
InBOX
T I J D S C H R I F T  V A N  D E  V P K  G R O U P

nr 14
december 2018 | zevende jaargang

Jarenlang contact met 
BVI

“Als kwaliteitsmedewerker 

had ik altijd al een goed con-

tact met het BVI”, begint Ka-

rel zijn verhaal. “We zitten nu 

eenmaal in dezelfde sector. 

En ook voor VPK biedt een 

goede relatie met het BVI 

vele voordelen. De samen-

werking vergroot onze ex-

pertise binnen de sector. De 

kans die ik nu krijg, is daarvan 

een mooi voorbeeld.”

De cursussen die het BVI or-

ganiseert, sluiten nauw aan 

bij Karels opleidingssessies 

voor onze medewerkers. 

Meerdere BVI-mensen woon-

den zijn VPK-opleidingsmo-

menten bij. En dat maakte 

indruk. Met uiterst positieve 

feedback als resultaat.

De huidige BVI-lesgever voor 

de opleiding ‘Wegwijs in 

Golfkarton’ had nog maar net 

zijn pensioen aangekondigd 

of het BVI hing al bij Karel aan 

de lijn. “Mijn passie voor golf-

karton doorgeven en zo VPK 

mee in de picture zetten, is 

32 jaar ervaring in 
dienst van de toekomst

Karel Van den Abbeele nieuwe gezicht 
BVI-opleiding ‘Wegwijs in Golfkarton’

In 1986 zette hij zijn eerste stappen op de fabrieksterreinen 

van VPK Packaging. 32 jaar later mag Karel Van den Abbeele 

zich een heuse VPK-ambassadeur noemen. Want vanaf 2019 

gaat hij ook aan de slag als lesgever bij het Belgische Verpak-

kingsinstituut (BVI). Een nieuwe uitdaging en een bekroning 

van meer dan 3 decennia VPK-vakmanschap.

het liefste wat ik doe. Nadat 

het VPK-management zijn 

zegen had gegeven, hapte ik 

dan ook meteen toe.” 

VPK-ambassadeur

“De training die ik zal ge-

ven, gaat verder dan mijn 

VPK-sessies. Binnen onze be-

drijfsmuren heb ik het vooral 

over papier en karton zelf en 

minder over de toepassingen. 

In de tweedaagse BVI-cursus 

staat dag één helemaal in het 

teken van onze materialen. 

Op dag twee dompel ik mijn 

cursisten onder in de talloze 

afwerkingsmogelijkheden. 

De doelgroep is breed: in- en 

verkopers, productie- en kwa-

liteitsmedewerkers binnen 

onze sector.”

Zo leert Karel voortaan ook 

een heleboel potentiële 

VPK-klanten de kneepjes van 

het vak. Hem ‘VPK-ambassa-

deur’ noemen, is dan ook al-

lerminst overdreven. Dankzij 

de vele praktijkvoorbeelden, 

foto’s en producten tijdens 

zijn BVI-opleidingen plaatst 

hij VPK prominent op de 

Terugblik op een 
geslaagde make-over 
De afgelopen maanden werkten we hard om ons hoofdgebouw in een nieuw kleedje te ste-

ken. En dat met een minimum aan hinder voor werknemers en bezoekers. Yves De Wae-

geneer, VPK-Facility Manager, blikt tevreden terug. “Deze uitgebreide renovatie biedt een 

antwoord op vele kleine verzuchtingen.”

Licht, open ruimte en meer interactie

“Onze hoofduitdagingen? Veel licht en open ruimte creëren en een aantal bestaande ver-

zuchtingen voor eens en voor altijd oplossen. Onze grootste realisaties? De nieuwe kantine 

op de tweede verdieping, een ruimere keuken op de eerste etage en de vernieuwing van 

meerdere sanitaire ruimtes. Bovendien zetten we in op een betere samenwerking door extra 

vergaderruimte te voorzien. Daarbij was het behoud van de eiken zaal een must. Tal van be-

langrijke beslissingen over de toekomst van ons bedrijf kwamen er tot stand. Ze speelt dus ook 

in het vernieuwde gebouw een prominente rol.”

“En dan hebben we het nog niet gehad over de ‘onzichtbare’ zaken: de reductie van het ge-

luidsniveau op de tweede verdieping, de vernieuwing van de elektrische installatie en de 

overstap naar ledverlichting in het hele gebouw. Een totaalproject dus. En aan de vele posi-

tieve reacties te horen, een geslaagde operatie.”

Maar oordeel vooral zelf!

voorgrond. En daarvan pluk-

ken we op lange termijn on-

getwijfeld de vruchten.

Kennis doorgeven

Karels nieuwe uitdaging is 

ook een erkenning voor de 

kwaliteit en de kennis van 

onze medewerkers. “Sinds 

1986 ben ik een bevoorrech-

te getuige van de evolutie 

die VPK doormaakte. De klei-

ne onderneming voor papier 

en karton groeide uit tot een 

internationale speler met 

focus op kwaliteit als een 

van de topprioriteiten. Een 

noodzaak, want ook de ver-

wachtingen van onze klanten 

worden alsmaar breder.”

“Ik ben fier om als ‘ancien’ 

mijn kennis en expertise te 

mogen doorgeven aan de 

nieuwe generatie VPK-me-

dewerkers. Die nieuwe colle-

ga’s zich even snel thuis laten 

voelen in deze boeiende on-

derneming. Daarvoor haal ik 

graag nog vele jaren het bes-

te uit mezelf.”



2 CLOSE TO YOU AND YOUR PRODUCTS

Hogere elektrische efficiëntie

Onze eerste biogasmotor deed zijn intrede in 2005. Het 

werd stilletjesaan tijd om die te vervangen. Maar door de 

verhoging van onze papierproductie genereren we ook als-

maar meer biogas. Daarom kiezen we voor een nieuwe bio-

gasmotor. Die heeft een hogere elektrische efficiëntie en 

draait zowel op biogas als aardgas. 

Wat is een biogasmotor?

De machines waarmee we papier produceren, gebruiken 

veel water. Dat gebruikte water zuiveren we in onze ei-

gen installatie. Voor dat proces zetten we bacteriën in, die 

voor een vergistingsproces zorgen. Het resultaat daarvan?  

Biogas. 80 procent ervan is methaangas, de rest koolstofdi-

Op naar een 
duurzamere toekomst 
met onze nieuwe 
biogasmotor
Wist je dat onze papierfabriek in Oudegem haast al haar 

energiebehoeften zelf opwekt? Een belangrijke steun pilaar 

in dat proces is de biogasmotor. Eind 2018 vervangen we 

hem door een nieuw, nog milieuvriendelijker exemplaar. 

Maar hoe werkt een biogasmotor en welke voordelen  

biedt hij?

Dender

Papiermachine Zuivering
afvalwater

Biogas
Zuivering

proceswater

Biogas

Biogasmotor

Stoom

Warm water

Elektriciteit

20%
primaire energie

bespaard

Water

oxide. En dat biogas gebruiken we als energiebron.

Dankzij de 3 megawatt elektriciteit die de motor daarmee 

opwekt, zorgt hij op zijn eentje voor bijna een tiende van de 

totale energievoorziening van onze papierfabriek.

Ook de rookgassen die de biogasmotor creëert, vangen we 

op en leiden we naar onze stoomketel. Die geproduceerde 

stoom, 2 ton per uur, zetten we in bij onze productieproces-

sen als warmtebron.

Eén brandstof voor drie energiestromen

De warmtekrachtkoppeling van de biogasmotor wekt be-

halve elektriciteit ook stoom op. En de motorwarmte? Die 

zetten we in om warm water te produceren. Het resultaat? 

Eén brandstof voor drie energiestromen! Dit noemen we 

warmtekrachtkoppeling. We besparen zo 20% primaire 

energie.

Biogas biedt ons dus tal van voordelen. Het vervangt de 

klassieke, vervuilendere brandstoffen en is 100 procent her-

nieuwbaar. Bovendien levert de nieuwe biogasmotor ons 

groenestroom- en warmtekrachtcertificaten op. Een extra 

financieel voordeel bovenop de besparing van ons verbruik 

van klassieke energiebronnen.

Met meer dan 1600 exposan-

ten uit de internationale ver-

pakkingswereld vertoefde 

Corex in goed gezelschap op 

een van de grootste verpak-

kingsbeurzen in Europa, ge-

houden in het Duitse Nüren-

berg. Die vindt jaarlijks plaats 

in september. 

Corex steelt 
de show op 
internationale 
verpakkingsbeurs
FachPack

Met een promostand van 60 

vierkante meter lieten we de 

50.000 bezoekers ook dit jaar 

de Corex-wereld van industri-

ele en consumer packaging 

solutions van dichtbij ont-

dekken.
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Kreun jij ook onder een over-

volle mailbox? Dan ben je 

lang niet de enige. Terwijl 

de oplossing eigenlijk een-

voudig is. Met onze gouden 

regels voor een vlot en effi-

ciënt e-mailverkeer hou jij de 

touwtjes stevig in handen. 

Workshop

Werk je voor de afdeling 

Golfkarton? Dan maakte je 

tijdens de workshop al kennis 

met onze gouden regels:

• Bel of spreek met 
elkaar. 
Mail alleen om afspra-

ken te bevestigen. 

• Hou onze interne 
keuken binnenshuis. 
Stuur nooit e-mails met 

interne communicatie 

naar klanten of leveran-

ciers. 

• Gebruik je mailbox 
niet als discussie- 
forum.  
Krijg je een onduide-

lijk antwoord? Bel de 

afzender dan voor meer 

informatie. 

• Zorg voor een  
duidelijke onder-
werpstitel. 
Zo weet de ontvanger 

meteen waarover je 

mailt en komt jouw mail 

niet in zijn ‘wachtrij’. 

• Hou het zakelijk. 
Vermijd emoties: oor-

deel niet en beperk je 

tot de feiten.

Blijf geen 
slaaf van 
je mail-
box!

wordt vernieuwd of nieuw aangelegd

hoofdingang

receptie

papierkoer

parkeer-
terrein

Hoogtestraat

Oude baan

Hunnenbergstr.

Varenbergstr.

Oudegemsebaan

fase 1

fase 2

fase 3

We hadden het er eerder al 

over: rondom onze site in 

Oudegem plannen we samen 

met de stad grote aanpas-

singswerken. Het doel? De 

leefbaarheid verhogen voor 

de buurtbewoners en jou een 

aangenamere werkomgeving 

bieden.

Ontsluitings-
werken in 
Oudegem: een 
stand van zaken

Fase 1 bijna afgerond

De eerste fase ronden we 

af tegen begin volgend jaar. 

Dan is de nieuwe weg tussen 

VPK en de Dender een feit. 

Door extra bodemonder-

zoek tijdens de grondwerken 

duurt de aanleg ervan langer 

dan voorzien, maar het einde 

is nu in zicht.

Fase 2 volgend voorjaar 
van start

Begin 2019 leggen we een 

nieuwe weg aan tussen onze 

vestiging en de spoorweg. 

Die zal aansluiten aan de 

nieuwe weg tussen VPK en 

de Dender. Tijdens deze fase, 

gepland tot eind maart, zal 

de hinder eerder beperkt zijn.

Fases 3, 4 en 5 samen uit 
de startblokken

En dan volgt het grote werk. 

We pakken de Oudegemse 

Baan, de Hoogtestraat en de 

zone voor onze hoofdingang 

tegelijk aan. Zo zijn we sneller 

klaar, maar verwachten we 

tijdens die periode ook sterke 

hinder voor jou, onze bezoe-

kers en de buurtbewoners. 

Hou rekening met gewijzigde 

toegangs- en parkeermoge-

lijkheden. Ook het vrachtver-

voer zal een omleidingstra-

ject volgen.

Stay tuned

Maar … plannen blijven plan-

nen. En die wijzigen weleens 

tijdens de uitvoering ervan. 

Daarom houden we je voor en 

tijdens de werkzaamheden 

permanent op de hoogte.

Tijdens de gezamenlijke info-

vergaderingen binnen jouw 

divisie mag je een update ver-

wachten over de stand van 

zaken. Hou ook je mailbox in 

de gaten. Hebben we aanvul-

lende informatie? Dan sturen 

we je die meteen door. En 

last but not least: werp af en 

toe eens een blik op onze in-

formatieschermen. Zo ben je 

meteen mee met de laatste 

ontwikkelingen.

Heb je daarna nog vragen? 

Stel ze gerust aan je leiding-

gevende. Moet die het ant-

woord schuldig blijven? Dan 

staan projectverantwoorde-

lijken Johan Bracke of Michiel 

Laerenbergh je graag verder 

te woord.

Perforatielijn als suc-
cesingrediënt

Het geheim van de nieuwe 

verpakking schuilt in de dub-

bele perforatielijnen. Dit 

concept zorgt ervoor dat de 

verpakking heel nauwkeu-

rig rond jouw fotoproduct 

vouwt. Een tweede belang-

rijke troef? De aanpasbare 

hoogte. Afhankelijk van het 

E-commerce wordt alsmaar belangrij-

ker: jij plaatst je bestelling online en 

ontvangt ze vervolgens ongeschon-

den thuis afgeleverd. Daarvoor haalt 

ook fotoproductengigant smartpho-

to elke dag het onderste uit de kan. 

Maar hoe verpakt hij zijn product 

zonder zijn klanten op te zadelen met 

een afvalberg aan karton en bescher-

mingsplastic? VPK biedt de oplossing: 

een gepersonaliseerde en duurzame 

draaiboekverpakking. 

Maak kennis 
met de 
kameleon der 
verpakkingen

VPK en smartphoto pakken uit met een gepersonaliseerde draaiboekverpakking

product kan de verpakking 

namelijk twee verschillende 

hoogtes hebben. Een mooie 

illustratie van right sizing.

Zeven referenties, voor 
dubbel zoveel verpak-
kingshoogtes

Samen met smartphoto 

ontwikkelden we zeven ver-

schillende verpakkingstypes. 

Een must, want elk product 

vraagt zijn eigen specifieke 

verpakking. Stel dat je een 

houten smartphoto-fotoka-

der bestelt. Dan verpakken 

de smartphoto-medewer-

kers die in een ander ver-

pakkingstype dan een kader 

in polyester. Zo past onze 

emballage zich als een ka-

meleon aan de verschillende 

product afmetingen aan.
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Sterk teamwerk Na de uren...

Suggesties voor 

deze InBOX?

Mail ze naar naar 

communication@

vpk.be!
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Fish in a box

De Shetland Islands vor-

men een archipel ten 

noordoosten van Schot-

land en zijn bekend van 

de shetlandpony’s. De 

inwoners leven er vooral 

van visvangst. Wil je die 

vis op een goede manier 

bij de klant krijgen? Dan is 

een degelijke verpakking 

een must.

Pelagia, wereldwijd een 

van de grootste produ-

centen van zeevisproduc-

ten, was al klant bij onze 

Noorse collega’s. Tijdens 

de jaarlijkse visbeurs 

in Brussel kreeg Smart 

Packaging Solutions de 

vraag om ook leveran-

cier te worden voor de 

fabriek op de Shetland 

Islands.

Grote uitdaging

“Muziek zit in mijn DNA”, aldus Elvisfan Peter. “Zingen, schrijven 

en optreden zijn mijn favoriete bezigheden wanneer ik niet aan 

het werk ben bij VPK. Na lang aandringen van vele mensen uit 

mijn entourage, schreef ik me deze zomer in voor de jaarlijkse 

Europese Elviswedstrijd in het Duitse Bad Nauheim.” De opzet 

van de wedstrijd? Geen imitatie, wel een stijlvolle interpretatie 

van Elvis’ repertoire neerzetten. Een grote uitdaging dus.”

“Voor deze wedstrijd mocht ik gedurende een uur alleen maar 

nummers van The King brengen voor een publiek van kritische 

diehardfans. Samen met mijn echtgenote, die ook mijn ma-

nagement verzorgt, en mijn vaste begeleider selecteerde ik 

achttien nummers. Die vormen een mooie afspiegeling van zijn 

hele oeuvre. Zo bleef geen enkele fan op zijn honger zitten.”

Nieuwe song

“Mijn aanpak werkte. Het publiek gaf me de zilveren medaille. 

Die tweede plaats op een wedstrijd met tal van internationale 

steengoede acts, is dus meer dan een opsteker.”

“Die prestatie leverde me alvast enkele optredens op. Een 

mooie aanloop naar mijn nieuwe song die begin januari ver-

schijnt. ‘Ik wil meer’ is het eerste resultaat van mijn samenwer-

king met producer David Vervoort. Die tekende al voor de pro-

ductie van de Tom Waes-hit ‘Dos Cerzevas’ en stond in de jaren 

negentig aan de wieg van de danceformatie Lasgo. De ideale 

partner om mijn nieuwe sound mee uit te dragen.” 

“Het doet me altijd veel plezier om ook collega’s te verwelko-

men tijdens mijn shows. Op het werk praat ik weinig over mijn 

niet-alledaagse hobby. Maar dankzij sociale media blijven de 

collega’s sowieso op de hoogte. Zo krijg ik wel eens de vraag 

om op te treden tijdens trouwceremonies of op huwelijksfees-

ten. Fijn om ook zo nieuwe boekingen binnen te halen. Een 

nieuw nummer en nieuwe optredens: 2019 kan voor mij nu al 

niet meer stuk.”

Een gemotiveerde ploeg 

die efficiënt samenwerkt 

en elke dag met plezier naar 

het werk komt. De ideale 

omschrijving voor het team 

van vier productiemede-

werkers die de grootste 

vouwerlijmermachine be-

mannen. 

“Van de drie machines in 

onze productiehal houden 

wij de grootste elke dag 

draaiend”, steekt Jonathan 

Bertens van wal. Samen 

met Kim Van De Meerssch 

vormt hij een goed geolied 

conducteursduo. “In de vijf 

jaar dat we samenwerken, 

deden we een pak werk-

ervaring op. Die komt ons 

als conducteurs goed van 

pas. Onze collega’s bijstaan, 

inspringen waar nodig en 

ervoor zorgen dat de pro-

ductie altijd verzekerd is. 

“Muziek zit in mijn DNA”

Peter Delclef verovert tweede plaats op Europese Elviswedstrijd

Je inschrijven voor 

een Europese 

Elviswedstrijd in 

Duitsland, samen 

met zeven ande-

re internationale 

acts uitverkoren 

worden, en eindi-

gen op de tweede 

plaats. Peter  

Delclef, werkvoor- 

bereider bij VPK in 

Aalst, blikt terug 

op een bijzondere 

augustusmaand. 

De titel van zijn 

nieuwste song laat 

dan ook niets aan 

de verbeelding 

over: ‘Ik wil meer’.

Maatkarton  
goes Scottish
Wist je dat VPK ook bekend is op de 

Shetland Islands? De vis die de plaat-

selijke bevolking er aan de haak slaat, 

vindt zijn weg naar de klant in stevige 

massief kartonnen dozen.

Lijmen en vouwen  
met schwung

Daarvoor zetten we ons 

beste beentje voor.”

Tressy Mavacala versterkte 

de ploeg nog maar net. “Het 

is fijn om in een aangenaam 

team terecht te komen. 

Jonathan nam me meteen 

onder zijn vleugels en geeft 

me een goede opleiding. 

Dankzij hem vind ik hier snel 

mijn draai.”

“Zien we dat nieuwe men-

sen leergierig en enthou-

siast zijn? Dan geven we ze 

alle kansen”, vult Kim Van 

De Meerssch aan. “Alles be-

gint met een goede samen-

werking. Is die er niet? Dan 

lijdt het productieproces 

eronder.”

In dat proces is het viertal 

de laatste schakel. “Nadat 

de kartonnen platen zijn ge-

print en gestanst, sluiten wij 

de productieketen”, beves-

tigt Manuel D’Hondt. “We 

vouwen en lijmen de dozen 

en geven ze zo hun defini-

tieve vorm. Een voorbeeld? 

De ecoboxen die je in elke 

Colruyt-vestiging vindt.”

Productiearbeid saai? Niet 

voor Jonathan, Kim, Tressy 

en Manuel. “Onze goede  on-

derlinge verstandhouding 

zorgt ervoor dat ons werk 

vlot en efficiënt verloopt. 

Het beste bewijs? Voor de 

gelegenheid van Sint-Maar-

ten verscheen één van de 

collega’s, tussen de ploegen 

door, ineens in een karton-

nen mijter. Maar ook een 

kartonnen versie van Super-

man zagen we al passeren. 

Samen hard werken én veel 

plezier maken, dat is onze 

leuze!”.

Logistieke uitdaging

Een mooie aanvulling voor 

onze klantenportfolio en 

tegelijk een logistieke uitda-

ging. Want er bestaan geen 

reguliere zeetransportlijnen 

naar de Shetland Islands. De 

oplossing? We staan zelf in 

voor de levering met een in-

gehuurde boot. Zo kwam de 

eerste lading van 500.000 

dozen begin oktober aan.

Vis trawler van klant Pelagia wordt leeggepompt, 
hier in Kalvåg (Noorwegen).

Die vullen ze bij Pelagia 

met ongeveer 20 kilogram 

makreel per doos. En dat is 

nog maar het begin. Want 

meerdere leveringen per 

jaar staan gepland. De start 

van een veelbelovende sa-

menwerking!


