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Twee variaties op beschuit, boeren 
beschuit en sesam beschuit, drie soor-
ten crackers gemaakt van broodbloem 
en twee fruitige ontbijtkoeken. Dat zijn 
de nieuwste aanwinsten in het uit bijna 
tachtig producten bestaande assortiment 
van Bolletje. Senior product manager 
Annemieke Bouwmeester legt uit waar-
om deze producten zijn ontwikkeld. “We 
hadden al koek in kuip. Nu komen we 
met fruitige ontbijtkoek. Vreemd genoeg 
ontbrak sesam beschuit in het assorti-
ment. Dat is verleden tijd.”
Een heel nieuw product is de bakker-
cracker: een cracker op basis van brood-
bloem. Hierdoor is de cracker steviger 
dan andere, luchtige crackers. “Dit pro-
duct ontwikkelden we als een variatie op 
brood”, aldus Bouwmeester.  
Met deze nieuwe producten focust het 
Almelose familiebedrijf op het ontbijt-
lunchmoment. “Daar hebben we de 
meeste kennis van. Bovendien associeert 
de consument deze eetmomenten met 

verantwoord”, legt marketingmana-
ger Eric Welles uit. “Binnen het bedrijf 
gebruiken we de termen ‘het snoepkast-
je’ en ‘het kastje dat mag.’ Bolletje richt 
zich op het laatste kastje.”

Familiebedrijf
De focus op het ontbijtassortiment past 
in de lijn van veranderingen die sinds 
2001 zijn ingezet. In dat jaar kwam voor 
het eerst een ‘buitenstaander’ aan het 
roer van het familiebedrijf te staan na 
drie generaties familie Ter Beek. “Bol-
letje veranderde van een puur familie-
bedrijf in een bedrijf met een familie als 
eigenaar”, verklaart Jan van Veldhuizen, 
business unit manager. Sindsdien 
investeerde de familie twintig procent 
van de omzet in het verbeteren van het 
machinepark. Voor de crackers op basis 
van broodbloem waren aanpassingen in 
de productielijn in de Almelose fabriek 
noodzakelijk.
Daarnaast investeerde het bedrijf in men-

sen. “Waar we vroeger vooral een oostelijk 
bedrijf waren met alleen werknemers uit 
de regio, trekken we nu ook bewust men-
sen van elders aan”, zegt Van Veldhuizen. 
“We nodigen ook specialisten uit om kri-
tisch naar onze organisatie te kijken.” 

Marktaandeel
Bolletje is niet het enige bedrijf dat de 
aandacht richt op het populaire ontbijt-
schap. Van Veldhuizen is van mening dat 
zijn bedrijf een voorsprong heeft: “Wij 
komen vanuit het ontbijt. De consument 
associeert ons merk daardoor meer met 
het ontbijtschap dan andere merken 

die een koekjesachtergrond hebben.” 
Volgens de business unit manager hoeft 
het merk geen aandeel te heroveren in 
het schap. “We hebben vijftig procent 
van het marktaandeel van beschuit in 
handen en de afgelopen tien jaar is ons 
aandeel in knäckebröd gegroeid tot tien 
procent.” De categorieën buiten het ont-
bijtassortiment, zoals koekjes en snacks, 
blijft Bolletje onderhouden. 

Reclamecampagne
Om de nieuwe strategie te promoten, 
lanceert Bolletje in week 41 een reclame-
campagne. De levensmiddelenproducent 
gebruikt de bakkerswinkel als communi-
catieplatform. De reclame, opgenomen 
in de theeschenkerij van Bolletje in Alme-
lo, speelt zich af in een fictieve winkel 
waar het contact tussen klant en bakker 
plaatsvindt. De campagne zal op televisie 
en in print te zien zijn.
Voor de ontbijtkoek koos de marke-
tingafdeling voor een andere promotie-
methode. Bouwmeester: “Ontbijtkoek 
moet je proeven. We zullen daarom sam-
plingevenementen organiseren, bijvoor-
beeld op treinstations en in supermark-
ten.” De producten liggen sinds week 38 
in alle grote supermarkten.

Bolletje breidt het ontbijtassortiment uit met zeven producten. 

Het 143-jaar oude bedrijf verlegt het accent naar het ontbijt-

lunchmoment. Uit eigen onderzoek bleek dat de consument 

het merk Bolletje associeert met positieve kenmerken, zoals 

ambachtelijk, ontbijt en gezellig. “Het merk is al sterk, we 

kunnen nu bouwen op het merk.” 

Bolletje bouwt op merk

Dionne Irving
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De nieuwe producten in het assortiment.

‘Onze ontbijtachtergrond geeft 
ons een voorsprong’
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