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Technologie & Techniek

Als ik me in Liessel bij Qizini meld, hoor 
ik de afsluitende discussie met Britse 
toeleveranciers. Zij gaan vervolgens 
een scala aan pizza’s, kant-en-klaar-
maaltijden en andere producten die in 
deze vestiging worden gemaakt, proe-
ven. Terug van de rondleiding die mijn 
bezoek afsluit, wacht al weer de volgende 
afspraak. Algemeen directeur Wiebe Vis-
ser is een druk bezet man. “Hectische 
tijden”, zo merkt hij op, en laat zien ook 
nog middenin de formele afwikkeling 

van de naamswijziging te zitten. “Maar 
het geeft mij veel energie”, voegt hij 
eraan toe. “Er is niemand die mij in al 
die jaren ook maar een dag chagrijnig 
heeft gezien. Positief en vriendelijk zijn, 
dat geeft energie.” Duidelijk dus waarom 
‘the friendly food company’ als ondertitel 
aan Qizini is toegevoegd.

Vriendelijk als strategie
De naam Qizini maakt een knipoog naar 
het Franse cuisine en maakt de associatie 

met de begrippen food en keuken. Trots, 
passie en sympathiek zijn de waarden 
waarop de strategie rust. “We willen uit-
dragen dat we geloven in onze mensen 
en de producten die we maken en dat 
laatste doen we met veel passie. ‘Vrien-
delijk’ is daarbij de basis, zowel intern 
als extern. Dat vertaalt zich in respect. 
Bovendien is ‘vriendelijk’ een knipoog 
naar het milieu.”
Visser vat daarmee kort de bedrijfsvisie 
samen sinds de verzelfstandiging in 
augustus 2010 via een managementbuy-
out. “In 2009 werd duidelijk dat Green-
core wilde expanderen in de VS en de 
thuismarkt in het Verenigd Koninkrijk 
wilde versterken. Er was weinig bereid-
heid om in Nederland te investeren. Die 
focus op de Nederlandse bedrijven is er 
nu wel, met ruimte voor investeringen en 
vernieuwing.”

Moeilijke sandwichmarkt
Passend in de nieuwe strategie was de 
belangstelling voor de sandwichactivitei-
ten van Johma. Die overname kreeg eind 
2010 zijn beslag. Greencore en Johma 
waren ongeveer even groot in sandwi-
ches, zodat Qizini met de aankoop het 
aandeel in de markt voor verpakte brood-
jes verdubbelde tot ongeveer 40%. 
De gelouterde directeur betitelt sand-
wiches als een moeilijke categorie. 
“Het zijn complexe producten met een 
korte houdbaarheid waarvan productie, 
distributie en aflevering op één dag 
moet plaatsvinden. Niet op tijd bij de 
klant, betekent voor hem of haar geen 
boterham. We moeten het dus elke dag 
goed doen en mogen nooit verslappen, 
ondanks dat het geen grote marges 
oplevert. Wij geloven in deze categorie 

Qizini is de nieuwe naam van Greencore. De naamswijziging van de producent van convenience 

food is een logisch vervolg op de managementbuy-out medio vorig jaar. Eind 2010 kwam ook 

de overname rond van de sandwichactiviteiten van Johma. Alle reden derhalve voor VMT voor 

een interview met Wiebe Visser, algemeen directeur van het bedrijf dat vernieuwend wil zijn in 

voedingsconcepten voor de hedendaagse consument.

Qizini: vernieuwen in 
kwaliteitsconvenience

Algemeen directeur Wiebe Visser voor de nieuwe bedrijfsnaam Qizini, die appelleert aan het 
Franse ‘cuisine’ en food. 
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en willen wat betreft prijs, kwaliteit en 
concepten de beste proposities bieden. 
Door de overname van Johma kunnen we 
expertise samenvoegen, wat belangrijk 
is voor ons streven naar het meest effi-
ciënte kwaliteitsproduct. Schaalgrootte 
helpt daarbij enigszins, maar was zeker 
niet de belangrijkste reden. Wel dat de 
afzetmarkten elkaar aanvullen.”

Technologie
Qizini staat voor kwaliteitsconvenience, 
een creatief, gezonde range van moderne 
producten. De gebruikte technologie is 
daarbij in sterke mate ondersteunend, 
meent Visser. Hij illustreert dit aan de 
hand van een andere categorie en wel de 
stoomduo verse kant-en-klaarmaaltijden. 
Deze maaltijden bevatten twee compar-
timenten met elk een eigen ventiel: een 
voor groenten en een voor vlees, vis, kip 
of vegetarische component met rijst, 
aardappel of pasta. Het laatste comparti-
ment wordt gevacümeerd en begast. De 
groente wordt verpakt met een perforatie 
in de folie om het product te laten ade-
men zodat deze niet verzuurt. De houd-
baarheid wordt zo acht tot negen dagen 
in plaats van vijf. “Dit is niet onbelangrijk 
voor kleine retailers die met ‘kort vers’ 
een probleem hebben en bovendien ver-
groot het de afzetmarkt.” 
De twee ventielen hebben een verschil-
lende tegendruk, waardoor de twee 
compartimenten bij de bereiding thuis 
in de magnetron verschillend worden 
verhit. Gevolg is knapperige groenten en 
een gaar stukje vlees of vis. “Bovendien 
wordt de smaak niet op elkaar overgedra-
gen”, vult Visser het culinaire aspect aan. 

Belangrijker noemt hij evenwel dat door 
de betere smaak van de groente met 
minder zout kan worden volstaan. “Ik 
durf te beweren dat als iedereen elke dag 
deze maaltijden eet, Nederland een stuk 
gezonder wordt.”

Magnetron
Ook voor de gepasteuriseerde maaltijden 
zijn de ontwikkelingen gericht op kwali-
tatieve verbetering. Er loopt een ambiti-
eus project met een industriële magne-
tron. “Essentie is dat we het ‘verpieteren’ 
tijdens de pasteurisatiestap verminderen 
door de tijd aanzienlijk te bekorten dat 
het product op een temperatuur tussen 
de 55 en 90°C is. Via een cryogene koel-
stap koelen we dan snel terug”, legt de 
technoloog uit.
Het apparaat waar het om draait, staat 
in Liessel opgesteld. De ontwikkeling is 
nog in volle gang, terwijl het project al 
zo’n vijf jaar loopt. Visser schat in dat het 
zeker nog een jaar zal duren alvorens de 
maaltijden gemaakt volgens dit concept 
op de markt zijn. Hij noemt het belang-
rijk om aan de lange termijn te werken. 
“We willen ons onderscheiden. Is dat 
moeilijk in deze markt? Ja. Maar daar ligt 
wel onze kracht. Klanten zien dat wij de 
nek uitsteken. Zo werk je aan een hechte-
re relatie. Vers is nu eenmaal het domein 
van de customer brands.”

Duurzaamheid
Qizini streeft naar de ‘ultimate ready 
meal’. Dat betekent de minpunten inven-
tariseren en verbeteren. Deze aanpak 
wordt ook voor de andere productgroe-
pen gehanteerd. Zo draait er voor de 

sandwiches net een nieuwe lijn. Qizini 
is overgegaan op een andere kartonnen 
verpakking, volledig hermetisch geslo-
ten om indroging van het product door 
vochtverlies te voorkomen. Daarnaast 
wordt steeds meer overgeschakeld op 
FSC-gecertificeerd karton. 
Het is meteen een voorbeeld van de 

inspanningen die het bedrijf zich 
getroost op het terrein van duurzaam-
heid. Deze strategie, die duurzame 
producten, tegengaan van voedselver-
spilling, reductie van energieverbruik en 
zorg voor de mens omvat, wordt in de 
toekomst verder ontwikkeld.
Op de vraag of die toekomst ook bete-
kent dat het bedrijf naast autonome 
groei nog overnames in het vizier heeft, 
antwoordt Visser: “Het hebben van de 
juiste producten en concepten is veel 
belangrijker dan schaalgrootte. Overna-
mes zijn geen doel op zich, wat overigens 
niet wil zeggen dat als een kans zich 
voordoet, we er niets mee doen.”

Qizini: vernieuwen in 
kwaliteitsconvenience

Carina Grijspaardt-Vink

Qizini omvat drie bedrijven: in Liessel, Alphen 
aan den Rijn en door de overname van Johma 
Sandwiches ook in Losser. In Liessel worden 
koelverse kant-en-klaarmaaltijden, pizza’s en 
sauzen gemaakt. De beide andere vestigin-
gen produceren sandwiches en Losser ook hot 
snacks als panini’s en focaccia’s. Zo’n 60% van 
de omzet komt uit sandwiches, gevolgd door 
pizza’s (bijna 30%) en (in afnemende volgorde) 
sauzen, snacks en maaltijden. In totaal werken 
er bijna 500 mensen. 90% van de activiteiten 
heeft betrekking op customer brands – een 
aanduiding die de voorkeur heeft boven private 
label – en de rest is verdeeld over de drie eigen 
merken Johma en Borgondi (sandwiches) en 
Lèkker (kant-en-klaarmaaltijden). Afnemers zijn 
de foodservicekanalen (catering, pompstations, 
instellingen) en retail.

Wie en wat

‘Essentie is dat we het 
‘verpieteren’ tijdens de 
pasteurisatiestap verminderen’

90% van de activiteiten van Qizini is voor customer brands. Daarnaast zijn er eigen merken 
voor sandwiches en kant-en-klaarmaaltijden.
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