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Marketing

Een metamorfose in verpakkingen en 
mediastrategie, zes introducties en grap-
pige namen voor hardlopers. Daarnaast 
krijgen alle Bolletje-producten dezelfde 
uitstraling en wordt na de zomer een 
grootse reclamecampagne gestart om 
alle veranderingen te communiceren. 
Toegegeven, het is vooral een cosmetische 
verandering, want aan de inhoud van de 
verpakkingen verandert niets. Maar voor 
een familiebedrijf als Bolletje is een mer-
kenoperatie op deze schaal ongekend. 

Facelift
En niet zonder risico’s. De verpakkingen 
gaan er écht anders uit zien, met veel 
rood en soms hilarische naamgevingen 
als ‘Nogal lange koekjes’. Qua naam 
volgens commercieel directeur Rob Wil-
lemsen “Veel meer Bolletje, dan ‘Einde-
loos’.” Of ‘Landoogst’ die straks ‘Koek 

die kruimelt, noten’ gaat heten. Testen 
laten zien dat de consument enthousiast 
reageert. Toch moet de praktijk uitwijzen 
of Bolletje hiermee geen verwarring zaait 
in het schap. 
Anderhalf jaar is Bolletje bezig geweest 
een nieuw gezicht aan zijn product-
portfolio te geven. Een facelift was hard 
nodig. De laatste vijftien jaar is het Bolle-
tje-assortiment (zie kader) flink uitgedijd 
door line-extensions, nieuwe productlij-
nen en merkovernames. Versnippering 
was het gevolg. Bovendien ontbrak het 
aan consistentie in verpakkingsdesign 
en communicatie. Grote gemene deler 
was het Bolletje-logo op producten als 

Is Bolletje de weg kwijt of is de radicale omslag in de marketingstrategie een gouden greep? 

Dat vroeg de landelijke vakpers zich af tijdens een presentatie van de toekomstplannen van  het 

familiebedrijf in juni. Bolletje kiest voor een oer-Hollandse aanpak met een dosis humor en gaat 

‘Ik wil Bolletje’ als billboard op al zijn verpakkingen promoten. 

OpMerkelijk Bolletje kiest voor metamorfose in verpakkingslijn

Marketingstrategie op billboar dformaat

‘Illustraties komen bijna 
kinderlijk over, maar iedereen 
vond het leuk’

Winkelwagen met nieuwe introducties en bestaande assortiment in nieuw jasje.
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beschuit, Landoogst-koeken, kinder-
koekjes, pepernoten en roggebrood. 
Maar het bakkertje alleen is niet krachtig 
genoeg om Bolletje er als A-merk in het 
schap uit te laten knallen. Bolletje dreig-
de onzichtbaar te worden. Hoewel het 
familiebedrijf geen uitspraken doet over 
het rendement van zijn portfolio, kan het 
haast niet anders dat merkartikelen met 
de opkomst van private labels aandeel 
hebben moeten leveren. Bolletje – zelf 
ook een huismerkproducent – moest wel 
stappen ondernemen om zijn merkaan-
deel op peil te houden.

Bedrijfs-DNA
Op zoek naar vernieuwing is Bolletje 
volgens algemeen directeur Geert Jan 
van Ark terug gegaan naar zijn kern-
waarden. De sterke punten van het merk 
moesten beter tot uitdrukking komen 
in de grafische communicatie. Hierbij 
werd onorthodox te werk gegaan. Met 
inbreng van kunstenaars, industrieel ont-
werpers, merkendeskundige Eric Bartels 
van Unthink, creatief supervisor Lode 
Schaeffer van het Amsterdamse reclame-
bureau S-W-H, Bolletje’s verpakkings-
ontwerpbureau Brummelkamp Hoekstra 
en uiteraard directie en stafleden werd 
het bedrijfs-DNA ontrafeld en vertaald 
naar een nieuw marketingconcept. “Het 
merk had goede eigenschappen, kwam 
uit marktonderzoek. Was sympathiek en 
bekend in Nederland, maar het bleek 
niet precies ergens voor te staan.”

Billboard
Maslov’s behoeftepyramide stelde het 
team in staat een helder profiel van 
Bolletje te schetsen met onderin de 
instrumentele waarden: “Zoals ons ‘Bak-
ker zijn’, maar geen ‘warme bakker’, 
want dat zijn we eigenlijk niet. En ‘voor 
iedereen’ en ‘niet te duur’.” In de top 
van de pyramide kwamen de mentale 

waarden. “‘Vrolijk’ en ‘verassend’, dat 
zit in ons DNA. En helemaal bovenin de 
kernwaarden: ‘ondeugend’, ‘ontwape-
nend’ en ‘echt’.” Deze zelfanalyse was de 
basis voor het definiëren van een nieuwe 
verschijningsvorm aan de hand van 
archetypes als ‘blij worden’, ‘sociaal’ en 
‘even plezier’. “Ons verpakkingsbureau 
is er mee verdergegaan, samen met 
marketeers, voedingsdeskundigen, en 
eigen knowhow. Daar zijn campagnes en 
verpakkingen uitgekomen. De gedachte 
was: de verpakking moet een billboard 
zijn.”

Moppentrommelhumor
Een billboard is het geworden. Op alle 
vernieuwde verpakking van ruim vijftig 
Bolletje-producten domineert het rood. 
Bovenaan de facing prijkt de slogan ‘Ik 
Wil’ met daarnaast het logo. Hieronder 

groot gedrukt ‘Bolletje’ en midden of 
onderaan de verpakking in vet witte let-
ters de naam van het product. Het gra-
fisch design kan zo uit een cartoon van 
FC-Knudde komen. Bij ‘Koek in kuip’ ligt 
een gefotografeerde plak ontbijtkoek in 
een primitief getekend blauw ligbad op 
pootjes. Een beetje moppentrommelhu-
mor, op het flauwe af. Is het allemaal niet 
té leuk geworden? “Illustraties komen 
bijna kinderlijk over,” geeft Van Ark toe, 
“maar iedereen vond het leuk. Een van 
onze nieuwe producten heet ‘chips voor 
bij de koffie’. Een half gechocolateerde 
biscuit in een koker met een knipoog 
naar Pringles in koker. ‘Koekjes als 
ontbijt’ is een koekje voor kinderen dat 
net zo gezond is als een boterham. Het 
bevat exact zelfde voedingswaarde als 
een bruine boterham met halvarine en 
hagelslag. En ‘Koek om te breken’ is puur 

Reportage

OpMerkelijk Bolletje kiest voor metamorfose in verpakkingslijn

Marketingstrategie op billboar dformaat

Nieuwe tiensecondenreclameshots geen lulkoek.

Commercieel directeur Rob Willemsen toont 
een nieuw kinderproduct.

Algemeen directeur Geert Jan van Ark wil 
Bolletje-merk beter over het voetlicht krij-
gen.
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Beschuiten worden in volcontinudienst op doordeweekse 
dagen geproduceerd. Het hele proces van deegbereiding tot 
en met voorbakken, doorsnijden en afbakken van de beschui-
ten is volledig geautomatiseerd en duurt 3,5 uur. Hiervoor zijn 
vier lijnen beschikbaar. Het mengen van basisingrediënten als 
bloem, gist, zout, beschuitgelei (stroop + vet) en eieren tot 
een soort oliebollenbeslag gebeurt vanuit de controlekamer. 
De continukneder fabriceert een basisdeeg dat Bolletje door 
het achteraf toevoegen van ingrediënten opwerkt tot merkbe-
schuit of  huismerkproducten. Voor volkorenbeschuit komen 

er bijvoorbeeld extra vezels bij en in Bolletje-beschuit komen 
extra (scharrel)eieren, suiker en bloem. Zo kan de fabriek flexi-
bel verschillende soorten beschuiten bakken, ook in kleinere 
charges. Na het herkneden van het basisdeeg, maakt de verde-
ler bolletjes die in beschuitvormen afrijzen. Door het draaien 
van de bakvorm ontstaat een plat broodje dat op 280°C wordt 
voorgebakken. Na het doorsnijden worden de twee helften 
afgebakken in een aflopend temperatuurtraject (210 naar 
160°C) gedurende 20 minuten afgebakken om te kleuren en te 
drogen.

Van (deeg)bolletje tot gebakken beschuiten

 Johan Levering, hoofd opleidingen, toont 
een bolletje beschuitdeeg dat als basis 
dient voor alle beschuitproducten.

  Bolletje en bakvorm, een twee-eenheid.
  Bakvorm met inkeping zorgt voor onder-

scheid.

  Beschuiten na afbakken.
 Naturel en volkoren Bolletje-beschuit 

krijg inkeping.
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Vincent Hentzepeter

genieten van koek in een reepverpakking 
waarvan je stukjes af kunt breken als bij 
chocoladetablet.”

Geen big bang
Bolletje kiest niet voor een ‘big bang’. 
Eerst laat het bedrijf de nieuwe produc-
ten en een beperkt aantal omgebouwde 
artikelen instromen. Vanaf het najaar 
volgt de rest. Zo kan  Bolletje de eerste 
reacties peilen en eventueel bijsturen. 
Een mooie testcase zijn de Eindeloos-
koekjes die straks in de gerestylde ver-
pakking als ‘Nogal lange koekjes’ door 
het leven gaan. Ze zijn onderdeel van de 
nieuwe reclamecampagne waarin telkens 
in tien seconden een flitscommercial 
wordt getoond. Een beetje YouTube op 
zijn Tukkers. Voor Bolletje geen blokken 
van dertig seconden, maar reclameshot 

van telkens tien seconden. “Kort en snel 
en uitgebreid getest. Er zijn er vijfentwin-
tig gemaakt met een ingewerkt team in 
tweeënhalve dag. Mensen zijn getraind 
om snelle beelden te zien. Daar sluiten 
we op aan. Bovendien wilden we met 
deze aanpak opvallen.”

Campagne
Opvallen doen de reclamefilmpjes zeker. 
Een voorbeeld is een dame die voor een 
schap met producten met lulkoek staat. 
Dan verschijnt er een gedachtespinseltje 
en een pak ‘Ik wil Bolletje Gebakken 
Lucht’, krokant koekbolletjes met choco-
ladeomhulling. 
Willemsen blikt terug op een geslaagd 
vernieuwingstraject. “Het liep als een 
speer en de  consument was niet gecho-
queerd – waar we bang voor waren. We 

zijn een beetje terug bij af, je komt uit bij 
je roots.” De handel is volgens Willemsen 
enthousiast. “De opnamebereidheid is 

groot. De zes nieuwe producten nemen de 
meeste direct op! ‘Tijd dat er wat gebeurt’, 
hoorden we vaak.” De uitrol van de nieu-
we product is reeds begonnen. Vanaf week 
36 gaat de campagne groots lopen. “Met 
een aantal verrassingen!” 

Aantal medewerkers:
550, waarvan 100 flexwerkers

Vestigingen 
Almelo (beschuit, sticks, broodspecialiteiten (voormalige Kel-
derman Naarden), koek, taai en kruidnoten)
Amsterdam (voormalige Jaffa-bakkerijen met pitabrood en 
bagels)
Heerde (hartige snacks, koekjes, biscuit, knäckebrood) 

Portfolio* 
25% beschuit
20% ontbijtproducten
18% koek en biscuit
18% brood, inclusief pita
12% seizoensproducten, waaronder kruidnoten en speculaas
7% zoutjes
*Incl. private labels honderden producten

Bolletje begon in 1867 als ambachtelijke bakkerij G.J. ter Beek 
in Almelo startte in 1954 op huidige locatie aan de Turfkade 
met twee beschuitlijnen (die nu nog operationeel zijn). In 
1954 doopten de gebr. Ter Beek het bedrijf om in ‘Bolletje’ 
naar het bolletje deeg waarvan na het voorbakken en door-
snijden twee beschuiten worden gemaakt. In de jaren zestig 
volgden kleinere overnames en kwam de roggebroodproduc-
tie op gang gevolgd door  (ontbijt)koekproducten en brood. 
Omdat het bedrijf direct veel grond had aangekocht, kon 
Bolletje blijven uitbreiden. Zo is er vorig jaar nog een nieuw 
gebouw gereed gekomen met een oppervlak van 10.000 m2 
dat voor de helft als magazijnruimte en voor de helft voor 
nieuwe lijnen is ingeruimd, waaronder de broodproductie die 
eerst in Naarden (Kelderman) zat. Sinds 2001 is de familie Ter 
Beek uit de directie gestapt en maakt zij deel uit van de Raad 
van Commissarissen. De dochters hadden namelijk andere 
ambities. Wel is er volgens de huidige directie minimaal drie 
keer per jaar intensief overleg met de aandeelhouders, zodat 
de familie nauw betrokken blijft bij de ontwikkelingen. De 
reclameslogan ‘Ik wil Bolletje’ dateert van 1959 en is in de 
jaren negentig weer van stal gehaald.

Over Bolletje 

Controle op productspecificaties. Van kruidnotendeeg kruidnoten vormen. In de koekfabriek komt er bij de 
charges nog handwerk kijken.

‘De consument was niet 
gechoqueerd – waar we bang 
voor waren’


