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Uitbreiding 
als gevolg van 
markttrend

In augustus nam Bark Verpakkingen een belang van tachtig procent in Dutch Pack  
te Utrecht. De eerste ontmoeting tussen beide bedrijven vond plaats tijdens de 

autopakkersrally van VerpakkingsManagement in 2016. Dat leidde tot gesprekken  
en uiteindelijk de overname van de specialist in flexibele verpakkingen door Bark, 

specialist in innovatieve rigide verpakkingen.

Het was mei 2016 toen 
Hugo Twigt van Dutch 

Pack tijdens de Autopakkers-
rally Berny Plas en Erik Bos 
ontmoette, aandeelhouders 
van Bark Verpakkingen. Het 
leidde tot een bezoek van 
Twigt en Willem van der Sar, 
directeur en aandeelhouder 
van Dutch Pack, aan Bark in 
Eerbeek. De ondernemers ont-
dekten dat de bedrijven veel 
gemeen hebben en toen het 
Utrechtse bedrijf later in de 
verkoop ging, werd Bark als 
eerste benaderd.
‘We zagen een trend in de 
markt richting flexibele ver-
pakkingen’, vertelt Erik Bos, 
sales director bij Bark Verpak-
kingen en Bark Innovations. 
‘We vroegen ons af hoe we dat 

zouden kunnen adopteren in 
ons bedrijf. In eerste instantie 
kijk je dan of er leveranciers 
zijn die ons zouden kunnen 
helpen, maar je oriënteert je 
ook op bedrijven waarmee je 
kunt samenwerken of die je 
kunt overnemen. De ontmoe-
ting met Hugo vond plaats in 
die periode. We hebben over 
veel zaken gesproken, behalve 
over een overname. Maar via 
bedrijfsmakelaar Factor kwam 
er begin dit jaar dan toch een 
toenadering en in augustus 
was de zaak beklonken.’ 
Bos benadrukt dat de uitein- 
delijke basis voor dit succes 
toch “de klik” was bij de eerste 
ontmoeting.

Zelfstandig
De Utrechtse specialist in 
flexibele verpakkingen blijft 

zelfstandig opereren onder lei-
ding van Willem van der Sar. 
‘Wij verkopen oplossingen aan 
klanten en dat blijven we doen, 
maar we kunnen nu klanten 
nog breder bedienen door de 
uitbreiding van ons verpak-
kingsportfolio. Door deze over-
name hebben we twee sterke 
merken en daarom handhaven 
we beide bedrijfsnamen. Als 
handelsnaam opereren de drie 
afzonderlijke bedrijven onder 
de paraplu Bark Packaging 
Group.’
Bos geeft aan waarom Bark zo 
sterk geïnteresseerd was in 
flexibele verpakkingen. ‘Je ziet 
in veel industrieën een toene-
mende behoefte aan steeds 
lichtere verpakkingen en daar-
door wordt iedere rigide ver-
pakking zoveel mogelijk gere-
duceerd in gewicht. 

Sustainability is de drijvende 
kracht. Steeds vaker nemen 
bedrijven daarom het besluit 
om hun product niet meer in 
rigide verpakkingen te verpak-
ken, maar in flexibele, waar-
mee ze voordelen hebben op 
het gebied van o.a. kosten, 
duurzaamheid en communi- 
catie.’

Sterke merken
Bij het gesprek is ook Arie 
Barendregt, die sinds kort bij 
de Utrechtse specialist in flexi-
bele verpakkingen verant-
woordelijk is voor de marke-
ting. Barendregt is een door de 
wol geverfde marketeer, die 
sterk analytisch werkt. Hij 
noemt met Bols-Wessanen een 
voorbeeld van een fusie tussen 
sterke merken die slecht uit-
pakte, maar voegt er meteen 

aan toe dat het in dit geval om 
twee complementaire merken 
gaat, wat een veel betere start-
basis is. ‘Er is een overlap in 
het midden, maar verder vul-
len de bedrijven elkaar perfect 
aan.’
De sterkte van Bark is dat het 
bedrijf goed de vinger aan de 
pols heeft gehouden, vindt 
Barendregt. ‘Er is een trend 
naar steeds duurzamer wer-
ken, waarbij rigide verpakkin-
gen als minder duurzaam wor-
den gezien. Er is ook een trend 
naar lagere ketenkosten. Een 
oplossing als de bag in box is 
daarbij een prima oplossing, 
omdat zowel de (om)doos als 
de zak plano worden geleverd, 
waardoor er geen lucht wordt 
vervoerd. Bovendien zijn bei-
den prima bedrukbaar, wat 
voor de marketing goed is.’

tekst Gerard Molenaar

Dutch Pack
voorziet verdubbeling in vijf jaar

Strategische marketing
Van der Sar is blij dat Baren-
dregt bij Dutch Pack de marke-
ting komt doen. ‘Ik deed de 
marketing zelf, maar je tijd 
wordt opgeslokt door zoveel 
andere dingen. Met Arie heb-
ben we er een marketinggoeroe 
bij. We kunnen zijn jarenlange 
ervaring goed gebruiken.’
Barendregt benadrukt dat het 
altijd begint bij strategische 
marketing, want de term mar-
keting alleen is een container-
begrip. ‘Je moet kijken waar je 
wil groeien en waar je kan 
groeien. Dutch Pack heeft zich 
wat dat betreft organisch ont-
wikkeld. Ik ben erg analytisch 
ingesteld en kijk bijvoorbeeld 
naar het klantenbestand van 
de afgelopen vier jaar om te 
analyseren waar het geld 
wordt verdiend, bij welke klan-
ten, bij welke bedrijven, met 
welke producten en in welke 
regio’s. Uiteindelijk moet ik  
de vraag beantwoorden waar 
ik de beste mogelijkheden zie 
om te groeien met de minste 
inspanning en de meeste mar-
ge. Het gaat niet om hard wer-
ken, maar om smart werken. 
We zoeken die plaatsen waar 
behoefte is aan wat Dutch 
Pack brengt en waar ze leidend 

Je ziet een 
toenemende 
behoefte aan 
steeds lichtere 
verpakkingen

‘‘

Willem van der Sar, Arie 
Barendregt en Erik Bos 

(vlnr): ‘De bedrijven vullen 
elkaar perfect aan.’
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kunnen zijn, want daar gaat 
het om. Dutch Pack moet top  
of mind zijn en de nummer één 
zijn in de segmenten die ze 
bedienen.’

‘Eigen bedrijf’
Van der Sar heeft zijn aandelen 
niet aan Bark verkocht en blijft 
dus minderheidsaandeelhou-
der. ‘Maar het voelt alsof het 
mijn eigen bedrijf is’. Hij ziet 
grote kansen door deze overna-
me. ‘Er werken allemaal derti-
gers bij Dutch Pack. Het is een 
voedingsbodem voor nieuwe 
ideeën en we zijn ambitieus. 
Door deze overname en de 
marketingactiviteiten die we 
gaan ondernemen, zijn er voor 
iedereen interessante groei-
mogelijkheden.’
Is er dan helemaal geen cul-
tuurverschil tussen beide 
bedrijven? Bos: ‘Bij Bark zijn 
we wat progressiever op het 
gebied van een toegevoegde 
waarde-mindset. Wij kijken 
veel meer naar waardecreatie 
buiten sec de verpakking, 
maar vooral in de supply chain, 
waarvan de verpakking onder-
deel is. Dutch Pack kan daarin 
nog stappen maken.’

Commerciële synergie
Bos benadrukt dat Bark de 
synergie gaat zoeken, wat 
uiteraard logisch is. ‘We 
maken een analyse van onze 
klanten die al flexibele verpak-
kingen gebruiken die Dutch 
Pack ook zou kunnen maken. 

We hebben al een concreet 
project. Onze account mana-
gers zijn er vanaf dag één 
mee bezig.’
Barendregt maakt het con-
creter. ‘Je hebt een offensieve 
en een defensieve strategie. 
De offensieve kant is de cross 
selling die je kunt gaan doen 
en de defensieve kant is het 
leveren van flexibele verpak-
kingen aan klanten die je 
anders was kwijtgeraakt 
omdat ze overstappen van 
rigide naar flexibel.’ 
Gevraagd naar de groeidoel-
stelling zegt Barendregt zon-
der twijfel: ‘Verdubbelen in 
vijf jaar of zoveel eerder als 
mogelijk is.’

Vernieuwen
Volgens Bos is het vooral 
belangrijk om vernieuwend 
te zijn. Ook van der Sar vindt 
dat belangrijk, maar bena-
drukt dat Bark wat dat 
betreft al verder was. ‘Na het 
eerste gesprek in Eerbeek 
zeiden Hugo en ik tegen 
elkaar: deze mensen zijn nu 
al waar wij over vijf jaar zijn. 
Maar door de overname zul-
len we veel sneller ook op 
datzelfde punt zijn.’
De overname biedt ook finan-
ciële mogelijkheden, want  
bij Bark is de bereidheid tot 
investeren groot, benadrukt 
Bos. ‘Dutch Pack krijgt de 
mogelijkheid om de vleugels 
uit te slaan. Het zwaartepunt 
ligt er op food en retail. Bark 
Innovations nestelt zich ook 
graag in deze segmenten,  
terwijl Bark Verpakkingen  
zich vooral richt op business 
to business, non-food en  
chemie. We zijn dus volledig 
complementair, zowel in  
verpakkingen als in de te 
bedienen markten.’

-

2 
complementaire 
bedrijven

Met de overname van 
Dutch Pack stapt Bark 

nu ook in flexibele 
verpakkingen.


