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Product en ontwikkeling

Een vaas vol Celebrations op de balie bij
de receptie, een automaat met chocola-
desnacks bij de garderobe voor bezoe-
kers, rekken met eigen producten op elke
afdeling. Het is chocolade wat de klok
slaat bij Masterfoods in Veghel. De R&D-
divisie erkent dat het tijd wordt voor al-
ternatieven. Wat zijn de plannen van de
chocoladegigant?

Alternatieven
“We willen ons assortiment diversificeren
en kijken daarbij natuurlijk goed naar de
ontwikkelingen in de markt. Obesitas is

een maatschappelijk probleem en veel
consumenten hebben aandacht voor ge-
zondheid. Dat zijn voor ons redenen om
ons ook te richten op producten die pas-
sen bij een gezonde levensstijl. We laten
de consument de keuze tussen de be-
staande verwensnacks en de nieuwe

alternatieven”, verklaart Erik-Jan Rans-
dorp, R&D-manager bij Masterfoods
Veghel. “Onze huidige producten passen
overigens prima in een gevarieerd dieet.
Ook hebben we de afgelopen jaren in ons
bestaande assortiment al veel nutritione-
le verbeteringen doorgevoerd: onze pro-
ducten bevatten geen transvetten meer,
de noga is veel luchtiger geworden en we
hebben allerlei mogelijkheden ontwik-
keld om onze producten caloriearmer te
maken. We bieden onze producten aan in
verschillende formaten, zodat de consu-
ment zelf een keuze kan maken.”

Pionieren
Wat voor producten wil de consument?
Sinds de R&D-directeur bij Masterfoods
Veghel vijf jaar geleden het begrip Con-
sumer Closeness introduceerde, is de
afdeling R&D zelf op zoek naar het ant-
woord op deze vraag. “We hanteren nu
een hele andere werkwijze dan vroeger”,
aldus Ransdorp. “Toen ontwikkelden we
onze producten in het lab en lieten ze
daarna testen door derden. Nu hebben

we zelf direct contact met onze consu-
menten. We zoeken naar hun, vaak
onuitgesproken, wensen. Op basis van
deze ‘consumer benefits’ ontwikkelen we
prototypes, die we op een informele
manier testen.”

Frank Mars ontwikkelde in 1923 in de Verenigde Staten de
Mars-reep. In 1937 kwam die reep naar Nederland en in 1963
werd in Veghel de eerste Europese chocoladefabriek van
Masterfoods geopend. Het assortiment van Masterfoods is
uitgebreid met andere chocoladesnacks, diervoeding en
maaltijdproducten.
Masterfoods is bewust een familiebedrijf gebleven en heeft
nu wereldwijd 39.000 personeeelsleden in 60 landen van de
wereld, verdeeld over 160 kantoren en 98 fabrieken. Het
bedrijf maakt jaarlijks een omzet van $ 17 miljard.
In de Veghelse vestiging werken 1.200 mensen, waarvan 600
in de productie in vijfploegendienst. De fabriek produceert
jaarlijks 285.000 ton eindproduct en halffabrikaat. Bijna 90%
hiervan wordt geëxporteerd.

De vijf principes kwaliteit, verantwoordelijkheid, wederke-
righeid, efficiëntie en vrijheid spelen een belangrijke rol in
het bedrijf.
Kwaliteit: De consument is nummer één, elke aankoop wordt
als de belangrijkste beschouwd.
Verantwoordelijkheid: Werknemers eisen verantwoordelijk-
heid van zichzelf en stimuleren die bij anderen.
Wederkerigheid: Optimale prestaties zijn alleen te behalen
bij goede relaties met andere partijen.
Efficiëntie: Masterfoods verspilt niks en doet alleen wat het
bedrijf het beste kan.
Vrijheid: Vrijheid is nodig om de toekomst vorm te kunnen
geven, winst is nodig om vrij te kunnen blijven.

Masterfoods

‘We zoeken naar de, vaak
onuitgesproken, wensen van de

consument’

Mars, Bounty, Snickers, Milky Way, Dove, M&M’s, Twix, Malte-

sers. De chocoladesnacks van Masterfoods zijn wereldwijd

bekend als tussendoortje voor de ‘lekkere trek’. Consumenten

associëren deze producten niet altijd met ‘gezond’. Toch wil

Masterfoods nieuwe snacks gaan ontwikkelen die zich meer op

dit aspect richten. Hoe maakt het wereldconcern deze omslag?

Masterfoods Veghel op vernie

Rachel Sommerdijk (links) en
Erik-Jan Ransdorp (midden)
in gesprek met een mede-
werker van R&D: “Er is veel
vrijheid voor de ontwikkeling
van nieuwe producten.” 
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De gerenommeerde testen zijn niet ver-
dwenen uit het ontwikkelingsproces van
product en verpakking, maar er is een
nieuwe fase bijgekomen. “We zijn meer
aan het pionieren, vooral aan het begin
van projecten. En we blijven in het hele
traject dicht bij de consument. Daarbij
zoeken we nadrukkelijk ook naar andere
prikkels dan alleen smaak – tegenwoor-
dig letten we op alle zintuigen. We vra-
gen consumenten bijvoorbeeld naar hun
beste ervaringen met bepaalde voedings-
middelen. Daaruit destilleren we ideeën
die we kunnen gebruiken voor nieuwe
producten.”

Focus op gezond
Was in het verleden elke vestiging hele-
maal zelfstandig in het uitvoeren van alle
taken, nu is besloten de R&D-activiteiten
te centraliseren. Dat betekent voor de
vestiging Veghel een focus op de ontwik-
keling van producten die passen bij een
gezonde levensstijl. “Onze Engelse vesti-

ging richt zich op de verbetering van de
bestaande chocoladesnacks, wij ontwik-
kelen compleet nieuwe producten. Dat
kunnen producten zijn met functionele
ingrediënten of gebakken producten die
minder calorierijk zijn dan chocola. Het
leveren van superieure kwaliteit op basis
van duurzame technologie is daarbij on-
ze doelstelling. Dat sluit aan bij onze
principes.”
Over details van de noviteiten doet het
bedrijf nog geen uitspraken, wel over de
tijdplanning: in 2006 worden al nieuwe
producten op de markt gezet.
In de Verenigde Staten heeft Masterfoods
ervaring opgedaan met productdiversifi-
catie. De CocoaVia-producten, op de
markt sinds oktober 2003, bevatten extra
cacaoflavonoïden en fytosterolen. Ze
worden in de markt ondersteund door de
slogan ‘be good to your heart everyday’.
Binnenkort vindt een test op de Europese
markt plaats.

Soft skills
Als Masterfoods een strategische keuze
maakt, zoals nu voor de diversificatie van
de productportfolio, biedt het concern
daar ook de ruimte voor. “We zijn een
familiebedrijf en hoeven geen rekening
te houden met aandeelhouders Dat levert
veel investeringsvrijheid op”, aldus Rans-
dorp. R&D heeft dan ook grootse plan-
nen. De twee R&D-afdelingen in Veghel,
product- en verpakkingsontwikkeling en
technologie, nu goed voor 70 mensen,
krijgen er 20 nieuwe collega’s bij. In heel
Europa zoekt R&D 130 nieuwe medewer-
kers. Rachel Sommerdijk, als P&O-advi-
seur verantwoordelijk voor de werving en
selectie: “We blijven ons richten op de
technologie, maar zoeken daarnaast voe-
dingskundigen, consumentenweten-
schappers en mensen uit de ‘softe’ hoek
zoals antropologie en psychologie. In het
verleden hebben we al de stap gemaakt
van de pure techneut naar de technoloog
met ‘soft skills’, nu gaan we nog een stap
verder.”

Willie Wortel
De wervingscampagne voor nieuwe me-
dewerkers is Europabreed opgezet. “We
werven in Nederland voor onze eigen
vacatures, maar ook voor die in Engeland

en Duitsland. Omgekeerd zoeken de bui-
tenlandse Masterfoods-vestigingen ook
personeel voor ons. Doel is om nog meer
verschillende nationaliteiten binnen ons
bedrijf te krijgen”, vertelt Sommerdijk.
Om in de krappe Nederlandse arbeids-
markt kandidaten te vinden, maakt
Masterfoods gebruik van alle mogelijke
wervingskanalen. “We werven via kran-
ten, carrièredagen, vakbladen en een

werving- en selectiebureau. Vooral in de
softe sector moeten we nog een naam
opbouwen als werkgever”, licht Sommer-
dijk toe. Zij is positief over het aanbod
van Masterfoods: “We bieden ruime mo-
gelijkheden voor ontplooiing. De afde-
ling R&D beschikt over ‘world class inno-
vation centres’ en krijgt veel vrijheid voor
de ontwikkeling van nieuwe producten.”
Ransdorp vult aan: “Het is heerlijk om
het Willie Wortel-gevoel te ervaren.”

Reportage

Annemarie Barbier-Schenk
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R&D beschikt over een ‘world class 
innovation centre’.

‘We blijven ons richten op de
technologie, maar zoeken daarnaast
mensen uit de ‘softe’ hoek’

nieuwingstoer


