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Productontwikkeling

Er zit muziek in productinnovatie. “Elk merk heeft zijn eigen rit-

me van afwisselend grote en kleine innovaties”, zegt Leendert

Wesdorp, chemicus en directeur Business Development bij Uni-

lever Research in Vlaardingen. Het innovatieproces begint bij

het bepalen van dat ritme.

“Op een hoog niveau in de organisatie,
bij Unilever bijvoorbeeld in het ‘global
brand team’, wordt bepaald wat op de
lange termijn de plannen met een merk
zijn. Moet het bijvoorbeeld worden uitge-
bouwd met nieuwe producten, zijn er
commerciële mogelijkheden voor een
‘grote klapper’ en zo ja, wanneer maak je
daar gebruik van?” Aan het woord is
Leendert Wesdorp. Hij is de man die bij
Unilever nieuwe ideeën rond (bestaande)
merken stimuleert en ontwikkelt. Wes-
dorp is verantwoordelijk voor de invulling
van klantenwensen via onderzoekspro-
jecten.

Leidraad
Een handige leidraad bij het bepalen van
het innovatieritme van een merk is de
‘consument/technologie-matrix’ (zie
figuur). Daarin is het niveau van produc-
tinnovatie uitgezet tegen de verwachte
noodzakelijke technologische aanpassin-
gen en investeringen en tegen de ver-
wachte consumentenperceptie.
Een merk kent gemiddeld elke drie jaar
een innovatie. Een hogere frequentie is te
duur voor de fabrikant en verwarrend
voor de consument. Kleinere veranderin-
gen, zoals productverbeteringen en de
introductie van nieuwe varianten, vinden
gemiddeld eenmaal per jaar plaats. De
wijze waarop kleine en grote innovaties
elkaar afwisselen, verschilt per merk.
“Het ene merk heeft het ritme van ‘groot-
klein-klein’, bij het volgende past ‘klein-
groot-klein-klein’ beter”, aldus Wesdorp.
Een recent voorbeeld van een innovatie is
de introductie van de vloeibare margari-
ne BlueBand Culinesse in Europa. De
Unilever-directeur licht toe: “We signa-
leerden dat steeds meer mensen hun
maaltijden roerbakken en dat steeds
minder mensen ‘ouderwets’ een stukje
vlees braden. Consumentenonderzoek
toonde aan dat er een markt was voor
vloeibare margarine, maar dat die dan
wel moest voldoen aan een aantal voor-
waarden. Behalve gezond en net zo lek-
ker als de traditionele ‘wikkelmargarine’
moest de vloeibare variant niet te duur
zijn en vooral niet spetteren.”

Business Development-directeur bij Unilever Leendert Wesdorp:

‘Elk merk heeft zijn eigen ritme

“Om een marktpositie neer te
zetten, is het belangrijker de
eerste te zijn dan technologisch
uniek”, zegt Leendert Wesdorp,
directeur Business Development
bij Unilever Research in Vlaar-
dingen.
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Dagdromen
Overigens ligt er niet altijd een trend ten
grondslag aan een idee. “Dagdromen is
minstens zo belangrijk”, grijnst Wes-
dorp. Dat leidt soms tot opmerkelijk,
maar nuttig onderzoek. “Zo bestuderen
we de wijze waarop woestijnplantjes
water opnemen. De onderzoeksresulta-
ten gebruiken we om de kwaliteit van
onze Knorr gedroogde soepen of Coni-
mex maaltijdpakketten te verbeteren.”
Zijn het innovatieritme van een merk en
het idee voor een innovatie eenmaal hel-
der, dan volgt de verdere invulling van
het ‘muziekstuk’: wat houdt het idee pre-
cies in en wat moet worden gedaan om
het te realiseren? “Zo was bij BlueBand
Culinesse de centrale vraag: hoe ontwik-
kelen we een product dat beter is dan ons
beste product, tegen een kostprijs verge-
lijkbaar met die van wikkelmargarine?”,
memoreert de topman. 

Trechtermodel
De uitwerking van een idee verloopt vol-
gens een strak proces. “Wij hanteren
hiervoor sinds een jaar of tien het ‘stage
gate model’, oftewel het in R&D-land
veel toegepaste trechtermodel”, zegt
Wesdorp.
Het model telt zes stappen, ‘stages’
genoemd: ‘idea’, ‘feasability’, ‘capabili-
ty’, ‘launch’, ‘post-launch’ en ‘roll-out’.
Na elke fase rapporteren de projectteams
hun bevindingen aan een, eveneens mul-
tidisciplinair, global brand team en wordt
bepaald of een project wordt voortgezet.
Gemiddeld haalt slechts een op de tien
ideeën de eindstreep. Tot aan het haal-
baarheidsstadium is dit een op de drie,
daarna is de uitval een op de twee. Nor-
maal verdwijnt uiteindelijk weer vier van
de vijf producten uit de schappen, maar
door goed gebruik van het trechtermodel
weet Unilever de kans op succes aanmer-
kelijk te vergroten.
Kenmerkend voor het trechtermodel is
dat de eerste twee stappen samen in tijd
bijna de helft van het traject in beslag
nemen. Bij BlueBand Culinesse kostten ze
bijvoorbeeld een jaar. Aan het einde van
de tweede fase ligt er een gedetailleerd
projectvoorstel waarin staat welke barriè-
res moeten worden overwonnen, hoe lang
dit waarschijnlijk duurt en hoeveel het zal
kosten. “Door vooraf nauwkeurig te bepa-
len wat je wilt, bespaar je later veel tijd en
geld. En dat is geen overbodige luxe, want
de laatste jaren zijn productlevenscycli
verkort van twintig naar drie tot vijf jaar”,
legt Wesdorp uit.

De stap van idee- naar haalbaarheidsfase
is misschien wel de spannendste van het
hele proces. “Marketing en R&D dienen
de moed op te brengen een ‘business-
oppunity’ zodanig te formuleren dat er
iets uitkomt dat uitdagend is, maar ook
weer geen luchtfietserij. Dat betekent
creatief genoeg zijn om oplossingen te
zien en geen genoegen nemen met de
eerste keer ‘nee’”, zegt de chemicus.

Barrières overwinnen
De grote financiële investeringen komen
pas in het ‘capability’ stadium, waarin
men probeert barrières te overwinnen.
Soms haalt Unilever hier ook gespeciali-
seerde derden bij, bijvoorbeeld zuivel- of
verpakkingstechnologen.
De grootste uitdaging bij BlueBand Culi-
nesse was te komen tot een stabiel pro-
duct. Wesdorp vertelt: “Het product, een
olie/melkemulsie, viel in een warme
omgeving uiteen in twee lagen. De nacht-
merrie voor elke productontwikkelaar.”
Een ander probleem dat moest worden
overwonnen was dat het product niet
spetterde tijdens gebruik, terwijl het
bestemd was voor doelgroepen met sterk
uiteenlopende kookgewoontes. “Een
Nederlander laat margarine eerst smel-
ten in de pan, terwijl een Italiaan meteen
zijn vlees erbij gooit.”
In de launch- en post-launch-fase wordt
het product op de markt gezet in de lan-
den waar het in eerste instantie voor
bedoeld is. Ook wordt onderzocht of en
hoe het product eventueel nog verder
kan worden aangepast. In de post-laun-
ch-fase wordt de verkoop uitgebreid naar
andere landen – deze beslissing ligt bij
het global brand team – en worden even-
tuele kinderziektes alsnog verholpen.

Harmonisatie
De (inter)nationale wetgeving, al in de
ideefase een aandachtspunt, is veelal een
vertragende factor. “Waar we bijvoor-
beeld tegenaan lopen, zijn de uiteen-
lopende voorschriften binnen de EU. Zo
mag in sommige landen geen vitamine D
aan margarine worden toegevoegd, ter-
wijl het in Nederland verplicht is. En in
België gelden weer allerlei regelingen
voor de toevoeging van zout. Dat bete-
kent dat we verschillende productvarian-
ten moeten produceren voor verschillen-
de landen. En de consument betaalt daar
uiteindelijk voor. Unilever is dan ook voor
harmonisatie binnen de EU, zolang het
maar efficiënt gebeurt.”
Want efficiëntie en tijdswinst, daar draait
het tegenwoordig allemaal om. “Met een
technologische voorsprong koop je tijd

om een marktpositie neer te zetten. Het
is daarbij belangrijker om de eerste te
zijn dan technologisch uniek”, aldus
Wesdorp.
In de ‘consument/technologiematrix’ is
het niveau van productinnovatie uitgezet
tegen de verwachte noodzakelijke tech-
nologische aanpassingen en investerin-
gen en tegen de verwachte consumen-
tenperceptie. De ‘bolletjes’ geven aan
waar een merk zich bevindt en hoeveel
geld daarmee gemoeid is. Hoe groter het
bolletje, hoe groter de investering.
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Lisette de Jong
Ir. L.S. de Jong is freelance journalist en adviseur bij Schut-

telaar & Partners. 

Dagdromen leidt soms tot opmerke-
lijk maar nuttig onderzoek

In de ‘consument/technologiematrix’ is het niveau van productinnovatie uitgezet tegen de
verwachte noodzakelijke technologische aanpassingen en investeringen en tegen de ver-
wachte consumentenperceptie. De ‘bolletjes’ geven aan waar een merk zich bevindt en hoe-
veel geld daarmee gemoeid is. Hoe groter het bolletje, hoe groter de investering.
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