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Productontwikkeling
Reportage

Bij de ontwikkeling van producten voor
de industrie onderscheidt Koninklijke
Euroma BV in Wapenveld drie niveaus:
fundamentele, conceptgerichte en appli-
catiegerichte productontwikkeling. De
nadruk ligt op conceptgerichte product-
ontwikkeling (50% van de tijd), gevolgd
door applicatiegerichte (30%) en funda-
mentele (20%) productontwikkeling.

Fundamentele productontwikkeling
“Onze stoombehandelde kruiden en spe-
cerijen zijn een duidelijk voorbeeld van
fundamentele productontwikkeling”,
aldus Jan Koenen. Midden jaren tachtig

kwam er een wijziging in de warenwet,
waardoor kruiden en specerijen niet
meer mochten worden begast. Het alter-
natief, doorstralen, moest worden gede-
clareerd op de verpakking en lag bij de
consument nogal gevoelig. Euroma vond
de oplossing in stoombehandelde krui-
den, specerijen en seasonings.
Dit zogeheten Prima Pura-stoombehan-
delingsproces heeft het bedrijf inmiddels
uitgebouwd naar een integraal doorge-
voerd voedselveiligheidsbeleid. In het
verlengde hiervan noemt Euroma voed-
selveiligheid de eerste dimensie van
Euroma’s ‘3D-Partnership’, haar manier

van samenwerken met de afnemers. De
andere twee dimensies zijn kwaliteit en
service.

Conceptgerichte productontwikkeling
Service verlenen betekent volgens Euro-
ma vooral taken, risico’s en zorgen over-
nemen.
“Bij de conceptgerichte  productontwik-
keling werken we nauw samen met onze
afnemers”, meldt Marianne Backx, pro-
duct development manager van Euroma.
“Het initiatief ligt vaak bij ons, maar ook
komen er vanuit de afnemers vragen. Aan
de hand van een briefing worden door de

Euroma’s visie op productontwikkeling:

‘Wederzijds vertrouwen is ono
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Bij Euroma werken 15 mensen op de
afdeling Productontwikkeling,
waaronder een chef-kok.

“Zonder een goed vertrouwen in elkaar, lukt het niet om nieuwe producten te ontwikkelen. Zowel

de voedingsmiddelenproducent als wij moeten heel duidelijk zijn in wat we willen en kunnen.” Ver-

telt Jan Koenen, salesmanager Industry bij Koninklijke Euroma. Euroma ontwikkelt inmiddels ruim

honderd jaar kruiden, specerijen, mengsels en sauzen voor de voedselbranche.
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afdeling Productontwikkeling van Euro-
ma nieuwe concepten ontwikkeld.” De
concepten zijn in drie stromen te split-
sen: actualiseren van bestaande smaken
(bijvoorbeeld chips met een aangepaste
paprikasmaak), aanbieden van een
moderne nieuwe smaak (bijvoorbeeld
een pestosaus voor een pizza) en geza-
menlijk ontwikkelen van nieuwe smaken
voor een nieuw product (bijvoorbeeld
een nieuwe lijn van hartige zuivelproduc-

ten). “Vooral het tweede en derde con-
cept vinden we erg leuk. Hiermee steken
we onze nek uit”, aldus Koenen. “Het
risico is dat afnemers met deze concep-
ten aan de haal gaan. Maar dan komt
weer het wederzijds vertrouwen om de
hoek kijken. We proberen een dusdanige
band met de afnemers op te bouwen dat
we samen profiteren. Natuurlijk hebben
we in het verleden wel eens onze neus
gestoten, maar dat is een uitzondering.
Juist van het ontwikkelen van moderne
concepten krijgt onze afdeling Product-
ontwikkeling een kick.”
Onderdeel van de briefing is ook een
positionering van het te ontwikkelen pro-
duct in de markt en de te verwachten
afzet. Afhankelijk daarvan kan al voor
bepaalde grondstoffen worden gekozen
en kunnen andere worden uitgesloten.
Euroma volgt de marktontwikkelingen
nauwgezet. Dit betekent marktonderzoe-
ken bijhouden en signalen oppakken uit
consumentenbladen of van vak- en con-
sumentenbeurzen. “Door goed op de
hoogte te zijn van de wensen van de con-
sument ontwikkelen we een neus voor
gewenste smaken en producten, zodat
we met de klant daadwerkelijk goede en

moderne concepten kunnen ontwikke-
len.”

Kruidenkamer
Euroma ontwikkelt niet alleen, maar kan
ook het hele inkoop- en grondstoffentra-
ject van haar afnemers overnemen: men-
gen op receptuur en verpakken in eenhe-
den die zonder verdere afweging gebruiks-
klaar zijn om te verwerken. Kortom de
zogeheten kruiden- of grondstoffenkamer
van een bedrijf is over te nemen. Daarmee
is een behoorlijk stuk van het tracking- en
tracingstraject bij de grondstoffenleveran-
cier neer te leggen. Ook komt Euroma met
voorstellen voor verbeteringen in het pro-
ductieproces of het bestaande leverings-
pakket of met ideeën voor noviteiten. Koe-
nen: “Zo zie je maar, alles grijpt in elkaar.”

Applicatiegerichte productontwikkeling
Kwaliteit is de tweede dimensie in Euro-
ma’s 3D-Partnership en misschien wel het
toverwoord bij de applicatiegerichte pro-
ductontwikkeling. Deze vorm van product-
ontwikkeling gebeurt eigenlijk altijd op
initiatief van de afnemer. Deze wil soms

een kleine aanpassing aan het bestaande
leveringsprogramma of een geschikt alter-
natief hebben voor een bestaand product. 
Het kwaliteitslaboratorium van Euroma
maakt gebruik van verfijnde methodes om
onder andere geur, kleur, smaak, het
gehalte aan etherische oliën en de micro-
biologische gesteldheid van de grondstof-
fen te onderzoeken. Er vindt daarbij een

standaardisatie plaats van de organolepti-
sche eigenschappen. Een goed voorbeeld
is paprika. De smaak van paprikachips is
geleidelijk veranderd van een rokerige
barbecuesmaak met een bruine kleur in
een ui/paprikasmaak met een oranjerode
kleur.

Klant van de klant
Koenen: “Wat die smaakontwikkelingen
betreft, die houden we voortdurend in de
gaten. Ook landenthema’s spelen daarin
een rol. Is bijvoorbeeld Mexico erg in
trek, dan kijken we welke smaken en pro-
ducten daar populair zijn en of we die
ook zelf kunnen maken.”
Euroma heeft hiervoor al jaren een chef-
kok in dienst. “Hij kan verschillende
smaakcombinaties creëren en gemakke-
lijk vertalen naar de diverse producten. ” 
Het meest ideale traject daarbij is dat
ook de klant van de afnemer hierbij
wordt betrokken. “Onlangs hebben we
met een fabrikant en diens klant/super-
markt een nieuw snackproduct ontwik-
keld. Zij keken vooral naar het productie-
en verpakkingsproces en wij concentreer-
den ons op de smaken. Een heel prettige
manier van samenwerken, die efficiënt
was en leidde tot een aanzienlijke verkor-
ting van de ‘time-to-market’. We vorm-
den zogezegd een multifunctioneel team.
In de toekomst zullen we nog veel meer
van dit soort projecten uitvoeren.”

Ank Louwes

ontbeerlijk’

Jan Koenen, salesmanager
Industry: “Juist het ontwikkelen
van moderne concepten is voor
onze afdeling Productontwikke-
ling de grote uitdaging. Daarvan
krijgt men bij ons een kick.” 

‘Het ontwikkelen van futuristische
concepten geeft ons een kick’

Koninklijke Euroma
Koninklijke Euroma BV produ-
ceert in Wapenveld al ruim 100
jaar kruiden, specerijen, meng-
sels en sauzen voor de voedings-
en genotmiddelenindustrie,
ambachtelijke detailhandel,
retail, grootverbruik en grossiers.
De nadruk ligt hierbij op het har-
tige segment. De verhouding tus-
sen activiteiten voor de industrie
en retail is ongeveer 80:20.
De afgelopen vijf jaar is Euroma
sterk gegroeid tot 200 medewer-
kers, waarvan 15 op de afdeling
Productontwikkeling. De omzet
bedraagt bijna ¤ 50 mln. Circa
40% hiervan komt uit de export
naar vooral Europese landen.

Marianne Backx, product deve-
lopment manager: “Bijkomend
voordeel van onze manier van
brieven is dat ook de afnemer
door het werken met deze pro-
cedure zijn wensen scherp
krijgt.”


