
Kennisrapportage
Webinar: Duurzaam verpakken

Datum: 20-05-2021



Kennisrapportage

2

Introductie
Als e-Fulfilment Hub vinden we dat we allemaal een rol
hebben in het verduurzamen van de logistiek. Dat geldt
ook voor ons als e-fulfilment bedrijf. e-Fulfilment Hub
werkt daarom met duurzame partners, zoals Moonen
Packaging, en investeert continu in verduurzaming van
processen. Niet alleen onze processen, maar ook die
van onze klanten. Dit betreft bijvoorbeeld het
verminderen van retouren, maar ook duurzaam
transport en duurzaam verpakken.

Rondom dit laatste thema organiseerde e-Fulfilment
Hub op donderdag 20 mei 2021 een webinar. Deze
kennisrapportage vat de belangrijkste bevindingen en
conclusies samen.

Duurzame e-fulfilment
Na een introductie door directeur Bart Verlegh ging
Willem van Hoof, business development manager van
e-Fulfilment Hub, dieper in op de duurzame
waardepropositie. Daarbij werd duurzaamheid
bestempeld als maatwerk. Kleine webshops hebben
vaak de ambitie om duurzaam op te schalen, waar grote
webshops geïnteresseerd zijn in de kwantitatieve KPI’s
op duurzaamheid om op te rapporteren, bijvoorbeeld
CO2-uitstoot. Daarnaast bepaalt het type product in
hoge mate de oplossing.

De verpakking is erg belangrijk in dit geheel. Hier is niet
alleen veel te winnen als het gaat om duurzaamheid,
het is ook een van de belangrijkste touchpoints. Dit
werd aan de hand van drie voorbeelden geïllustreerd.
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Verpakken met aandacht
Voor bepaalde producten zoals verzorgingsproducten
voor moeder en kind is de verpakking een belangrijk
brand touchpoint. Het is vaak een cadeau en dient een
luxe en duurzame uitstraling te hebben. Hierdoor is het
belangrijk dat er met aandacht naar de verpakking
gekeken wordt. Zo maken we gebruik van duurzame
materialen en een plasticvrije inpaklijn, dient het
product niet te beschadigen en geven we met de
verpakking een persoonlijke touch aan het product.

Efficiënt en duurzaam verpakken
Andere producten, zoals vervangingsonderdelen voor
de pleziervaart, vragen om een snelle en efficiënte
verzending door heel Europa. Ook hiervoor is het
belangrijk goed over de verpakking na te denken. Zo
dienen de producten in een stevige doos verpakt te
worden en proberen we tevens winst te behalen door
volume en materiaal te beperken.

Schade en afval beperken
Weer andere producten vragen om een heel ander
perspectief. Grote producten als PV-systemen voor off-
grid wonen lopen snel beschadigingen op. Hier dient
met verpakken dus rekening mee te worden gehouden.
Daarnaast geldt dat klanten die bewust een duurzame
keuze maken niet opgezadeld willen worden met veel
afvalmateriaal. Samen met een palletbouwer
onderzoeken we nu de meest veilige en duurzame
oplossing.

Duurzaamheid is maatwerk
De drie voorbeelden laten al zien dat duurzaamheid
maatwerk is. Verpakkingen spelen een essentiële rol,
echter bepaalt het perspectief vanuit het type product
vaak in hoge mate de oplossing die geboden wordt.



Heeft u vragen over onze duurzame waardepropositie of klantcases?
Bekijk onze website of neem contact op met Willem van Hoof. 

www.e-fulfilmenthub.nl

info@e-fulfilmenthub.nl

+31 (0)6 18286888

http://www.e-fulfilmenthub.nl/
http://www.e-fulfilmenthub.nl/
http://www.e-fulfilmenthub.nl/
mailto:info@e-fulfilmenthub.nl
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Duurzame partner: Moonen Packaging
Om de duurzame waardepropositie te realiseren werkt
e-Fulfilment Hub samen met duurzame partners. Op
het gebied van duurzaam verpakken is dit Moonen
Packaging. Tijdens het webinar vertelde Peter
Nieuwland, verpakkingsmanager bij Moonen Packaging
meer over dit thema.

Waarom duurzaam verpakken?
De aarde warmt op, resources dreigen op te raken,
kortom: de toekomst van onze planeet staat onder
druk. We zagen net al dat duurzaamheid maatwerk is
en ook tijdens de presentatie van Peter bleek dat
duurzaamheid voor iedereen anders is. Echter werd er
tijdens het webinar wel consensus bereikt over het
punt dat duurzaam ondernemen noodzakelijk is om
bovengenoemde uitdagingen het hoofd te bieden.

Hoe pakken we duurzaam verpakken aan?
Door middel van een circulaire economie proberen we
“afval” in de keten terug te brengen. Leidraad hiervoor
is de duurzaamheidsladder (zie volgende pagina).
Duurzaam verpakken is geen exacte wetenschap. De
meest duurzame verpakking is immers geen verpakking.
Door rekening te houden met specificaties als het type
product komen we op basis van deze ladder tot de
meest duurzame oplossing.

De beste manier van verpakken is gebruik te maken van
mono materiaal. Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet
het materiaal makkelijk te scheiden zijn. We moeten
hierbij de grondstoffen zoveel mogelijk ontzien of
gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Ook
een mogelijkheid is om gerecycled materiaal te
gebruiken.
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Wat doen we dan op het gebied van duurzaam 
verpakken?
Als het gaat om duurzaam verpakken is het beste advies
om over te gaan tot actie. We kunnen beter met kleine
stapjes beginnen dan niet beginnen. Samen zullen we
KPI’s gaan formuleren en doelen vaststellen waar uw
gewenste verpakking aan moet voldoen. Aan de hand
daarvan gaan we aan de slag en kijken we of we kunnen
besparen. Uit praktijk blijkt dat er vaak niet alleen op
CO2-uitstoot besparingen mogelijk zijn, maar ook op uw
kosten en verpakkingstijd. Een win-win-win-situatie dus.

Besparen op CO2, kosten én verpakkingstijd

Voorbeelden van besparingsmogelijkheden die we in
praktijk toe hebben gepast zijn:
• Het gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen

zoals graskarton, folie die bestaat uit 60% bio-based
materiaal of papier/productverpakkingen gemaakt
van landbouwafval;

• Het reduceren van lucht door middel van
automatiseren en/of Box on demand

• Het reduceren van de hoogte door middel van de
Ipack machine;

• Het precies op maat maken van de verpakking om
de producten heen door middel van de Panotec
Opera, een BOD machine;

• Het gebruik maken van Prioritypak (verpakken in
soort van papieren envelop) als alternatief voor
luchtkussen enveloppen en kleine doosjes.
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Happy Plastics
In het kader van Practice What You Preach zijn we vers
van de pers gestart met het pilot project Happy Plastics.
Momenteel wordt 75-80% van het ingezamelde plastic
afval nog gewoon verbrand. Met deze pilot gaan we een
project starten om gebruikte plastics op te halen, te
verzamelen en vervolgens naar een producent te sturen
om gerecyclede knapzakken van te maken.

Tijd voor actie!
We hopen dat u door ons webinar en deze
kennisrapportage ook geïnspireerd bent geraakt om
actie te ondernemen en (meer) met duurzame
verpakkingen aan de slag te gaan. Uiteraard plannen we
graag een afspraak met u in om te onderzoeken hoe we
u kunnen helpen met verduurzaming. Ook leiden we u
graag rond op één van onze locaties in Weert.



Heeft u vragen over onze duurzame verpakkingsoplossingen?
Bekijk onze website of neem contact op met Peter Nieuwland. 

www.e-fulfilmenthub.nl

info@e-fulfilmenthub.nl

+31 (0)6 20615604
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http://www.e-fulfilmenthub.nl/
http://www.e-fulfilmenthub.nl/
mailto:info@e-fulfilmenthub.nl

