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Economie & Bedrijven

Het had weinig gescheeld of saladefabrikant Johma uit Losser was anderhalf jaar 
geleden failliet gegaan. Nu, met een nieuw management, een afgeslankt 
personeelsbestand en investeringen in productie, R&D en logistiek, gaat het de 
goede kant op. Alles draait weer om smaak en de lekkerste receptuur, net als in de 
begindagen.

Johma ‘oet Losser’ hervindt haar wortels

‘Dat deden we  
vroeger ook!’

Foto’s: Foodnote

In de culinaire ruimte testen Erik 
Bras (links), Karin Bronsvoort en 
Remco Rijsenbrij de vernieuwde 
Johma-salades. 
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Omslagartikel

Al bij binnenkomst is te merken dat er een andere wind waait in 
Losser. In de hal staat een stoere houten tafel met stoelen. 
Overal zijn verpakkingen en posters te zien met ‘De allerlekker-
ste salades’ en ‘oet Twente’. De receptie is onbemand sinds 
Johma in 2009 werd overgenomen door investeringsmaatschap-
pij Gilde. “Er is hier veel personeel uitgegaan, met name op 
kantoor. Nu werken bij Johma 148 mensen, in 2009 waren dat 
nog 450 personen”, verklaart algemeen directeur Erik Bras. 
“Het werk moet op de vloer gebeuren. De productiecapaciteit is 
op peil gebleven, wel draaien we minder intercompany volu-
mes, maar de ambachtelijke Gourmet salades met veel hand-
werk hebben we teruggehaald uit Sarstedt in Duitsland.”
De naastgelegen sandwich- en broodjesfabriek ging in andere 
handen over. “Om onze focus te houden. We gaan voor de volle 
honderd procent voor salades. Terug naar onze roots. We willen 
weer het mooiste en beste saladebedijf worden.” 

De perfecte salade
In de sensorische onderzoeksruimte lopen Johma-medewerkers 
in en uit om de verbeterde kip-kerriesalade te testen. De krui-
ding is ten opzichte van het origineel iets pittiger. In de hokjes 
worden onder blauw licht proefschaaltjes met nummers 27 en 
28 beoordeeld. Ook marketingmanager Karin Bronsvoort en 
directeur operations Remco Rijsenbrij nemen plaats in een cel. 
“We zijn intern op zoek naar objectiviteit”, reageert Rijsenbrij. 
“We willen onze eigen mensen de vernieuwde receptuur laten 
beoordelen. Deze proefruimte is destijds door grondlegger 
Johan Schreur goed neergezet. Hij wilde de perfecte salade ont-
wikkelen en vond dat de mensen tot in alle bedrijfsgeledingen 
in ons product moesten geloven. Onder Uniq is daar de klad in 
gekomen. ‘Dat deden we vroeger ook’, krijg ik nu regelmatig 
terug.”
Deze kerriesalade is nog niet de perfecte. “De score is fifty-fifty; 
de meningen zijn verdeeld”, zegt Bronsvoort. “We gaan door 
met verbeteren tot hij significant beter scoort.”
 
Investering
Rijsenbrij en Bras kochten zich in Johma in na de overname 
door Gilde. De twee schreven een strategisch plan. Gilde – met 
onder meer Bakker Bart en Heiploeg in portfolio – toonde zich 
bereid de investeringsplannen te ondersteunen. Rijsenbrij: 
“Niet met een zak geld en doe maar. Ze willen voor elke euro 
investering van ons plan bewijs zien.”
Na jaren van bezuiniging gebeurde er weer wat. “We hebben de 
procesrouting veranderd. Schoonmaakprocedures zijn naar de 
rand van het bedrijf gehaald. Salades worden nu in een meer 
afgesloten ruimte gemaakt. Dat geeft een rustigere werkomge-
ving en de hygiënestandaarden zijn beter te borgen. Er is een 
tempereercel bijgekomen om langzaam te kunnen ontdooien 
voor een betere kwaliteit van diepvriesproducten. Verder is 
geïnvesteerd in een betere koeling en een warehouse-manage-
mentsysteem voor tracking & tracing. Nu zijn we bezig met 
installaties voor een aantal innovaties. De verpakkingslijnen 
zijn al aangepast aan onze nieuwe verpakkingen.” 
 
Scepsis
Bij een VMT-bezoek aan Losser in maart 2009 was Uniq bezig 
om World Class Manufacturing (WCM) uit te rollen. Alle mede-
werkers kregen een interne WCM-opleiding om het produc-
tiekwaliteitssysteem op de werkvloer te borgen. Rendements-
verbeteringen van zo’n 10% lagen in het verschiet. Achteraf is 

het anders gelopen. Het management zat er niet voldoende 
bovenop, stellen Bras en Rijsenbrij. WCM kwam niet van de 
grond. “Het systeem was operationeel, maar je moet er energie 
in blijven stoppen en er als eindverantwoordelijke de lol van 
inzien. Dat is niet gebeurd. Het management kwam nauwelijks 
op de productievloer, geloofde er ook niet in. Als je dan aan-
kondigt weer met WCM te willen starten en opnieuw begint 
over de 5s-methode (scheiden, schikken, schoonmaken, stan-
daardiseren en stimuleren, red.), dan loop je tegen scepsis aan. 
Werken volgens 5s is hier verwaterd. Het bedrijf is op dit punt 
achterop geraakt ten opzichte van de standaard in de voedings-

middelenindustrie. Daarom zijn we continu op de vloer te vin-
den. We praten met iedereen om het vertrouwen te herstellen. 
Belangrijk daarbij is te doen wat je belooft. Dus als je aankon-
digt te investeren, dan ga je ook investeren.” 
 
Kapotte schoep
De wil om te investeren is een radicale omslag met het verle-
den, stelt Rijsenbrij. De laatste jaren werd er alleen bezuinigd. 
Er was zelfs geen geld voor onderhoud, dat stak bij de mede-
werkers. “Er was bijvoorbeeld een schoep defect. Er bleef daar-
door 25 kg per batch achter. Medewerkers vragen de productie-
manager om een reparatie, maar die zegt ‘geen geld’, terwijl 
zo’n schoep in een half jaar is terugverdiend. Als niemand luis-
tert naar tips van medewerkers, worden mensen murw!

Johma ‘oet Losser’ hervindt haar wortels

‘Dat deden we  
vroeger ook!’

‘Als niemand luistert naar tips van 
medewerkers, worden mensen murw’

Close-up van de vernieuwde saladeverpakking met banderol. 
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mayonaise. Iets meer tonijn erin werkt wel”, lacht Bras. “Som-
mige salades zijn tien keer opnieuw overgedaan. Andere krui-
denmixen, dikker, dunner… De prijs van de bakjes is niet 
omhoog gegaan. Er is hier de afgelopen jaren te veel op marge 
gedreven en te weinig op de intrinsieke productkwaliteit. Door 
de juiste grondstoffenkeuze kun je het lekkerder maken.”
Rijsenbrij vervolgt: “Er is een grondstofprogramma opgezet. 
Productontwikkeling zoekt naar smaakrichtingen en selecteert 
daar de beste leverancier bij. Het R&D-team – zes man sterk – 
vertegenwoordigt alle culinaire richtingen, de een komt uit de 
foodservice, de ander was kok, een andere is levensmiddelen-
technoloog. Afgelopen maanden zijn alle dinsdagen producten 
gekeurd. We doen dat standaard en met elk product net zolang 
tot we de juiste smaakrichting te pakken hebben.” 
 
Geen pr-verhaal
In de drie grote saladesegmenten ‘ei, kip-kerrie en tonijn’ zijn 
nieuwe smaken gelanceerd. De consument pikt ze goed op, 
stelt Bronsvoort tevreden vast. “Een nieuwe is de Surinaamse 
eiersalade, hier zit onder andere sambal in. Er is ook een pikan-
te kip-kerriesalade met een speciale kerriekruiding en een fris-
se tonijnsalade.
Johma is met de nieuwe smaken de winkels ingegaan. Consu-
menten proeven volgens Bronsvoort het verschil. “Alles dat is 
aangepakt, vertoont een stijgende lijn.” Rijsenbrij vult aan: “De 
groei komt honderd procent door ons.” Bras knikt. “De produc-
ten moeten de beste zijn, maar maak er geen pr-verhaal van, 
doe het voor jezelf, anders word je in slaap gesust. We maken 
iets waar we hier helemaal in geloven. Zijn een beetje eigenwijs 
in onze smaken en laten onze eigen smaak weer meewegen. Ik 
heb namelijk grote moeite iets goed te keuren dat ik zelf niet 
lekker vind.”
 
Experimenteren
Er is flink geïnvesteerd in de productievestiging van Johma en 
de marketing van het merk. Het bedrijf is uit het dal geklom-
men. Het is nu zaak die stijgende lijn vast te houden, besluit 
Bras. “Vorig jaar was gericht op het investeren in het fundament 
van dit bedrijf: hygiënisch, veilig en netjes werken en een inno-
vatiekoers uitstippelen. Er zitten voor vier tot vijf jaar plannen in 
de innovatiepijplijn. We zijn geen bedrijf meer van theoretici 
die vanuit hun kantoor werken. We lopen weer over de produc-
tievloer en treden naar buiten, op zoek naar innovatie. We blij-
ven experimenteren. Niet alles haalt het natuurlijk.” 

Inmiddels is vloeroverleg in ere hersteld. Medewerkers ventile-
ren weer wat hun dwars zit en komen met verbeterplannen. 
“Zo’n honderdtwintig al. Niet alles kun je doorvoeren, maar 
mensen worden weer serieus genomen.” Cruciaal voor de rela-
tie met de handel zijn doorgevoerde verbeteringen in de toele-
veringsketen. Johma liet daar als versmerk steken vallen. “Onze 
lever betrouwbaarheid zat op 98%, maar is nu weer 99,6% en we 
streven naar 99,8%. In de supply chain moet je als A-merk voor-
op lopen.” 
 
Innovatiemotor
Het marktaandeel van Johma stond de laatste jaren flink onder 
druk. Introducties brachten niet het verwachte succes en er 
werd bezuinigd op ingrediënten. Johma werd links en rechts 
ingehaald door de concurrentie. De marktleider, eerder goed 
voor 1:3 verkochte supermarktsalades, zakte weg naar 1:5. 
Sinds 2011 draait de innovatiemotor weer op volle toeren en is 
marketing bovenop het merk gaan zitten. Johma zit qua aan-
deel nu op 1:4.
Het merk groeit met dubbele cijfers in zijn categorie. De aparte 
saladelijn voor het lunch- en borrelmoment werd gesaneerd. 
“De consument begreep dat niet”, legt Bronsvoort uit. “Men 
bepaalt zelf wel voor welk moment een salade wordt gekocht. 
We hebben nu één brood- en toastlijn. Feitelijk zijn we het eni-
ge A-merk in salades, maar we waren niet de lekkerste meer. 
We hebben de recepturen verbeterd. Met ‘Johma oet Twente’ 
vertellen we waar we vandaan komen op onze verpakkingen. De 
consument associeert ‘oet Twente’ met hard werken, eerlijk-
heid en sympathiek.” 
 
Grondstofprogramma
“Johma staat voor rijk gevulde salades en de beste ingrediën-
ten”, zegt Rijsenbrij wijzend naar kuipjes kip-kerrie- en tonijn-
salade. De kip-kerrieverpakking vermeldt 40% gekookt kippen-
vlees. De tonijnsalade bevat 47% vis. “Tonijn is lekkerder dan 

Vincent Hentzepeter
V. Hentzepeter is freelance journalist

Johma is naast merk- ook private label-producent. Huismer-
ken hebben een aandeel van 60% procent in de salade-
markt, een niet te negeren afzetmarkt. Voor retailers pro-
duceren bijt volgens directeur operations Remco Rijsenbrij 
niet met de A-merk-activiteiten. Integendeel. “Door ons te 
bemoeien met het private label, moeten we de wensen van 
de klant én de consument scherp in de gaten houden. Zo 
leer je de markt heel goed kennen.”

A-merk en private label

Productiemedewerker Bert Post voegt bindmiddelen toe aan de menger. 
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