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Producttrends en internationalisatie

Eenvoud is een kenmerk van het ware. De receptuur van de
smoothies en thickies van Innocent is supereenvoudig: vers
fruit schillen, persen, ‘crushen’ en ‘mashen’. Het resultaat is
een fris en lobbig drankje dat binnen 16 dagen moet zijn
geconsumeerd. Dat vereist een strakke plan-
ning. Maar het moet vooral 
ook leuk blijven. 

Innocent voert
zijn huisstijl ver
door.

Britse smoothies
en thickies zetten voet 
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De meest gewilde ‘smoothie’ van Innocent is de ‘strawberries &
bananas’. De smaak is zacht en fris, de textuur is lobbig. Je
proeft de aardbeien en de banaan zonder dat de een de ander
verdringt. De aardbeipitjes op je tong laten je voelen hoe na-
tuurlijk dit drankje is. En omdat je benieuwd bent hoe de 
‘crushed strawberries’ en ‘mashed bananas’ aangelengd zijn,
bekijk je de bijsluiter en zie je dat er ook nog tweeënhalve
geperste appel en wat geperste sinaasappels in het flesje zitten.
Behalve ‘strawberries & bananas’ brengen Henk Jan Beltman en
Ynzo van Zanten, beiden ‘country manager’ voor Innocent, de
smaken ‘cranberries & raspberries’ en ‘mangoes & passion
fruits’ op de Nederlandse markt.
‘Cranberries & raspberries’ is tamelijk dik: het bevat 12 
‘crushed raspberries’ en 62 ‘crushed cranberries’ die het drank-
je een iets zure smaak geven. Behalve de tweeënhalve geperste
appel zit hier ook nog een halve gepureerde banaan en een hal-
ve geperste sinaasappel in.
‘Mangoes & passion fruits’ is vol van smaak. De mango zorgt
voor het rijke mondgevoel, de passievrucht voor de frisse smaak.
Naast deze drie smoothies is er ook een thickie: ’yoghurt, vanil-
la bean & honey’, een zacht en lichtzoet zuiveldrankje. Voor de
juiste textuur is een geperste appel toegevoegd. “We leggen
geen claim op ‘biologisch’ in de thickies. We gebruiken váák
biologisch, maar niet altijd”, licht Beltman toe.
In Engeland zijn zeven smaken verkrijgbaar, waaronder elke
twee maanden een ‘seasonal’: een smoothie van seizoensge-
bonden fruit. Op dit moment zijn dat kiwi’s en kersen. Beltman
en Van Zanten houden het in Nederland voorlopig op vier. “We
willen de introductie niet overhaasten en beginnen daarom met
de vier meest herkenbare smaken. Je kijkt naar de marktkansen
en houdt rekening met de wensen van de klant”, zegt Beltman.
“Onze basis is: je doet iets goed of helemaal niet. Ook willen we
kleinschalig blijven. We denken in consumentencontacten en in
flesjes, niet in hectoliters en in volle vrachtwagens.”

Vloeken in de kerk
‘Innocent’ staat voor 100% puur. “Aan de ingrediënten, puur
fruit, wordt niks toegevoegd en niks onttrokken. Wat wij doen is
de vrucht schillen en klokhuis of pit eruit halen”, legt Beltman
uit. “We maken geen geconcentreerde sappen en we gebruiken
geen kleur- of smaakstoffen of conserveermiddelen. Voor ons is
dat vloeken in de kerk. Door het achterwege laten van conser-
veermiddelen is het product beperkt houdbaar. De drankjes
worden alleen licht gepasteuriseerd, waardoor ze vanaf de pro-
ductiedag zestien dagen houdbaar zijn”, aldus Beltman.
“Qua gevoeligheid zijn onze smoothies vergelijkbaar met melk.
Fermentatie treedt op als de houdbaarheidsdatum is verstreken

of als de flesjes te lang boven de 5°C zijn bewaard. Het fruit in
onze drankjes verliest alleen iets aan waarde ten opzichte van
het fruit dat aan de bomen hangt. Vers fruit is dan ook onze
grootste concurrent.”
Het geheim achter de smaak zit hem in het vinden van de beste
vruchten op het juiste moment, zoals de senga sengana-aard-
bei. Beltman: “Deze vrucht heeft een volle smaak en als je hem
opensnijdt is hij niet wit maar mooi rood van binnen.”
“We kopen ons fruit niet steeds in hetzelfde land, we halen het
daar waar de zon schijnt. In het voorjaar komen onze sinaasap-
pels uit Jamaica, Egypte en Marokko, in de zomer uit Brazilië,
Zuid-Afrika en Argentinië. Onze passievruchten komen uit Oe-
ganda, onze mango’s uit India en de aardbeien uit Polen. Een
ander belangrijk gegeven is dat we geen twaalf soorten fruit in
een drankje stoppen, maar hooguit vier, waarvan er telkens
twee de nadruk krijgen”, vertelt Beltman.

Kunstgras
De vloer van de fabriek in Engeland waar de smoothies en 
thickies worden gemaakt, is bekleed met hoogpolig kunstgras.
Centraal, tussen twee grote silo’s, ligt het kloppend hart van de
organisatie: de keuken. Daar staan een paar huis-tuin-en-keu-
ken-blenders waarin op kleine schaal smaken worden getest.
Voor de voedingstechnologen volgt dan de uitdaging om de
samenstelling uit blender op te schalen naar het formaat van de

grote silo’s, uiteraard zonder aan smaak te verliezen.
De distributie verloopt volgens een strak schema: 4:6:6. Vier
dagen na de productie worden de flesjes naar de groothandel
vervoerd. Die heeft vervolgens zes dagen de tijd om ze bij de
verkooppunten te bezorgen. Daar aangekomen zijn de drankjes
nog zes dagen houdbaar. In Nederland komt twee keer per
week een lading binnen. “Doordat we de eerste twee stappen
iets sneller doorlopen, zijn de drankjes bij aankomst op de ver-
kooppunten vaak nog acht dagen houdbaar”, zegt Beltman.
Smoothies en thickies drink je ’s ochtends in plaats van koffie,
tussen de middag bij de lunch, en ’s middags in plaats van thee.
Ze passen ook bij het ontbijt maar Beltman benadrukt dat ze
zeker geen vervanger daarvan zijn. De verkooppunten zijn gese-
lecteerd op de aanwezigheid van consumenten op deze drink-
momenten: lunchrooms en koffiehuizen, zoals Coffee Compa-
ny, Délifrance, Café Bij (in de Bijenkorf), C’est du Pain (op
treinstations), Café DE, Grab & Fly en Food Village (op Schip-
hol), en de bedrijfskatering van Sodexo. “We presenteren het
product ook bij supermarkten, maar we hebben op dit moment

De producten zijn voorzien van een bijsluiter.

‘Vers fruit is onze grootste concurrent’

Goede doelen

Tien procent van de nettowinst van Innocent gaat naar
de Innocent Foundation. Dit fonds steunt goede doelen
in de landen waar het fruit vandaan komt.

Fruitstock
Innocent organiseert in Engeland het muziekfestival
Fruitstock, waar zo’n 20.000 bezoekers op afkomen. Alle
opbrengsten gaan naar ‘Chicks Country Holidays for
Innercity Children’, een organisatie die vergelijkbaar is
met onze ‘Jantje Beton’.
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nog niet de ambitie om daar op korte termijn te worden ver-
kocht”, vult Beltman aan.

Buniness-plan
Aan de wieg van Innocent stonden de Britten Richard Reed (mar-
keting), Adam Balon (commercieel verkoper) en Jon Wright
(productkwaliteit, logistiek en IT). In 1999 huurden deze drie op
een muziekfestival een kraampje waar ze, gewapend met een
blender en 125 kilo fruit, hun eerste smoothies maakten en ver-
kochten. Boven de kraam hing een spandoek met de vraag: Zul-
len wij onze baan opzeggen en deze drankjes in de markt zet-
ten? Het antwoord kon worden gegeven door de lege bekertjes
in een prullenbak met ‘ja’ of in een prullenbak met ‘nee’ erop te
gooien. De ja-prullenbak zat de hele dag door vol, in de nee-
prullenbak lagen aan het eind van de dag drie bekertjes. Ge-
vraagd naar het brein achter het Innocent-concept, antwoordt
Beltman: “Zoals altijd in een goed team heeft ieder zijn kwa-
liteiten. Ik zou ze alledrie als bijzonder inspirerend willen type-
ren.”
Een jaar geleden maakten Beltman en Van Zanten een busin-
ess-plan. Daarbij keken ze naar potentiële concurrenten. Aan
Innocent bleken ze niet te kunnen tippen. Daarom presenteer-
den ze hun plan in Engeland. Het bedrijf was op dat moment
nog niet van plan om het product in Nederland op de markt te
brengen. Toch kregen Beltman en Van Zanten twee maanden
later kregen een akkoord om de drankjes in Nederland in de
markt te zetten. Dat doen ze nu sinds 1 januari 2005.
De smoothies-makers doen alles met een knipoog. Elk flesje is
voorzien van een bijsluiter met een kort, grappig tekstje wat er
wel en wat er niet in de smoothie zit. De drankjes zijn van puur
fruit en bevatten dus zeker geen kip: “Zelfs geen scharrelkip.
Hebben we geprobeerd, maar onze kakelverse smoothies gin-

gen er niet beter van smaken. En dan houdt het natuurlijk op.”
Beltman, wiens visitekaartje zegt dat hij een windmill warrior is,
zegt vrolijk: “Ons doel is een glimlach op de gezichten van onze
klanten toveren, met een lekker drankje en een leuk grapje.”

Prettig gestoord
Hoewel je het wel zou verwachten, eist Innocent geen gezonde
leefstijl van zijn medewerkers. De medewerkers moeten wel
passie hebben voor het product. Ze moeten hun baan niet zien
als werk maar als levensdoel. En inzet wordt beloond. Een keer
per maand benoemt het kantoor in Engeland een ‘lord’ of
‘lady’. Deze titel wordt toegekend aan een medewerker die bui-
ten zijn functieprofiel om werk heeft gedaan. “De lord of lady

krijgt een dinerbon en hoeft een maand lang niet af te wassen,
niet op te ruimen en geen drinken te halen”, lacht Beltman.
Eens per kwartaal kunnen de medewerkers zich inschrijven voor
een ‘scholarship’ ter waarde van £ 1.000 (¤ 1.500). Die is be-
doeld om een grote droom te verwezenlijken buiten het werk
om, zoals het volgen van een opleiding tot voetbaltrainer of het
behalen van een rijbewijs na vijf keer te zijn gezakt. Als er een
baby is geboren, ontvangt de kersverse ouder  £ 2.500 (¤ 3.750)
voor de studie van het kind.
Naast passie en inzet is er nog een eigenschap die een medewer-
ker van Innocent moet hebben: “Je moet een beetje prettig
gestoord zijn.” En inderdaad, welk bedrijf eist nu dat je bij je solli-
citatie het liedje ‘Alles heeft ritme’ van Frizzle Sizzle moet kennen!

Susan Hermens

De vier smaken van Innocent Nederland.

‘Je moet een beetje prettig 
gestoord zijn om bij ons te kunnen werken’


