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Co-packers markt

ECPA-onderzoek: 
meer investeringen 
in verpakkingslijnen 

De European Co-Packers Association organiseerde 23 mei jl. zijn 
derde ECPA Conference in Eindhoven. Daar werden de resultaten van 
een marktonderzoek gepresenteerd. Daaruit blijkt onder meer dat de 
co-packer-markt in de lift zit. Maar liefst 81% van de co-packers is 
tussen 2016 en 2018 gegroeid en 30% verwacht de komende drie jaar 
te gaan investeren in meerdere verpakkingslijnen. 

In Europa zijn zo’n 1.000 
co-packers actief. Hiervan 

zijn slechts 60 lid van ECPA. 
Natuurlijk bevinden zich 
onder die 1.000 co-packers veel 
kleine bedrijven (45%), maar 
de vereniging wil verder groei-
en richting de 100 leden om zo 
meer slagkracht te krijgen, 
vertelt voorzitter Ingo Meier-
hand, zelf directeur van 
co-packer Meitron uit Duits-
land. ‘Het doel is ons netwerk 
te vergroten, zodat we meer 
generieke kennis kunnen uit-
wisselen. Zeker op het gebied 
van kwaliteit, juridische 
zaken, familie-opvolging en 
softwaretoepassingen kan het 
interessant zijn om van elkaar 
te leren.’
Naast de kennisuitwisseling 
en het marktonderzoek is een 
andere toegevoegde waarde 

van het ECPA-lidmaatschap 
dat leden toegang krijgen tot 
een portal waar bedrijven 
opdrachten kunnen plaatsen. 
‘Hier krijgen onze leden regel-
matig opdrachten uit’, aldus 
Meierhand.

Gezonde branche
Het ECPA Market Report 2018
schetst een beeld van een 
gezonde, stabiele branche, die 
zich de laatste paar jaar min-
der bezig houdt met groei en 

zich meer focust op margever-
betering. ‘In ons allereerste 
rapport in 2013 hadden we te 
maken met een krimpende 
economie, waarin de concur-
rentie groot was en co-packers 
zich vooral focusten op groei’, 
vertelt Peter Nieuwkerk, 
managing director van Budel-
pack. ‘De markt in 2018 is 
compleet anders. Er is vol-
doende werk voor iedereen, 
waardoor de focus verschuift 
naar meer winst maken en het 
werven van goed personeel, 
dat overigens schaars is. Daar-
naast hebben we te maken met 
toenemende kwaliteitseisen 
van onze opdrachtgevers.’

Gelijkwaardig
Het rapport ziet de toenemen-
de kwaliteitseisen als een 
bedreiging voor de co-packers. 

Mark van der Burgt, commer-
cieel directeur bij Vetipak, ziet 
dit juist als een kans. ‘Eigen-
lijk moeten we de kwaliteit-
saudits omarmen en zien als 
een kans om te bewijzen dat je 
voldoet aan de hoge stan-
daards. Soms is het zelfs zo dat 
een klant leert van onze werk-
wijze. Probleem is vaak dat 
co-packers zich klein en min-
der machtig voelen dan hun 
klanten. Dit Calimero-gedrag 
is nergens voor nodig. Wij zijn 
bijvoorbeeld jaren in discussie 
geweest met Marks & Spencer. 
Uiteindelijk hebben we ze 
kunnen overtuigen dat som-
mige dingen ook anders kun-
nen dan hun kwaliteitsregels 
voorschrijven. Co-packers zou-
den wat dat betreft zich veel 
gelijkwaardiger moeten 
opstellen.’

Christian Mahr van advies-
bureau Qadcon gaf een lezing 
over kwaliteitsmanagement. 
Hij adviseert co-packers om 
hun klanten goed te informe-
ren over wat ze aan kwaliteits-
controle doen en met voorbeel-
den te laten zien dat ze bereid 
zijn om jaarlijks te investeren 
in verbeteringen. ‘De eerste vijf 
stappen van kwaliteitsma-
nagement bestaan uit: kijk wat 
je al doet op kwaliteitsgebied, 
stel doelen, zet een team op, 
maak een plan en implemen-
teer het en vervolgen ga je eva-
lueren.’

Blind je doel volgen
De meest opmerkelijke spreker 
van het ECPA-congres was 
Miles Hilton Barber. Deze blinde 
Engelsman overtuigde het 
publiek dat je bij tegenslag 
nooit bij de pakken moet gaan 
neerzitten en altijd moet blijven 
geloven in je dromen. Voor hem 
betekende dat hij leerde vlie-
gen, marathons loopt, diepzee 
duikt en barre tochten door de 
woestijn en op de noordpool 
maakt. 

www.mileshilton-barber.com

tekst Harry van Deursen

1.000 
co-packers zijn er 
in europa

Full service
Grote merkeigenaren, zoals 
Mars, Unilever en Kraft, vra-
gen de ECPA-leden om naast 
het contractverpakken ook 
materialen en grondstoffen in 
te kopen en de logistiek te ver-
zorgen, blijkt uit het ECPA-on-
derzoek. 83% Van de onder-
zochte co-packers biedt dit 
soort full service-concepten 
aan. Full service biedt toege-
voegde waarde en maakt van 
co-packers een one-stop-shop. 
Aan de andere kant zijn som-
mige co-packers beducht om 
full service te bieden vanwege 
de extra risico’s die het met 
zich meebrengt en de com-
plexiteit die erbij hoort. Daar-
naast vergt het extra opslag-
ruimte, die niet bij iedere 
co-packer beschikbaar is.

Flex-packers
‘Het veranderende shopping-
gedrag van de consument 
bezorgt co-packers meer werk’, 
meent Josephine Coombe van 
softwareproducent Nulogy. 
‘Waar consumenten voorheen 
alleen bekende merken koch-
ten, kan nu een simpele tweet 
door een beroemdheid over een 
bepaald nieuw gezondheids-
 product al een hype veroorza-
ken De producent moet vervol-
gens alle zeilen bijzetten om 
aan de vraag te kunnen vol-
doen.’ 
‘Je ziet dat grote merken hun 
strategieën moeten aanpassen 
en van een lineaire productie 
moeten omschakelen naar 
flexibele productiesystemen. 
Co-packers kunnen hen daar-
bij helpen. Hierbij verandert 
rol van de co-packer: van een 
praktische, tijdelijke voorzie-
ning voor extern verpakken 
wordt hij een strategische 
innovatiepartner, die zorgt 
voor nog kortere levertijden en 
in staat is om nog kleinere pro-
ductiebatches te produceren. 
Co-packers moeten voorbereid 
zijn op die rol.’

www.ecpacopacking.com
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