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Koekjes als 
ontbijt

Snackgigant Mondelēz splitst zich af van Kra�  Foods
De multilayer verpakkingsmachine in 

de Milkafabriek is afgekeken uit de  

ijsindustrie.
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productgroep, omdat tieners weinig kauwgum meer eten. Het is 

ook de meest impulsgedreven categorie. Om de tieners te berei-

ken, verkoopt het bedrijf het product daar waar tieners veel 

komen, zoals modewinkel H&M. Via acties op Facebook wordt 

de doelgroep opgeroepen om de verpakking spannender te 

maken.

Snackgedrag
Om de snackmarkt te transformeren, heeft de marketingafdeling 

de snackbehoefte van de consument uitvoerig geanalyseerd. 

Mondelēz verstaat onder snacks alles dat wordt gegeten tussen de 

In 2007 nam het voormalige Kraft Foods het Franse koekjesmerk 

Levèfre-Utile, LU, van Danone over. In 2010 volgde het Britse 

chocolademerk Cadbury na een heftige overnamestrijd. Volgens 

Tim Cofer, executive vice president, loopt de integratie van beide 

merken, en met name de Britse, volgens schema. 

Recent volgde de verrassende afsplitsing van Mondelēz Internatio-

nal van moederbedrijf Kraft Foods. Twee weken later informeerde 

Cofer de Europese pers over de strategie van het nieuwe bedrijf in 

het Zwitserse hoofdkantoor, het voormalige Europese hoofdkan-

toor van Kraft Foods. Reden voor de splitsing is dat groei voor de 

twee bedrijven afzonderlijk beter is te realiseren dan binnen één 

groot concern: “De twee bedrijven hebben een andere geografi -

sche focus en vereisen andere investeringen.” Kraft Foods explo-

reert nu nog vooral Noord-Amerikaanse merken zoals Kool-Aid 

en Jell-O, bestemd voor de retail. Cofer benadrukt dat we bij een 

nieuw bedrijf zijn. “Dit is geen Kraft Foods meer.” 

Strategie
Onder de pet van Mondelēz vallen ondanks de splitsing nog 

zeker 100 snackmerken die worden gemaakt in 59 fabrieken ver-

spreid over Europa. Cofer is van plan het bedrijf te stroomlijnen 

en het portfolio, de organisatie en het bedrijfsproces te versimpe-

len. Hij liet zich niet uit over de vraag of en welke merken er 

mogelijk verdwijnen.

De Europese markt zorgt momenteel voor bijna 40% van de 

inkomsten van het snackbedrijf. Slechts 20% komt nog uit Noord-

Amerika. Wereldwijd is het bedrijf nummer 2 in koffi e en in Euro-

pa nummer 1 met merken als Costa, Tassimo en Milicano (zie 

tabel 1 voor meer cijfers). 

De opkomende markten zijn Rusland en Oost-Europa. Om te 

groeien wil Mondelēz alles halen uit iconische merken. Er vindt 

veel kruisbestuiving plaats tussen de merken. Milka is niet alleen 

chocolade, maar ook drinks, ijs en koekjes. Het chocolademerk 

komt in acht productcategorieën voor. Ook de koekjesmerken 

doen het goed: LU is nieuw leven ingeblazen, Oreo wordt 

wereldwijd uitgerold. Belvita is een speciaal ontwikkeld vezelrijk 

koekje voor het ontbijt. Ook Chocbakery, een combinatie van de 

twee segmenten chocolade en koekjes is erg belangrijk voor 

Mondelēz.

De enige categorie waar het niet zo goed mee gaat is 

gum&candy. “Deze categorie is het minst bestand tegen de eco-

nomische crisis”, legt Cofer uit. Vooral kauwgum is een moeilijke 

Mondelēz International is de naam van het recent afgesplitste bedrijf van Kraft Foods. Met 
merken als Milka, Cote d’Or, LU en Philadelphia is het naar eigen zeggen het grootste snack-
bedrijf in Europa. Mondelēz wil de snackmarkt transformeren. Het ontbijtalternatief Belvita     
moet daarbij helpen.

Powerbrands

Mondelēz International heeft 15 ‘powerbrands’ benoemd die 
belangrijk zijn voor de groei van het bedrijf: 
Chocolade: Milka, Cote d’Or, Cadbury, Toblerone.
Koekjes: LU, Oreo, Belvita, Chocbakery.
Kauwgum/snoep: Trident, Halls.
Koffi e: Tassimo, Carte noir, Jacobs, Kenco.
Zuivelspread: Philadelphia.

CEO van Mondelēz Tim Cofer.
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De receptuur voor de Milka chocoladereep is altijd hetzelfde 

gebleven. De innovatie zit in de vulling, de laatste vulling is een 

koekjesvulling van een merk uit eigen huis: Oreo koekjes. De 

Milkarepen worden in de kenmerkende lilaverpakkingen omwik-

keld door een in 2007 geïnstalleerde verpakkingsmachine. Deze 

multilayer machine is afgekeken uit de ijsindustrie. De lijn veran-

derde van high speed naar low speed, met nog steeds een goede 

output, maar met een veel consistentere stroom, minder geluids-

overlast en minder stress voor operator en product.

Categorie koekjes
De categorie koekjes is zeer belangrijk voor Mondelēz met $11 

miljard omzet wereldwijd, waarvan $2,4 miljard in Europa. Een 

jaar geleden is het R&D-centrum in het Franse plaatsje Saclay ver-

nieuwd. Van oudsher zit hier veel ‘koekjeskennis’ door de Franse 

herkomst van het merk LU.

Koekjes worden de gehele dag gegeten en passen vooral in de 

consumentenbehoefte fuel en treat. De ‘vierde maaltijd’, een 

middagsnack, is belangrijk voor de consumptie. De categorie    

is gegroeid door veel lokale merken in te lijven. In Nederland 

was dat Liga. Deze lokale merken zorgen voor 60% van de 

opbrengst. De koekjes kunnen indrukwekkende groeicijfers 

overleggen dankzij het ontbijtalternatief Belvita (+30%), Oreo 

(+18%) en Chocbakery (+18%).

maaltijden en in plaats van de maaltijden. Ze onderscheiden drie 

redenen voor consumenten om te snacken. Consumenten hebben 

behoefte aan fuel als ze energie nodig hebben en eten dan een 

vullende snack zoals fruit of kaas. Willen ze genieten, dan zoeken 

consumenten een treat. Dit kan hartig of zoet zijn. Een boost geeft 

mentale energie, zoals koffi e of een cafeïnerijke drank. Snacken 

behoort tot de cultuur van een land. In Frankrijk is het een ape-

retief, in Nederland een tussendoortje. Veertig procent van de 

ondervraagden genoot van snacken, voor een kwart was het routi-

ne en 36% voelde zich schuldig. Fruit is het meest gesnackte tus-

sendoortje, gevolgd door chocolade. 

Grondstoffen
Mondelēz heeft net als alle koffi emerken een koffi ezetapparaat 

met pads op de markt, genaamd Tassimo. Dit apparaat wordt ver-

markt voor de hele familie. Er zijn pads voor thee, koffi e, latte en 

chocolademelk.

Cofer meldde dat in 2015 alle koffi e duurzaam gesourced moet 

zijn. Veel koffi eplantagehouders zijn echter heel klein en de nieu-

we generatie trekt naar de stad, waardoor de continuïteit van de 

koffi eproductie in gevaar komt. Door $200 miljoen te investeren 

in één miljoen koffi eboeren, probeert het bedrijf de volgende 

generatie koffi eleveranciers te behouden.

Over de ambities in duurzame cacao en palmolie liet Cofer zich 

niet uit. Een van de belangrijkste ingrediënten van een koekjesdi-

visie is de tarwe. Het grootste gedeelte van deze grondstof komt 

uit Europa. Mondelēz werkt nauw samen met de boeren om de 

kwaliteit van de tarwe te verhogen.

Categorie chocolade
In het Duitse dorpje Lörrach, vlakbij de Zwitserse grens, produ-

ceert de Milkafabriek drie miljoen repen per dag. Milka, een 

afkorting van Milk en Kakao, is een van de belangrijkste merken 

voor Mondelēz. Zeker 20 andere fabrieken van het bedrijf ontvan-

gen chocolade vanuit de fabriek in Lörrach om te verwerken in 

hun producten. De melk(poeder) voor de chocoladerepen komt 

van melkkoeien uit de nabijgelegen Alpen. In de fabriek staan zes 

productielijnen, drie voor de productie van massieve chocolade-

repen en drie voor gevulde repen. Beide lijnen draaien 24 uur per 

dag, 7 dagen per de week.

TABEL 1. MARKTAANDELEN MONDELĒZ EN WINSTAANDEEL VERSCHILLENDE        
PRODUCTCATEGORIEËN.

CATEGORIE MARKTAANDEEL EUROPA
(%)

AANDEEL IN WINST VAN 
$13 MILJARD (%)

CHOCOLADE 21 35

KOEKJES 16 19

KAUWGUM 40 8

KOFFIE 20 22

ZUIVELSPREAD 37 16
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Twee innovaties van 

Mondelez: het ontbijt-

alternatief Belvita en 

Bubbly, chocolade met 

luchtbelletjes.

De investeringen in het R&D-centrum, waar niet minder dan tien 

voedingskundigen werken, resulteerde ook in zout-, vet- en sui-

kerreductie in koekjesmerken zoals Tuc, Prince en Oreo. Zout 

heeft in koekjes de functie van smaak en zorgt voor het rijzen van 

het deeg. In Oreo-koekjes is het rijsmiddel natriumcarbonaat ver-

vangen voor kaliumcarbonaat en is een ander zout toegevoegd 

voor de smaak. Dit leidde tot een natriumreductie van 20%. Het 

recept is aangepast waardoor er geen problemen zijn bij de rijs. 

Vetreductie gebeurt via vetalternatieven en herformulering. Het 

gehalte verzadigde vetten wordt teruggebracht door boter te     

vervangen door koolzaadolie.

Ontbijten on the go: Belvita
We krijgen een rondleiding door de pilotplant van het Franse 

R&D-centrum. Twee pilotlijnen staan opgesteld die een exacte, 

maar kleine kopie zijn van de lijnen in de productiefabrieken. De 

120 mensen die hier werken, ontwikkelen per jaar 100 nieuwe 

producten, variërend van een lijnextensie tot een compleet nieuw 

product als Belvita. 

Mondelēz ontwikkelde ontbijtalternatief Belvita omdat uit onder-

zoek bleek dat mensen ontbijt wel belangrijk vinden, maar er niet 

de tijd voor nemen. Het product bestaat uit twee vezelrijke koek-

jes aangevuld met mineralen en vitaminen die samen met koffi e 

en een stuk fruit een compleet ontbijt vormen. Dit ontbijt voor 

onderweg is gelanceerd in twaalf landen, waaronder Frankrijk. 

Het is een groot succes voor Mondelēz. In drie jaar is de omzet 

verdriedubbeld. Belvita is er in verschillende smaken: chocolade, 

yoghurt met levende bacteriën, muesli, crunchy oats en bosvruch-

ten. Het bevat tarwe met koolhydraten die langzaam (gedurende 

een periode van vier uur) worden vrijgegeven. De tarwe gebruikt 

in Belvita wordt mild gemalen en gemengd waardoor de zetmeel-

korrels intact blijven en minder snel verteren in de maag. Het 

bedrijf heeft voor deze claim een dossier bij de EFSA ingediend. 

De beoordeling is nog niet bekend. 

• DIONNE IRVING •

‘De categorie gum&candy is 
het minst bestand tegen de 
economische crisis’

VOOR MEER INFORMATIE 
OVER DIT ONDERWERP
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