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Marketing & Consument
Thema: Trends in de toekomst

Innoveren hoeft niet moeilijk te zijn. 
Gewoon even spieken bij de (ooster)
buren. En dat deed  Bas Verhoogt.  Drie 
jaar na de introductie van het succesvolle 
Duitse ‘Mymuesli-concept’, kopieerde hij 
het in 2010 in de Nederlandse markt.  Via 
zijn bedrijf (omzet wereldwijd €20 mil-
joen) in gepersonaliseerde  t- shirts deed 
Verhoogt  de nodige contacten in Duits-
land op en leerde zo de oprichters van 
Mymuesli in Duitsland kennen, waarmee 
hij tegenwoordig nauw samenwerkt.

Simpel concept 
Het concept van Mymuesli is simpel: con-
sumenten kunnen online hun eigen bio-
logische muesli samenstellen. Standaard 
kiezen ze de basismix die ze kunnen ver-
fijnen of aanvullen met andere ingrediën-
ten. In totaal is er keuze uit zo’n tachtig 
biologische bestanddelen. Per portie van 
575 gram wordt de muesli in een speciale 
koker binnen drie tot vijf dagen thuisbe-
zorgd. Gemiddeld tellen de mueslilief-
hebbers tussen de €6 en €9 neer per por-
tie en dan komen daar de portokosten 
nog bij. Veel geld, weet Verhoogt, hij 
richt daarom op de bovenkant van de 
markt. Veel kopers zijn vrouwen tussen 
de 25 en 45 jaar met een goede baan, 
sommigen hebben een jong gezin. “We 
willen een sympathiek merk zijn. Inno-
cent is wat dat betreft ons voorbeeld.”

Grondstoffen 
“Ons productieproces is afgestemd op de 
vraag. Voor iedereen die bestelt, gaan we 
een unieke mix maken. Dat vergt flexibili-
teit en een andere manier van denken.” 

De basisingrediënten haalt Mymuesli uit 
Duitsland; zo kan het snel inspelen op 
veranderende vraag, maar er zijn 
bestanddelen die van de andere kant van 
de wereld moeten komen. “Frambozen 
komen van buiten de EU, dus het kwam 
ook wel eens voor dat we niet konden 
leveren. Een tijdje haalde we basisingre-
diënten uit China. Maar dat werkte voor 
geen meter. De kwaliteit was erg slecht. 
Veel foodmiles? Tsja, sommige produc-
ten groeien niet in de EU, dus moet je ze 
van ver halen. Maar de meeste halen we 
van zo dichtbij mogelijk.”

Gepersonaliseerde voeding 
Gepersonaliseerde voeding wordt steeds 
meer een trend, stelt Verhoogt. “De con-
sument wil steeds meer zelf bepalen wat 
er op het bord komt. We gaven laatst een 
presentatie bij Danone over het persona-
liseren van voeding. Ze waren geïnteres-
seerd, maar weten nog niet precies wat 
ze gaan doen. Veel kleine internetstart-
ups stappen in de niche van gepersonali-
seerde voeding.”  
Mymuesli wil verdere stappen maken. Zo 
zijn er drie varianten muesli-to-go te 
bestellen via internet en draait er een 
pilot bij de Amsterdamse biologische 
supermarkt Marqt. Geen gepersonali-

seerde voeding. De varianten zijn geba-
seerd op de succesvolste bestellingen via 
internet. Het is één portie van 80 gram 
zonder melk of yoghurt. En zonder lepel. 
“Uit de feedback die we online krijgen, 
blijkt dat mensen dit vooral op hun werk 
eten en daar een lepel hebben.” Momen-
teel zegt Verhoogt ‘honderden porties’ 
muesli per maand te verkopen. Dat moe-

ten er veel meer worden om een rendabel 
bedrijf te krijgen, aldus Verhoogt. Want 
iedere bestelling die binnenkomt, wordt 
apart behandeld, een zeer arbeidsinten-
sief proces. De focus ligt de komende tijd 
op marketing. Dat gebeurt nu al via soci-
ale media, maar om de massa te berei-
ken zal Verhoogt ook radio en televisie 
moeten inschakelen. “Zo is het in Duits-
land ook gelukt.”

Wat gaat de toekomst ons 

brengen aan nieuwe 

concepten, producten en 

diensten in de voedingssector? 

VMT legde een aantal 

innovaties onder het 

vergrootglas. Deze keer de 

gepersonaliseerde muesli van 

Mymuesli.

‘Innocent is ons voorbeeld’

‘Ons productieproces is 
afgestemd op de vraag’

Maurice de Jong

Via Mymuesli.com kunnen consumenten eenvoudig hun eigen muesli samenstellen.
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