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Wie Supt er mee?  
Je warme, bestelde maaltijd zonder verpakking afgeleverd? Genieten van je coffee-to-go zonder dat je 

bijdraagt aan het zwerfafval probleem? Zou jij herbruikbaar bestek gebruiken om je out-of-home 

salade op te eten? Help ons mee in de zoektocht naar de meest duurzame oplossing voor de out-of-

home sector. 

 

De Packathon Duurzaam Verpakken daagt je uit om innovatieve en circulaire verpakkingsconcepten te 

bedenken, waardoor minder en zelfs geen wegwerpplastics hoeven te worden gebruikt. Denk actief 

mee over dit actuele onderwerp. Veel bedrijven zijn op dit moment immers hard bezig om te voldoen 

aan de Single Use Plastics (SUP) richtlijn, die deze zomer (op 3 juli a.s.) in werking treedt. Met deze 

richtlijn wil de Europese Unie het aandeel van wegwerpplastics in het zwerfafval en in zee (plastic soep) 

verminderen en meer plastic inzamelen en recyclen.   

 

De hoeveelheid wegwerpbekers en houders van voedingsmiddelen moet in 2026 aantoonbaar zijn 

verminderd. Ook moeten de EU-lidstaten zorgen voor meer hergebruik en betere recycling van deze 

producten. Bedrijven moeten dus flink aan de slag om duurzame en circulaire alternatieven te 

ontwikkelen.  

 

Daar kun jij ze tijdens de Packathon Duurzaam Verpakken 2021 een handje bij helpen. We dagen je uit 

om met oplossingen te komen die verder kijken dan alleen de verpakking en materiaal dat wordt 

gebruikt. Hoe kun je bijvoorbeeld door middel van nieuwe businessmodellen tot duurzame oplossingen 

komen? En hoe maak je consumenten duidelijk dat deze aanpassingen leiden tot minder zwerfafval? 

Kun je de consument ook bewustwording bijbrengen?  

 

Durf jij verder te kijken dan de verpakking, het materiaal en zelfs herbruikbare concepten?  

 

Schrijf je dan in voor de Packathon 2021! 

 

 

  
 

https://www.kidv.nl/packathon-2021
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Wat gaan we doen? 
De Packathon is een tweedaagse ontwerpwedstrijd voor studenten op het gebied van duurzaam 

verpakken. Onder het motto ‘Wie SUP’t er mee?’ ga je in een multidisciplinair team met studenten van 

andere hogescholen en universiteiten aan de slag met de Single Use Plastic-uitdaging. De Packathon 

wordt op woensdag 31 maart en donderdag 1 april gehouden tijdens een online event. Twee dagen 

werk je intensief met elkaar samen om het probleem te verkennen, ideeën te genereren en te komen 

tot een conceptvoorstel. 

 

Tijdens de Packathon zijn coaches aanwezig om het proces te begeleiden. Experts staan klaar om 

vragen te beantwoorden en er worden inspirerende presentaties gehouden, die jouw ideeën en 

concepten verder kunnen brengen.  

 

We sluiten de Packathon af met een pitch-ronde, waarvoor we verschillende bedrijven uit de out-of-

home sector uitnodigen om te kijken en luisteren naar jullie eindconcept. Wie weet wordt jouw idee 

opgepikt en wordt jouw nieuwe verpakking de circulaire oplossing van dit jaar!     
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Programma 
DAG 1: 31 maart 2021  

• 9.00-10.00 uur Check-in en Welkom  

• 10.00 -12.00 uur Opstart en analysefase  

o Tussentijds korte pitches van onderzoekers/experts  

• 12.00 – 13.00 uur Lunchpauze  

• 13.00 - 15.00 uur Ideefase 

o Tussentijds korte pitches van onderzoekers/experts  

• 15.00 – 17.00 uur Conceptfase  

• 17.00 – 18.00 uur Voorbereiding Pitches  

 

DAG 2 - 1 april 2021  

• 9.00 – 9.30 uur Welkom en opwarming  

• 9.30 – 11.30 uur Pitches  

• 11.30 – 12.30 uur Juryberaad  

• 12.30 - 13.00 uur Bekendmaking winnaars en digitale prijsuitreiking 

 

Wie kunnen meedoen? 
Er is plek voor maximaal 100 studenten. We zoeken studenten die intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te 

dragen aan een duurzame wereld. Voorbeelden van opleidingen: Industrial Design Engineering, 

Industrieel Product Ontwerpen, Engineering Design & Innovation, Werktuigbouw, Logistiek, Food, 

Diëtetiek, Technische bedrijfskunde, Milieukunde, Biologie, Communicatie, Psychologie, Filosofie en 

Scheikunde. De teams worden samengesteld met studenten van verschillende studierichtingen, die 

ieder hun eigen kennis en vaardigheden inbrengen.                           
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Wat is er te halen? 

• Bijdragen aan een urgent en actueel thema: zwerfafval en plastic soep! 

• Je kunde tonen aan een pool van bedrijven die op zoek zijn naar innovatieve 

oplossingen. 

• Ervaring opdoen in het samenwerken met een multidisciplinair team, onder hoge druk. 

• Kennis opdoen door de ‘talks’ van onderzoekers en experts. 

• De mogelijkheid dat jouw eindconcept aanslaat bij een bedrijf en in de toekomst 

geïmplementeerd gaat worden! 

• …En natuurlijk kans maken op de prijs voor het beste idee! 

 

Waarom? 
De opdracht voor deze Packathon is ontstaan op initiatief van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 

(KIDV) en mede vormgegeven door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Bunzl 

Foodservice.  

 

Het KIDV organiseert sinds 2013 de Packathon, omdat we het belangrijk vinden om studenten bij het 

verduurzamen van de verpakkingsketen te betrekken. De ontwerpwedstrijd geeft de deelnemende 

studenten inzicht in duurzaam verpakken, door samen aan een complex verpakkingsvraagstuk te 

werken dat vraagt om verduurzaming.  

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar 

Nederland. Een belangrijk thema is het realiseren van een circulaire economie. IenW vertaald daarbij 

richtlijnen vanuit de EU naar wetgeving binnen Nederland. De SUP-richtlijn vraagt op dit moment om 

een aanzienlijke consumptiereductie van drinkbekers en maaktijdverpakkingen in 2026. IenW wil graag 

verkennen welke mogelijke alternatieven er gerealiseerd kunnen worden om deze reductie te behalen. 

 

Bunzl Foodservice is een leverancier van verpakkingen voor o.a. restaurants, catering en on the move 

concepten. Vanuit de out-of-home sector krijgt Bunzl Foodservice vragen over mogelijke alternatieve 

oplossing voor drinkbekers en maaltijdverpakkingen die bijdragen aan het verminderen van zwerfafval. 

 

 

 

 

 

Aanmelden?       www.kidv.nl/packathon-2021  

 

 


