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DOUWE EGBERTS LAAT HISTORIE HERLEVEN 

Onderscheidende 
elementen in nieuw 
ontwerp 
Eind vorig jaar introduceerde Douwe 

Egberts een nieuw design voor alle 

koffieverpakkingen. Centraal staan de 

kenmerkende waarden van het Neder

landse merk: warmte, gezelligheid en 

vakmanschap. Op de nieuwe ver

pakkingen, ontwikkeld door Design 

Bridge Amsterdam, prijken de meest 

onderscheidende elementen uit het 

verleden. 'Met het nieuwe ontwerp 

eren we onze rijke historie.' 
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D 
ouwe Egberts is een van de oudste FMCG-merken van 

Nederland. De basis voor het merk werd gelegd in Fries

land, in 1753. Ruim tweehonderzestig jaar later gaan 

wekelijks miljoenen koffieverpakkingen van het merk over de 

toonbank; van filterkoffie, pads, ijskoffie tot bonen. Eric Bouter, 

marketingmanager en verantwoordelijke voor het merk Douwe 

Egberts in Nederland, vertelt over de rijke historie en dat er bij 

consumenten een sterke link bestaat tussen herinneringen en 

bepaalde herkenbare elementen van het merk. 'Het opspelen 

van deze elementen uit het verleden zijn voor het merk cruciaal 

bij het creëren van een onderscheidend vermogen ten opzichte 

van private labels en andere concurrerende merken. Een verpak

kingsontwerp verandert met enige regelmaat, meestal niet revo

lutionair maar 'evolutionair'. Dat geldt ook voor onze koffiever-
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pakkingen; we wilden ze meer laten aansluiten op het merk 

anno nu en onze inzichten met betrekking tot de richting van het 

merk.' 

'De restyling van de DE-koffieverpakkingen startte vanuit de 

!earnings die we hebben verkregen van de consument, maar

komt niet direct van de consument. De consument zal niet aan

geven dat hij de kernwaarden van Douwe Egberts terug wil zien 

op de verpakking. Door de !earnings en merkwaarden te combi

neren, is het idee voor dit project ontstaan. Aan de ene kant 

willen we inspelen op de rijke historie van Douwe Egberts, maar 

aan de andere kant willen we een merk van deze tijd neerzetten 

waarin de huidige consument zich herkent. Je wilt niet dat je 

merk geïdentificeerd wordt met iets uit het verleden, iets uit de 

generatie van je grootouders', aldus Bouter. ► 
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Warmte, gezelligheid en vakmanschap 
Ontwerpbureau Design Bridge kreeg de opdracht om dit zo goed 
en accuraat mogelijk te bewerkstelligen. 'De opdracht was niet 
om simpelweg terug te blikken, maar om het verleden relevant 
te maken voor vandaag en de persoonlijkheid van het merk 
beter te begrijpen', zegt Lauren Wright, Client Business Director 
bij Design Bridge. 
De ontwerpers namen het merk, de merkwaarden en de identi
teit opnieuw onder de loep om beter te kunnen beoordelen waar 
Douwe Egberts voor staat en wat het merk uniek maakt. 'We 
helpen merken terug te gaan naar de kern, de wortels van het 
merk, naar hun daadwerkelijke persoonlijkheid en waarden. Voor 
Douwe Egberts zijn dat: warmte, gezelligheid en vakmanschap. 
Daarnaast bezoeken we supermarkten, praten we met consu
menten over het merk en het product en proberen we producten 
zelf uit, zodat we ervaren hoe de consument het product beleeft. 
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in hoe consumenten over 
het merk denken en welk gevoel het merk bij ze oproept.' 

Modern en tijdloos 
Onderscheidende elementen die consumenten spontaan be
noemden en associeerden met het merk Douwe Egberts: zijn de 
kleur rood, de afbeelding van de vrouw op de verpakking - het 
Friese koffievrouwtje - en het logo. Wright: 'Wij besloten deze 
elementen extra aandacht te geven, zodat het merk relevant 
blijft voor de consument. Maar we wilden niet alleen teruggaan 
in de tijd en benadrukken dat het merk ruim tweehonderd jaar 
oud is, we wilden ook een modern merk neerzetten. Een tijdloos 
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merk, een merk dat ook in het jaar 2020 nog kan worden ver
kocht. Door het onderscheidend vermogen van Douwe Egberts 
in het schap te vergroten, zorgen we er voor dat het merk ook in 
de toekomst voor de Nederlandse consument relevant blijft.' 
Als we de verpakkingen van de afgelopen honderd jaar bekijken, 
blijkt dat het grafische ontwerp minimaal is gewijzigd; er zijn niet 
veel opvallende veranderingen te zien. Wat wél opvalt is dat de 
waarden warmte, gezelligheid en vakmanschap steeds meer 
naar de achtergrond verdwijnen. 
Bouter: 'De waarden warmte en gezelligheid komen van de 
vrouw die op de verpakking staat afgebeeld. Ons merk wil zorg
zaamheid uitdragen. Door meer aandacht te geven aan de vrouw 
worden die waarden weer geactiveerd.' Op de nieuwe verpakkin
gen is dan ook een prominente rol weggelegd voor het Friese 
koffievrouwtje. Haar afbeelding werd door een vakman op 
ambachtelijke wijze met de hand getekend en daarna uitgesne
den in linoleum - wat het vakmanschap extra benadrukt. Oscar 
Flier, Print Director bij Design Bridge, benadrukt dat de afbeel
ding van het Friese vrouwtje op de huidige verpakkingen duidelijk 

1 'Geen associaties met 
\ iets ouderwets' 

verschilt van die op de verpakkingen uit de jaren negentig. 'Vroe
ger stond er een mooie tekening van het koffievrouwtje op de 
verpakking. Na verloop van tijd werd de vrouw digitaal bewerkt. 
Door toepassing van de traditionele techniek, in plaats van een 
computerprogramma, maken we het authentieke karakter van 
het koffievrouwtje nu weer relevant.' 

Lauren Wright (Design Bridge): 'Onze opdracht was het verle

den van Douwe Egberts relevant te maken.' 
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Geen stacked design 
Verder zijn kleine details gewijzigd of aan het ontwerp toegevoegd, 

zoals de koffiepot die het Friese koffievrouwtje vasthoudt, de 

hoogte en de breedte van de pot, de wijze waarop de koffiekopjes 

ten opzichte van elkaar zijn geplaatst en de gradiënt achter de 

vrouw. Daarnaast is aandacht besteed aan de blik van de vrouw, 

de expressie op haar gezicht, en haar haarstijl. Dit alles is gedaan 

om de tijdloosheid van de vrouw te benadrukken. 'Het Friese 

koffievrouwtje moet een vrouw zijn die je kunt associëren met 

deze tijd, de toekomst en het verleden. Ze moet kwaliteit uitstra

len, zonder een oma te zijn', legt Wright uit. Flier voegt toe: 'Op de 

oude verpakking waren verschillende elementen vergrendeld, 

maar we wilden geen stacked design meer. Nu zijn alle elementen 

gelijk verdeeld én toch schreeuwen ze niet om aandacht. Ik zie 

het merk, de vrouw, ik weet wat ik koop. Alle relevante informatie 

staat op de verpakking en niet meer dan dat.' 

Naast het koffievrouwtje, is het zegel teruggebracht naar het 

midden van de verpakking. Het zegel wordt gebruikt als een 

kwaliteitsstempel om te benadrukken dat Douwe Egberts een 

kwaliteitskoffie is. De toepassing van goudkleurige elementen 

en de terugkeer van het dakje bovenaan op de verpakking, ver

sterken het warme thuisgevoel. Het dakje werd in het verleden 

gebruikt om de consument de inhoud van de verpakking te laten 

zien. Dit was zo'n duidelijk eigen kenmerk van Douwe Egberts, 

dat het weer terugkeert op de verpakking. En om de waarden 

versheid en kwaliteit kracht bij te zetten, zijn de koffiebladeren 

weer teruggebracht op de achtergrond. 
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Vindbaarheid en merkherkenning 
Welk effect heeft de restyling van de koffieverpakkingen in de 

supermarktschappen? Bouter: 'Ook al waren we ervan overtuigd 

dat de nieuwe verpakking een grote verbetering is, het blijft toch 

spannend als we dat kwantitatief gaan testen met consumenten 

in een echte supermarktomgeving. We hebben zowel de oude 

als de nieuwe koffieverpakking in de supermarkt gezet. De be

langrijkste twee factoren waarop het nieuwe design beter moest 

scoren waren: vindbaarheid op het schap en merkherkenning. 

1 Het authentieke karakter van het 
� Friese koffievrouwtje is weer relevant 

Op beide punten moest het nieuwe design significant hoger 

scoren anders moesten we terug naar de tekentafel. Alles hing 

af van de consument. Die was in deze fase van de restyling 

ontzettend belangrijk. Gelukkig scoorde de nieuwe verpakking op 

beide succesfactoren beter dan de oude verpakking.' 

Op de vraag of de nieuwe verpakking succesvol is, komt een 

volmondig 'JA'. Bouter: 'Voor ons is een verpakking succesvol 

als we positieve feedback van de consument krijgen. En dat 

gebeurt; via Facebook en andere sociale mediakanalen krijgen 

we (nog steeds) positieve reacties en ook de verkoopcijfers 

laten dit zien.' ◄ 
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