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Dick Bais van GetPact: “In een fysieke supermarkt speelt een  

verpakking een heel andere rol dan in een websuper”.  

Websuper vraagt andere 
kennis van verpakkingen

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 
ontwikkelde de bedrijfsopleiding samen 
met verpakkingsspecialist GetPact. Dit jaar 
werd ze voor het eerst gegeven. De eerste 
groep cursisten ontving in juni het certifi-
caat. Op dit moment zijn de twee partijen 
bezig met voorbereidingen voor de volgen-

De opkomst van online supermarkten zoals die van Albert  
Heijn, Jumbo en recent ook Picnic, heeft grote gevolgen  
voor de ontwikkeling en het ontwerp van verpakkingen.  
Voor HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen is dat  
aanleiding om met de vorig jaar gestarte bedrijfsopleiding  
Packaging Projectmanager aan te sluiten op die trend. 

Toevoeging
Volgens verpakkingsprofessionals die de 
eerste opleiding Packaging Projectmanager 
volgden, is de cursus een relevante toevoe-
ging op de bestaande kennis binnen food-
bedrijven. Verpakken is voor foodbedrijven 
immers geen primair proces. Dat onder-
schrijft Dirk Hiemstra, verpakkingsdeskun-
dige bij Smilde Foods: “Een verpakkingsop-
lossing wordt vaak als gegeven en sluitstuk  
in een project opgenomen. Met alle gevolgen 
en problemen vandien. Ook mijn kennis was 
vooral praktijkgericht. Ik wist welke verpak-
kingen wij inkochten en welke eisen we aan 
deze producten stelden. Om tot een optimale 
verpakking te komen, heb je kennis nodig 
van alle vakgebieden die daaraan eisen stel-
len. Dat betekent inzicht hebben in verpak-
kingsmaterialen, verpakkingsmachines, be-
drukkingstechnieken, marketing, wet geving, 
kosten en investeringen, time-to-market en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Het is belangrijk om de planning voor ver-
pakkingsontwikkeling op te nemen in de  
totale projectplanning, waarbij in de ver-
schillende fasen rekening wordt gehouden 
met de belangen van alle stakeholders. Dat 
was mijn grote leerpunt.”
Toch Hiemstra ziet nog wel mogelijkheden 
voor een verdere doorontwikkeling van de 
bedrijfsopleiding: “Je weet nooit alles en 
zelfs na het volgen van de opleiding reali-
seer je je dat die slechts een basis is. Wat mij 
betreft, mag er nog wel een vervolg komen.”

• WILLEM-PAUL DE MOOIJ •

de editie van de cursus. Volgens Dick Bais  
van GetPact gaat dat vervolg inhaken op 
actuele trends in de verpakkings wereld. 
“Naast de blijvende groei van huismerken 
binnen de retail en de aandacht voor duur-
zaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, heeft de ont wikkeling van  
online supermarkten veel invloed op het 
werk van verpakkingsprofessionals. We  
verwachten de komende drie tot vijf jaar 
hierin een enorme ontwikkeling.”  

Andere rol 
“In een fysieke supermarkt speelt een  
verpakking een heel andere rol dan in  
een websuper”, licht Bais toe. “Het spel  
van navigeren, merkuitstraling en ver lei- 
den van consumenten werkt heel anders.  
Neem de impulsproducten. In de super-
markt moet de verpakking de consument 
verleiden; online gebeurt dat vooral door 
koopsuggesties. Als klanten bijvoorbeeld 
online koffie kopen, krijgen ze er het advies 
voor suiker, koekjes en koffiemelk bij.  
Online kun je veel meer sturen. Bovendien 
moet je anders omgaan met de Europese 
wet Voedselinformatie. De wettelijke infor-
matie die je over voedingsmiddelen via ver-
pakkingen aan consumenten geeft, moet je 
online in een virtuele toevoeging gaan ver-
strekken. Dan komt er een vierde dimensie 
bij”, aldus Bais. Daaraan gaat de bedrijfsop-
leiding straks veel meer aandacht besteden. 

Packaging Projectmanager
Start 14 januari 2016, 11 bijeenkomsten 
van 16.00 tot 21.00 uur. Kosten € 2500.
www.haskennistransfer.nl


