
CASE | SMURFIT KAPPA

EEN WERELDRECORD 
TIJDENS DE OPEN DAG

The World’s Biggest Cardboard Box
Het brand event van Smurfit Kappa

Hoe geef je een bijzondere draai aan de open dag van je bedrijf? Je nodigt 
relaties en medewerkers uit en je vestigt een wereldrecord. Dit is wat Smurfit 
Kappa in 2016 voor ogen had en wat ze glansrijk voor elkaar hebben gekregen. 
Niet alleen de relaties en de eigen medewerkers waren onder de indruk, ook de 
lokale pers pakte deze bijzondere mijlpaal op, waardoor het event zelfs exposure 
in de media kreeg.

Een brand event met een wereldrecord
Smurfit Kappa zocht naar een moment 
om hun nieuwe branding te laden bij 
hun medewerkers en relaties. Met 
kernwaarden als openheid, samenwerking, 
gedrevenheid, ervaring, kennis en 
vindingrijkheid én verpakkingsmateriaal 
als core business werd al snel het idee 
geopperd om de grootste doos van de 
wereld te bouwen en hiermee in het 
Guiness Book of World Records te komen. 
De onthulling van de doos zou dan een 
mooie aanleiding zijn om een open dag te 
houden, waarbij op de ene dag de relaties 
werden uitgenodigd en rondgeleid en op 
de andere dag de medewerkers het bedrijf 
aan hun families mochten laten zien.

Kabuki’s, clowns en…karton
De eerste open dag stond in het teken 
van de officiële onthulling van de 
wereldrecordpoging. Hiervoor waren 
relaties uitgenodigd in een volledig tot 
evenementenlocatie omgebouwde hal 
van het bedrijf. De gasten werden eerst 
welkom geheten op het relatie-event door 
de directie en dagvoorzitter/cabaretier 
Joop Vos. Laatstgenoemde had een op 
maat gemaakte show in elkaar gezet 
voor Smurfit Kappa, waarbij hij op een 
luchtige manier de nieuwe branding en 

kernwaarden naar voren liet komen. 
Daarna was het zover. Onder begeleiding 
van opzwepende muziek en knallende 
kabuki’s werd de grootste doos ter wereld 
onthuld. Vervolgens was er alle ruimte om 
te netwerken en werden er rondleidingen 
door het pand gegeven.

De onthulling van de grootste doos 
werd de dag erna nog eens dunnetjes 
overgedaan. Ten overstaan van alle 
medewerkers en hun families gaf de 
directeur nogmaals aan hoe trots hij was 
op het personeel en hun prestaties. Wat 
volgde was een ongedwongen, feestelijke 
middag, waarbij de medewerkers vol 
trots hun werkplek mochten showen 
aan hun families. Om de kinderen te 
vermaken, waren er diverse vormen van 
entertainment. Uiteraard ontbraken ook de 
hapjes, drankjes en sfeervolle muziek niet.

Een event op eigen terrein organiseren
Een event op eigen terrein is bij uitstek 
geschikt om een open dag voor personeel 
en relaties te houden en om een 
spraakmakend brand event te organiseren. 
Een event op eigen terrein zorgt altijd 
voor een bijzondere beleving van de 
organisatie en toont vaak verrassende 
invalshoeken. Het vraagt echter ook de 

nodige investering, niet alleen qua geld, 
maar ook op logistiek en personeel gebied. 
Een eventorganisatie kan meedenken over 
logistieke knelpunten, veiligheid en sfeer, 
zonder dat de dagelijkse bedrijfsvoering in 
het gedrang komt.

THE WORLD’S BIGGEST CARDBOARD BOX
Omtrek: 120 m

Hoogte: 4 m
Breedte: 40 m

Gewicht: 1400 kg 

Aantal gebruikte nietjes:  3000
Lengte dubbelzijdig plakband:   100 m
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OPDRACHTGEVERS | AAN HET WOORD

ALS NUMMER 1 
PRODUCENT VAN 
VERPAKKINGEN WILDEN 
WE EEN RECORD OP 
ONZE NAAM HEBBEN

Smurfit Kappa is onderdeel van de Smurfit Kappa Groep en is een 
van de toonaangevende leveranciers van verpakking op basis van papier in de 
wereld. Smurfit Kappa is gevestigd in 34 landen, heeft 370 vestigingen en 45.000 
medewerkers. De vestiging in Helmond heeft 125 medewerkers. Smurfit Kappa 
van Dam ontwerpt, produceert en levert golfkartonnen verpakkingen met een 
formaat groter dan 3m2 (XXL) en/of een gewicht van meer dan één kilo (Heavy 
Duty). Deze XXL en Heavy Duty verpakkingen zorgen dat zelfs de grootste en 
zwaarste producten probleemloos en schadevrij op hun bestemming aankomen. 
Het Helmondse verpakkingsbedrijf is gespecialiseerd in palletboxen, octabins, 
vloeistofverpakkingen en bulk verpakkingen voor de levensmiddelenindustrie, 
automotive en logistieke sector

Na een carrière bij de KLM als 
directiesecretaresse, grondstewardess 
en stewardess en als beleidsmedewerker 
onderwijs en welzijn verhuisde Octavie in 
2004 terug naar haar geboorteprovincie 
Brabant waar zij tegelijkertijd terugkeerde 
naar het bedrijfsleven. Sinds die tijd is 
zij als directiesecretaresse werkzaam 
bij Smurfit Kappa en is zij naast de 
rechterhand van het management ook 
werkzaam op het gebied van facility 
management, inkoop, communicatie en 
het organiseren van evenementen. De 
drijfveer in haar werk en privéleven is
‘pluk de dag’. Haar familie, vrienden en 
collega’s zijn heel waardevol voor haar en 
zij viert graag samen met hen het leven. 
Ze raakt geïnspireerd door mensen die zich 
onvoorwaardelijk inzetten voor het welzijn 
van anderen en ze kan heel enthousiast 
worden van mensen die creatief zijn en die 
positief in het leven staan.

Een klant-/relatiedag met een record
In 2006 fuseerde Smurfit met Kappa. 
Dit en het feit dat Smurfit Kappa Van Dam 
10 jaar in het huidige pand gevestigd was, 
was de reden om in september 2016 
een klant-/relatiedag te organiseren. 
Daarnaast wilden ze het record van de 
grootste golfkartonnen doos ter wereld 
verbreken. “Als de nummer 1 producent 
van verpakkingen wilden we dit record 
wederom op onze naam hebben voor het 
Guiness Book of Records. Deze combinatie 
vormde een perfect moment voor het 
event.”  Smurfit Kappa wilde hun klanten 
laten zien wie ze zijn, wat ze maken en 
wat ze voor de klant kunnen betekenen. 
De klanten werden uitgenodigd op de 
klantendag op het eigen terrein. De dag 
daarna vond hier ook de familiedag plaats. 

“We zijn trots op onze mensen en zij zijn 
trots op hun werkplek. Daarom wilden we 
ze de gelegenheid geven om hun werkplek 
te laten zien aan hun familie en aansluitend 
daarop volgde de feestavond. Het gevoel 
van saamhorigheid werd hierdoor 
versterkt.”

Het eigen terrein als visitekaartje
Dat het eigen terrein de eventlocatie 
zou worden, was vrij snel duidelijk. 
“We hebben een mooi pand en de fabriek is 
ons visitekaartje. Het is voor de klant goed 
en interessant om te zien waar en hoe hun 
product gemaakt wordt. Een onderdeel van 
beide dagen was dan ook een rondleiding. 
Het golfkarton moest in de picture staan 
en dat kan alleen op de eigen locatie.” 
De logistieke impact was hierbij enorm 
en het had heel wat voeten in aarde om 
het eigen terrein te transformeren naar 
een ware eventlocatie. “Het was zeker 
een serieuze uitdaging, omdat het een 
productie-omgeving is, die volop in bedrijf 
is. Voor de recordpoging moest er ruimte 
gecreëerd worden om de doos van 40 x 20 
x 4 meter te kunnen bouwen. Die opbouw 
nam drie weken in beslag en een gedeelte 
van onze voorraad moesten we elders 
onderbrengen. Ook de veiligheid mochten 
we natuurlijk niet uit het oog verliezen.”

Smurfit Kappa - Octavie Hoyer
Directiesecretaresse

E V E N E M E N T E N

EVENEMENTEN

We doen dit samen
Een van de kernwaarden van Smurfit 
Kappa is ‘samen’. Om die kernwaarde 
na te leven zijn zoveel mogelijk afdelingen 
betrokken bij het tot stand komen van de 
recordpoging en het event. “Iedereen had 
zo het gevoel een aandeel te hebben en 
dat heeft de betrokkenheid alleen maar 
vergroot. Het resultaat is dat we het record 
van grootste golfkartonnen doos ter wereld 
hebben verbroken. Tijdens de onthulling 
was de burgemeester van Helmond 
aanwezig en zij was een van onze officiële 
getuigen.”  Het Eindhovens Dagblad en 
een aantal vakbladen op het gebied van 
papier en karton hebben een artikel met 
foto van deze memorabele gebeurtenis 
geplaatst. “Om te bewijzen dat we het 
record verbroken hadden, moesten we 
heel wat bewijsmateriaal aanleveren zoals 
films, getuigenverklaringen en een meting 
door een officiële meetkundige. Na enkele 
maanden ontvingen we het bericht dat we 
de nieuwe recordhouder zijn en we staan 
daarmee ook op de website van 
Guiness Book of Records. We hadden het 
record al twee keer eerder gehaald en nu 
hebben we het weer terug veroverd van 
een Amerikaanse concurrent.”

Event met een boodschap
Het event en de recordpoging zijn tijdig 
aangekondigd bij de klanten middels een 
Save the Date en een uitnodiging in 
de vorm van een puzzelstuk, uiteraard van 
golfkarton. De kernwaarde ‘samen’ kwam 
ook weer terug tijdens de recordpoging. 
“Op de doos waren XXL puzzelstukken van 
golfkarton bevestigd voorzien van het logo 
van de klanten. Onze boodschap hiermee 
was dat we samen met hen het record 
van grootste doos zouden verbreken. De 
klanten waren razend enthousiast over 
de invulling van het programma, de goed 
verzorgde aankleding en catering.” 
De familiedag had een totaal ander 
karakter, maar ook hier was de boodschap 
‘samen’. De werknemers gaven hun 
partner en kinderen een rondleiding door 
het bedrijf en omdat alles stillag kon 
iedereen dichtbij de machines komen, 
dus op de daadwerkelijke werkplek. 
“Deze dag was vooral een relaxte dag met 
verschillende attracties en activiteiten voor 
de kinderen, lekker eten en een band die 
voor de muzikale omlijsting zorgde.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Octavie stelde een aantal werkgroepen 
samen om het event te organiseren. 
Samen hebben ze gekeken naar 
de mogelijke struikelblokken. 
De werkomgeving werd flink op zijn 
kop gezet en het werk in de fabriek 
moest wel doorgaan om de klanten op 
tijd hun producten te kunnen leveren. 
“Door de verschillende groepen in het 
leven te roepen, voelde iedereen zich 
verantwoordelijk en zijn we ervoor gegaan. 
Als je iets wil, dan lukt het ook. 
En het is ons gelukt.” 

Creativiteit ten top
De keuze om een evenementenbureau 
in te schakelen werd door Octavie en 
de werkgroepen al in de eerste interne 
brainstormsessie gemaakt. 
“Er komt zo veel kijken bij het organiseren 
van een event. Het zijn niet alleen zaken 
zoals de culinaire invulling, maar ook 
inrichting van de locatie, techniek, logistiek, 
en entertainment. Naarmate het proces 
vorderde, realiseerden we ons dat we het 
zelf niet hadden kunnen overzien. In het 
verleden hebben wij al samengewerkt met 
MarQuis en dat was naar volle tevredenheid. 
Om die reden hebben wij ze opnieuw 
ingeschakeld. Het enthousiasme van Wendy 
en haar team sprak me enorm aan. Ze zijn 
proactief en een echte inspiratiebron. Op 
alle vlakken hebben ze meegedacht en 
zijn we volledig ontzorgd. MarQuis is op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
daardoor hebben ze veel creatieve ideeën. 
Een voorbeeld hiervan is de timelapsfilm 
van de doos. Tijdens de opbouw heeft er 
een camera gehangen die de bouw filmde. 

De beelden zijn versneld waardoor je in 
heel korte tijd ziet hoe alles in zijn werk 
ging. Deze film hebben we tijdens het event 
afgespeeld. De hoge mate van expertise en 
ontzorging gaven mij het gevoel dat we dit 
event samen tot een waar succes zouden 
maken.”

Durven zijn
Een van de grootste uitdagingen voor 
organisaties in de toekomst is 
durven zijn. Niet claimen, niet doen alsof, 
niet roepen, maar zijn. “Voor mij betekent 
dit dat bedrijven moeten durven meegaan 
in de tijd. De technologieën, milieu-eisen en 
wensen van de klant veranderen continu 
en door hierin mee te bewegen en 
je als organisatie te verplaatsen in je klanten 
zonder je eigen identiteit te verliezen, 
durf je te zijn. Blijf niet hangen als 
organisatie. Onze recordpoging was een 
vorm van lef. Het was een risico omdat het 
kon mislukken, maar we hebben het toch 
gedaan. Wij durven te zijn.”

Laat zien wie je bent
Evenementen kunnen in dit 
toekomstbeeld een belangrijke rol 
innemen. Kernwaarden en doelstellingen 
blijven niet alleen intern, maar worden 
ook naar buiten toe uitgedragen. 
“Naast onze medewerkers hebben we 
hun familie en onze relaties en klanten 
betrokken bij ons event. Wij wilden laten 
zien wie we zijn en wat we doen. 
Door de grootste golfkartonnen doos te 
produceren laten wij zien dat we producent 
zijn van grote, zware verpakkingsmaterialen 
en hier nummer 1 in zijn.”

DE DO’S VAN OCTAVIE

“Als je op eigen terrein een event 
organiseert is het sterk aan te raden 
om ruim op tijd te beginnen met 
de voorbereiding. Het is heel veel werk 
dus neem zeker een evenementenbureau 
in de arm. Voor mij is dit echt een must 
geweest. Zij hebben de knowhow, 
de lijnen zijn kort en zij nemen de zorg uit 
handen. Tot in de kleinste details wordt alles 
uitgedacht en door de creativiteit die zij 
bezitten, komen er ideeën naar voren waar 
je zelf nooit opkomt.”

Bekijk het interview met Octavie Hoyer online op www.marquis-evenementen.nl/vip


