster het product toont. 
Een industriële slagerij als Jos Slippens Vleeswaren heeft ze 
inmiddels standaard in zijn Klappack-assortiment opgenomen.

Vincent Hentzepeter
V. Hentzepeter is freelance journalist

Machines functioneren ook steeds beter door ingebouwd 
instrumentarium dat de prestaties diagnosticeert. Een lager 
die op zijn eind loopt, wordt herkend via vibratieanalyse. 
Tijdig vervangen leidt tot minder stilstand. Bovendien blij-
ven machines ook als ze verouderen goed presteren.
Zuinig omgaan met energie is realiseerbaar dankzij meet- 
en regelapparatuur om temperatuurtrajecten te optimali-
seren en de benodigde energie voor bijvoorbeeld krimpen 
of sealen te minimaliseren. Persluchtlekkages, een bron van 
energieverlies, worden door sensoren eerder opgemerkt 
en verholpen. Zeker bij flexibel verpakken, waarbij verpak-
kingen sterk uiteen kunnen lopen, maakt dit de apparatuur 
een stuk efficiënter.
De trend voor de toekomst – overgewaaid uit de fabriek 
– is preventief onderhoud. Al voor een machineonderdeel 
kapot gaat, moet een nieuwe onderdeel worden besteld 
voor vervanging. Op termijn wordt dit automatisch online 
aangestuurd. De geheugenkaart uit het kapotte onderdeel 
wordt straks zo in het nieuwe deel teruggezet en de machi-
ne draait door. De downtime zal zo drastisch omlaag gaan, 
zijn de verwachtingen. 

Efficiënter en preventief onderhoud

‘Een nieuwe look met dezelfde verpakking is 
ook realiseerbaar met een opvallende dop’

Supermarkten geven verpak-
kingen een nostalgisch tintje 
om voorverpakte producten een 
premiumuitstraling te geven.
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