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Technologie & Techniek
Thema: De buitenkant telt

Als ik het bedrijfspand van Budelpack in 
Poortvliet binnenkom, zie ik in de vitrines 
vele bekende merken en verpakkingen. 
Budelpack verpakt al sinds jaar en dag 
voor A-merkfabrikanten, voor sampling, 

tijdens de introductie van nieuwe pro-
ducten maar ook op basis van strategi-
sche outsourcing.
Een andere vitrine toont onbekende 
verpakkingen, soms ingenieus van vorm, 

meestal ongevuld en niet voorzien van 
een merknaam. Hier staan de nieuwe 
verpakkingen, waar Budelpack Poortvliet 
bedrijven voor zoekt. “Kant-en-klaar en 
daarmee snel te introduceren, hartstikke 
nieuw en zonder dat investeren in een 
verpakkingslijn nodig is”, licht algemeen 
directeur Peter Nieuwkerk de voordelen 
van het concept toe.

Nadruk op innovatie
Budelpack Poortvliet bestaat in de 
huidige vorm sinds er in 2007 verzelf-
standiging plaatsvond (zie kader). “Een 
familiebedrijf met de focus op de lange 
termijn”, vertelt Nieuwkerk. “Onze stra-
tegie rust op twee pijlers: enerzijds con-
tinuous improvement, contractverpakken 
tegen steeds lagere kosten door continu 
verbeteren, en anderzijds verpakkingsin-
novatie.”
De nadruk op innovatie moet resulteren 
in de introductie van twee nieuwe ver-
pakkingen per jaar, waardoor over tien 
jaar de helft van de omzet wordt gehaald 

uit verpakkingsinnovaties. “Van oudsher 
bedacht de klant een nieuwe verpakking, 
wij zorgden voor de technische verpak-
kingsoplossing. Nu zijn we een stap ver-
der gegaan: wij bellen de klant met een 
idee”, aldus de Budelpack-directeur.

Hogere ‘hit’-ratio
Verantwoordelijk voor het innovatietra-
ject is Dick de Koning. “Bedrijven kun-
nen de snelheid van innovatie niet meer 
bijbenen. Maar voor één succesvolle 
innovatie in het schap zijn wel tien ont-
wikkelingen en daarvoor weer 100 goede 
ideeën nodig. Doordat wij ons hebben 
toegelegd op dit proces, realiseren we 
een veel hogere ‘hit’-ratio.”
De Koning is sinds 2008 bezig met for-
malisering en daarmee verhoging van de 
effectiviteit van het innovatieproces. “Wij 
valideren een idee constant om te zien of 
het voldoet aan de externe criteria die het 

Nieuwe verpakkingen. Budelpack Poortvliet heeft ze op de plank 

liggen. Naast contractverpakken werkt het bedrijf pro-actief 

aan verpakkingsinnovaties en zoekt daarvoor geïnteresseerde 

A-merkeigenaren. De komende maanden worden twee nieuwe 

verpakkingslijnen in gebruik genomen en meer ideeën zitten in 

de pijplijn.

Kant-en-klaar design

‘Wij weten hoe ‘maakbaar’ een 
verpakkingsinnovatie is’

Algemeen directeur Peter Nieuwkerk (rechts) en Packaging Innovation-manager Dick de 
Koning voor de nieuwe machine voor de Snapsil verpakking. 
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als innovatie een succes zullen maken. 
Ook hebben we een model ontwikkeld 
waardoor we meer ideeën binnenhalen 
dan een bedrijf zelf kan.” Dit model is 
de ‘keuken’ waarin Budelpack Poortvliet 
niet wil laten kijken en meer details wor-
den derhalve niet gegeven.

Maakbaar en matchen
Belangrijkste toegevoegde waarde van 
Budelpack is de kennis over het produce-
ren en vullen van een verpakking op een 
lijn, vaak bij hoge snelheid. “Wij weten 
hoe ‘maakbaar’ een verpakkingsinnovatie 
is vanuit onze expertise als verpakker.”
“Les twee”, zo vervolgt De Koning, “is 
dat er een platform nodig is om een 
innovatie in de markt te krijgen. “Voor 
elk concept heb je al minimaal zo’n vijf 
partijen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de 
ideeëneigenaar, folieleverancier, machi-
nefabrikant, converter, Budelpack als 
copacker en natuurlijk de klant.”
Meest spannende fase voor Budelpack is 
het linken van de innovatie aan merken 
en productcategorieën. “Tegelijkertijd 
is dit ook de meest moeilijke stap. Je 
hebt een geweldige verpakking, maar 
hoe matcht deze met het product van de 
klant? Het vraagt om een multidiscipli-
naire aanpak en we zitten dan ook niet 
alleen met inkoop rond de tafel, maar 
ook met R&D, marketeers en technische 
mensen”, vertelt de Packaging Innova-
tion-manager.

Branding
Om niet abstract over ideeën te blijven 
praten, worden enkele verpakkingsinno-
vaties getoond. De EdgeStand is een pro-
ject waar waarschijnlijk binnenkort een 
klant voor is. Het is een flexibele pouch-
verpakking met een vierkante bodem 
(in tegenstelling tot de ronde varianten 
die op de markt zijn), aan de onderzijde 

voorzien van een ‘rokje’. “Hier zijn poe-
dervormige producten in te verpakken, 
maar bijvoorbeeld ook meerdere repen. 
Los van de schapruimte die het bespaart, 
zijn repen daarmee staand in het schap 
te positioneren. Legio mogelijkheden 
voor ‘branding’ en promotie, los van de 
goede stabiliteit”, aldus De Koning.

Functionaliteit
Belangrijk is volgens De Koning dat een 
nieuw verpakkingsconcept toegevoegde 
waarde biedt en daadwerkelijk een pro-
bleem oplost. “Verpakkingsdesign draait 
om functionaliteit.”
Op het terrein van openen en doseren 
is er volgens de innovatiemanager nog 
een wereld te winnen. Snappak is er een 
voorbeeld van, een eenpersoons portie-
pack die in het midden ‘breekt’ en dan 
eenvoudig producten als honing, mayo-
naise of crèmes doseert. “Het prijsniveau 
is belangrijk, maar wel in combinatie met 
de toegevoegde waarde.”
Ook de Snapsil is een verpakking die 
eenvoudig is te openen (met één hand) 
en hersluitbaar is. Leverbaar in verschil-
lende vormen kan er een variëteit aan 

producten in worden verpakt. De verpak-
kingsmachine wacht in Poortvliet al op 
engineering. “Dat betekent dat de intro-
ductie van zo’n nieuwe verpakking snel 
kan”, onderstreept De Koning.   

Slimme systemen
Hoe belangrijk de toegevoegde waarde 
van Budelpack is als het om het daad-
werkelijke verpakkingsproces gaat, blijkt 
als ik ter afsluiting van mijn bezoek nog 
een rondje maak door het bedrijf. In 
afzonderlijke ruimten staan verpakkings-
lijnen opgesteld. “Slimme systemen die 
vaak maar kleine investeringen vergen, 
maken dat wij zo’n product tegen heel 
lage kosten kunnen verpakken. Veel van 
de engineering wordt gedaan door de 
eigen technische dienst, bestaande uit 25 
personen”, verklaart de verpakkingsdes-
kundige. Opvallend is dat meestal slechts 
één persoon nodig is voor de bediening 
van de lijn. “Dat is het resultaat van het 
continuous improvement-programma. Zo’n 
vijf jaar geleden waren dat nog zes men-
sen”, vertelt De Koning.  

De geschiedenis van Budelpack gaat terug naar 1971, toen het bedrijf startte als contractver-
pakker. Na zo’n tien jaar secundaire verpakkingen te hebben verzorgd, stapte Budelpack in 
de groeiende markt voor primaire verpakkingen en groeide uit tot een internationale copac-
ker.
Toen medio jaren negentig comanufacturing in zwang kwam, legde Budelpack zich hier op 
toe. Het ging vooral om personal en home care-producten. Begin 2000 omvatte Budelpack 
zo’n 13 bedrijven. Food en contractverpakken waren geen core business meer en juist dat 
gebeurde in de Budelpack-vestiging in Poortvliet.
De familie Nieuwkerk, die eigenaar was van Budelpack, besloot in 2007 om de groep te ver-
kopen, maar behield de vestiging in Poortvliet met het management als minderheidsaandeel-
houder. De (verkochte) Budelpack Groep ging in 2009 failliet. Budelpack Poortvliet is nu het 
enige bedrijf met de naam Budelpack.

Budelpack door de jaren heen

Verpakkingsinnovaties van Budelpack: V.l.n.r.  EdgeStand, Snappack en Snapsil.
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Carina Grijspaardt
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