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 1.1 De functie van verpakkingen

Tegenwoordig heeft verpakking een groot aantal verschillende functies.
Belangrijk voor een verpakking is dat het direct te maken heeft met:

• Het product of het artikel voor wat betreft:
 - Bescherming;
 - Bundeling;
 - Imago.

• Het bewaren en het gebruik bij de klant;
• De verkoop- en informatiefunctie;
• Het logistieke traject tot consument, dus transport en opslag in verschillende 

vormen.

 1.2 Manier van verpakken

De meest eenvoudige vorm van verpakken is het handmatig inpakken in eenvoudige 
verpakkingen met eenvoudige hulpmiddelen. Denk aan een winkel.

Als er speciale eisen gesteld worden aan de verpakking, kan men vaak niet meer volstaan 
met handmatige processen en moet men meestal overgaan tot meer technische hulp-
middelen waardoor het verpakkingsproces complexer wordt, bijvoorbeeld het vacuüm 
verpakken van vlees of vis.

Het meest ingewikkelde verpakkingsproces wordt meestal uitgevoerd door automatisch 
gestuurde machines en processen waardoor men ook ingrijpende fysische en/of chemi-
sche processen op het product en/of verpakking kan uitvoeren.

1 Verpakkingstechnieken
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Het verpakken van grote hoeveelheden en aantallen producten gebeurt meestal bedrijfs-
matig met speciaal daarvoor ontwikkelde hulpmiddelen, materialen, verpakkingsprocessen 
en verpakkingsmachines. Denk aan het afvullen van pakken sap in een fabriek.

De mensen die met dit soort machines werken, moeten daar in de meeste gevallen 
speciaal voor worden opgeleid, zodat ze ook de gestelde kwaliteitseisen kunnen realiseren, 
maar wel op een economisch verantwoorde manier.

Verpakken en de consument
Een verpakking voor de consument zegt vaak erg veel over het product en bepaalt 
daardoor in belangrijke mate het verkoopsucces van het betreffende product. Bij een 
klant die twijfelt tussen twee artikelen, kan de verpakking de doorslag geven voor de 
keus die hij uiteindelijk maakt.

De manier waarop de verpakking is uitgevoerd, bepaalt in belangrijke mate welke functies 
vervuld worden. 

De logistieke inspanningen worden voor een deel bepaald door de invulling van deze 
functies. Het is daarom van groot belang dat bij de ontwikkeling van een product en de 
daarbij horende verpakking alle aspecten, dus ook de logistieke, worden meegenomen in 
een goed opgesteld programma van eisen. Het moet wel duidelijk zijn dat de verpakking 
een deel van het product zelf is.
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 2.1 Inleiding

Logistiek management en verpakken
Als er sprake is van verpakte producten, dan is het vanzelfsprekend dat de uitvoering van 
die verpakking een belangrijke rol speelt in het gehele logistieke proces. Denk bijvoorbeeld 
aan standaard maten voor de collo modules, de ruimte in transport- en opslagmiddelen 
en de ruimte die het inneemt in het winkelschap, zelfs aan de ruimte die het inneemt bij 
de consument of gebruiker.

Jouw fles cola of fanta past perfect in de deur van een koelkast; bij de ontwikkeling van 
de verpakking is daarover nagedacht. Er passen 32 europallets in een trailer; bij het 
ontwerpen van de pallets is rekening gehouden met de binnenmaten van een vrachtauto. 
Zo zijn er tientallen voorbeelden te geven waar slim en logisch (afgeleid van ‘logistiek’) is 
nagedacht over de verpakking of een onderdeel daarvan.

Verpakken en logistiek management
Steeds meer bedrijven gaan zich realiseren dat de verpakking een sleutelrol vervult in 
hun distributie en marketingbeleid. Daarbij wordt verpakken steeds moeilijker als gevolg 
van de:

• Technische vooruitgang;
• Razendsnelle ontwikkelingen op de afzetmarkt;
• Opkomende nationale en internationale wet- en regelgeving.

Verpakken is niet meer iets dat door de directeur, de marketingmanager of de inkoper 
‘er wel even bij kan worden gedaan’.

Later zullen we zien dat een niet adequate verpakking een onderneming veel schade kan 
berokkenen. Hierbij speelt ook mee dat het gebruik van eenmalige verpakkingsmateriaal 
moet worden beperkt vanuit milieuoverwegingen. De leverancier moet het verpakkings-
materiaal tegenwoordig mee terugnemen. 

2 Het product verpakken en logistiek






