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Het bekende Mona-toetje lijkt
nog lang niet uitgeëvolueerd.
Als het aan zuivelconcern

Campina ligt, zullen de topmerken
Campina, Landliebe en Mona in de
toekomst nog vele innovatieve nako-
melingen produceren die de koel-
versafdeling van de supermarkt
bevolken. Want de ambities van een
van Europa’s grootste zuivelconcerns
liegen er niet om: het marktleider-
schap in West-Europa in zuiveldran-
ken en een bovengemiddelde groei
van de afzet in desserts in Europa. 

Productontwikkeling is een speer-
punt in het bereiken van de groei-
doelstellingen. De opening van
‘Campina Innovation’ in Wageningen
moet het onderzoek naar en de ont-
wikkeling van nieuwe zuivelproduc-
ten een krachtige impuls geven.
Hierbij gaat het om consumptiemelk-

producten, ‘de witte zuivel’
genoemd. Ruim 30 onderzoekers van
drie internationale onderzoeksafde-
lingen werken in dit centrum samen.
Campina opende 25 juni het nieuwe
centrum met een symposium getiteld
Innovatie drijft A-merken. 

Voedingsbodem 
Volgens Toon van Hooijdonk, stafdi-
recteur onderzoek, ontwikkeling en
kwaliteitsbewaking hebben de onder-
zoeksafdelingen Campina Neder-
land, Campina Duitsland en Campi-
na Internationaal afzonderlijk te wei-

nig slagkracht op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling om de
ambities van Campina waar te kun-
nen maken. Een bundeling van de
krachten vergroot de dynamiek. De
Wageningse kennisomgeving is
bovendien een goede voedingsbodem
voor productontwikkeling.

“Bij Campina Innovation werken
onderzoekers uit acht verschillende
landen”, zegt Van Hooijdonk. “Daar-
mee is het centrum een interessante
partner voor diverse instituten om
gezamenlijk projecten te ontwikke-
len. Niet voor niets hebben we geko-
zen voor Wageningen als vestigings-
plaats. De regio huisvest diverse ken-
nis- en onderzoekscentra op het
gebied van levensmiddelentechnolo-
gie. Het is een van de sterkste centra
ter wereld in zijn soort.” 

Kostenreductie
Innovatie is het sleutelwoord als het
gaat om het realiseren van Campi-
na’s groeidoelstellingen. De zuivel-
coöperatie wil met hoge frequentie
nieuwe zuivelproducten op de markt
lanceren. De internationale markt wel
te verstaan. Want een groot afzetge-
bied scheelt enorm in de kosten.
Campina Innovation heeft de nobele
taak een groei van de omzet te
bewerkstelligen tegen een reductie
van de kosten. Innoveren krijgt in
het licht van kostenbesparing een
ruimere betekenis. Volgens Van
Hooijdonk betekent innovatie niet
alleen het ontwikkelen van nieuwe
producten. Ook het verlagen van de
kostprijs als het gevolg van een ver-

beterd productieproces valt onder
deze noemer. 

Snelheid speelt een belangrijke rol
als het gaat om het vermarkten van
zoveel nieuwe zuiveldranken, yog-
hurtvarianten en toetjes. Ook daar
moet het nieuwe onderzoekscentrum
een slag in kunnen maken. Want Van
Hooijdonk windt geen doekjes om de
doelstellingen van Campina. Tien
succesvolle innovaties per jaar moe-
ten er minimaal op de markt komen.
Geen kortstondige bevliegingen,
maar relatieve blijvertjes. “Ik doel op
producten die minimaal drie jaar op
de markt existeren.”  

Paradox 
Grote innovatieve plannen dus. Maar
het succes van een innovatie is aller-
minst gegarandeerd. Dat viel op te
maken uit de woorden van diverse
sprekers op het openingssymposium.
Hans van Trijp, hoogleraar Marketing
en Consumentengedrag aan Wage-
ningen Universiteit, wist te vertellen
dat 70% van alle innovaties na een
jaar ‘dood’ is. “De ‘kritische faalfac-
tor’ is het op de markt brengen van
een niet interessante variant van een
bestaand product. Innoveren is risi-
covol, maar tegelijkertijd noodzake-
lijk. Dat is de paradox.”
Maar wie bepaalt wat interessant is?
De consument. Van Hooijdonk: “De
consument moet een nieuw product
een succes vinden, niet de techno-
loog. In de ontwikkeling van nieuwe
producten luistert men over het alge-
meen te weinig naar de consument.
Dat moeten we veranderen.” ■
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Het Mona-toetje evolueert verder

PRODUCTONTWIKKELING

‘Tien innovaties per jaar zullen er

minimaal op de markt moeten

verschijnen’

Detlef Holst, groepsdirecteur Campina Duitsland, Ton van Elst, groepsdirecteur

Campina Nederland en Martien van den Hoven, groepsdirecteur Campina

International (vlnr) drinken een ‘zuivelborrel’ op de samenwerking.


