
E ind februari kondigde Unilever
de wereldwijde introductie aan
van een compleet nieuwe ran-

ge Magnums. Met smaken die gekop-
peld waren aan de zeven zonden,
zoals gierigheid, wellust en jaloezie,
kreeg het concern direct een golf van
free publicity over zich heen. De
‘seven sins’-aanpak van Unilever gaat
verder dan een ordinaire lijnextensie
en kan met recht een innovatie wor-
den genoemd. Een dergelijke pro-
ductontwikkelingsstrategie is slechts

voor weinig bedrijven weggelegd.
Maar ook een meer bescheiden aan-
pak, zoals upgrading van een
bestaande productlijn, houdt produ-
centen scherp en vergroot de concur-
rentiekracht.

Flexibiliteit als randvoorwaarde
Corinne Goenee, adviseur en partner
bij Innovaction, onderscheidt twee
vormen van innovatie. “In brede zin
is innovatie veranderen en aanpas-
sen, openstaan voor vernieuwende
ideeën en daarop ook actie onderne-
men”, zegt ze. “Het wordt ook wel
gezien als het commercieel maken
van creatieve ideeën.”

Erg belangrijk is daarom de
bedrijfscultuur die een innovatief kli-
maat kan stimuleren. Goenee schetst
de kenmerken van een innovatieve
onderneming. Flexibiliteit is daarbij
een randvoorwaarde, zowel op
management- als op werknemersni-
veau. “Hoe snel kan een bedrijf scha-
kelen, goede ideeën oppikken en fil-
teren, beslissingen nemen en een
nieuw product op de markt zetten.
Daarnaast: Hoe alert zijn medewer-
kers op veranderingen en hoe cre-
atief gaan zij hier mee om.” 

Innovatie gaat verder dan creatief
denken, beklemtoont Goenee. Wat
bedacht is, moet worden uitgevoerd.
“Innovatie betekent dat je dingen
doet. Dat heeft vaak te maken met
nieuwe producten op de markt zet-
ten. Je ziet dat management dan vaak
denkt aan ‘break through innovatie’.
Het gouden ei, zoals Senseo Crema
en Cornetto Soft, terwijl het in de
praktijk vaak met kleine stapjes gaat.
Het ene is niet per definitie slechter
dan het andere. Sommige producten
of categorieën gaan zelfs pas na eni-
ge tijd lopen. Denk aan Dubbelfriss,
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oorspronkelijk niet zo’n radicaal
idee, maar wel sterk groeiend.” 

Liefdesbonbon
Innovatie houdt bedrijven scherp,
motiveert en maakt het mogelijk om
binnen verzadigde markten
autonoom te groeien. Vanuit die
gedachte heeft bonbonproducent
Cerisette ingezet op de ontwikkeling
van innovatieve chocolaterieproduc-
ten. Het 40 jaar oude familiebedrijf
met ongeveer 20 medewerkers kwam
er tijdens de Keulse Zoetwarenbeurs
in februari opvallend mee naar bui-
ten. Trendy bonbons werden gepre-
senteerd in een koelkast met glazen
deur, die normaliter wordt gebruikt
voor de verkoop van gekoelde dran-
ken. Chef productie Niels Koenen,
vertegenwoordiger van de tweede
generatie van het bedrijf, plaatste
deze vernieuwing in het licht van een
verjonging van de bonbonmarkt.
Vooral vanuit het Verenigd Konink-
rijk ontving het bedrijf signalen dat
er belangstelling bestaat voor een
nieuwe generatie, functionele bon-
bons. Deze zou verhoudingsgewijs
laag in vet moeten zijn en gevuld met
specifieke ingrediënten met een
gezondheidsbevorderende of vitalise-

*Drs. V.H.J. Hentzepeter is
freelance journalist. 

In deze tijd van schaalvergroting lijkt het alsof alleen grotere ondernemingen nog in

staat zijn tot baanbrekende innovaties. Gezien de hoge productontwikkelingskosten en

het feit dat het steeds moeilijker wordt om producten in de schappen te krijgen, wordt

R&D voor MKB-bedrijven in toenemende mate een risicovolle operatie. Desondanks zijn

er voorbeelden van kleinere foodbedrijven die geheel op eigen kracht met opvallende

productvernieuwingen aan de weg timmeren. Vaker wordt er gekozen voor de veilige

weg van samenwerken met partners of het inhuren van expertise bij

productontwikkelingsbureaus.

Vincent Hentzepeter*

Productontwikkeling

In eigen beheer, uitbesteden of 

PRODUCTINNOVATIE

LinTech-personeel bezig met productontwikkeling in een van de

laboratoria in het Britse Reading.
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De gedurfde chocolateriepresentatie

van Cerisette die met Power Chocs

innovatieve jongerenbonbons op de

markt zet.
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overwaarde van beide huiseigenaren.
Bij gebrek aan raamcontracten, wil-
den banken niet als geldschieter fun-
geren. Beijen en Lagas bleken cre-
atief. Ze wisten de kosten te drukken
door een voormalige horecaslagerij
zelf als productielocatie in te richten
en heel veel eigen tijd te stoppen in
hun vinding. “Eind januari 2001
waren we operationeel. De machines
waren de grootste uitgaven. Gelukkig
kende mijn compagnon goede inruil-
machines waardoor we er met een
investering van 50.000 euro waren.” 

Idiot proof
Zoals zo vaak verliep ook bij de ont-
wikkeling van de Racletto de over-
stap van proefstadium naar echte
productie niet zonder tegenslagen.
“Wij kunnen een trucje met de kaas
uithalen waardoor wij een kaassnack

uit verse, verkleinde kaas kunnen
vormen. Dat kan nog niemand, nor-
maal gebeurt dat met smeltkaas. Die
processtap is gepatenteerd, maar het
bleek heel moeilijk om de verse kaas
in het product te houden als het kro-
kante jasje er omheen zit. De kaas zet
uit bij verhitting uit, een bekend pro-
bleem bij de kaassoufflé. Dat bleek

rende werking.
De productontwikkeling voor de

functional bonbons werd deels zelf
ter hand genomen door Koenen sr.,
deels geassisteerd door een Belgisch
productontwikkelingsbedrijf dat
Cerisette vanuit concurrentieoverwe-
gingen liever niet wil noemen. Deze
tweemansfirma, waarvan de eigena-
ren oorspronkelijk afkomstig zijn
van het Belgische Callebaut, heeft
mede de recepturen ontwikkeld. Het
hele ontwikkelingstraject nam een
jaar in beslag. Niels Koenen: “We
zijn voor een ontwikkeling gegaan
door onze eigen mensen, met name
mijn vader, samen met een partner.
We zijn weliswaar een klein bedrijf,
maar dat maakt het juist extra
belangrijk om je te onderscheiden
met innovatieve producten. Het
resultaat zijn low fat bonbons verrijkt
met vezels, vitamines en mineralen
en stoffen zoals guarana voor extra
energie. Er zit zelfs een liefdesbon-
bon in de pijplijn.”

Cyberachtige verpakking
Uiteraard blijft een bonbon een calo-
rierijk product, geeft Koenen toe.
Maar vergeleken met een huis-tuin-
en-keukenbonbonnetje is de trendy
Power Choc een stuk magerder. “Dat
komt doordat wij geen canach (vul-
ling van suiker & room, red.) gebrui-
ken. In die vulling zit heel veel vet,
tot wel 25% van het totaal. We
gebruiken slechts grondstoffen als
magere melk in plaats van slagroom
en verder noten, vijgen en dadels.
Neem onze bonbon met ginseng en
een peperkoekvulling.” 

Een innovatief bonbonconcept is
uiteraard niet af zonder een opval-
lend verpakkingsdesign. Ook hier is
voor gezorgd. Samen met het huisre-
clamebureau is gewerkt aan een uit-
straling die vooral aantrekkings-
kracht moet hebben op de jeugd. De
Power Chocs zitten in een glossy,
cyberachtig karton dat eruit springt
in het schap. Getuige het prototype
van de nieuwe verpakking en de niet
alledaagse inhoud heeft Cerisette
flink haar nek uitgestoken. Over het
succes van de nieuwe bonbonlijn, liet
Koenen zich echter geen uitspraken
ontlokken.” 

Selfmade natuurkaasschnitzel
Dat kleinere voedingsmiddelenbe-
drijven prima in staat zijn tot succes-
volle productontwikkeling, bewijst

ook de ruim een jaar jonge onderne-
ming Labeij Food Products. Uit de
koker van deze tweemanszaak komt
een aantal onderscheidende kaas-
snacks. Bekendste is de Racletto, een
kaasschnitzel van echte kaas die niet
gaat ‘lopen’ na bereiding in de oven,
combinatiestomer of friteuse. Naast
een naturel versie maakt Labeij deze
maaltijdcomponent in de smaken
tomaat, broccoli/bloemkool en Itali-
aanse kruiden. Ze worden inmiddels
verkocht aan cafetaria’s, restaurants,
cateraars en sinds kort ook aan
supermarkten. Bijzonder aan het
productontwikkelingstraject is dat er
geen advies van buiten aan te pas
kwam. Het is dus een echt selfmade
concept. 

Terugkijkend stelt Jilles Beijen
samen met compagnon Frank Lagas
vast dat zij met het Racletto-avontuur
een behoorlijke sprong in het diepe
waagden. Twee jaar geleden had
Beijen als adjunct-directeur bij Ver-
duin Kaas in Linschoten namelijk een
goede baan. Totdat machineverkoper
Frank Lagas hem benaderde met het
idee voor de ontwikkeling van een
vernieuwde kaassnack. Het begon
direct te kriebelen, maar zijn baas
liep niet echt warm voor het idee.
“We zagen een grote markt voor dit
idee. Maar het management van Ver-
duijn zag de investering niet zitten.
Ze vonden het product ook niet pas-
sen in de core business. Die beperkte
zich tot raspen.”

Als startkapitaal voor de nieuwe
onderneming diende de hypothecaire

co-makership
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De Racletto, de

kaasschnitzel die bij

Labeij Food Products van

de band rolde na ruim

een half jaar R&D en

maandenlang

proefdraaien. Op de inzet

in de foto werken de

oprichters van het

bedrijf, Frank Lagas

(links) en Jilles Beijen

(rechts), aan een nieuwe

batch.
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‘Er zit zelfs 

een liefdesbonbon in 

de pijplijn’



een valkuil. Dankzij onze paneer- en
batterleverancier die een dag mee-
draaide zijn we er uitgekomen. We
waren heel blij toen de eerste raclet-
to’s van de band rolden.”

De combinatie van onderscheiden-
de smaak ten opzichte van andere
kaassnacks en de gemakkelijke berei-
ding (“ons product is idiot proof ”),
plus de toenemende vraag naar vege-
tarische producten heeft de Racletto
de wind in de zeilen gegeven. De tijd
dat er per dag een paar gelukte
racletto’s de band afrolden en de rest
misvormd de afvalbak inging, is
voorgoed voorbij. Inmiddels verwerkt
Labeij 700 kilo natuurkaas per week,
goed voor 18.000 tot 20.000 kaassch-
nitzels. Dankzij oude contacten in de
kaasmarkt zijn na foodservice, hore-
ca en cafetaria’s nu ook retailers
geïnteresseerd geraakt in het pro-
duct. Zo ligt de Racletto in de super-
markten Plus, Boni en Coop. 

Ondertussen gaat het productont-
wikkelingswerk gewoon door. Nieu-
we concepten, nieuwe kansen.
Beijen: “We hebben voor de institu-
tionele markt en het groentekanaal
net een topping ontwikkeld op basis
van kaasrondjes. Die smelt in oven
even mee. Zo’n topping is er nu ook
met ham, een lekker alternatief voor
de huidige cordonbleuvullling.”

Al met al ziet het ernaar uit dat
Labeij binnen afzienbare tijd de
investeringskosten zal hebben terug-
verdiend zodat er voor het eerst na
ruim twee jaar winst kan worden
gedraaid.

R&D door derden
Bij gebrek aan expertise of onder-
zoekscapaciteiten en -faciliteiten,
kan het uitbesteden van R&D uit-
komst bieden. In binnen- en buiten-
land zijn diverse bedrijven actief,
meestal met een bepaalde specialisa-
tie. Een van de voordelen van uitbe-
steden is dat de R&D-kosten inzich-
telijk zijn, maar uiteraard telt vooral
het resultaat. Dit vraagt om een goe-
de specificatie van de opdracht, zodat
de eigen ideeën in het eindresultaat
goed uit de verf komen. Bij uitbeste-
den rijst direct de vraag: Wat gaat dat
kosten? R&D-bureaus zijn niet goed-
koop, maar daarmee hoeft een extern
productontwikkelingsproces nog niet
duurder te zijn dan een in eigen
beheer uitgevoerd project. Bovendien
is het kostenplaatje sterk afhankelijk
van eventueel voorwerk dat al op het
eigen lab is verricht.

Lastig is dat productontwikkelings-
bedrijven tamelijk geheimzinnig
doen over de R&D-kosten. Deson-
danks bleek het Britse Food Know-
ledge & Know-how (FKK) bereid om
een grove inschatting te maken. Het

productontwikkelingscentrum ont-
stond eind januari uit een samenwer-
king tussen Reading Scientific Servi-
ces Ltd (RSSL), Food Industry Trai-
ning Reading en de Universiteit van
Reading. Het FKK richt zich primair
op MKB-bedrijven die vaak niet
beschikken over de onderzoeksfacili-
teiten van grote voedingsmiddelen-
concerns. Productontwikkelingswerk
werd al langer gedaan, maar is nu
voor het eerst op commerciële leest
geschoeid. De R&D-kosteninschat-
ting heeft betrekking op het experti-
segebied van het bedrijf dat ijsspecia-
liteiten, kazen en bakwaren omvat.
Jane Staniforth van LinTech (onder-
deel van RSSL) heeft als business
development manager een goede kijk
op het kostenplaatje. “Om een pro-
duct vanuit het niets te ontwikkelen,
vooropgesteld dat het een vrij een-
voudig voedingsmiddel is op voor
ons bekend terrein, moeten bedrijven
rekenen op een bedrag rond de
£ 5.000 (A 7.300, red.). Het kan iets
meer zijn, maar ook iets minder. Als
een proef op pilotschaal is vereist op
ons Process Research Centre, dan
bedragen de kosten ongeveer £ 2.000
(A 2.900, red.) om het proces uit te
testen. Natuurlijk zijn de kosten
afhankelijk van de mate van proces-
voering, de tijd die dat kost en het
soort proces. Deze getallen geven
slechts een indicatie.” 

Co-makership
Samenwerking op R&D-gebied kan
ook betekenen dat er aansluiting
wordt gezocht bij toeleveranciers.
Zeker op het gebied van functional
foods is er een groeiende samenwer-
king te bespeuren tussen grondstof-
en voedingsmiddelenproducent. Via
deze vorm van co-makership kunnen
foodbedrijven over expertise beschik-
ken zonder dat daar hoge kosten mee
gemoeid zijn. Zo is het ook voor rela-
tief kleine producten een haalbare
optie om toegevoegde waarde te creë-
ren.

Illustratief voor de samenwerking
op R&D-gebied tussen een ingre-
diëntenleverancier en een voedings-
middelenproducent is de totstandko-
ming van Peperkoek met Beneo-
claim van de Belgische koekfabrikant
Vondelmolen. De loop van het R&D-
traject werd in samenspraak bepaald.
“Wij zijn daar flexibel in”, zegt mr.
Tim Van der Schraelen, Beneo-
manager bij Orafti. “De klant bepaalt
zelf in hoeverre hij ondersteuning
wenst in R&D. Wij hebben hier een
aantal mensen dat specifiek op aller-
lei applicaties werkt, zoals dranken,
zuivel en brood. Meestal kunnen we
op basis van onze ervaring snel rich-
ting geven aan de ontwikkeling van
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een aantrekkelijke receptuur en ant-
woord geven op technische zaken,
zoals de dosering. Dit zowel functio-
neel als qua nutritionele waarde,
zodat we snel op locatie kunnen
proefdraaien.”

Commerciële ondersteuning
Bij de productontwikkeling kan Orafi
een combinatie van technische en
commerciële ondersteuning aanbie-
den. Laatste is bedoeld om de markt-
lancering van met inuline of oligo-
fructose verrijkte levensmiddelen tot
een succes te maken. Het gaat dan
om het op uitleggen van de nutritio-
nele voordelen in begrijpelijke
bewoordingen op basis van periodiek
consumentenonderzoek door Orafti.
Deze ondersteuning strekt zich ook
uit tot het waarborgen van de weten-
schappelijke onderbouwing van pro-
ducten. Verder heeft het tot doel om
bedrijven bij te brengen wat er wette-
lijk is toegestaan bij het gebruik van
gezondheidsclaims op producten.
“Voor bedrijven die in het Beneo-pro-
gramma wensen te stappen, bieden
we ook een communicatieprogram-

ma voor de wetenschappelijke
wereld, doktoren en diëtisten, “
voegt Van der Schraelen toe. Al deze
dienstverlening biedt Orafti gratis
aan. “Desondanks kunnen wij onze
grondstoffen voor competitieve prij-
zen aanbieden.” 

Dat steeds meer voedingsmiddelen
zodoende een Beneo-claim krijgen en
zo het onderscheidend vermogen
afneemt, ziet hij niet als een min-
punt. “Dat werkt juist versterkend.
Elk product heeft zijn eigen karakter
en imago, eventueel extra geaccentu-
eerd door Beneo. En hoe meer pro-
ducten een Beneo-label voeren, des
te beter herkenbaar ze zijn voor de
consument.” ■

Deze met inulinevezels

verrijkte peperkoek met

Beneo-label kwam tot

stand na een nauwe

samenwerking tussen

koekfabrikant

Vandemolen en

ingrediëntenleverancier

Orafti.
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zelf in hoeverre hij ondersteuning 

wenst in R&D’


