
Concept naam: De worstenkoning Groep nr: 1Packathon
1 april 2020

Een verpakking die.. 

Dit idee is een oplossing voor de volgende uitdaging:
• De duurzaamheid
• Het uiterlijk
• De houdbaarheid
• De positie in het schap
• Functionaliteit > door de hersluitbaarheid

Hoe wordt het idee tot leven gebracht?
Diameter 4 cm
Hoogte 28 cm

• Hergebruikt kan worden en te recyclen is
• Hersluitbaar is
• Vernieuwend is 
• Voldoende bescherming biedt
• Een hoge kwaliteit heeft
• Gemaakt is van glas
• Opvalt in het schap
• Staand en liggend gepresenteerd kan worden
• Ingeleverd wordt bij statiegeldflessen
• Uitgespoeld en hergebruikt wordt 
• Bijdraagt aan de circulaire economie  



Concept naam: Worst in de hangende stoel Groep nr: 2Packathon
1 april 2020

Een verpakking die.. 
Vat het idee samen en beschrijf het alsof je het tegen een vriend zou vertellen. Gebruik geen 
vaktaal en marketing termen.

Dit idee is een oplossing voor de volgende uitdaging:
Wat is het probleem waar het idee op inspeelt? Op welke behoefte speel je in?  

Hoe wordt het idee tot leven gebracht?
Denk aan zaken als: hoe het idee eruit komt te zien (visueel), toepasbaarheid, duurzaamheid, etc.

De worst zit in een vacuüm gezogen kunststof (PET) verpakking. Op deze manier besparen wij 
de kosten van gasverpakken en is er minder verpakkingsmateriaal nodig. Door deze 
verpakking transporteer je geen loze lucht meer tijdens het transport. Om de worst die 
vacuüm verpakt is, zit aan twee kanten een papieren etiquette om de informatie en branding 
op te printen. Op deze manier komt er ook geen inkt op het plastic. Het plastic en het papier 
zijn op een eenvoudige manier van elkaar te scheiden. Boven in het vouwkarton zit een loze 
ruimte, die zorgt ervoor dat er verschillende groottes worst in de verpakking kunnen.

Het probleem waar we op inspelen is de loze ruimte in de verpakking & de extra materialen.
De behoefte waar wij op inspelen is: een duurzame, gebruiksvriendelijke verpakking die 
opvalt in het vleesschap.



Concept naam: Met een blik op 
hergebruik

Groep nr: 3Packathon
1 april 2020

Een verpakking die.. 
Vat het idee samen en beschrijf het alsof je het tegen een vriend zou vertellen. Gebruik geen 
vaktaal en marketing termen.

- Blik
- Hersluitbaar
- Etiket

- Claim blik 85% recyclebaar 
- Aanmoedigende plaatjes voor hergebruik blik
- PMD weggooi logo

Dit idee is een oplossing voor de volgende uitdaging:
Wat is het probleem waar het idee op inspeelt? Op welke behoefte speel je in?  

- Herbruikbaar
- Recyclebaar (85%, Zakboek verpakkingen)

Hoe wordt het idee tot leven gebracht?
Denk aan zaken als: hoe het idee eruit komt te zien (visueel), toepasbaarheid, duurzaamheid, etc.



Concept naam: Groep nr: 4Packathon
1 april 2020

Een verpakking die.. 
Vat het idee samen en beschrijf het alsof je het tegen een vriend zou vertellen. Gebruik geen 
vaktaal en marketing termen.

Dit idee is een oplossing voor de volgende uitdaging:
Wat is het probleem waar het idee op inspeelt? Op welke behoefte speel je in?  

Hoe wordt het idee tot leven gebracht?
Denk aan zaken als: hoe het idee eruit komt te zien (visueel), toepasbaarheid, duurzaamheid, etc.

De nieuwe Stegeman droge worst verpakking wordt hangend verkocht 
in de supermarkt schappen, waarbij het lipje, waar de verpakking 
aanhangt, omgevouwen kan worden tot een standaard waarop de 
verpakking rust tijdens het borrelen. Van te voren kan de worst ook 
nog gesneden worden in de verpakking doordat het gemaakt is van 
gerecycled kraft karton is het mogelijk om de worst hierop te snijden 
zonder dat je de tafel beschadigd. Zo kan deze snack gemakkelijk bereid 
en leuk op tafel gezet worden.

De huidige Stegeman droge worst is niet heel duurzaam, ook 
onderscheidt de verpakking zich niet veel met de concurrenten. Op 
deze problemen hebben wij voornamelijk ingespeeld.



Concept naam: Taste of Stegeman Groep nr: 5Packathon
1 april 2020

Een verpakking die.. 

Een vacuüm verpakte worst in een PE/PA Folie. Die 
vervolgens gewikkeld is in een papieren sleeve. Deze 
worsten willen wij in een houten kist bij de vleeswaren 
tentoonstellen hierdoor, heeft het een duurzame 
uitstraling.

Dit idee is een oplossing voor de volgende uitdaging:

Hoe wordt het idee tot leven gebracht?
Denk aan zaken als: hoe het idee eruit komt te zien (visueel), toepasbaarheid, duurzaamheid, etc.

• Minder plastic
• Makkelijk te scheiden
• Makkelijk te vullen (schap)
• Duurzame uitstraling 



Concept naam: Het zal me een 

vierkante worst wezen

Groep nr.: 6Packathon
1 april 2020

Een verpakking die..

"Het zal me een vierkante worst wezen" is een ambachtelijke vierkante worst 
die net zo lekker is als voorheen, maar wel wat beter voor het milieu. Doordat 
de worst en de verpakking rechthoekig zijn kan het makkelijk in kratjes en op 
een pallet worden vervoerd. Ook is de verpakking nestbaar, waardoor je geen 
"lucht" transporteert. Er is gekozen voor een dikker kunststof, zodat de 
houdbaarheid van de worst verlengd. Ook is de verpakking hersluitbaar, 
waardoor de worst langer goed blijft en je hem niet in een keer hoeft op te 
eten.

Dit idee is een oplossing voor de volgende 

uitdaging:

Bij het verpakken van gedroogde worst heb je altijd te maken met loze 
ruimte rondom het product. Er moet ruimte zijn voor verschil in grootte van 
de worsten en er moet ruimte zijn voor een gassamenstelling om de 
houdbaarheid van het product te waarborgen. Tevens zijn de huidige 
verpakking niet hersluitbaar.

Uitdaging:

Een verpakking maken waarbij word gekeken naar het 

optimaliseren van de vorm van de worst met een daar bijpassende 

hersluitbare omverpakking.

Hoe wordt het idee tot leven gebracht?
'Of je vierkante worst lust?: nog altijd even ambachtelijk alleen nú wel wat beter voor het 
milieu"





Concept naam: Vacuüm in PP film Groep nr: 8Packathon
1 april 2020

Een verpakking die.. 
Vat het idee samen en beschrijf het alsof je het tegen een vriend zou vertellen. Gebruik geen 
vaktaal en marketing termen.

Het product wordt vacuüm verpakt in een speciaal plastic dat gemaakt is van één materiaal. 
Dat het van één materiaal is gebruikt zorgt ervoor dat het gerecycled kan worden in 
Nederland. Om de informatie op de verpakking te kunnen zetten wordt de worst in een soort 
houder gezet van gerecycled karton. Dit stuk karton zorgt er ook voor dat de verpakking in het 
schap kan worden opgehangen.

Dit idee is een oplossing voor de volgende uitdaging:
Wat is het probleem waar het idee op inspeelt? Op welke behoefte speel je in?  

Het idee is volledig recyclebaar en speelt daarmee in op de duurzaamheid van de 
verpakking. Daarnaast zorgt het uiterlijk ervoor dat het product een duurzamere 
uitstraling heeft waardoor de consument dit makkelijk kan begrijpen.

De kartonnen houder is makkelijk te scheiden van het plastic. Dit wordt, naast andere 
duurzaamheidsclaims, gecommuniceerd op de kartonnen houder.

Hoe wordt het idee tot leven gebracht?
Duurzaamheid: Recyclebaar PP film (monomateriaal) en door vacuüm
verpakken minder materiaal
Hoe in het schap: hangend
Gebruik: openen met schaar
Afmetingen: 270 mm x 70 mm

Recycled karton & 
communicatie naar de 
consument

Open gedeelte

Gevacumeerde 
dorge worst

Recyling symbolen

ophangsysteem



Concept naam: De gezellige worst Groep nr: 9Packathon
1 april 2020

Een verpakking die.. 
De droge worst heeft niet langer zijn rechte vorm. Voortaan worden de uiteinde aan elkaar 
gemaakt. De verpakking is gemaakt van papier met een folie van plastic erover heen. 
Doordat de vorm dezelfde is als die van de worst, ontstaat er een open ruimte in het midden. 
Deze open ruimte kan worden gevuld met een bijbehorende saus die hier perfect in past om 
je borrelhapje compleet te maken! Doordat de verpakking ook dient als uitdeelschaal is het 
ideaal om aan te bieden op een verjaardag. De producten vind je bij elkaar in het schap met 
borrelhapjes.

- Makkelijk
- Duurzaam
- Ambachtelijk
- Vernieuwend

Dit idee is een oplossing voor de volgende uitdaging:
De huidige verpakking is gemaakt van kunststof laminaat. Dit materiaal is niet te 
recyclen. Ook zit er veel materiaal om het product die eigenlijk overbodig is. Deze 
verpakking verminderd de hoeveelheid materiaal en maakt recycling mogelijk.

- Veel plastic gebruik
- Geen duurzame look
- Saai

- Uitdelen
- Snack
- Lekker
- Eigen

Hoe wordt het idee tot leven gebracht?


