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Marketing & Consument

Via tv-commercials, in de bedrijfskanti-
nes en in het supermarktschap: al meer 
dan een jaar laat het merk Kips opvallend 
veel van zich horen. Logisch, reageert 
brandmanager Germa Olthof van Kips. 
In 2011 begon Zwanenberg Food Group 

haar merk te herpositioneren. Kips kreeg 
een opfrisbeurt met behoud van zijn 
wortels. De verpakking werd speelser en 
fleuriger. Met de blonde/witte uitstraling 
vallen de worsten op in het schap en 
figuurtjes als mesjes en vorkjes zorgen 
voor het speelse element. De barcode in 
de vorm van een boterham is een ander 
voorbeeld hiervan. Bij een consumenten-
onderzoek viel op dat mensen spontaan 
het deuntje: ‘Liever Kips leverworst dan 

gewone leverworst…’ opdreunen. Toen 
realiseerden ze bij Zwanenberg dat Kips 
ook staat voor lol hebben. Het aloude 
deuntje (sinds de jaren 70, red.) werd 
gehandhaafd en onder een eigen tijdse 
commercial geplakt. Tijdens de verfris-
singsoperatie werd niet alleen gedacht 
aan leukigheid maar ook aan functiona-
liteit. Door middel van kleurcodering 
kunnen consumenten nu makkelijker 
de verschillende leverworsten van elkaar 
onderscheiden. Voorheen was dit minder 
duidelijk. 

Kwaliteit en kruidenmengsel
Al sinds de oprichting in 1910 in Amster-
dam is Kips zo’n beetje synoniem voor 
(smeer) leverworst,  zoals de Dikke van 
Dale aangeeft. Volgens merkenexpert 
Andy Mosmans van de Ara Groep staat 
Kips al bijna een eeuw garant voor top-
kwaliteit. Niet voor niets is het merk 
daarom nog steeds krachtig aanwezig in 
Nederlandse supermarkten en horeca, 
geeft hij aan. Daarom zal Zwanenberg 
niet tornen aan de receptuur van de 
ori ginele leverworst. Dit betekent dat 
de afdeling productontwikkeling altijd 
scherp moet blijven. 
“Door de seizoenen heen merken we dat 
het percentage eiwitten en vetten van de 
varkens varieert”, zegt productontwikke-
laar Robert Koel, afgestudeerd aan de 
Hogeschool Larenstein in Wageningen. 
“Dit kan gevolgen hebben voor de 
smeuïgheid en stevigheid. Is een pro -
duct bijvoorbeeld te stevig, dan moeten 

we ingrijpen.” Dit komt nog wel eens 
voor en daarom is er iedere dag een keu-
ring, aldus brandmanager Olthof. Niet 
alleen de structuur bepaalt het succes 
van Kips leverworst, ook het kruiden-
mengsel doet dat. Olthof: “Dit specifieke 
Kipsmengsel is een geheime receptuur 
met een bepaalde pepersmaak. Naast 
peper zitten er natuurlijk meer kruiden 
en spece rijen in.” 

Zoutreductie
Hoewel de originele leverworst blijft 
zoals die is, blijft er voor Koel genoeg te 
ontwikkelen over. Zo heeft hij de boeren-
leverworst in de loop der jaren een wat 
fijnere tekening gegeven. Uit consumen-
tenonderzoek bleek dat gebruikers de 
grove stukken vet en lever minder 
waardeerden. 
Koel ontwikkelt verder de kindersmeer-
leverworsten van Dora en Bob de Bouwer 
in licentie voor de zender Nickelodeon. 
“Deze hebben andere eisen dan de regu-
liere producten; bijvoorbeeld een maxi-
mum aan zout en vet”, legt Koel uit. Het 
reduceren van deze twee in de Kipspro-
ducten zijn belangrijke speerpunten voor 
Zwanenberg Food Group. Vooral op zout 
is alle aandacht gevestigd. Een grote uit-
daging, want vleeswaren bevatten relatief 
veel zout. Omdat dit een smaakmaker is 
en zorgt voor de houdbaarheid, kan het 
mineraal niet ongestraft worden vermin-
derd. “Kom je onder een bepaald per-
centage zout, dan krijg je problemen met 
de textuur. Er vindt niet voldoende ont-
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ze hebben gedacht bij 

Zwanenberg Food Group. 
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slagersleverworst, zet het 

familiebedrijf het merk Kips 

steeds meer weg als breed 

consumentenmerk. Maar de 
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Kips is de leverworst
allang voorbij

‘Kips is een soortnaam 
geworden’

Deze serie gaat over producten die 

bewezen succesvol en innovatief zijn. 

Wat is hun geheim? Ditmaal Kips van 
Zwanenberg Food Group. 

Kips is met name bekend door de leverworst.
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sluiting plaats van eiwitten, waardoor je 
geen binding hebt”, aldus Koel. Het 
gemiddelde zoutpercentage van lever-
worst ligt op 1,6% (0,74% natrium) per 
100 gram product. Samen met leveran-
ciers is het mogelijk om een zoutpercent-
age te bereiken van 1,2% (0,48% natri-
um) per 100 gram product. De uitdaging 
is dit te vermarkten. Olthof: “Mensen 
kopen onze producten omdat ze het lek-
ker vinden. Gelukkig heb je veel alter-
natieven om smaak toe te voegen. Feit is 
dat er min der zout in moet.” 
In nieuw te ontwikkelen recepturen 
wordt kritisch gekeken naar de hoeveel-
heid zout. Ook bij de bestaande pro-
ducten gebeurt dit. “Maar het is moeilij-
ker recepturen aan te passen dan ze 
nieuw te ontwikkelen, omdat je altijd aan 
een bepaald verwachtingspatroon moet 
voldoen”, aldus productontwikkelaar 
Koel. Op dit moment zijn de laatste tes-
ten gaande en dan zal Kips voor roompa-
té de hoeveelheid zout bijvoorbeeld 
verlagen van 0,75% natrium naar 0,69% 
natrium per 100 gram product. 

Kips nummer één merk
Kips groeit langzaam uit tot een com-
pleet consumentenmerk. In het out-of-
homekanaal is het sinds 2011 een breed 
vleeswarenmerk. Voor die tijd vielen 
vleeswaren onder de vlag van Zwanen-
berg. En vanaf begin dit jaar zijn in het 
conservenschap de grote glazen potten 
knak- en cocktailworsten van Lupack 
onder het Kipsmerk geschoven. Aan het 
eind van het jaar zullen de merken 
Zwanenberg (vooral in de foodservice) 
en Lupack definitief verdwijnen als con-
sumentenmerken. Hun producten komen 

allemaal onder de paraplu van Kips. 
Hiervoor zullen waar nodig de recepturen 
worden aangepast om aan de kwaliteits-
eisen van het sterke Kipsmerk te voldoen. 
Zwanenberg Food Group ziet Lupack als 
een zwakker merk dan Kips en Zwanen-
berg is meer een business-to-business-
merk, zo verklaart Olthof. Het familie-
bedrijf kan zo meer middelen vrij maken 
voor Kips. 
Het merk was veelvuldig in de media in 
de jaren 80 en 90 en de laatste anderhalf 
jaar ook weer. Kips geniet grote bekend-
heid onder consumenten. “Kips is een 
sterk merk en dat willen we verder ver-
sterken. Je kunt als één merk op meer 
plekken in de markt aanwezig zijn, 
waardoor het aantal contactmomenten 
met consumenten toeneemt”, zegt de 
brandmanager. 

Mentale uitdaging
Een uitdagende en veelomvattende klus. 
Een mentale uitdaging vooral, vindt 
merkdeskundige Mosmans. “Het merk 
moet ook op het vlak van nieuwe worst-
soorten de voorkeur gaan genieten. Kips 
is bijna als Spa een soortnaam geworden 
en zodoende werkt dit enerzijds voor en 
anderzijds tegen het merk.” 
Zwanenberg zal met Unox (rookworst en 
knakworst), Stegeman (droge worst) op 
ieder vlak waar het nieuwe producten 

lanceert sterke concurrenten treffen, 
waarschuwt Mosmans. Zaak is om de 
merkemoties sterk te blijven overbren-
gen, zodat het bij consumenten in het 
collectieve geheugen gegrift blijft. Dat zal 
Kips blijven doen met het bekende, iets 
aangepaste riedeltje: liever Kips ….worst 
dan gewone …worst. “Nee, het riedeltje 
heeft zijn houdbaarheidsdatum niet 
bereikt. Ook kinderen beginnen het 
spontaan te zingen”, zegt Olthof vast-
beraden. 
In het najaar komen er commercials van 
de nieuwe specials van Kips: de kook- en 
grilworsten. Met het welbekende deuntje 
natuurlijk. “Daar komt een verrassende 
invulling voor. Wacht maar af.”

Kips is de leverworst
allang voorbij

Maurice de Jong

‘Er moet minder zout in de 
Kips-producten’

Op 10 juni 1910 richtte Ricus Kips in de Amster-
damse Tweede Sweelinckstraat Kips vlees- en 
vleeswarenfabriek op. Voor de Tweede Wereld-
oorlog was dit het grootste vleeswarenbedrijf 
van Nederland. Omdat Kips aan het Koninklijk 
Huis leverde, mocht het na de oorlog het kroon-
tje voeren in het logo. In de decennia na de 
Tweede Wereldoorlog toen de moderne super-
markten ontstonden, ging Kips leveren aan 
Albert Heijn en De Gruyter. Het bedrijf bleef 
groeien en bouwde een nieuwe moderne 
fabriek elders in Amsterdam. Marktleider Kips 
exporteerde ook naar Suriname en Indonesië.
In 1964 nam Eimert Teekens Kips over van de 
familie. In 2001 verwierf Zwanenberg Food 
Group Kips.

Geschiedenis Kips

Het oude en nieuwe logo van Kips.

Kips zal in het najaar flink uitpakken met zijn specials.
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