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Economie & Bedrijven

Koert Liekelema is druk. De algemeen 
directeur van Fonterra Europe reist kris-
kras door Europa om Fonterra’s wereld-
wijde imperium verder uit te breiden. De 
Nieuw-Zeelandse zuivelreus bekleedt een 
sterke positie in werelddelen Azië en 
Noord-Amerika. Hoewel al decennialang 
actief in Europa, wil Fonterra zijn vleugels 
verder uitslaan in dit deel van de wereld. 
Dit gebeurt aan de hand van een nieuwe 
strategie die het zuivelconcern in novem-
ber 2010 inzette. 

Nieuw businessmodel
Het oude businessmodel dat Fonterra tot 
op heden nog steeds gedeeltelijk han-
teert voor Europa bleek niet langer houd-
baar. Een koerswijziging was dus nodig. 
Vanwege de hoge Europese exportsubsi-
dies – de prijs werd zo kunstmatig hoog 
gehouden – was het aantrekkelijk om 

zuivelingrediënten vanuit Nieuw-Zeeland 
te importeren. Dat perspectief verander-
de onlangs omdat Europa is gestopt met 
deze subsidies. 
Verder stijgen de marktprijzen en wordt 
Fonterra geconfronteerd met hoge 
importheffingen. De lange reis die zuivel-
producten afleggen vanuit de uiterste 
uithoek van het zuidelijk halfrond is lang 
niet meer zo aantrekkelijk. Te duur en 
bovendien stijgt de vraag naar zuivel uit 

China snel, waardoor export naar dat 
land een aantrekkelijkere optie vormt. 
Liekelema zoekt daarom naar joint ven-
tures in Europa om ingrediënten te pro-
duceren. De eerste is al afgesloten met 
het Britse zuivelbedrijf First Milk. De  
wei-eiwitten van First Milk kunnen wor-
den verwerkt in Fonterra’s functionele 
ingrediënten, zoals PowerProtein en  
ElevateProtein, aldus Liekelema. 
Fonterra richt zich in Europa anders dan 
bijvoorbeeld in Azië alleen op de indus-
triële voedingsmiddelenmarkt, de food-
service en horeca. Geen eindproducten 
dus in de competitieve Europese zuivel-
markt. 

R&D Amsterdam
Het nieuwe regionale onderzoekscen-
trum in Amsterdam, open sinds medio 
juli, vormt Fonterra’s Europese uitvals-
basis. Al eerder opende het Europese 
hoofdkantoor van het concern, net als 

het R&D-centrum gevestigd aan de 
Amsterdamse Zuidas, zijn deuren. De 
twee zijn maar twee minuten lopen van 
elkaar verwijderd. Cruciaal voor een effi-
ciënte samenwerking tussen de afdelin-
gen verkoop en marketing en R&D. Van-
uit het nieuwe regionale R&D-centrum 
kan Fonterra goed inspelen op de Euro-
pese consumentenwensen. 
Samen met zijn klanten wil het concern 
producten met een toegevoegde waarde 
ontwikkelen. Fonterra brengt zijn appli-
catie know-how en technologische kennis 
in. Via de klant, veelal een voedingsmid-
delenfabrikant, leren de Nieuw-Zeelan-
ders over consumentenwensen in Euro-
pa. Kortom, alle kennis smelt samen. In 
het vorige regionale onderzoekscentrum 
in Hamburg, ging dit anders. Fonterra 
leverde vooral ingrediënten voor de eind-
producten en was niet zo gefocust op het 
uiteindelijke consumentenproduct. 
“Door de uitbreiding van onze business 

Zuivelconcern Fonterra wil met 

zijn nieuwe strategie Europa 

veroveren. Amsterdam vormt 

de uitvalsbasis. Algemeen 

directeur Koert Liekelema: 

“Wij hebben als voordeel ons 

wereldwijde netwerk.”

Nederland spil in Fonterra’s Europese strategie

Nieuwe start in Amsterdam

‘Belangrijkste obstakel is de 
factor tijd’

Directeur Fonterra Europe, Koert Liekelema (links) en hoofd R&D Fonterra Europe, Neil Pol-
lock, geloven in de kansen van het bedrijf uit Nieuw-Zeeland om een sterke positie te verwer-
ven op de Europese markt. 
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maken we veel meer gebruik van 
consumenten inzichten en zaken die we 
terug horen van consumenten. Daardoor 
zijn we nu meer gericht op het eindpro-
duct van consumenten dan alleen maar 
op onze directe klant: de voedselfabri-
kant”, legt Neil Pollock, hoofdverant-
woordelijke voor het Amsterdamse R&D-
centrum, uit.  
Zeker in Europa met zijn vele landen en 
dus ook voorkeuren voor smaak en eet- 
en drinkgewoonten geeft consumenten-
kennis de doorslag. Dit bepaalt het suc-
ces van innovatie. De specifieke Europese 
zuivelwensen met veel aandacht voor 
duurzaamheid en gezondheid kunnen 
vanuit Amsterdam beter en sneller wor-
den ingevuld, denkt directeur Europa Lie-
kelema.

Customer Technical Center
Het onderzoekscentrum waar tien tech-
nisch applicatiespecialisten werken, 
biedt volop ruimte om externe partijen te 
ontvangen. Naast proefinstallaties en 
een proefkeuken, zijn er vergaderruimten 
en kantoren. In de pilotplant ratelt een 
mengtank met melk en proteïnen. Hier 
voeren medewerkers sensorische en ana-
lytische testen uit om te kijken wat de 
beste romigheid  geeft in magere melk. 
Uiteindelijk doel: het ontwikkelen van 
een mager yoghurtproduct zonder dat 
daarbij de romigheid (mondgevoel) en 
dikte (textuur) verandert. De volgende 
dag zal er worden proefgedraaid met 
zo’n vijftien tot twintig liter product. Bij 
dit soort productontwikkeling komen 
onherroepelijk de verschillende consu-
mentenvoorkeuren om de hoek kijken. 
Want wat de gemiddelde Spanjaard 
romig genoeg vindt, kan voor de gemid-
delde Rus weer anders zijn. 
De kennis die Fonterra meebrengt in pro-
ductontwikkeling vormt een toegevoegde 

waarde ten opzichte van de concurrentie, 
vindt Liekelema. Hij geeft een voorbeeld 
van een eiwit (die veelal uit kaaswei 
komen, red.) dat bedrijven in sportdran-
ken toepassen om na een inspanning 
snel weer te herstellen. “Wij hebben bij-
voorbeeld een ingrediënt ontwikkeld – 
gebaseerd op kaaswei – dat met een con-
centratie van meer dan 10% zeer stabiel 
blijft in dranken. Met dit soort hoog  
kwalitatieve applicaties kunnen we waar-
devolle oplossingen bieden aan onze  
klanten, veelal grote voedings- en  
drankenbedrijven in Europa. Op basis 
van onze consumenteninzichten en  
innovatieve applicaties kunnen we samen 
met klanten nieuwe producten ontwikke-
len die tegemoet komen aan consumen-
tenwensen.” 
Ten opzichte van de concurrentie heeft 
Fonterra ook zijn wereldwijde netwerk als 
voordeel, benadrukt Liekelema. Voor de 
Europese markt onderscheidt het con-
cern naast sportdranken, verwerkte en 
verse kaas, yoghurt, babyvoeding en 
sportrepen.

Samenwerking
Wat betreft R&D werkt Amsterdam nauw 
samen met het centrale onderzoekscen-
trum in Nieuw-Zeeland waar 400 weten-
schappers aan de slag zijn. De medewer-
kers in Amsterdam koppelen onderzoeks-
resultaten terug voor aanvullend 
onderzoek. Niet alleen vinden kennis-
stromen plaats tussen de vestigingen van 
Fonterra onderling, maar ook tussen het 
concern en externe kennisinstellingen. 
Zo werken de Nieuw-Zeelanders al een 
tijd samen met onderzoeksinstituut 
NIZO. Fonterra stationeerde Hoofdwe-
tenschapper Andy Shenk onlangs in 
Amsterdam om contacten met externe 
onderzoeksinstellingen en universiteiten 
in heel Europa op te bouwen en zo nodig 
uit te bouwen. Ook onderhoudt hij con-
tacten met de onderzoekers van Fonter-
ra’s klanten. 

Gekwalificeerd personeel
De nabijheid van Food Valley en het gun-
stige vestigingsklimaat speelden een rol 
om Fonterra’s Europese activiteiten in 
Amsterdam te vestigen. Bovendien werkt 
de stad als een magneet voor getalen-
teerd personeel uit heel Europa. En dat 
wil Fonterra zijn: aantrekkelijk voor per-
soneel. Van de zestig medewerkers die in 
Amsterdam een betrekking vonden, zijn 
er maar vijf, onder wie hoofd R&D Pol-
lock, vanuit Duitsland naar Nederland 

gekomen. Een nieuwe locatie en een gro-
tendeels nieuw personeelsbestand 
maken het gemakkelijker om een nieuwe 
strategie uit te rollen, denkt Liekelema.
De belangrijkste doelen in de toekomst: 
succesvolle partnerschappen om kaaswei 
met toegevoegde waarde te produceren 

en het uitvoeren van succesvolle innova-
tieprojecten samen met de klanten. Een 
obstakel zal de factor tijd zijn. Want in 
twee jaar tijd wil de ambitieuze directeur 
“bewijzen dat we sterk genoeg zijn voor 
deze markt”. Bijkomend voordeel is de 
aanstelling van Fonterra’s nieuwe top-
man Theo Spierings, die de Europese zui-
velmarkt door en door kent. 

Nederland spil in Fonterra’s Europese strategie

Nieuwe start in Amsterdam

Maurice de Jong

‘We zijn meer gefocust op het 
eindproduct’

Fonterra geldt als de derde zuivelonderneming 
ter wereld. De omzet bedroeg afgelopen jaar 
16,7 miljard NZD, wat ongeveer neerkomt op 
9,9 miljard euro. Zeven procent van de omzet 
komt uit Europa. Het Nieuw-Zeelandse bedrijf 
heeft wereldwijd dertig kantoren en telt naast 
het centrale R&D-centrum in Palmerston North 
(Nieuw-Zeeland) ook onderzoekscentra in Mel-
bourne (Australië), Amsterdam, Chicago (VS). 
Ook liggen er plannen om een R&D-centrum te 
openen in Shanghai (China).

Fonterra 

Koert Liekelema, directeur Fonterra Europe, kijkt toe bij 
het uitvoeren van testen in het onderzoekscentrum in 
Amsterdam.  
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