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‘Ik zou graag wat kanttekeningen plaatsen bij de ‘hype’ 
van traditionele drukkerijen om zich en masse op de ver-
pakkingsmarkt te stor ten’. Het was de reactie van Gerard 
van Egmond op de oproep voor deze verpakkingsspecial . 
Hij vindt dat er te luchtig over dit vakgebied gedacht 
wordt: ‘Bij een goede verpakking komen heel wat meer 
aspecten kijken dan alleen het grafische deel . ’

Kanttekeningen bij

De kritische Van Egmond is geen onbekende in de 
verpakkingswereld. Als commercieel directeur van 
Acket drukkerij kartonnage in Oss en vicevoorzit-
ter van branchevereniging Kartoflex werkt hij al 
jarenlang met verpakkingen. In zijn kritiek gaat hij 
in op de specifieke productwaarden van een ver-
pakking, maar ook op de veronderstellingen over 
de groei van de markt zelf.

M E E r  d a n  d r u k k E n
Vooral vanuit zijn functie bij Kartoflex constateert 
Van Egmond bedrijfsbreed dat er een trend 
gaande is vanuit grafisch ondernemers om zich te 
richten op de verpakkingsmarkt. Hij kijkt met 
gemengde gevoelens naar deze ontwikkeling: ‘De 
verlegde interesse van grafisch ondernemers is al 
zo’n jaar of drie gaande, ook geïnitieerd door 
machineleveranciers die hun grafische afnemers 
meer richting de verpakkingswereld pushen. Wij 
zien in de praktijk dat daar dingen door gebeuren 
die niet goed zijn voor de branche. Een aantal gra-
fische bedrijven reageert namelijk op deze ten-
dens zonder zich voldoende te realiseren wat de 
impact is. Een verpakking produceren behelst 
zoveel meer dan drukwerk afleveren. Daarmee wil 
ik niet denigrerend doen over drukken, maar er 
zijn gewoonweg andere, specifieke elementen bij 
verpakkingen noodzakelijk. Een mooi bedrukt 
doosje dat slecht gestanst is, is nog geen verpak-
king. Als je het voorbeeld omdraait gaat dit wel 
op. Een verpakking heeft naast het grafische deel 
ook constructietechnische, wettelijke en logis-
tieke eisen.’

V E r s c H I l l E n d E  t o E p a s s I n G E n
Wat er dan zo anders is aan het produceren van 
een verpakking? Er zit uiteraard wel enig verschil 
tussen verpakkingen, wat alles te maken heeft met 
de toepassing achter de verpakking. Van Egmond 
schetst de markt: ‘Je hebt twee marktspecialis-
men: farmacie en tabak. Deze vakgebieden zijn zo 
specifiek dat ze redelijk vastgemetseld zijn door de 
producerende bedrijven. Daarbuiten heb je de 
food en non-food of promotionele verpakkingen. 
De foodindustrie is redelijk consistent, maar de 
non-food industrie varieert mee met de economi-
sche omstandigheden. Ondanks de kwetsbare 
volumes, springen veel ondernemers toch graag 
op laatstgenoemde branche in omdat het gaat om 

relatief hoge marges. Bij voedselverpakkingen heb 
je redelijk stabiele volumes, maar wel lagere 
marges en hoge technische eisen.’

r E G E l G E V I n G
Voortbordurend op deze technische eisen stelt 
Van Egmond: ‘Er is ontzettend veel Europese 
regelgeving, die per land en per product weer ver-
schilt. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de wetge-
ving op het gebied van inkt: welke inkt kun je voor 
de verpakking van een bepaald soort voedsel 
gebruiken? Enige tijd geleden was er een issue 
rondom inkten die bij de verpakking van ontbijt-
producten en babyvoeding waren gebruikt. Bij de 
migratie van bestanddelen uit minerale oliën ging 
het mis. Als verpakkingsbedrijf moet je precies 
weten welke zaken wettelijk geoorloofd zijn. Los 
van de praktische uitvoering heb je dus een 
enorme knowhow nodig. Deze eisen zijn slecht te 
toetsen, omdat het dikwijls gaat om een combina-
tie van de verpakking, toepassing van de klant en 
de diverse eisen naar de exportlanden. Iedereen 
kan dus wel inspringen op een dergelijke markt, 
maar op termijn zullen ze problemen krijgen bij de 
klanten. Je moet precies weten wat een klant met 
het product gaat doen. Dat is anders denken dan 
de grafisch ondernemer doorgaans gewend is.’

t E c H n I s c H E  k E n n I s
Van Egmond ziet nog meer waarden die kenmer-
kend zijn voor de verpakkingsdrukker. ‘Als je een 
handelsdrukkerij tegenover een verpakkingsdruk-
ker zet, is het drukken de grootste gemene deler. 
Verder ligt het profiel ontzettend uit elkaar. Een 
handelsdrukkerij richt zich vooral op de drukkwali-
teit. Een verpakkingsdrukkerij heeft als belangrijke 
marketingfunctie dat er altijd kleurconsistentie is, 
zowel in dezelfde als in de volgende order. De ver-
pakkingen liggen naast elkaar in de schappen en 
moeten dus precies hetzelfde zijn. De constructie-
technische kennis van een verpakkingsdrukker 
moet ook veel groter zijn. Denk aan een verpak-
king voor hagelslag. Naast speciale druktechnieken 
als goudfolie, een preeg, matlak of spot UV-lak 
moet je ook denken aan de strooi-opening die de 
eerste keer verzegeld is, makkelijk opengaat en 
vervolgens circa 30 keer zijn functie behoudt. Een 
dergelijke verpakking moet nog op één drukvel 
gedraaid worden.’

Ve r p a k k i n g  |  D r u k k e r

verpakkings hype
135  o k t o b e r  2 0 1 2  |  C o m p r e s  1 5  |   



s c H a k E l  I n  p r o d u c t I E
Logistiek gezien is een verpakking geen op zichzelf 
staand element. De productielijn van de klant zit er 
direct achter: er moet natuurlijk wat in de verpak-
king komen. ‘Er moet dus zo gepland worden dat 
de verpakkingen tijdig in het volgende productie-
bedrijf aankomen. Dat betreft dus plannen, voor-
raadbeheer en transport. Oftewel, een verpak-
kingsdrukker is ook logistiek dienstverlener. Onze 
hagelslagdoosjes moeten bijvoorbeeld weer door 
naar de fabriek waar ze gevuld worden. Je hebt 
hierdoor ook weer te maken met scherpe techni-
sche eisen. Het stansen moet zodanig optimaal 
gebeuren dat het keer op keer precies klopt met 
de afstellingen bij het volgende bedrijf. Anders 
kloppen hun vulmachines niet met deze afstellin-
gen. In volume gesproken houden wij dit soort ver-
pakkingen ook op voorraad, zodat we op afroep 
kunnen leveren.’

V E r k E E r d E  p r I j z E n
Doordat de grafisch ondernemer niet voldoende 
op de hoogte is van deze afwegingen gaan ze met 
verkeerde prijzen de markt in, stelt Van Egmond. 
‘De kale kosten zoals bij een grafisch product 
worden berekend. Voor zo’n product kijk je naar de 
eigen kosten en die van de afwerker en dan ben je 
er wel. Daarmee wordt voorbij gegaan aan extra 
onderdelen als kennis en toevoegingen als die van 

bepaalde inkten of lijm. Zeker voor de voedingsin-
dustrie is dit van groot belang. Met een verkeerde 
prijs ontstaat ook in de verpakkingsbranche het 
prijsvechten en onder de kostprijs werken. En daar 
zit niemand op te wachten.’

G r o E I  I n  B r a n c H E
Dan wil Van Egmond nog reageren op de aanname 
dat de verpakkingsbranche groeit. ‘Vergeleken met 
de grafische industrie is de markt inderdaad stabie-
ler. Maar in Noord- en West-Europa is er geen groei 
zoals gesteld wordt. De groei fluctueert tussen de  
-2 en +2 procent. In het Oostblok, verre Oosten en 
Zuid-Amerika tref je wel groeimarkten. Daar moet 
het allemaal nog op gang komen. Maar in de West-
Europese landen is de groei nagenoeg nihil, met 
kleine variaties per land. Wanneer er steeds meer 
bedrijven instappen, zullen ook wij te maken krijgen 
met meer overcapaciteit. In onze branche zijn er 

ook al veel bedrijven omgevallen. De crisis gene-
reert ook hier een terugloop in opdrachten. 
Bovendien verdwijnen er opdrachten naar lageloon-
landen. Met name in non-food verpakkingen is er 

veel verdwenen. Ook hier zie je dat bedrijven meer 
gaan samenwerken om het hoofd te kunnen bieden 
aan deze ontwikkelingen. Acket staat er goed voor, 
maar om dat te blijven garanderen zijn er overna-
mes geweest met Van Gorp en Miedema.’ 

p r o f I E l  a c k E t
‘Acket bestaat al 128 jaar’, vertelt Gerard van Egmond over de kartonnagedrukkerij in Oss. ‘Daarmee 
zijn we één van de oudste en grootste vouwkartonnageproducenten in Nederland. Een eerste stap rich-
ting verpakkingen werd al eind 19e eeuw gemaakt met het maken van boterwikkels voor Unilever. 
Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer binnen dit familiebedrijf. Ik stapte acht jaar geleden in 
vanuit collega-bedrijf Miedema in Nieuwegein, wat in 2004 door Acket werd overgenomen. We 
hebben ons altijd gespecialiseerd op één segment: vouwkartonnage. Onze grootste afnemers zijn voe-
dingsmiddelenbedrijven in de Benelux. Totaal werken er 115 mensen. Er staan drie zeskleuren persen en 
nog één tweekleuren pers, één is van KBA en de rest van Heidelberg. Uiteraard is er ook een volledige 
afdeling voor alle afwerking. In de productie wordt er in drie ploegen gewerkt.’

	 ‘Een	verpakking	produceren	
behelst	zoveel	meer		
	 				dan	drukwerk	afleveren’
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G E z o n d  c o n c u r r E r E n
Samenvattend wil Van Egmond benadrukken dat 
het niet zijn bedoeling is om grafisch onderne-
mers te weren. ‘Ik hoop dat bedrijven weten wat 
ze doen en kapitaalkrachtig genoeg zijn. Als hun 
kennis niet toereikend is, is de kans groot dat er 
een onzorgvuldig prijsbeleid de markt in komt. 
Daarmee wordt het leven voor iedereen moeilij-
ker gemaakt. Dan kunnen ze zelf ook geen winst 
pakken. Als je de juiste investering doet, ervaring 
hebt en kwaliteitsmanagement nastreeft, kun je 
de juiste vertaling maken naar prijzen. Zo krijg je 
gezonde concurrentie. Daar zijn we allemaal meer 
bij gebaat dan bij bedrijven die met verkeerde 
beslissingen schade aanbrengen in de markt en 
klanten schuw maken.’

[jolanda van drie]
jolanda@compres.nl
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