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MARKETING & CONSUMENT

Innovaties 
voor webretail 

Belangrijke functies van het verpakken  
van levensmiddelen zijn voedselveilig-  
heid borgen, voedselverlies tegengaan, 
 con sumenten informeren, verpakkingen  
eenvoudig te openen en hersluitbaar  
maken en gemaksvoeding faciliteren.  Al 
deze aspecten komen bij thuisbezorging   
in een nieuw daglicht te staan. Veel  

verpakkingsfuncties zullen veranderen en 
aldus de groei van e-commerce mede 
mogelijk maken.

Voedselveiligheid
De verpakking helpt het product goed   
te houden en informeert de consument 
over een veilig gebruik via de ingrediënten-

In de e-commerce wordt de komende jaren van alle producten 
de grootste groei verwacht in levensmiddelen: bijna 20% op 
jaarbasis. In plaats van te moeten orderpicken in de supermarkt 
willen consumenten voortaan hun boodschappen thuisbezorgd 
krijgen. Of de hooggespannen verwachtingen uitkomen, hangt 
onder meer af van de ontwikkelingen in verpakken. 

E-commerce verandert verpakkingsfuncties

declaratie en houdbaarheidsdatum. Dezelf-
de eisen gelden sinds kort ook voor produc-
ten die via webshops worden aan geboden. 
De consument moet met één muisklik alle 
informatie kunnen zien die  op het etiket 
staat. Nieuwe digitale codeer- en bedruk-
kingstechnieken zijn dan ook om deze reden 
hot. Digitaal bedrukken maakt het mogelijk 
producten verder te individualiseren – ‘deze 
taart is voor Antje’ – of op een later tijdstip 
speci!ek te maken, bijvoorbeeld door  
productinformatie voor deelmarkten toe  
te voegen. 

Creatieve invulling
Webretailers en fabrikanten kunnen in de 
e-commercewereld ook een bonanza aan 
interactieve kansen benutten door de 
 codering en identi!catie van producten 
steeds creatiever in te vullen. Zo biedt de 
verpakking van Fred & Ed de mogelijkheid 
de grap van de dag te horen. Het tover-
woord is steeds vaker customer interaction: 
de consument treedt in contact met de 
fabrikant via de verpakkingen. Vaak gaat  
dit in combinatie met social media zoals  
Facebook. Digitale on demand en geïndivi-
dualiseerde druktechnieken voor verpak-
kingen bieden daarbij mogelijkheden 
 waarvan eigenlijk nog niemand de e"ecten 
kan inschatten. Binnenkort verschijnen 
machines op de markt waarmee miljoenen 
golf- of vouwkartonnen verpakkingen 
 tegelijk zijn te produceren, met elk een 

KWALITEIT VAN VERPAKKINGEN

Interactie tussen  

consument en verpakking 

kan de grap van de dag 

zijn, zoals bij deze Fred & 

Ed-verpakking. 
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Een mooi merk kan veel aan uitstraling verliezen bij thuisbezorging. 

Een voorbeeld daarvan is het Beluga-ijs.
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unieke bedrukking. Bedrukkingen voor 
vouw kartonnen doosjes kunnen al indivi-
dueel worden vormgegeven.  

Voedselverlies
Een andere functie van de verpakking is het 
tegengaan van voedselverlies. Toch wordt 
wel eens de vraag gesteld of voedselverlies 
en verpakkingen elkaars vrienden of juist 
elkaars vijanden zijn. Aan de ene kant hee! 

de verpakking een consumptiestimulerende  
rol en bepaalt het verpakkingsvolume de 
primaire consumptiehoeveelheid. Aan de 
andere kant bepaalt de verpakkingswijze 
voor een groot deel of een product direct  
of pas op langere termijn wordt geconsu-
meerd. Denk maar aan lang houdbare 
 conserven of hersluitbare verpakkingen.    
Bij thuisbezorging van levensmiddelen  
staat dit onderwerp nog meer op scherp. 
Waarom in de supermarkt ‘verse’  vis  

kopen in een traytje die diepgevroren is 
ingekocht, als we de diepvriesvis ook direct 
thuisbezorgd kunnen krijgen? Kunnen we 
bij bruingespikkelde witlof of beschimmel-
de voorverpakte salade het product terug-
sturen en ons geld terugkrijgen? In welke 
mate belemmert onze versbeleving een 
e"ectieve thuisbezorging zonder voedsel-
verlies vanwege te korte houdbaarheid?
Zowel de heen- als de retourverpakking 
gaat hierop inspelen. Bij het primaire 
 verpakken moet veel meer rekening  
worden gehouden met een onvoorspelbare, 
multiproduct supply chian. Voor de retour-
logistiek moeten verpakkingen en labels 
vaak nog worden ontwikkeld in food. Op 
dit moment vraagt de webwinkelier meestal 
aan de consument om het voedsel alsjeblie! 
weg te gooien en niet terug te sturen.

Nieuw logistiek proces
Bij het webwinkelen wordt het hele logi-
stieke proces omgegooid. Retail en het 
 verpakkend bedrijfsleven worstelen met 
 talloze verpakkingsvragen, zowel voor de 
transport- als voor de productverpakking. 
Belangrijkste uitdaging is dat geen enkele 
order meer hetzelfde is. Het gevolg is dat 
levensmiddelen individueel verpakt samen 
met andere producten in steeds wisselende 
combinaties in de transportverpakking 
richting consument worden getranspor-
teerd. De risico’s voor fabrikant en retailer 

op onverwachte schade nemen 
 daarmee toe. Wat gebeurt er met de 
geur van thee als die naast geurstok-
jes van Rituals wordt verpakt? Hoe 
schoon zijn de paprika’s die onver-
pakt los tussen andere boodschap-
pen in het krat meegaan? 

Een mooi merk kan ook veel aan uitstraling 
verliezen bij thuisbezorging. De foto van 
het dure Beluga-ijs illustreert dit. Maar 
anderzijds is het de vraag of zo’n chique 
bedrukking van de vouwkartonomverpak-
king uiteindelijk wel nodig is als het  
product toch via de website wordt besteld 
en daarna als individuele voorverpakte  
ijsjes in de diepvries wordt opgeslagen.
Ook interessant is het wegsnijden van een 
aantal schakels tussen boer en klant. Zo 

kunnen Franse consumenten tegenwoordig 
terecht bij Au Bout du Champ. Shoppers 
bestellen via internet verse groenten en 
fruit, die deze organisatie op bestelling 
koopt bij Franse boeren. De  boeren brengen 
de producten naar  verkoopautomaten op 
vaste locaties, waaruit de shopper zijn 
bestelling kan halen.

A!reukrisico
De consument individualiseert en e-com-
merce biedt nieuwe kansen. Er is echter ook 
een a#reukrisico, want die consument hee! 
een smartphone en zit op Facebook of 
WhatsApp. Een foto van die bruingespik-
kelde, verpakte witlof in de thuisbezorging 
is gauw gemaakt en geüploadet, voorzien  
van negatief commentaar. Tijd dus om het 
verpakkingshuiswerk opnieuw te doen voor 
de thuisbezorgingsretail van morgen. 
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Bijeenkomst NVC en VMT
Wat er komt kijken bij foodverpakkingen 
voor webretail is een van de onderwerpen 
tijdens de bijeenkomst ‘Kwaliteit van 
 verpakken’ op 16 juni van NVC  Nederlands 
 Verpakkingscentrum en VMT. Remi 
 Vandichel en Silvia D’Alesio, die  hierop 
afstuderen aan de Universiteit van Lund in 
Zweden, presenteren hun onderzoeks-
resultaten. Ook wordt ingegaan op de 
functie van verpakken in het voorkomen  
van geur- en smaakproblemen in web-  
retail. Andere actuele onderwerpen zijn: 
lek detectie, geur- en voedselveiligheids-
aspecten van migratie van stoffen uit 
bedrukte verpakking naar voedingsmiddel, 
problematiek van  bisfenol A, en veiligheid 
van gebruik van gerecyclede materialen in 
verpakkingen.  

‘ Wat doen geurstokjes   
met geur van thee?’
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