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*Persbericht voor onmiddellijke verspreiding* 

Wereldspeler Cartamundi opent Global R&D Center in 

Turnhout 

Spellenproducent zet in op “Industry 4.0” en lokale verankering 

TURNHOUT, xx januari 2021 – Cartamundi, wereldmarktleider in de productie van spellen en 

speelkaarten, is bezig met de bouw van een Global R&D Center in Turnhout. Het R&D Center zet de 

toon voor Onderzoek en Ontwikkeling binnen de Cartamundi Group, en zal nauw samenwerken met 

de R&D-afdelingen van Cartamundi wereldwijd. Met deze investering verstevigt Cartamundi ook zijn 

band met de Kempen.  

“Cartamundi groeit en evolueert voortdurend. Dat vraagt om een centrale visie en strategie rond R&D. 

We zetten nu een belangrijke stap om nog meer innovatiekansen te grijpen”, vertelt Steven Nietvelt, 

Chief Technology & Innovation Officer bij Cartamundi. 

Het R&D Center wordt cruciaal voor de slagkracht en digitale transformatie van Cartamundi. Nietvelt: 

“Een team van ingenieurs zal er oplossingen bedenken om onze productie, producten en processen te 

innoveren en te digitaliseren.” 

Kempische innovatiecampus 

Het R&D Center is sinds november in opbouw. Cartamundi betrekt daarvoor een ruimte van 600 m2 

op de Open Manufacturing Campus (OMC) in Turnhout. “De OMC is een Kempense broedplaats voor 

innovatie. Door ons daar te vestigen, op een boogscheut van ons hoofdkantoor, kunnen we ons 

volledig storten op innovatie en zijn we deel van een community van vernieuwende 

productiebedrijven”, vertelt Nietvelt. “Met de producten en processen die we hier ontwikkelen zullen 

we ook in de toekomt kunnen blijven voortbouwen op onze purpose: Sharing the Magic of Playing 

Together.”  

Lokale verankering 

Het Global R&D Center coördineert de wereldwijde R&D-projecten van de Cartamundi Groep. Tegelijk 

verankert Cartamundi er zijn positie mee in Vlaanderen en in de Kempen. “De combinatie tussen  



 
 

globaal en lokaal maakt me extra trots”, vertelt Steven Nietvelt. “Cartamundi is in Turnhout geboren. 

Het is dan ook hier dat we willen investeren en bijdragen tot de werkgelegenheid. Want alleen als we 

meerwaarde brengen voor onze onmiddellijke omgeving, zijn we echt succesvol.” 

Na twee jaar voorbereiding, starten in januari de eerste onderzoeken in het Global R&D Center. 

Cartamundi start binnenkort met de aanwervingen voor het R&D Center. 

 

*Einde persbericht* 

Over Cartamundi 

Cartamundi is de grootste producent ter wereld van speelkaarten, bordspellen en vernieuwende 

speloplossingen.  Meer dan 2500 medewerkers scharen zich achter één doel: sharing the magic of 

playing together. Samen spelen helpt om te ontspannen, banden te smeden en nieuwe dingen te 

ontdekken. Cartamundi draagt daartoe bij met zijn uitgebreide, wereldwijde portfolio van 

speelkaarten en spellenmerken.  

Cartamundi zet zijn ruime productie-expertise in om ideeën tot leven te brengen. Daardoor is het de 

vertrouwde partner van toonaangevende speelgoedbedrijven. Het internationale portfolio van 

Cartamundi bevat iconische merken, zoals Bicycle® (dat teruggaat tot 1848), Bee®, Copag®, Shuffle® 

en veel lokaal geliefde merken. Stuk voor stuk combineren zij vakmanschap met innovatie.  

Het familiebedrijf heeft zijn hoofdkwartier in Turnhout (België), een groot netwerk van 

verkoopkantoren en wereldwijd 13 ultramoderne productiefaciliteiten.  

Ontdek alles op cartamundi.com. 
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