
vmt | 2 maart 2012 | nr 5 27

Economie & Bedrijven

“Bedrijven kunnen hun investeringen 
omzetten in waardevolle innovaties die 
gegarandeerd een premiumpositie in de 
markt veroveren. Zij moeten op zoek 
gaan naar ideeën met een hoge potentie, 
de juiste vertaalslag maken van (papie-
ren) idee naar product én de schaalbaar-
heid afstemmen op de winstgevendheid. 
Het is met name de juiste mix tussen 
deze drie elementen die de sleutel is tot 
klantloyaliteit, bereiken van concurren-
tievoordeel en differentiatie in de markt. 
Bedrijven die alleen investeren in een 
enkele stap, zullen minder goed preste-
ren.” Aan het woord is Wouter Koetzier, 
managing director Innovation Consulting 
van Accenture, een internationale organi-
satie op gebied van management consul-
ting, technologie en outsourcing.

Ideeën met hoge potentie: Unilever
Een bedrijf dat er volgens Koetzier in is 
geslaagd om te innoveren gedurende de 
recessie, is Unilever. Investeringen in 
fundamenteel onderzoek resulteerden in 
het nieuwe ingrediënt Ice Structuring 
Protein (ISP), waarmee laag-calorisch ijs 
is te maken met een goede structuur en 
smaak. De innovatie is vooral relevant 
voor kleine kinderen en consumenten in 
warmere klimaten. “Dit voorbeeld laat 

zien hoe je door middel van een idee met 
potentie, kunt differentiëren in een con-
currerende markt”, onderstreept de 
innovatiedirecteur.

Van papier naar product: Kraft
Twee aspecten bepalen de stap van 
papier naar product. Koetzier: “Ten eer-
ste, in hoeverre de innovatie rendeert in 
relatie tot de investering in R&D. Op de 
tweede plaats is de snelheid belangrijk 
waarmee bedrijven komen tot een pro-
ductlancering.” Indien je beide aspecten 
goed afstemt, kan je een significant con-
currentievoordeel behalen. Koetzier 
noemt Kraft een interessant voorbeeld 
van een organisatie die haar productport-
folio voortdurend verandert en daarbij in 
de gaten houdt welke marktpositie ze wil 
verbeteren ten opzichte van de concur-
rentie. De organisatie richt haar R&D-
inspanningen op een relatief klein pro-
ductportfolio en houdt zo het rendement 
op deze gerichte R&D-investeringen rela-
tief hoog, gemeten in geïntroduceerde 
producten. Zo verbeterde Kraft haar 
marktpositie in het chocoladesegment. 
Door fusies en overnames domineert de 
onderneming nu het chocoladesegment 
met merken als Côte d’Or, Milka, Toble-
rone, Oreos en Cadbury. Analisten bere-
kenden dat het schaalvoordeel in het 
chocoladesegment de organisatie een 
kostenbesparing oplevert van ten minste 
750 miljoen.

Commercialisering: Danone
Danone wist door de kostprijs vroeg in 
het innovatieproces centraal te stellen, 
het omzetaandeel afkomstig uit ontwik-
kelingslanden te verhogen van 24 naar 
33%. “Dit bedrijf had dus een duidelijke 

commerciële focus”, verklaart Koetzier.
Vijf jaar geleden werd de groei van Dano-
ne’s high-end foodproducten in de opko-
mende markten in Azië, Afrika, Latijns-
Amerika en het Midden-Oosten tegenge-
houden door de relatief lage koopkracht. 
Om zijn producten toegankelijk te hou-
den voor consumenten met lage inko-

mens, ontwikkelde Danone producten 
met een betaalbare prijs en aanzienlijk 
verbeterde voedingswaarde die voldeden 
aan de lokale behoeften. “Daarbij werd 
geen afbreuk gedaan aan de hoge nor-
men voor kwaliteit. Het betekende dat de 
productiekosten moesten worden terug-
gebracht.”

De juiste mix tussen het ontwikkelen van nieuwe producten, het 

omzetten van levensvatbare ideeën naar zakelijke initiatieven en 

een scherpe commerciële focus creërt meerwaarde voor 

be drijven in de foodindustrie. Topman Wouter Koetzier belicht 

deze visie op succesvol ondernemen met drie voorbeelden.

Onderscheiden door juiste 
innovatiemix

‘Kraft is goed voorbeeld van 
een bedrijf dat haar product-
portfolio steeds verandert’

Thomas van Oortmerssen
Th. van Oortmerssen, Burson-Marsteller

Wouter Koetzier: “Danone had een duidelij-
ke commerciële focus”. 

Met merken als Côte d’Or, Milka en Toblero-
ne domineert Kraft het chocoladesegment 
en richt hier haar R&D-inspanningen op.

chocoladesegment de organisatie een 
kostenbesparing oplevert van ten minste 
750 miljoen.

Commercialisering: Danone
Danone wist door de kostprijs vroeg in 
het innovatieproces centraal te stellen, 

Met merken als Côte d’Or, Milka en Toblero-
ne domineert Kraft het chocoladesegment 

_VMT0512_KA   27 22-02-2012   16:11:36


