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Marketing & Consument

VMT bezocht het KO Lab van Coca-Cola 
in Brussel. Het R&D-laboratorium dat 
zich hier bevindt – een van de zes die 
Coca-Cola er internationaal heeft   –  
werkt voor de markten in Europa, Afrika 
en Eurazië. Het onderzoek wordt gedre-
ven door het inspelen op consumenten-
trends, iets waar het bedrijf van oudsher 
sterk in is. Het sluit aan bij het uitgangs-
punt om keuze te bieden, de eerste pijler 
onder de voedings- en gezondheidsstra-
tegie van Coca-Cola. De strategie berust 
daarnaast op informatie geven, bevorde-
ren van een actieve levensstijl en verant-
woorde sales en marketing.

Light groeit
Coca-Cola brengt in Nederland 16 mer-
ken op de markt. Naast Coca-Cola zijn 

dat onder meer Fanta, Sprite, Aquarius, 
Minute Maid, Chaudfontaine en Schwep-
pes. Veel van deze merken kennen een 
light-variant, met als recente introductie 
Coca-Cola Zero zonder cafeïne. “Light is 
in de afgelopen jaren sterk gegroeid en 
het is onze overtuiging dat het zal blijven 
groeien”, licht Hessel de Jong, general 
manager Benelux operations, toe. 
Het caloriekompas van Coca-Cola geeft 
consumenten informatie over het aantal 
calorieën en de hoeveelheid suiker die de 
frisdranken bevatten. “De introductie van 
verschillende verpakkingsformaten is een 
andere manier om consumenten te laten 
kiezen voor een bepaalde calorie- 
inname”, voegt De Jong toe. Op de ver-
pakking hanteert het concern het GDA-
systeem (dagelijkse voedingsrichtlijn). 

Consumentenbehoeften 
Basis voor productontwikkeling bij Coca-
Cola is kennis van de consument, vorm-
gegeven via het ‘Consumer Insights’-mo-
del. In dit model is het aantal behoeften 
van consumenten teruggebracht tot tien. 
Die behoeften zijn wereldwijd gelijk, 
maar worden anders ingevuld of variëren 
in grootte per land of werelddeel.
“Eerste vraag bij productontwikkeling is 
welke consumentenbehoeften we gaan 
invullen”, stelt Olivier Enthoven, direc-
teur van het European Customer Innova-
tion Center. “Natuurlijk worden frisdran-
ken gedronken om de dorst te lessen. 
Belangrijkste behoefte is dan ook ‘com-
fort & relaxation’. Maar er zijn meer 
redenen.” Enthoven noemt als voorbeel-
den genieten en voedingswaarde. Coca-
Cola communiceert extern over product-

veiligheid en kwaliteit. Daarmee speelt 
de frisdrankengigant in op de consu-
mentenbehoefte die voortkomt uit de 
vertrouwensbreuk tussen aan de ene 
kant consu menten en andere kant over-
heid, pensioenfondsen, banken, indus-
trie, enzovoorts.   

Smaak en kleur
R&D dient de gesignaleerde behoeften te 
vertalen in een concreet product. De 
doorlooptijd daarbij is gemiddeld zes 
maanden. De zes gebieden waarop de 
focus ligt zijn: 1. natural; 2. productivity 
& affordability; 3. wellness & nutrition; 4. 
sustainability; 5. availibility; 6. unique.

In 2009 en 2010 is de overgang gemaakt 
naar natuurlijke kleurstoffen, vertelt Hil-
de Draye, Europe product R&D manager. 
In het ontwikkellab is te zien dat kleur 
belangrijk is. Fanta in kleurtinten van 
lichtgeel tot donkeroranje staat op de 
tafels. Ook het smaakprofiel varieert. 
“Globaal is de richtlijn hoe zuidelijker 
men komt, hoe donkerder de tint en hoe 
zoeter het product”, vertelt Jean Chris-
tophe Lombard, R&D support functions 
manager. 

Stevia
Coca-Cola volgt de ontwikkelingen rond 
de natuurlijke zoetstof stevia. Fanta Still 
bevat stevia. Suiker en calorieën zijn met 
30% gereduceerd ten opzichte van het 
reguliere product. “Tot 50% suikerver-
vanging is goed mogelijk. Niet meer, 
want de zoetheid die met stevia is te 
bereiken, is gelimiteerd”, vertelt Draye. 
Een Coca-Cola-product met stevia zit vol-
gens haar vooralsnog niet in de pijplijn.

Per jaar verlaten 500 nieuwe producten de laboratoria van Coca-

Cola in Brussel. Dit zijn herformuleringen van bestaande 

frisdranken en innovaties. De drankenproducent lanceert een 

dergelijk aantal vernieuwingen om de belangrijke pijler van zijn 

voedings- en gezondheidsstrategie, de consument keuze 

bieden, uit te werken.

Coca-Cola wil vooral met 
‘light’ keuze bieden

‘Coca-Cola communiceert 
extern over productveiligheid 
en kwaliteit’

Carina Grijspaardt-Vink
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In het Brusselse R&D-lab van Coca-Cola wordt veel ont-
wikkelingswerk gedaan aan kleur en smaak. Links op de 
foto Hilde Draye en rechts Jean Christophe Lombard, bei-
den werkzaam in R&D. 
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