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Benadert u packaging design als integraal onderdeel van uw branding? 
Het loont. Leden van het Dutch Packaging Design Initative (DPDI) ste-

ken hun hand daarvoor in het vuur. Vijf afgevaardigden van deze club, 
die zich inzet voor de positie en ontwikkeling van verpakkingsontwerp 
in Nederland, spreken zich uit. Roel Keizer, eigenaar en strategie direc-
teur van DreamCatch: ‘Wil je als merk een relatie met je beoogde doel-
groep bouwen, dan zul je dit vanuit elke vezel moeten doen. De verpak-

king is een van die vezels, maar wel een belangrijke. Product en merk 
worden in packaging letterlijk één.’

Dutch Packaging Design initiative #1

tekst Wendy van Esveld
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Een integrale benadering van 
packaging design binnen bran-
ding. Waar hebben we het 
over? Erik de Graaf, creatief 

directeur van Millford, geeft een, 
voor dit artikel, handzame definitie: 

‘Een aanpak waarin het design wordt 
ontwikkeld vanuit de essentie en waarden 
van het merk en er wordt gekeken naar de 
rol van alle touch points en dus ook naar 
die van de verpakking.’ Of, even bruikbaar, 
zijn de woorden van Ruud Boer, eigenaar 
en directeur van de Bataafsche Teeken 
Maatschappij: ‘Dat het verpakkingsdesign 
goed is afgestemd op wat je wilt bereiken 
met je merk en op alle andere merkuitin-
gen.’ Ronald Lewerissa, directeur en me-
deoprichter van Flex/the Innovationlab 
legt goed uit waarom zo’n benadering 
belangrijk is: ‘Bij consumentenproducten 
is de verpakking altijd een schakel in de 
ervaring die de consument heeft met de 
afzender van het product. Of je nu wilt of 
niet, een verpakking zal altijd een brand 
experience opleveren. Ook de anonieme 
transportverpakkingen van online web-
shops die half leeg zijn, nauwelijks te ope-
nen of zwaar beschadigd wanneer ze ar-
riveren, zeggen iets over merken als Weh-
kamp en Zalando. Altijd verstandig dus 
packaging als integraal deel van branding 
te ontwerpen. Ook als het logo er niet op 
staat. We moeten ons vooral bewust zijn 
dat een brand experience niet ophoudt 
wanneer de consument de aankoopbeslis-
sing heeft gemaakt. Vaak begint het dan 
pas.’
Boer beweert zelfs: ‘Verpakkingsdesign 
wordt ontwikkeld vanuit de roots van het 
merk, dus daarmee is packaging design 
het merk.’ Claartje Corver, client services 
director bij Brandnew, deelt zijn overtui-
ging: ‘Het gaat over de kern van wie je 
werkelijk bent. Het is niet zomaar een 
omhulsel. Het is de fysieke uiting van wie 
je bent als merk en dus het middel om 
verbinding te creëren. Het flesje van Maggi 
is Maggi, de fles van Spa is Spa.’ Lewerissa 
nuanceert: ‘Verpakkingsdesign is meer 
dan alleen het merk en het merk is meer 
dan alleen het verpakkingsdesign. Natuur-
lijk gaat het hier om het communiceren 
van waarden en eigenschappen, maar ik 
vind dat we bijvoorbeeld te weinig naden-
ken over verpakkingsdesign als innovatie-
tool. Het zeeppompje is niet een verschij-

begrijpelijk kunnen maken is daar de rol 
van betekenis geven bij gekomen. Het 
waarom van een merk of een productpro-
positie vormgeven en tastbaar maken.’ 
Corver schetst de lading: ‘Verpakkingen 
maken het meest intieme contact met de 
doelgroep.’ Ze zou graag claimen dat pac-
kaging design altijd een integraal onder-
deel van branding is, maar de client servi-
ces director ziet veel merken het anders 
doen en het relatief goed doen in de 
markt. Toch: ‘Degenen die packaging in de 
core van hun merk hebben gesloten en het 
integraal aanpakken, hebben wel een 
voorsprong en onderscheidend vermogen 
ten opzichte van de competitie.’ Terecht, 
aldus de Graaf: ‘Vertrouw je iemand die 
zich steeds anders gedraagt? Een merk 
wordt pas sterk en geloofwaardig als het 
in alle uitingen op eenzelfde manier 
“praat”, wat dat betreft is het net een 
mens.’

Politiek compromis
Keizer zou überhaupt niet weten hoe pac-
kaging los te zien van branding: ‘Je hebt 
een batterij aan mogelijkheden om het 
unieke van je merk-DNA te laten zien, 
voelen, ruiken, horen en beleven. De op-
bouw van de diverse lagen in 2D en 3D 
zorgt ervoor dat een verpakking bij uitstek 
ingezet kan worden voor je merk. Je zou 
dom zijn om die kans voor je merk aan je 
voorbij te laten gaan.’ Hij ziet voorbeelden 
op de schappen staan, waar je ziet dat is 
gekozen voor een historische oplossing, 
voor de goedkoopste oplossing of een 
politiek compromis. Iets wat de Graaf 
herkent: ‘Er zijn veel verpakkingen te vin-
den die inwisselbaar zijn omdat ze niet 
vanuit de merkkracht zijn gemaakt: een 
smakelijk productshot met daarop een 
logo.’ 

Het waarom
Lewerissa benoemt nog een andere kans: 
‘We moeten ons nog steeds irriteren aan 
die onhandige uit elkaar scheurende folie-
verpakking. Verpakkingstechnologen zul-
len zeggen dat het ingewikkeld is. Dat is 
natuurlijk ook zo, maar juist daarom is het 
een kans. Packaging design-bureaus heb-
ben daar toegevoegde waarde, soms om 
technische oplossingen te bieden, maar 
vaak ook door het probleem anders te 
benaderen.’ En wie heeft het begrepen? 

ningsvorm die de waarden of eigenschap-
pen van een merk benadrukt, maar heeft 
de functie gehad om een nieuwe categorie 
van producten te creëren.’

Intiem contact doelgroep
Hij schetst de veranderende rol van packa-
ging: ‘Een verpakking heeft om twee rede-
nen bestaansrecht: het geven van functio-
naliteit en het geven van betekenis. Nog 
niet zo lang geleden ging het alleen om 
functionaliteit. Hoe we producten langer 
houdbaar kunnen maken, het goed be-
schermd transporteren of het handig 
opslaan. Met de notie dat identiteit en 
merk het onderscheid tussen producten 
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Method, Hema en Heineken komen voor-
bij als schoolvoorbeelden. ‘Het merk wil 
reinigen duurzamer maken. Alle verpak-
kingen laten dat op een eigentijdse manier 
zien, lossen dat functioneel op en zorgen 
voor een brand experience die in alle as-
pecten klopt. Het waarom van het merk 
wordt me als consument duidelijk door de 
verpakking in het schap te zien maar ook 
door die verpakking thuis te gebruiken,’ 
aldus Lewerissa over Method.
Boer stelt: ‘Goede verpakkingen benadruk-
ken naar de doelgroep dat het merk rele-
vant, onderscheidend en geloofwaardig is.’ 
Haalt verpakkingsdesign dan niks uit wan-
neer een merk niet relevant, onderschei-
dend en geloofwaardig is? ‘Klopt,’ meent 
Boer: ‘zonde van je marketingbudget.’ 
Jawel, zeggen de anderen, ook dan haalt 
packaging van alles uit. Lewerissa schudt 
het uit zijn mouw: kosten besparen, duur-
zamer maken, betere schap-efficiency, 
maar, ‘je zou ook kunnen kijken of je met 
verpakkingsdesign een merk wel relevant, 
onderscheidend en geloofwaardig kunt 
maken. Voor het Albert Heijn-huismerk 
hebben we meer dan vijftien jaar geleden 
de verpakking ontwikkeld voor de hand-
zeep. Het product is behalve redelijk ge-
prijsd niet heel relevant of onderschei-
dend. Door de verpakking zo te ontwerpen 
dat hij beter past in de context van de 
moderne keuken, heeft de verpakking 
relevantie toegevoegd aan het product en 
daarmee aan het merk AH.’ Corver: ‘Je kunt 
packaging design inzetten als verkooptool, 
dat doet heus iets. Het verleidt wellicht tot 
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een eerste aankoop, maar als het verhaal 
niet klopt, de kwaliteit niet naar verwach-
ting is of er geen eigenheid is, dan is het in 
veel gevallen ook meteen de laatste aan-
koop. Verpakkingsdesign haalt dan wel 
iets uit, maar schept geen betekenisvolle 
relatie met de doelgroep. En dat is wat je 
als merk wel wilt natuurlijk.’

Geen enkele concessie
Gesproken over merken die niet relevant, 
onderscheidend en geloofwaardig zijn, 
maar wel een goed verpakkingsdesign 
hebben, Corver ‘heeft vaak kriebel door 
het merk Peijnenburg’. Ze legt uit: ‘Die 
organisatie bestaat al zo lang en ontbijt-
koek staat als product dicht bij de Neder-
landers. Ik denk dat je meer uit dat merk 
kunt halen als design een meer promi-
nente rol binnen het totale merk heeft. De 
verpakkingen van Peijnenburg zien er goed 
uit, maar er is weinig beweging, weinig 
beleving rondom het merk. Die nieuwe 
commercial gaat over Thuis met Peijnen-
burg; laat me dat in de rest van het merk 
dan ook voelen en kom dichterbij.’
Andersom noemt Lewerissa een voor-
beeld: ‘Innocent vind ik een relevant merk 
dat echt onderscheidend is. Het staat voor 
een eerlijk duurzaam geproduceerd pro-
duct en de verpakkingen ondersteunen 
dat door te streven naar het gebruik van 
gerecyclede materialen. De grote Pet-karaf 
die we tegenwoordig in het schap zien 
maakt wat mij betreft die propositie onge-
loofwaardig. De fles is over-designed, niet 
innocent en de fles is te zwaar. Guilty. De 
dop verbruikt vele malen meer materiaal 
dan noodzakelijk. Very guilty.’
Keizer noemt Douwe Egberts: ‘Ik mis elke 
vorm van integrale branding. Douwe Eg-
berts was in mijn beleving in de vorige 
eeuw het merk dat stond voor koffie. Kof-
fie en koffiebeleving bloeit en groeit als 
nooit te voren, maar je kunt je hard achter 

je oor krabben als merkverantwoordelijke 
waarom Starbucks en andere merken het 
wel goed doen. De flagship store van Star-
bucks in Amsterdam ademt meer Neder-
landse koffiehistorie uit dan ik D.E dat zie 
doen. Dan snap je iets niet.’ 

Collectief bewustzijn
Gelukkig heeft Keizer ook een oplossing: 
‘De grootste winst die marketeers kunnen 
behalen, is door intern een collectief be-
wustzijn te creëren in alle lagen van de 
organisatie, betreffende wat het merk 
uniek maakt. Het absolute geloof tussen 
alle oren krijgen en daarbij de belofte om 
geen enkele concessie te doen in de verta-
ling naar de bijbehorende verpakking. Dat 
vraagt om lef, inzichten delen, overtui-
gingskracht en volharding in het bereiken 
van hetgeen je voor ogen hebt. Als je daar-
in slaagt, sta je volgend jaar op het po-
dium van de Effie of de Design Accountabi-
lity Award. Plus natuurlijk de bijbehorende 
indrukwekkende verkoopcijfers.’ Lewerissa 
reageert: ‘Het is makkelijk voor ontwer-
pers om in een dergelijke ideale context 
een goed verpakkingsontwerp te maken. 
Meestal zijn de omstandigheden niet 
ideaal: druk op kosten, technische com-
plexiteit, een doelgroep die anders rea-
geert dan je verwacht. Ik vind dat op-
drachtgevers van ons mogen verwachten 
dat we juist in die complexe, soms weer-
barstige omstandigheden excelleren. Dat 
is echte creativiteit en dat onderscheidt 
een top packaging designbureau van het 
gemiddelde.’
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