
‘Packaging 
design 

creëert keuzes 
en emoties die 
er anders niet 

zijn.’
Steven de Cleen (Proud-

Design)

Merken
bouw je met
een doel
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Je werkt aan een relatie met consu-
menten om zo omzet te genereren. 
Zet juist daarvoor in op je verpak-

king, zo bepleit het Dutch Packaging 
Design Initative (DPDI). Dat kun je af-
doen als preken voor eigen parochie, 
maar eigenlijk is er geen speld tus-

sen te krijgen. Laat je verleiden door 
Steven de Cleen van ProudDesign, 

Arthur Brandenburg van den Gron-
den van Anthem, Stijn Heijdenrijk 

van Pepper Design en Marcel Jansen 
van Waacs.
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Ben & Jerry’s, Method, Inno-
cent, iedereen weet dat deze 
merken in een korte tijd een 
groot verschil maakten. Ze 

gingen of gaan op een andere 
manier met design om als andere. 

Volgens Steven de Cleen, strategy direc-
teur van ProudDesign, een signaal dat ook 
de gevestigde orde design meer moet 
incorporeren: ‘Packaging design wordt nog 
steeds gezien als een mooi flesje en een 
leuk etiket, maar er zitten veel merkwaar-
den in een goed packaging design.’

Emotie
Aan DPDI de taak opdrachtgevers dat 
meer te laten beseffen. Arthur Branden-
burg van den Gronden, director design 
strategy & growth bij Anthem, begrijpt 
niet zo goed waarom het zo lastig is dit 
verhaal te vertellen: ‘Stel je voor dat je in 
de Plus, AH of Jumbo komt en alle verpak-
kingen zijn wit en zien er hetzelfde uit. 
Wat zou er gebeuren met het marktaan-
deel van AH-private label, Unox-soep of 
Appelsientje? Dan krijg je heel andere 
verhoudingen. Je kunt je de meerwaarde 
van packaging design voorstellen door 
het weg te halen. Producten zijn intrin-
siek over het algemeen gelijk en als ze 
niet gelijk zijn, zijn ze dat over een jaar. 
Het enige wat dan uiteindelijk in de win-
kel het verschil maakt is de vormgeving 
van de verpakkingen in 3D en in 2D. Dat 
belooft wat er in de verpakking zit of 
waar het merk voor staat. Als je dat weg-
haalt worden alle marktaandelen ver-
stoord.’ Of, zoals De Cleen het samenvat: 
‘Packaging design creëert keuzes en emo-
ties die er anders niet zijn.’ Hij vervolgt: 
‘Structural en packaging design spelen - 
naast andere communicatiedisciplines 
- een belangrijke rol in het binden van 
consumenten. Relevante packaging de-
sign ontstaat nog vaak vanuit een am-
bacht. Als je dat cultiveert ben je onder-
scheidend voor een lange periode. De 
vorm van Toblerone, het woordbeeld van 
Coca-Cola. Het zijn gangbare voorbeel-
den, maar dit soort elementen vertegen-
woordigen op een gegeven moment een 
enorme emotionele en dus economische 
waarde. Een bedrijf dat dit erkent is Hei-
neken. Zij hebben design omarmd en 
hebben designmensen in dienst. Het is 
mooi om te zien wat dat doet voor de 
uitstraling van het merk.’

Scheve verhouding
Helaas zit er een scheve verhouding in de 
kosten en opbrengsten, menen de design-

ringen in structural design sneuvelen dan. 
Stijn Heijdenrijk, oprichter en eigenaar van 
Pepper Design, over het kennisgebrek: ‘We 
maken mee dat we onze eigen briefings 
moeten schrijven.’  Het gebrek aan kennis 
zorgt er onder meer voor dat je in testtra-
jecten en eindeloos marktonderzoek be-
landt, zo ervaart Marcel Jansen, eigenaar 
van Waacs: ‘Je krijgt dan een beetje van dit 
en een beetje van dat, het design wordt 
iedere stap slapper. Het is voor mij als 
productontwikkelaar eigenaardig dat er zo 
veel geld uitgegeven wordt aan reclame 
voor slechte of middelmatige verpakkin-
gen, terwijl je met een goede verpakking 
veel minder moeite hoeft te doen om de 
consument te overtuigen.’ Hij licht toe: 
‘Naast prijs is packaging design vaak de 
belangrijkste factor die de keuze bepaalt, 
maar ook online is de verpakking doorslag-
gevend bij de keuze.
In de supermarkt kan een product onder-
steund worden met reclamemateriaal als 
on- en off-shelf displays, maar ook daar is 
verpakking veelal de enige mogelijkheid 
van communicatie die je hebt met de 
consument. Thuis is de verpakking de 
belangrijkste interactie en communicatie 
van je merk met de consument. Met een 
goed product en een goede verpakking 
wordt het geen onenightstand, maar 
echte liefde. Een verpakking die in het 
gebruik teleurstelt kan er misschien in 
visuele tests goed uitkomen, maar zal er 
toe leiden dat de consument overstapt 
naar minder frustrerende alternatieven.’

Kentering
Designbureaus zitten steeds vaker in een 
vroeger stadium aan tafel. Packaging de-
sign staat zo direct in contact met de con-
sument, designbureaus zijn een welkome 
discussiepartner over de strategische 
route van een merk. Want, wie weet nu 
beter wat er leeft in de schappen dan zij? 
Daarbij vindt nog een andere kentering 
plaats, merkt met name Brandenburg van 
den Gronden: ‘Bedrijven als FrieslandCam-
pina zien belangrijke packaging redesigns 
niet langer als een verantwoordelijkheid 
van de brand manager maar van de mar-
ketingdirecteur. De discipline leeft ook bij 
Unilever in de allerhoogste regionen. De-
sign is een volwaardig en strategisch mar-
ketinginstrument geworden waarmee 
men het verschil wil maken. Puur dankzij 
het inzicht dat 70 procent van de aankoop-
beslissingen op de winkelvloer gebeurt. 
Unilever wil in 2020 de perfecte verpakkin-
gen in de perfecte schappen in de perfecte 
winkels hebben. Winnen op en vanuit de 

‘We verplaatsten 
ons dagelijks in 
de shopper en 

weten hoe wordt 
gekozen. Je wint 

niet met een
vormigheid.’

Arthur Brandenburg van 
den Gronden (Anthem)

experts aan tafel. Ze zijn het erover eens; 
als zij de hoeveelheid geld en aandacht 
zouden krijgen die nu in bijvoorbeeld extra 
adverteren wordt gestopt, zou dat duurza-
mere meerwaarde opleveren. De prijswin-
naars van de in 2014 gelanceerde Design 
Accountability Awards bewijzen dit. De 
reden dat marketing toch vaak minimaal 
inzet op packaging heeft volgens de desig-
nexperts te maken met beperkte kennis en 
ervaring. Ook zitten marketeers kort op 
een plek, ze kunnen vaak projecten niet 
afmaken. Innovatietrajecten en verande-



‘idealiter 
bediscussieer je 

eerst de 
probleemstelling 
met je design
bureau. Dan 

kom je eerder 
tot iets baan

brekends.’
Stijn Heijdenrijk 
(Pepper Design)
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schappen; de activerende werking van het 
schap met als voorlopig hoogtepunt de 
Share a Coke-campagne. De budgetten 
verschuiven gestaag naar de winkelvloer, 
online en offline. Het doorbreken van de 
eenvormigheid van pakjes, zakjes en doos-
jes in de schappen, daar win je mee.’

Vastomlijnd
Die missie van Unilever, om de eenvormig-
heid te doorbreken, staat alleen nog niet 
overal op de business agenda. Designbu-
reaus zouden idealiter eerst de probleem-
stelling moeten bediscussiëren en opstel-
len. Heijdenrijk: ‘Dan kom je eerder tot 
bijvoorbeeld een duurzaam verpakkingsal-
ternatief of iets echt baanbrekends. Vaak 
heeft de opdrachtgever al een vastomlijnd 
idee, het is dan lastig een andersoortige 
verpakking ontwikkeld te krijgen. Bij Sanex 
zijn ze stapje voor stapje bezig met hervul-
bare verpakkingen. Dat soort veranderin-
gen gaat langzaam.’ Jansen herkent het: 
‘Een designbureau biedt altijd de oplos-
sing die letterlijk gevraagd wordt en legt 
er alternatieven naast die verder gaan. De 
afgelopen jaren kozen opdrachtgevers 
vaker voor de eerste, veilige en eenvoudige 
optie. Soms hebben gevestigde merken 
het gevoel dat ze meer te verliezen hebben 
dan te winnen.’ Hij weet niet of grote 
bedrijven het lef wel hebben: ‘Design zit 
nog niet in het merk-dna. Wat grote be-
drijven kunnen is zien waarom een Ben & 
Jerry’s goed is en het dan aankopen. Ver-
volgens gebeurt er weinig meer met het 
merkdesign.’ De Cleen heeft een verkla-
ring: ‘Nieuwe merken zijn altijd bezig met 
verschil te maken, de rest is aan het beves-
tigen. Als start-up heb je veel verhaal waar 
je op stoelt, als groot merk stoel je meer op 
presence, zelfvertrouwen en kwaliteit.’ Toch 
lukt het regelmatig grote merken waarde 
en emotie toe te voegen via een verpak-
king. ‘Door bijvoorbeeld een extra functie in 
je verpakking te integreren’, weet Heijden-
rijk: ‘Bijvoorbeeld de roller van Sanex die we 
op zijn kop hebben gezet waardoor de bal 
altijd geïmpregneerd is en daardoor altijd 
klaar voor gebruik.’ Het is in Europa de best 
verkopende deodorantroller.

Rendement
Brandenburg van den Gronden ziet mooie 
dingen gebeuren: ‘De fysieke 3D-vorm van 
het Grolsch-flesje is toch maar veranderd. 
Het vraagt enorme investeringen in het 
krattenpark, maar het economisch rende-
ment is groot genoeg.’ Ook bij klant Unile-
ver ziet de design director juist een grote 
slagvaardigheid: ‘Unilever wil zijn omzet 
verdubbelen en tegelijk zijn ecologische 
footprint gelijk houden. Dat soort doelstel-
lingen, ingegeven door consumer insights, 
zorgen er voor dat er bijvoorbeeld heel 

Structural design vooral in dit geval. De 
wissel van hard blik, naar een “zachte” zak 
doet veel in gevoel en perceptie. Voor 
jongeren staat blik voor houdbaar, een zak 
voelt vers. Kyoko is dan juist weer gebaat 
bij blik. Vanuit het inzicht dat de consu-
ment echt koude thee wil, zit deze Japanse 
thee niet als alle ice teas in een petfles, 
maar in een aluminium blik met schroef-
dop. Dat wordt gepercipieerd als kouder 
dan petfles. Fruit2Day, de voorganger van 
Portie Fruit van Hero, is een ander sterk 
staaltje branding via structural packaging 
design. Twee ronde vormen op elkaar met 
een sleeve van twee stuks fruit. Precies 
wat je nodig hebt op een dag. Heijdenrijk: 
‘Het packaging design vertelt het hele 
verhaal in één keer op een erg leuke ma-
nier. Twee smaken op elkaar, twee stuks 
fruit. De combinatie van drinken en kau-
wen - de stukjes vruchtvlees - die wordt 
verbeeld in de vorm.’

Visionair
Brandenburg van den Gronden herinnert 
zich een gesprek met Frenkel Denie. Vol-
gens de marketingdirecteur van Friesland-
Campina blijven figuurlijk gesproken van 
de vijfhonderd ingrediënten die de zuivel-
producent gebruikt, eigenlijk maar een 
dertigtal manifestaties over, want ze eindi-
gen allemaal in min of meer dezelfde 3D- 
verpakking met eenzelfde grafische uit-
straling. De Anthem-voorman vertelt: ‘De 
ambitie van Denie is om net als in de auto-
industrie te standaardiseren aan het begin 
van de fabriek en te kunnen customizen 
naar de eindgebruiker toe. Waarom? Om-
dat er honderden verschillende shopper 
needs zijn. Ik noem dat visionair denken.’ 
Hoe designbureaus die honderd verschil-
lende needs gaan vervullen? ‘Het kan,’ 
aldus Brandenburg van den Gronden: ‘We 
verplaatsten ons dagelijks in de shopper 
en weten hoe wordt gekozen. We gaan 
naar de winkelvloer en zien wat de aan-
koop-triggers en -barrières zijn of krijgen 
dat ingefluisterd door de opdrachtgever. 
Die lossen we op. We verleiden. Bij voor-
keur vanuit het merkidee. We kunnen niet 
vijftien miljoen verschillende verpakkin-
gen voor cola of water ontwerpen, maar 
we kunnen wel aansluiten bij verschil-
lende behoeften.’  
Kortom, een superieur product, in een 
superieure verpakking, in een superieur 
schap. Dat draagt bij aan het emotionele 
en instrumentele onderscheidend vermo-
gen van je merk. Jansen: ‘Zorg daarom dat 
je geld in het product zelf stopt en weet 
het in verpakking te differentiëren. Dat 
levert meer op dan twee of drie extra 
uitgezonden commercials.’ Het is een 
uitdagend statement met een mooie be-
lofte.

‘Differentieer je 
verpakking. 

Dat levert meer 
op dan twee of 

drie extra 
commercials.’

Marcel Jansen (Waacs)

compacte deodorants komen. Of toen 
jongeren hun aandacht verloren voor blik, 
kwamen ze met soep in een zak en nu 
hebben ze ook soep in een pak. Zo pro-
beert de multinational voortdurend de 
behoeftes van verschillende shoppers te 
bedienen.’ De soep in zak is trouwens 
meteen ook een succesvol voorbeeld van 
hoe packaging design een merk kan laden. 


