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Beste collega,

Tijdens mijn 40jarige carrière 

is VPK uitgegroeid tot een 

Europese speler op de golf-

kartonmarkt. We zijn sterk 

gegroeid en hebben heel wat evoluties meege-

maakt. Ook de markt is over de jaren heen sterk 

geëvolueerd.

In België zien we dat het belang van de voedings-

industrie toeneemt. De vraag naar shelf ready 

packaging zal daardoor alleen maar stijgen. De 

voordelen ervan wegen steeds meer door bij pro-

ducenten: snelle handling, degelijke bescherming 

en in het oog springende merkeigenheid. 

Toch zien we deze groei niet in alle sectoren. Door 

delokalisatie merken we een negatieve groei 

binnen de Belgische golfkartonmarkt. Om com-

petitief te blijven moeten we ons dus richten op 

sectoren die opportuniteiten bieden. Anderzijds 

moeten we sterk inzetten op onze doelstellingen 

Operational excellence en Easy to work with. 

Naast prijs, kwaliteit en service leggen onze 

klanten ook meer en meer de nadruk op duur-

zaamheid. Via ons jaarlijks verslag willen we al 

onze stakeholders informeren over onze continue 

inspanningen hierin. Deze maand zijn we aan onze 

derde editie toe. 

Ik dank jullie allen voor de aanhoudende inzet en 

wens jullie een fijne zomer toe.

Jean-Paul Macharis

Beste bier ter wereld in draagbox van VPK
De abdij van Westvleteren en VPK, het is een 
samenwerking die al jaren staat als een huis. 
Onlangs nog ontwikkelden we bij VPK een nieuwe 
geschenkverpakking voor trappistenbier Westvle-
teren XII, dat vier keer op rij werd verkozen tot het 
beste bier ter wereld.

Duurzame samenwerking én 
geschenkbox
Al sinds 2011 werkt VPK 
samen met de monniken van 
Westvleteren. Die samenwerking 
is haast zo duurzaam als de geschenkbox 
die ons R&D-team ontwierp. Die verpakking is 
gemaakt van stevig golfkarton en beschermt zes 
flesjes van het vermaarde bier. Ideaal voor lief-
hebbers die ‘het beste bier ter wereld’ perfect 
beschermd willen meenemen naar huis! 

Compacte kwaliteit
De geschenkverpakking van de Westvleteren XII 
is compact en gemakkelijk stapelbaar dankzij het 
ingewerkte handvat. Binnenin blijven de flesjes 
stevig op hun plek zitten dankzij de inserts van 
golfkarton. En het merk zelf? Dat springt in het 
oog dankzij de Masterflex- vierkleurendruk.

Bouwsteendozen
VPK is niet aan zijn proefstuk toe met deze 
verpakking. In 2011 ontwikkelden onze ver-
pakkingsspecialisten nog de exclusieve ‘bouw-
steendozen’, die de verbouwing van de abdij 
financierden. Samen met enkele andere bedrij-

ven zorgden we bovendien voor nog wat extra 
sponsoring per verkochte doos. De bouwstenen 
vlógen over de toonbank. Sindsdien levert VPK 
er alle golfkarton verpakking. Een samenwerking 
net zo duurzaam als onze 
verpakkingen.

Wil je meer weten over de nieuwe geschenkver-
pakking? Neem dan contact op met onze R&D-
afdeling via corrugated@vpk.be. 

InBOX
Tijdschrift van de VPK Group

Nieuwe

naam!
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Toegankelijkheidsproject 
site Oudegem

Vernieuwing alom in Oudegem

Het ziet ernaar uit dat het toegankelijkheidspro-
ject – de zogenaamde ontsluiting van de site - in 
Oudegem eindelijk concreet wordt. Een deel van 
de voorbereidende werken vond al plaats in mei, 
toen Eandis aanpassingswerken uitvoerde aan 
het gas- en elektriciteitsnet. Rond het zomerver-
lof zijn er nog bijkomende aanpassingswerken 
voorzien ter hoogte van de ingang van de site. 
Dat gebeurt deze maand ook aan de ingang van 
de fabriek, zodat de stad Dendermonde na de 
zomer de openbare aanbesteding kan doen.

De échte werken starten na de zomer van 2017 
en duren tot de zomer van 2018. Daarna zal de 
site op Oudegem een stuk verkeersvriendelijker 
zijn. De wegen worden uitgebreid, zodat het 
vrachtverkeer niet meer door de woonwijken 
moet. Dat scheelt zo’n tweehonderd vrachtwa-
gens per dag! De verkeerssituatie rond onze site 
wordt daardoor heel wat veiliger voor buurtbe-
woners, fietsers, bezoekers en natuurlijk onze 
eigen medewerkers. En onze fabriek? Die is 
vanaf dan een stuk makkelijker te bereiken. Hou 
de volgende InBOX goed in de gaten, want dan 
bezorgen we je een plannetje met een overzicht 
van de geplande wijzigingen.

Wie in de VPK-fabriek in Oudegem werkt, ziet de komende maanden een aantal dingen verande-
ren. Zo breiden we het gebouw van PM6 uit om plaats te maken voor een nieuwe bobineuse. In 
het gebouw van de kartonafdeling krijgt de WIP-zone er een verdieping én een gemoderniseerd 
lift- en transportsysteem bij. Een nieuwe casemaker maakt het productieproces van Amerikaan-
se dozen efficiënter.

Nieuwe bobineuse, groter PM6-gebouw
De uitbreiding van PM6 is aan een nieuwe 
fase toe: ze krijgt ten laatste in mei 2017 
een nieuwe bobineuse of omroller. Die zorgt 
ervoor dat het papier op de moederrol op 
kleinere, gemakkelijker hanteerbare rollen 
terechtkomt. De nieuwe bobineuse biedt 
meer kwaliteit en veiligheid, maar neemt 
ook meer plek in dan de huidige. Hoe dat 
kan? Doordat de nieuwe bobineuse in het 
verlengde van de papiermachine gezet 
wordt. De huidige staat er nog naast. De 
nieuwe plek van de bobineuse is veiliger, 
maar neemt onvermijdelijk ook meer plaats 
in. Gevolg? We breiden het gebouw van PM6 
uit tot in het gebouw van de golfkartonafde-
ling. 

Moderner WIP-veld gaat de hoogte in
De uitbreiding van PM6 brengt ons bij een 
ander project. Doordat het PM6-gebouw 
vergroot, wordt de golfkartonafdeling 
onvermijdelijk kleiner – of niet? “Nee, want 
we breiden uit in de hoogte”, vertelt project-
manager Alain Raeman. “De WIP- of Work 
In Progress-zone, waar we het afgewerkte 
karton opslaan tot we er dozen van maken, 
krijgt een extra verdieping.” Hoe ze dat 
doen? “De hal is hoog genoeg om er een 
verdieping in te maken. Zo krijgen we een 
dubbeldeks WIP-veld.” 

En dat WIP-veld belooft heel wat moderner 
te worden. Er komt een automatisch trans-
portsysteem, en ook het nieuwe liftsysteem 

wordt hypermodern. De eerste voorberei-
dingen van het project starten dit jaar nog, 
in oktober.

Nieuwe casemaker doet efficiënter 
werken
Vóór dat project komt er trouwens nog een 
echt paradepaardje bij: de Martin 924. Dat is 
een casemaker die Amerikaanse dozen pro-
duceert. Wat die zo speciaal maakt? Alain: 
“De nieuwe casemaker drukt in zes kleuren 
én op glanzend papier, in één werkgang. 
Normaal hebben we daar meerdere machi-
nes voor nodig. Glanzend papier absorbeert 
bijvoorbeeld minder goed en heeft een lan-
gere droogtijd. Normaal gezien zijn er dus 
twee tot drie stappen nodig om een Ameri-
kaanse doos met hoogwaardige bedrukking 
te maken. Deze machine doet het in één 
werkgang. Technologisch heel vernieuwend, 
en een primeur binnen onze groep!”

De nieuwe casemaker is niet alleen bijzonder 
efficiënt, we blijven er ook onze concur-
renten mee de baas. En onze klanten? Die 
bedienen we sneller en beter. Nu alleen nog 
plaats maken voor de machine. Alain: “Eind 
mei verzetten we de automatische stapelaar 
al. Het labo en het productiekantoor ver-
plaatsen we richting inktkeuken, zo creëren 
we extra plaats.”

Veel nieuwigheden om naar uit te kijken dus, 
daar in Oudegem!

Uitbreiding
VPK Paper Dubbel 

WIP veld

Nieuwe
casemaker

Nieuw kantoor
+ locatie labo

VPK Paper

Huidig
kantoor

VPK Packaging

Huidige locatie Nieuwe locatie

Made in America!
Corex US, de eerste Corexfabriek op Amerikaan-
se bodem, is volledig operationeel. De opstart 
van de fabriek vond eind vorig jaar plaats, en 
ondertussen zijn ook alle machines aangevoerd 
en operationeel. De productieruimte is 3500 m2 
groot en telt 2 productielijnen. Die zijn geschikt 
voor het maken van enerzijds lange dikwandige 
kokers voor de papierindustrie, en anderzijds 
voor kortere kokers tot 1 cm dikte. 

Die laatste worden vooral gebruikt in folie- en 
labelindustrie. Op termijn is er de mogelijkheid 
de productieruimte te verdubbelen, waardoor 
de capaciteit op 12.000 ton kan komen.

Einde van de 
werken

Nutsmaatschappijen 
starten de voorberei-
dende werken (gas 
en elektriciteit)

Stad Dender-
monde doet de 
openbare aanbe-
steding

Stad Dender-
monde kiest een 
aannemer die 
de werken zal 
uitvoeren

Start van de 
werken

Mei 2016 Oktober 2016 December 2016 September 2017 September 2018 
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Een van VPK’s drie kerndoelstellingen is ‘operati-
onal excellence’. Het project waar technoloog Pie-
ter Fiers en zijn team zich sinds vorig jaar mee be-
zig houden, is daarvan een uitstekend voorbeeld. 
Want zij verhogen de output van een plakmachine 
door een veelzijdige totaalaanpak.

Pieter: “Vorig jaar werd ik aangenomen om de 
output van onze plakmachine te helpen verbe-
teren. Zo’n plakmachine maakt de grondstof 
voor massief karton. De productie en afwerking 
van dat massief karton gebeurde tot 2008 enkel 
op de site in Oudegem, maar sindsdien gebeurt 
de afwerking ook in Meer. Het 
gevolg? Het rendement van 
onze plakmachine moest ge-
optimaliseerd worden.”

Meerjarenproject
Een plakmachine meer laten produce-
ren – hoe speel je dat klaar? “We startten een 
project op dat loopt van 2015 tot 2018. Per jaar 
mikken we op een vastgelegde doelstelling.” En 
dat lukte al aardig. “In 2015 produceerden we 
53.000 ton massief karton. In 2016 willen we 
dat getal optrekken tot 65.000 ton.” En ook de 
productiesnelheid ging onvermijdelijk omhoog: 
“Vorig jaar gingen we van een gemiddelde snel-
heid van 85 meter per minuut naar 94 meter per 
minuut. Dit jaar willen we het nog beter doen 
met een gemiddelde snelheid van 100 meter per 
minuut”, vertelt Pieter.

Meer rendement met dezelfde machine
Extra uitdaging in dit project? De machine zelf: 
“In vergelijking met golfkarton zijn de machines 

In maart werden de Trends Gazellen 2016 uitge-
reikt aan de snelst groeiende financieel gezon-
de bedrijven in de provincie Antwerpen. Smart 
Packaging Solutions ging aan de haal met de 
Gazelle voor middelgrote bedrijven. Een puik 
resultaat, want we namen het op tegen 75 ande-
re genomineerden.

Deze maand wordt ook de laatste hand gelegd 
aan de nieuwe website van Smart Packaging So-
lutions. Nieuwsgierig? Neem dan vanaf midden 
juni zeker eens een kijkje op www.smart-
packaging-solutions.be!

Smart Packaging Solutions 
valt in de prijzen

Meer rendement met dezelfde plakmachine

Energie besparen? Jij maakt het verschil!

Drie divisies van VPK waren in april aanwezig op 
de grootste verpakkingsbeurs in de Benelux: Em-
pack Utrecht. De Belgische en de Nederlandse 
golfkartondivisies en Smart Packaging Solutions 
bemanden er onze beursstand. Die was ontwor-
pen door onze R&D-afdeling. Het resultaat? Een 
originele stand gemaakt van modules in golfkar-
ton. Het was de eerste keer dat de Nederlandse 
editie van de internationale beurs plaatshad in 
Utrecht. 

VPK schittert op 
Empack Utrecht

Papier maken vraagt energie. Véél energie. 
Stel je maar eens voor: de productie van één rol 
papier kost evenveel energie als wat een groot 
Belgisch gezin in één jaar verbruikt aan gas en 
elektriciteit. En staat een papiermachine een 
uurtje stil? Dan verlies je al snel dezelfde hoe-
veelheid energie. 

Het spreekt voor zich dat we als bedrijf al heel 
wat initiatieven genomen hebben om ons ener-
gieverbruik in te perken en onze energie-
efficiëntie te verhogen. Tegelijk proberen we als 

Twee vernieuwde
policy’s

VPK groeit. En dus blijven we onszelf verbeteren 
- bijvoorbeeld door onze policy’s bij te werken. 
Zowel onze ICT-policy als onze Code of Conduct 
kreeg onlangs een update. Die eerste policy is nu 
weer helemaal mee met de laatste ontwikkelin-
gen: van social media tot andere nieuwe media, 
zoals smartphones of tablets. 

De Code of Conduct is een ethisch charter dat 
we binnen onze groep hanteren. Door het te te-
kenen, engageren we ons om unfaire praktijken 
tegen te gaan. De Code of Conduct geeft ons 
bovendien de kans om op een duurzame manier 
te groeien. En onze leveranciers? Die tekenen 
binnenkort ook!

De VPK-vestiging in Oudegem is sinds kort een 
nieuwe onderhoudsgarage rijker – in het gebouw 
waar vroeger de oude gasturbines stonden. 
Al het rollend materieel kan er nu terecht. De 
komst van de garage betekent een grote stap 
vooruit: we zijn beter uitgerust en hebben veel 
meer ruimte.

Nieuwe onderhoudsgarage
in Oudegem

voor massief karton veel meer custom-made”, 
legt Pieter uit. “Daardoor ben je intern aan-
gewezen op sterke technische expertise. Het 
team voert dus heel veel analyses en verbete-
ringen zelf uit.” Dat gebeurde vorig jaar ook 
al: toen verving het Smart Project Team een 
aantal cruciale onderdelen van de plakmachi-
ne om het rendement te verhogen. En ook de 
software kreeg een update.

Meer rendement met beter opgeleide 
mensen
Naast alle technische verbeteringen, joegen 
ook andere aandachtspunten het rendement 
de hoogte in. Pieter legt uit: “We bekeken 
welke handelingen anders of sneller kun-
nen. Daarvoor werkten we samen met de 
personeelsdienst zelfs een opleiding uit. Dit 
moet ervoor zorgen dat nieuwkomers zo snel 
mogelijk op basisniveau komen.” En zo zet het 
project in op drie actiepunten: investering in 
nieuwe onderdelen, technische optimalisatie 
en goed opgeleide mensen. 

Met zo’n veelzijdige aanpak heeft het project 
alle kans op slagen. We wensen Pieter en zijn 
team nog veel succes!

groep ons steentje bij te dragen en investeren 
we via talrijke projecten in een vergroening van 
onze energie. 

En toch kan het nog beter. En kan ook jij, als me-
dewerker, nog een verschil maken. Neem eens 
de trap in plaats van de lift. Trek na het opladen 
van je GSM de lader uit het stopcontact. Zet na 
het volledig uitschakelen van je computer ook je 
beeldscherm uit.  Sluimerverbruik van toestellen 
eist al gauw een vierde van het totale verbruik 
op. Vergeet niet het  licht uit te doen als je een 
ruimte verlaat. Hou deuren en ramen dicht  als 
de verwarming of airco ingeschakeld is. Pas je 
dat alles toe, dan draag je net als zovele andere 
collega’s bij aan het energiebewustzijn van onze 
organisatie.  

1x 1x=3 
to

n

jaar



In de vorige Paperbreak organiseerden we een 
wedstrijd om een nieuwe, creatieve naam te 
bedenken voor ons personeelsblad. Want samen 
out of the box denken, dat is nu net waar VPK 
voor staat. Uit alle inzendingen kozen we het 
voorstel van Kevin Vermoesen, die de golfkar-
tonmachine in Erembodegem bedient. Zijn idee? 
InBOX. En met die vondst ziet hij alles binnen-
kort letterlijk vanuit een ander perspectief, want 
hij wint een luchtdoop. Dank je wel aan allen die 
hebben deelgenomen!
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Sterk teamwerk

HR Organigram
De HR-dienst: je kwam er vermoedelijk 
al mee in contact. Maar weet jij wie er 
allemaal werkt? Ontdek hier het gezicht 
achter elke functie.

Heftruckchauffeur heeft 
hart op juiste plaats
Ivan Van de Meerssche is heftruckchauffeur en 
werkt al twintig jaar bij VPK. In zijn vrije uren 
helpt hij mensen in nood als vrijwilliger bij het 
Vlaamse Kruis.

Ivan: “Al 28 jaar ben ik vrijwilliger bij het Vlaamse 
Kruis. Ik startte er als EHBO’er, maar begon al 
snel aan een opleiding Hulpverlener-Ambulan-
cier. Nu dien ik in het Antwerpse de dringende 
eerste zorgen toe als 112-medewerker.

Door de jaren heen maakte ik al heel wat mee. 
Daarbij valt me vaak op dat weinig mensen 
weten hoe ze de eerste zorgen moeten toedie-

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

Na de uren...

6 5 8

4 6 9

1 4 6

1 7 2

9 2 7 6 1 5

9 4 7

8 3 1

8 5 7

3 9 8

Vul de sudoku in en tel de drie getallen in de 
groene vakjes op. Stuur de som van die getallen 
naar communication@vpk.be. Uit de juiste op-
lossingen wordt een winnaar gekozen die twee 
Kinepolis-tickets ontvangt. Christophe Van Den 
Eynde Bij Smart Packaging Solutions mocht de 
vorige tickets ontvangen.

Sudoku break

Van Paperbreak 
naar... InBOX

Dwars door Dender-
monde met VPK

SIEBREN DE SCHUTTER
HR MANAGER

SANNE VINCK
RECRUITER

DIEWERTJE DE SCHUTTER
LEARNING & DEVELOPMENT SPECIALIST

KIMMY ONGENA
COMP & BEN SPECIALIST

SARA EECKHOUT
HR OFFICER

Verzorgt de loonadministratie van VPK Paper. 
Ze is o.a. het aanspreekpunt voor de medische 
onderzoeken, DKV, educatief verlof, opleidingen 
en economische werkloosheid.

Is overkoepelend verantwoordelijk voor Com-
pensation & Benefits en aanspreekpunt voor 
alle loons & personeelsadministratieprocessen. 
Ze stuurt het Payroll Team aan en staat in voor 
de verloning van Massief Karton Oudegem. 

Coördineert het wervings- en selectieproces 
voor alle openstaande vacatures binnen VPK 
België.

Zij vervangt Mieke Velghe en staat in voor 
Learning & Development en algemene HR-on-
dersteuning voor de HR Business Partners en HR 
Manager.

Coacht het HR-team en werkt het strategisch 
HR-beleid voor België uit inzake o.a. Compen-
sations & Benefits, HR Policies, HR Projecten, 
Learning & Development, Talent & Performan-
ce,…

SARAH LANDUYT 
PAYROLL SPECIALIST

ELLEN CAUWELS (ATTENTIA)
PAYROLL SPECIALIST

Staat in voor de loonadministratie en perso-
neelsvoordelen van de bedienden. Zij is tevens 
ook het aanspreekpunt voor tijdskrediet en 
thematische verloven.

Doet de loonverwerking voor de arbeiders bij 
VPK Belgium. Zij beheert ook de aan- en 
afwezigheden van de afdeling golfkarton.

SOPHIE STEENBEKE
HR BUSINESS PARTNER

EVI BOEYKENS
HR BUSINESS PARTNER

SARA HENDRICKX 
HR BUSINESS PARTNER

Is verantwoordelijk voor het implementeren van 
het HR-beleid bij Golfkarton Oudegem, Erem-
bodegem en Cartonneries de Wallonie en voor 
die afdelingen ook het aanspreekpunt voor alle 
HR-gerelateerde processen en procedures. 

Is verantwoordelijk voor het implementeren van 
het HR-beleid bij VPK Paper in Oudegem en is 
voor deze afdeling het aanspreekpunt voor alle 
HR-gerelateerde processen en procedures. 

Is verantwoordelijk voor het implementeren 
van het HR-beleid bij Massief Karton Oudegem, 
Smart Packaging in Meer en IT en HQ. Ook zij is 
aanspreekpunt voor de HR-gerelateerde proces-
sen en procedures van haar afdelingen. 

Net zoals vorig jaar nam VPK deel aan Dwars 
door Dendermonde. Dit jaar renden een veer-
tigtal van onze medewerkers mee. Per inschrij-
ving sponsorde VPK nog eens 5 euro extra ten 
voordele van de MS Liga. Elke loper kreeg een 
VPK-goodiebag: een VPK-loopshirt, 
een kartonnen USB-stick, een 
sportsnack en een speciale 
drinkbus. Kijk je ook al uit naar 
volgend jaar? Begin volgend 
jaar openen we opnieuw de 
inschrijvingen.

Safe Maintenance Award 
Benelux
VPK viel in april nóg een keer in de prijzen, en 
wel op de Safe Maintenance Awards. VPK Paper 
won in de categorie ‘Eigen Technische Dienst’, 
omdat het onderhoud uitvoert op een “aan-
toonbaar veilige en verantwoorde manier”. De 
concurrentie was niet mals: ook grote bedrijven 
als Nyrstar en Norbord dongen mee. Tijdens 
de wedstrijd beoordeelde een negenkoppige 
vakjury grondig alle inzendingen. De onze prees 
ze voor haar “duidelijke visie op safe maintenan-
ce”. Dat we die visie daadwerkelijk toepassen én 
onze medewerkers erbij betrekken, kon op veel 
waardering rekenen. 

Bernard De Tandt en Dirk De Vuyst zijn al sinds 
2014 bezig met de uitwerking van dit project. 
Voor hen is deze award een mooie erkenning. 
Net zoals Bernards nominatie voor Maintenance 
Manager van het Jaar. Rijven we ook die prijs 
binnen? Dan weten we vanaf donderdag 16 juni.

nen. Toch kun je met die kennis levens redden. 
Daarom mijn oproep: volg nu die EHBO-cursus! Ik 
heb daaraan trouwens een blijvende herinnering, 
want ik leerde er mijn partner kennen.”

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


