
Ooit begon het bedrijf (in 1937) 

als papierhandel in Arnhem, 

maar tegenwoordig heeft 

PACKcenter drie vestigingen. 

Naast Duiven staan er grote 

'verpakkingswinkels' in 

Zwolle en Almelo. Kijk op 

Oost-Nederland ging bij de 

laatstgenoemde vestiging langs, 

waar Van 't Blik en bedrijfsleider 

Bas Greveling het hier en nu én 

de toekomst van het bedrijf uit 

de doeken doen. ‘We gaan dit 

jaar naar twintig medewerkers. 

Niet allemaal fulltime, maar dat 

getal betekent wel een fl inke 

groei: we zijn in zeven jaar 

bijna verdubbeld in het aantal 

medewerkers’, vertelt Van 't Blik. 

Eén van de parttime-mede-

werkers van PACKcenter 

Almelo is Otto ter Riet, een 

gepensioneerd vertegen-

woordiger, die tegenwoordig 

dienst doet als 'Ambassadeur 

& Chauffeur', zoals Greveling 

het mooi zegt. Ter Riet zelf: ‘Ik 

heb veel ervaring, ben in het 

magazijn begonnen en ken 

alle artikelen. Als de klant de 

producten snel nodig heeft, 

dan zorg ik dat hij ze krijgt. Dat 

kan zelfs dezelfde dag nog.’

Uitgebreid pakket

Van 't Blik: ‘Dat is één van 

onze voordelen: we kunnen 

snel schakelen en we hebben 

bovendien een grote voorraad. 

Omdat we een uitgebreid pakket 

aan producten hebben, bedienen 

we ook een grote doelgroep. Die 

bestaat voor een groot deel uit 

kleinere bedrijven en organisaties: 

industrie, retail of een instelling. 

Maar we krijgen ook steeds meer 

grotere klanten; de omvang van 

de organisatie waar wij zaken 

mee doen is niet zo belangrijk. 

We kunnen bijvoorbeeld ook de 

voorraad van klanten houden 

en beheren. Daar hebben we 

in Almelo, Zwolle en Duiven de 

ruimte voor. Zo kunnen klanten 

bij ons een bestelling doen van 

10.000 stuks, die we dan per 

2000 uitleveren. Geen enkel pro-

bleem! Onze kracht is onze fl exi-

biliteit, ons grote assortiment en 

het feit dat we ook met naam be-

drukte artikelen kunnen leveren.’

Nieuwe webshop

Onder de treffende url 

www.packy.nl kunnen klanten 

hun bestelling ook online doen. 

‘Dat zien we steeds meer groeien. 

Vandaar dat we in een nieuwe 

webshop hebben geïnvesteerd. 

We werken vooral regionaal, rich-

ten ons echt op Oost-Nederland, 

zijn een echt familiebedrijf. Snelle 

winst hoeft niet, we gaan juist 

voor continuïteit.’ 

PACKCENTER VERPAKKINGEN
wwww.packcenter.nl

www.packy.nl

Van golfkartonnen dozen tot cadeaupapier en etiketten. Van disposables tot toiletpapier en al of niet 

bedrukte tassen. Wie bij PACKcenter binnenstapt, komt terecht in een wereld van verpakkingen en 

aanverwante artikelen. ‘Wij zijn dé verpakkingssupermarkt voor iedere ondernemer met een eigen 

bezorgdienst’, zegt directeur/eigenaar Albert van 't Blik. Tijd voor het pakkende verhaal over deze 

specialist voor Oost-Nederland.

Dé verpakkingssupermarkt 
voor ondernemers

TE
KS

T:
 J

O
H

A
N

 K
O

N
IN

G

79 KIJK OP OOST NEDERLAND     NUMMER 219, JAARGANG 34


