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Michiel F. van Ginkel (48) is de man die het merk HAK weer op de kaart zette. Onder 
zijn bewind groeide de omzet flink en regende het innovaties. Na zeven jaar neemt 
hij afscheid met als belangrijkste wapenfeit de introductie van de 1-2-open deksel. 
“Mijn opvolger moet maar kijken of hij/zij door wil met Martine Bijl.”

HAK-topman Michiel F. van Ginkel neemt na zeven jaar afscheid

‘Ik had graag een  
grote overname 
gedaan’
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Vertrekkend HAK-directeur Van  
Ginkel: “Mensen zijn geneigd  
nieuwe producten snel te proberen 
omdat ze HAK kennen als een  
vertrouwd merk.”
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Op sommige bezoekerspassen van HAK prijkt nog steeds de 
naam van Heinz. Een relikwie bijna, want ruim zeven jaar 
geleden nam Neerlands Glorie, onderdeel van investerings-
vehikel NPM Capital, de conservenfabrikant over van Heinz. 
Over de bezoekerspas zegt vertrekkend topman Michiel van 
Ginkel: “Tsja, zonde om weg te gooien.” Dit zegt alles over HAK 
dat weer een oer-Hollands imago heeft, waar nuchterheid en 
misschien ook wel zuinigheid regeren. Twee halen, één betalen, 
tweede artikel halve prijs en van HAK PastaGroenten tot Mar-
tine Bijl: het bedrijf valt weer op in het schap en heeft weer een 
herkenbaar gezicht voor het Nederlandse publiek. 

Neerlands Glorie
Hoe anders was dat toen Heinz nog de scepter zwaaide in Gies-
sen: nauwelijks innovatie en marketinginspanningen, kortom 
HAK was een ingeslapen merk. Ok, geeft directeur Van Ginkel 
toe, het merk miste elan, maar het was niet zo erg als het vanuit 
de buitenwereld leek. Hij droeg zelf deels verantwoordelijkheid 
voor de keuzes die voor dit typisch Nederlandse merk gemaakt 
moesten worden. 
Van 2003 tot 2005 leidde Van Ginkel de marketing en innovatie 
van alle Heinz-merken, inclusief HAK. Hij beaamt dat het con-
servenmerk niet genoeg aandacht kreeg. “Dit was voor Heinz 
de juiste keuze, maar niet voor HAK. We zagen toen meer 
mogelijkheden met Honig en Karvan Cévitam. Destijds had 
Heinz dertien merken. De middelen ontbraken om die allemaal 
in gelijke mate te ondersteunen.” In 2005 kreeg Van Ginkel de 
kans om het goed te maken. Hij begeleidde de overname 
namens Heinz en werd door Neerlands Glorie gevraagd HAK 
nieuw leven in te blazen. Hij kreeg hier als eindverantwoordelij-
ke voor alles binnen het bedrijf alle ruimte voor. Hij constateer-
de dat onder die dikke laag stof een merk verscholen lag met 
veel potentie: groot en met veel trouwe gebruikers. Van Ginkel 
bouwde een geheel nieuwe commerciële organisatie op en zet-
te volop in op innovatie en marketing. 

Huismerken 
HAK’s nieuwe strategie had consequenties voor de productie 
van huismerken en voor Koeleman en Jonker Fris; merken die 

Neerlands Glorie in 2006 overnam. De fabriek van Jonker Fris in 
Heusden sloot in 2008 de deuren en het merk hield de facto op 
te bestaan.  
In 2007 maakte Van Ginkel de keuze om alle pijlen op het HAK-
merk te richten en op glas. De producten van Jonker Fris (onder 
andere taartvullingen) en Koeleman (tafelzuren) werden onder 
de HAK-paraplu geschoven. Een juiste keuze redeneert hij, 
want de omzet van HAK nam toe van €54 miljoen in 2006 tot 
€95 miljoen in 2011. Wel is dat nog altijd minder dan de omzet 
van €110 miljoen in 2005 toen moederconcern Neerlands Glorie 
nog drie merken voerde en volop huismerken produceerde. 
Waarom niet én focussen op HAK én doorgaan met huismer-
kenproductie? “Iedereen hier is merkgeoriënteerd. Voor private 

label hadden we meer in blik moeten investeren en dat wilden 
we niet. 60% van de conserven is in glas verpakt en dat komt 
door HAK. Nederland is een glasland”, zegt een trotse Van  
Ginkel.

Revival HAK
De oud-manager van Heinz wist HAK in een tijdsbestek van drie 
jaar weer boven Jan te krijgen. De relatie met de handel verbe-
terde zienderogen en Nederlanders spraken weer over de pro-
ducent van groente- en fruitconserven. ‘Hee, HAK is terug’, 
hoorde Van Ginkel vaak van familie en kennissen. Door de prij-
zenoorlog in de supermarkten in 2005 kromp het assortiment 
flink in. “Edah haalde ons zelfs helemaal uit de schappen.” Kla-
gende klanten zorgden voor een snelle terugkeer in het schap. 
Van Ginkel onderstreept HAK’s revival graag aan de hand van 
een aantal cijfers. In 2006 kochten 4 miljoen huishoudens mini-
maal één HAK-product per jaar, in 2011 steeg dat aantal naar 5 
miljoen. Als gevolg daarvan groeide ook het marktaandeel van 
20% in 2006 naar 28% in 2012. In 2010 denderde HAK weer de 
top-tien binnen van de meest gewilde merken in het super-
marktkanaal. Vijf jaar eerder bungelde het merk rond plaats 
dertig. En dan de supermarkten. Lagen er rond 2005 gemiddeld 

‘Iedereen is hier merkgeoriënteerd’

Van Ginkels grootste innovatie was de 1-2-open deksel in 2011. 

Michiel F. van Ginkel (Amsterdam, 30 april 1964) studeerde 
Farmacie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveer-
de daarna in Leiden, alvorens in 1992 het bedrijfsleven in te 
gaan. 
 
Neerlands Glorie conserven bv 2005-2012
Algemeen directeur
The H.J. Heinz Company  2001-2005
Verschillende senior marketing- en managementfuncties
The Greenery International bv 1997-2000
Directeur marketing
The Procter & Gamble Company 1992-1997
Diverse technische managementfuncties in Nederland,  
Rusland en Scandinavië.

Van Ginkel is getrouwd en heeft twee kinderen.
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sche groenten van HAK en de producten met 0% zout lopen 
matig. Maar omdat er een duidelijke vraag naar is vanuit de retail 
en de consument – er is bijvoorbeeld veel aandacht voor zoutver-
mindering – wil HAK in de behoefte aan zoutloze producten blij-
ven voorzien. Hoewel HAK het ene na het andere product intro-
duceert, is het kernassortiment al zestig jaar ongewijzigd. “Daar-
omheen moet je blijven vernieuwen en verrassen. Dat is de key. 
Stop je hiermee dan breng je de vitaliteit van je bedrijf in gevaar.” 

Martine Bijl 
Een van de eerste acties die Van Ginkel ondernam toen hij in 
2005 aantrad als nieuwe CEO was Martine Bijl -‘u moet de 
groenten van HAK hebben’- terugbrengen op tv. In Management 
Team noemt marketingspecialist Paul Moers haar ‘oma Bijl’ die 
jongeren totaal niet aanspreekt. Van Ginkel: “Onze doelgroep is 
30+ en die moeten we bedienen. Het gaat er niet om of de 
reclames leuk zijn. Bijl vertolkt HAK’s kernwaarden: kwaliteit, 
Hollandse nuchterheid en jezelf niet zo serieus nemen. Dat we 
jongeren minder aanspreken begrijp ik. Maar we richten ons 
dus primair op een oudere doelgroep.” Is het niet eens tijd voor 
een nieuw HAK-icoon? “Mijn opvolger moet maar kijken of hij/
zij door wil met Martine Bijl.”

Missie volbracht
Van Ginkels loopbaan bij HAK lijkt er één van louter hoogte-
punten. Maar dieptepunten vielen ook te noteren. Bij een reor-
ganisatie in 2008 bleven maar 191 van de in totaal 300 mede-
werkers van Neerlands Glorie over. Een moeilijke maar noodza-
kelijke stap. “We moesten fors ingrijpen om kosten te 
compenseren in algemene zin. Het gevecht om het schap is 
hard en we hebben minder klanten door consolidatie in het 
supermarktlandschap. Als bedrijf moet je topfit zijn.” 
Van Ginkel ziet het als een persoonlijke teleurstelling dat het in 
zeven jaar HAK niet is gelukt een buitenlandse acquisitie te 
doen om HAK’s positie in Noord-Europa te versterken. Naast 
Nederland is het bedrijf actief in Duitsland en België. “We heb-
ben wel pogingen gedaan, maar het is niet gelukt.” Op de 
reden van de mislukking wil hij niet te diep ingaan. “We waren 
niet de enige en de beschikbaarheid van financiën moet er ook 
zijn.” Wel wil hij kwijt dat het in alle gevallen ging om buiten-
landse partijen actief in de verwerking van groente en fruit. 
Op 48-jarige leeftijd ziet Van Ginkel zijn missie bij HAK als  
volbracht. Eerst zes weken naar de Verenigde Staten om een 
managementcursus te volgen. En daarna? “Ik zou graag nog 
een keer in het buitenland werken. De VS spreekt me wel aan.”

vijftig HAK-items op de plank, nu is dat gegroeid naar bijna 
negentig. 

1-2-open deksel 
Als er één ding opviel tijdens Van Ginkels tijd als hoogste baas bij 
HAK was het wel de continue stroom aan innovaties: PastaGroen-
ten, bonenschotels, stampotjes, snackaugurkjes, Verwenfruit, 
Zon&Fruit en de uitbreiding van de rode koolvarianten. En de 
HAK-groente met 0% zout, die in de media veel aandacht gene-
reerde. Maar lang niet zoveel als de 1-2-open deksel waar Van 
Ginkel het meest trots op is. De ene na de andere prijs sleepte 
HAK in de wacht met de innovatie waar vijf jaar koortsachtig aan 
is gewerkt. Nu zit de makkelijk te openen deksel alleen nog op de 
appelmoespotten, volgend jaar moet het hele assortiment over 
zijn. Het is belangrijk dat de nieuwe deksel dezelfde performance 
heeft als de oude. Dit vergt aanpassingen in het transport en pro-
ductieproces. Want zaken als goede stapelbaarheid en houd-
baarheid moeten ook met de 1-2-open deksel gegarandeerd blij-
ven. Het Delftse ontwerpbureau Plato Design maakte HAK attent 
op de deksel. “We hebben geen patent op de vinding. Dat ligt bij 
Plato en verpakkingsproducent Crown. Wel hebben we exclusief 
gebruik tot en met 2014.”  
Met zijn innovaties begaf HAK zich buiten de gebaande paden 
van sec groenteconserven. Fruitintroducties zorgden voor een 
verbreding van het assortiment en droegen in belangrijke mate 
bij aan HAK’s succes. “Mensen zijn geneigd nieuwe producten 
snel te proberen omdat ze HAK kennen als een vertrouwd merk. 
Producten die ze normaal gesproken links zouden laten liggen.” 

Niet alles werd goud
Maar niet alles wat Van Ginkel aanraakte, veranderde in goud. Zo 
verdwenen de Hak in de Mix potjes en werden na vier jaar de kin-
derproducten Appel Moezzz en Bananen Moezzz vervangen door 
cupjes en knijpzakjes van de HAK Fruitsnack. “Dit speelde beter 
in op hoe kinderen een product consumeren.” De sappen van 
HAK gingen helemaal uit het schap. De flesjes groente- en fruit-
sap van HAK Fusion liepen niet goed door de prijs (€0,99) en 
omdat de naam te Engels was voor een oer-Hollands merk, legt 
Van Ginkel uit. 
Als opvolger kwam HAK Puur Sap. Een product met 100.000 unie-
ke gebruikers. Niet slecht, zou je zeggen. Maar HAK besloot de 
stekker er begin dit jaar uit te trekken. Een duidelijk groeiper-
spectief ontbrak volgens de vertrekkend topman. Ook de biologi-

Maurice de Jong

Van Ginkel is toe aan 
een nieuwe uitda-
ging, misschien wel 
in het buitenland.
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1952: familie Hak begint met productie van groenten
1962-1964: professionalisering en introductie glazen pot 

zonder statiegeld
1985: reclamecampagne Martine Bijl begint
1992: overname CSM 
2001: overname Heinz 
2005: overname Neerlands Glorie
2006: herlancering campagne Martine Bijl
2009: marktleider in België
2010: winnaar bronzen Effie met ‘u moet de groen-

ten van HAK hebben’-campagne
2011: introductie 1-2-open deksel
HAK in Giessen telt 191 werknemers en produceert jaarlijks 
50 miljoen kilo groente- en fruitconserven.

Historie HAK


