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Beste collega’s,

Dat het jaar een vliegende start heeft geno-
men, zal jullie allicht niet ontgaan zijn. Inter-
nationaal is er heel wat gebeurd. 

De uitbreiding in Polen is vast en zeker één van de recen-
te mijlstenen voor VPK. Een derde Poolse Aquila site start-
te begin dit jaar productie. En voor het eerst sinds we de 
 Poolse markt opgingen, produceren we er nu ook verpak-
king onder het gekende VPK Packaging logo. 

Samen met de drie andere leden van Blue Box Partners 
 komen we zo nog beter tegemoet aan de vraag van onze 
grote, Europese klanten.  

De groei van de groep heeft zich ook in andere landen ver-
taald. De eerste Ierse VPK-vestiging is een feit. En in de 
VS slaan we de hand aan de ploeg met een eerste Corex- 
fabriek in Wisconsin. Meer daarover op de volgende pagina! 

Maar het grote nieuws hoeft niet altijd van ver te komen. 
Ook op Belgische bodem staan we sterk. Lees hiernaast 
meer over Cartonneries de Wallonie. 

Maar groei moet natuurlijk hand in hand gaan met een 
 goede, interne werking. Elk van onze drie doelstellingen 
draagt daaraan bij: Operational excellence – Easy to work 
with – Great to work for! Samen met HR zullen we jullie 
hierover de komende maanden meer informeren.

Alvast een mooie zomer gewenst!

Pierre Macharis
CEO VPK Packaging Group

VPK zette al voet 
aan wal in Turkije, 

Ierland en de VS, maar nog niet in zijn … 
achtertuin. Dat verandert nu met Car-
tonneries de Wallonie (CDW) in het He-
negouwse Courcelles. Met zijn 10.000 m2 
biedt het gebouw ruimte voor een grote 
stock en een snelle levering van golfkar-
ton. Plant  manager Charles Ameels komt 
uit de streek. 

Op volle toeren vanaf 2016
“Nog voor de zomer beginnen we met de 
distributie”, vertelt Charles. “En daarna 
plaatsen we in verschillende fasen de ma-
chines. Zo draait vanaf 2016 ook de produc-
tie op volle toeren. De totale investering 
bedraagt 6,5 miljoen euro en op termijn zal 
CDW een 30-tal werknemers tellen.”

Primeur: digitaal printen
Het unieke aan deze site? VPK zal er digi-
taal printen. “Dat laat ons toe om nog flexi-
beler te werken, zowel qua volumes als qua 
print”, licht Charles toe. “Dat is niet alleen 
belangrijk in de logistiek en de voeding, 

maar ook meer en meer in de e-commerce. 
Voor Wallonië én Vlaanderen, natuurlijk!”

What’s in a name?
“Waarom Cartonneries de Wallonie als 
naam? Omdat VPK zich altijd aan de markt 
aanpast”, vertelt Charles Ameels. “Denk 
maar aan Aquila, Rigid en Corex: allemaal 
onderdelen van hetzelfde bedrijf, maar 
met een ander product of een andere doel-
groep. De Waalse markt is niet identiek 
aan de Vlaamse. Zo zijn er bijvoorbeeld 
meer kmo’s, naast de grote bedrijven. Met 
 Cartonneries de Wallonie komen we tege-
moet aan de vraag van beide types onder-
nemingen. Uit onze opslagplaats kunnen 
we uit stock  leveren, in kleine én in grote 
volumes, dankzij de nabijgelegen sites in 
Oudegem en Erembodegem.” 

Meer weten over onze Waalse site? 
Binnenkort lees je meer op 
www.cartonneriesdewallonie.be

Eerste Waalse vestiging strategische  
aanvulling VPK groep

Corex Nederland in het nieuw
De Corex-site in Wierden (NL) kreeg een grondige facelift. 
Het resultaat mag er zijn! Meer Corex-nieuws? 
Sla vlug de pagina om.

VPK investeert 6,5 miljoen euro in zijn eerste Waalse tak: Cartonneries de Wallonie. Dat ligt 
in Courcelles, bij Charleroi, en start eind juni met de distributie van golfkartonverpakkin-
gen. VPK zal zo nog flexibeler kunnen werken, zowel qua volumes als qua bedrukking: op 
termijn wordt er ook digitaal geprint.



Mooie veilig-
heidscijfers 
voor VPK
Tussen 2001 en 2014 
daalde het ongeval-
frequentiecijfer van 

de volledige VPK Group van 52 tot 13,61. 
“Het bewijs dat onze inspanningen resultaat 
opleveren”, zegt Jan Thienpont, Group Quali-
ty System Manager van VPK Group. “Maar dit 
kan en mag geen reden zijn om op onze lau-
weren te rusten. We streven natuurlijk naar 
0 ongevallen. De laatste jaren werd de veilig-
heidsfocus vooral gelegd op de werkplek, de 
organisatie, en machines en productie. In de 
toekomst zullen we extra inspanningen leve-
ren om op alle niveaus een veiligheidscultuur 
te introduceren of te bestendigen. Want een 
werkplek mag nog zo veilig zijn, gedrag blijft 
een cruciale factor. ‘Behaviour based  safety’ 
is een grote uitdaging voor elk bedrijf. En 
VPK gaat ze met plezier aan.”
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“Eigenlijk doet Meer niets anders dan andere 
VPK-sites”, vertelt Silke Dingenen, lokale  safety 
officer. Wim De Keulenaer, preventieadviseur 
bij VPK Group knikt: “Dat klopt. Dezelfde regels 
en procedures gelden op alle sites. Hoe het dan 
komt dat Meer een jaar 
lang geen ongevallen 
had? Het zit in kleine 
cruciale dingen. Wat 
mij er altijd opvalt, is 
de  betrokkenheid van het personeel. Technici, 
kantoor medewerkers, meestergasten, ...  iedereen 
neemt spontaan zijn  verantwoordelijkheid om 
gevaarlijke situaties te melden en te vermijden. 

Vele oogjes in het zeil
“Veiligheid belangt iedereen aan, en dat begrij-
pen de mensen hier”, bevestigt Silke. “Ziet iemand 
een onveilige handeling, dan wordt de persoon 
aangesproken en overleggen we hoe het beter 

kan. Iedereen ruimt ’s 
avonds zijn werkplek 
op, houdt een extra 
oogje in het zeil voor 
rond slingerend ma-

teriaal en zorgt ervoor dat gevaarlijke stoffen 
opgeborgen zijn. Trappen, nooduitgangen en 
brandblusapparaten moeten bijvoorbeeld altijd 
bereikbaar zijn. En dat lukt alleen maar als ie-

dereen meewerkt en 
meedenkt – elk uur van 
elke dag.” 

Van observaties naar 
Smart Moments
Wim: “De ROB’s – de 
regelmatige observa-
ties – zijn hier sterk 
uitgewerkt. Het is een 
uitstekend idee om 
iemand van de ene af-
deling of machine te 
laten kijken naar de 

werkprocessen van de andere, want als buiten-
staander merk je sneller veiligheidsrisico’s op.” 
Silke vult aan: “Daarnaast plannen we elke maand 
een Smart Moment in. We leggen dan een aantal 
machines stil en bespreken verschillende items – 
veiligheid en andere – in team. Afspraken worden 
zo door de hele organisatie gedragen.”
“Dat komt de veiligheid ook zeker ten goede ”, 
bevestigt Wim. “Al is het nooit een afgerond ver-
haal. Naast de ROB’s en Smart Moments willen 
we nu ook focussen op het technische onder-
houd en het updaten van de veiligheidsinstruc-
ties. Hopelijk vieren we zo nog veel ongevalvrije 
verjaardagen!”

Smart Packaging Solutions 
Meer 1 jaar ongevalvrij
Veiligheid is al jaren prioriteit bij VPK. En onze site in Meer is daarvan 
een toonbeeld: in maart was die locatie exact één jaar ongevalvrij. 
Hoe spelen zij dat klaar? 

Papiermachine Oudegem 
krijgt stevige upgrade

Papiermachine 6 in Oudegem wordt uitgebreid. 
Die investering zal de productiecapaciteit en 
werkveiligheid een boost geven. Om de risico’s te 
beperken, gebeuren de aanpassingen in 6 fasen, 
waarvan de eerste 3 al formeel werden goed-
gekeurd. In fase 1 nemen we de stof bereiding 
onder handen. Concreet? De papierpulpers wor-
den uitgebreid om nog meer afval te  filteren, en we 
doen extra inspanningen om minder vezel verlies 

te hebben. Deze stap zal alle 3 de papier machines 
ten goede komen en zal ons in staat stellen om het 
oude papier efficiënter te gebruiken. De hoofd
leverancier voor fase 1 is Andritz en we willen 
deze fase eind september beëindigen.
In fase 2 (voorzien voor maart 2016) is het 
aan papiermachine 6 zelf. Het resultaat? De 
papier machine versnellen, zonder aan de droog-
capaciteit te raken. Ten slotte focussen we op 
de ‘bobineuse’, de allerlaatste stap in de papier-
machine. Na die ingreep zal de handling voor de 
operatoren veel gemakkelijker gaan. In 2017 zul-
len de 3 fasen afgerond zijn. 

In juni start Corex zijn eerste spiraalmachines op in de Verenigde Staten. Na de lancering in Turkije in 2013 

breidt VPK nu nog verder uit: Stevens Point in Wisconsin wordt onze eerste site over de Atlantische Oceaan. 

Corex US LLC zal geleid worden door Andreas Schwab, die binnen de Corex Group al aan het hoofd stond van 

diverse projecten, en Kyle Davis zal de verkoop in goede banen leiden. Beiden hebben meer dan 20 jaar erva-

ring in de kokerbranche en zullen rapporteren aan Geert De Meyer, managing director van de Corex Group.

Corex zal zich in de Verenigde Staten richten 
op de folie- en papiermarkt, die in Wisconsin 
wijd verspreid is. In een latere fase is het de be-
doeling dat er hoogwaardige textielhulzen en 
 construction cores worden geproduceerd. 

Verkenning van de VS-markt 
VPK investeert in 2 productielijnen op deze gloed-
nieuwe site. Corex steekt er van wal in 3500 m2 

werkruimte, die het nog kan uitbreiden. Bij de start 
gaan er een 10-tal mensen aan de slag. Binnen 
 enkele jaren moeten dat er 30 à 35 zijn. Zo komt 
Corex op een totaal van bijna 400 werknemers in 
12 bedrijven, verspreid over 11 landen. En is ook 
VPK wereldwijd vertegenwoordigd in 13 landen. 

In fase 1 nemen we de stofbereiding onder handen.

“Veiligheid belangt iedereen 
aan, en dat begrijpen de mensen 
hier goed.”

Corex Amerika
VPK steekt de grote 
plas over
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Torfs en VPK: samen sterk in e-commerce
Schoenen Torfs vond bij VPK de ideale webshopdoos én -partner

Schoenen Torfs zette in 2013 voet aan wal op de 
online markt. “In het begin kwam er elke dag een 
 kleine bestelwagen om onze webshopdozen”, vertelt 
e-commerce manager Frederik Wybo. “Vandaag is dat 
een stevige trailer.” Die populaire dozen? Dat zijn er 
van VPK. Hoe twee familiebedrijven samen met succes 
de e-commerce-uitdaging aangingen.  

“We gingen niet over één nacht ijs voor onze web-
shop”, vertelt Frederik Wybo. “We wilden van bij 
het begin stevig in onze schoenen staan. Dus na-
men we een jaar de tijd om alles uit te bouwen en 
 professionele partners te zoeken voor de website, 
een logistieke partner, een onlinebetaalpartij en 
 natuurlijk: de dozen. En die vonden we.”

Ideale webshopdoos: check
“Voor onze webshopdoos hadden 
we een heel concrete checklist”, 
weet Frederik nog. “Ze moest 
robuust zijn, om het transport 
te overleven, plus een eventuele 
retourzending én een nieuwe ver-
zending naar een volgende klant. 
Bovendien moest ze ook hersluitbaar zijn, gemakke-
lijk ineen en uit te vouwen zijn, en er goed uitzien. En 
dat natuurlijk voor een degelijke prijs, want binnen 
drie jaar wilden we rendabel zijn.” Veeleisend? Mis-
schien, maar VPK maakte het waar. 

Ontwerp staat er nog altijd
“Van alle experts die we over de vloer kregen, was 
Frank Van Rysselberghe van VPK de enige die écht 
luisterde. Hij pushte niet, maar dacht mee … out of 
the box. Zo kwamen we tot slimme oplossingen, zo-
als de autolock-bodem, waardoor ons personeel de 
dozen in een handomdraai open of dicht vouwt. Of 
de Tesa-tape die de klant toelaat om de doos heel 
eenvoudig opnieuw te sluiten. Na enkele meetings 
hadden we al een mooi ontwerp, dat er nu – drie jaar 

later – nog altijd staat. Met dezelfde bedrukking, in 
hetzelfde materiaal.”

Hoogstaande klantenservice? 
Ook online!
“Onze grootste zorg was: hoe 
garanderen we onze ‘offline’- 
klantenservice ook bij de online-
verkoop? Daar zetten we dus 
sterk op in. Met professionele 
foto’s, gedetailleerde product-

informatie, en natuurlijk met de doos zelf. De klant 
moet denken: wauw, een pakje, speciaal voor mij!  
Dat staat dan ook letterlijk op de doos: ‘Special deli-
very for you’.” 

VPK-dozen over het hele wereldwijde web
Wat de toekomst brengt voor e-commerce? “ Sterke 
groei”, zegt Frederik. “In plaats van bang te zijn voor 
onlineverkoop, moeten bedrijven het omarmen. En 
de kansen ervan inzien. Wij lanceerden vorig jaar onze 
Nederlandse webshop en sloten net een deal met 
Bol.com. Wij verkopen daar nu ook onze  producten, 
geleverd in VPK-dozen richting onze klanten. We zit-
ten dus nog lang niet aan ons plafond!”

Over Schoenen Torfs
‘Schoenen met naam’: een passende slogan voor dit 
familiebedrijf, dat in 2014 en 2015 tot Beste Werk-
gever werd verkozen. Schoenen Torfs bestaat sinds 
1948 en telt nu 550 werknemers en 75 vestigin-
gen over heel Vlaanderen. Het draaide in 2014 een 
omzet van ongeveer 125 miljoen euro, en lanceer-
de zichzelf op de onlinemarkt in het voorjaar van 
2013. Daar wint het nu terrein via www.torfs.be,   
www.schoenentorfs.nl en www.bol.com. Het distri-
butiecentrum voor al die takken – online en ‘offline’ 
– ligt in Temse, op het industrieterrein De Zaat. En álle 
webshopdozen die daar buiten gaan, zijn van VPK. 

Op twee jaar tijd van een kleine bestelwagen per dag  
naar een stevige trailer.

Frederik Wybo, E-commerce Manager bij Torfs, samen met Guy Van 
Cauteren, Sales Director bij VPK Packaging.

“Van alle experts 
die we over de vloer 
kregen, was VPK de 
enige die écht  
luisterde.”

Nu ook massief  
karton in Polen

Polen had al een divisie golf karton 
(Aquila) en kartonnen kokers 
(Corex). Nu krijgt het ook een com-
merciële afdeling massief karton 
(Smart Packaging Solutions). Onder 
leiding van Sylwester Pokrywka – 
onze Poolse collega die tot nu toe in 
België werkte – zal VPK er dozen in 
massief karton verkopen. De focus 
ligt op verpakkingen voor de kip- en 
vleessector, die in de Poolse export-
markt aan een stevige opmars bezig 
zijn. De productie van het massief 
karton zelf blijft in België.

Witloofdoos belet
verspilling

Biologische groenten-en-fruit-
distributeur Eosta strijdt tegen 
voedselverspilling met een nieu-
we witloofdoos. Het ontwerp is 
van Smart Packaging Solutions. 
Het zelfsluitende deksel beperkt 
de hoeveelheid licht die op het 
witloof valt, waardoor dat minder 
snel groen kleurt en dus langer 
houdbaar blijft. De verpakking is 
stevig genoeg voor transport en 
ziet er tegelijk aantrekkelijk uit: 
bij aankomst kan ze zó de winkel-
rekken in. 

Milieuvergunning: 
check

VPK Paper heeft sinds 5 maart 
zijn nieuwe milieuvergunning op 
zak. In de vorige Paperbreak ver-
telde milieucoördinator Katrien 
Ponnet nog over de laatste lood-
jes voor het dossier. De provincie 
heeft nu beslist dat VPK haar pa-
pierproductie mag uitbreiden en 
verderzetten voor een termijn van 
20 jaar. De overheid en de buurt 
tonen hiermee dat ze geloven in 
één toekomst voor VPK Paper en 
Oudegem. 



Sport jij mee met VPK? 

Op 21 juni namen zeven VPK-teams 
deel aan Run to Rio: een aflossings
marathon waarbij bedrijven geld 
inzamelden voor de Belgische 
 delegatie op de Olympische Spelen 
in 2016.

Een estafettemarathon of ‘ekiden’ 
is een wedstrijd waarbij 1 team van 
5 lopers samen de afstand van een 
marathon aflegt (42,195 km). Tus-
sendoor gaan 2 van de teamleden 
ook ‘challenges’ aan met olympi-
sche atleten, waarmee ze tijdbonus-
sen verdienen. Onze 35 deelnemers 
kwamen van alle sites in België. Op 
22 maart liepen we ook al Dwars 
Door Dendermonde. En sindsdien 
heeft VPK de sportvibe te pakken, 
dus warm je maar al op voor Dwars 
door Dendermonde in het voorjaar 
van 2016! Je inschrijven kan via  
communication@vpk.be. 
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Sudokubreak
Vul de sudoku in 

en tel de drie getallen 
in de groenje vakjes op.

Stuur de som van die getallen 
voor eind september 

via mail naar 
communication@vpk.be 

t.a.v. communication officer
 Liesbeth Roelandt.

Uit de juiste oplossingen worden 
winnaars gekozen voor 
 twee Kinopolis-tickets.

DJ Bubbles: “Het begon 
allemaal bij VPK”

Overdag is Steven Moens Preparations Officer bij 
VPK, ’s nachts maakt hij dansvloeren onveilig als DJ 
Bubbles. “Op mijn eerste nieuwjaarsreceptie bij VPK 
vroeg iemand mij om te dj’en op zijn feestje. Nu draai 
ik zo’n vijf keer per maand: in Het Fabriek in Baasrode, 
op trouwfeesten, recepties, ... De ideale afwisseling 
met mijn job bij VPK!”

Heb jij ook een verrassende, originele of bijzondere 
hobby waarover je graag iets vertelt? Stuur dan een 
mailtje naar communication@vpk.be

Na de uren...

Sales Support: een 
geoliede machine

Offertes snel en efficiënt afwer-
ken: daarvoor zorgt Sales Support. 
En dat loopt gesmeerd.

Twee jaar geleden richtte VPK 
Packaging de afdeling ‘Sales 
 Support’ op als schakel tussen de 
vertegenwoordigers en de binnen-
dienst. “Nu vermijden we mis-
verstanden en spelen we korter 
op de bal”, vertelt R&D Manager 
 Nikolaas Verhelst. “Het resultaat? 
De doorlooptijd voor een offerte 
daalde drastisch.” 

Meteen juiste informatie
Een project verloopt als volgt: 
een vertegenwoordiger stuurt 
een  offerteaanvraag naar Sales 
 Support. Is het een nieuw product, 
dat vanaf nul moet worden ontwik-
keld? Dan brengt Nikolaas als R&D 
Manager een bezoek bij de klant. 
Gaat het om een machine-technisch 
probleem? Dan krijgt de klant Field 
Service Engineer Frans Verwaeren 
over de vloer. “Vroeger nam de ver-

tegenwoordiger alles op zich. Nu 
we de experts rechtstreeks naar de 
klant sturen, spelen we korter op 
de bal en zijn we meteen zeker van 
de parameters en tekeningen.” 

Afgerond pakketje
Met die informatie voert Mar-
leen Christiaens de offerte in. 
Als  ‘Chaser’ is het ook haar taak 
om de offerte snel buiten te krij-
gen, en dus iedereen op te ‘jagen’. 
 Technical & Process Engineer Marc 
T’Kindt onderzoekt hoe de machi-
nes het product zullen maken. En 
tussendoor regelt Nicole Scholliers 
alle administratie. Een systeem dat 
wérkt: “Iedereen heeft een zeer 
specifieke taak en we zijn goed op 
elkaar ingespeeld. De binnendienst 
krijgt van ons een mooi afgerond 
pakketje!”

Sterk teamwerk
Nieuw: gevarensymbolen  
De gevarensymbolen kregen onlangs een nieuw jasje: de kleur verander-
de, en er kwamen drie symbolen bij. Vanaf 1 juni 2015 gebruiken we dus 
in heel Europa en een groot aantal andere landen deze symbolen: 

Bron: www.health.belgium.be > Milieu > Chemische producten > Indeling – etikettering >  
Burgers > Gevarenpictogrammen

EX

Ontplofbare 
stoffen

IN

Ontvlambare 
stoffen

CB

Oxiderende 
stoffen

GZ

Houder

onder druk

DA

schadelijke

stoffen

EN

Schadelijk 
voor milieu

MU

gezondheids 
gevaar

CR

Corrosieve
stoffen

TO

Giftige

stoffen

Suggesties voor deze Paperbreak? Mail ze door naar communication@vpk.be!4


