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Management

Uniekaas werd ruim 50 jaar geleden op-
gericht en is met merken als Uniekaas,
ZonneZuivel en Nederlander in eigen
land uitgegroeid tot marktleider in het
segment merkkazen. Internationaal
maakt het bedrijf faam met de merken
Parrano en Black Label. Uniekaas is ook
actief in Noord-West Europa, een aantal
Oost-Europese landen en het Midden-
Oosten. Het bedrijf heeft ruim 50 pro-
ducten in haar assortiment, onder de
noemers klassiek, gezondheid, culinair
of smaak. Het merendeel van de produc-
ten wordt verkocht als merkkaas, maar
Uniekaas produceert ook kazen voor pri-
vate labels.

Bekend
“We hebben in Nederland een bekend-
heid van negentig tot tweeënnegentig
procent en zijn daarmee het bekendste
kaasmerk. Mensen associëren Uniekaas
met lekker, gezond, eerlijk en authen-
tiek”, vertelt algemeen directeur Jan Bik-
ker (59) met enige trots.
Bikker, zoon van een kaashandelaar en
een slordige 40 jaar geleden afgestu-
deerd aan Universiteit Nijenrode, be-
hoort tot de oprichters van Uniekaas. Tot
1999 was hij er algemeen directeur, daar-
na was hij vijf jaar lang commissaris bij
bedrijven van verschillend pluimage,
variërend van de automotive- tot de ver-
pakkingsbranche. Vanwege een directie-
wisseling werd hij in april 2004 voor een
tweede maal algemeen directeur van het
kaasbedrijf. “De kaassector is levendig,
met spannende uitdagingen. Ik voel me
weer helemaal thuis.”

Inelastisch
Bikker maakt zich al een aantal jaren zor-
gen over de tegenvallende resultaten in

Fo
to

’s
: B

ar
t v

an
 H

at
te

m

Jan Bikker: “Merkproducten krijgen vaak een kleine ombouw tot een goedkoper private label
product. Dat leidt echter niet tot hogere omzetten.” 

Kaas is het slechtste jongetje van de supermarktklas. Oprukkende huismerken en de sluiting van

kaasboetieken hebben geleid tot een verschraling in aanbod en tot dalende afzetten en prijzen.

Jan Bikker, algemeen directeur van Uniekaas, is vastbesloten de negatieve prijsspiraal te doorbre-

ken: “We gaan met authenticiteit toegevoegde waarde leveren.”

Jan Bikker, algemeen directeur Uniekaas:

‘We gaan met authenticiteit
toegevoegde waarde l
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de kaassector. “Kaas leverde altijd veel
profijt op, maar tegenwoordig is het een
van de slechtst presterende productcate-
gorieën in de supermarkt. Wat ik steeds
weer zie gebeuren, is dat merkproducten
een kleine ombouw krijgen tot een goed-

koper private label product. Dat leidt niet
tot hogere omzetten, want kaas is een
inelastisch artikel. Er is dus geen sterve-
ling die aan de prijzenoorlog verdient en
dat is zonde voor zo’n mooi product”,
aldus de kaasliefhebber.
Bikker is vast van plan de negatieve prijs-
spiraal te doorbreken. “De zuivelsector is
van oorsprong grotendeels coöperatief
georganiseerd en aanbodgedreven. Melk
moet direct worden verwerkt, ook al is de
marktvraag even wat minder. Er is nu wel
een kentering gaande van aanbod- naar
vraaggericht.”
Door vanuit de vraagkant te redeneren is
Uniekaas in staat producten met een
hogere toegevoegde waarde te realise-
ren. “We spelen in op belangrijke consu-
mententrends zoals de vraag naar au-
thenticiteit, smaak en gezondheid. Om
kansen en risico’s te spreiden, richten we
ons zowel op de Nederlandse markt als
op internationale markten. Vooral onze
posities in de EU, Rusland en de VS willen
we verder uitbouwen”, legt Bikker uit.
Uniekaas zet komend jaar in eigen land
vooral in op de relaunch van Echte Hol-
landse Goudse. Goudse Kaas is met een
aandeel van 72,5% de belangrijkste kaas-
soort op de Nederlandse markt. Door
veranderingen in de Europese wetgeving
rond Goudse kaas zijn de voorwaarden
waaraan de kaas moet voldoen groten-
deels losgelaten. Er mag nu bijvoorbeeld
meer vocht in zitten en het is toegestaan
het rijpingsproces te versnellen. Bikker:
“Uniekaas houdt zich echter aan de au-
thentieke receptuur en het natuurlijke rij-
pingsproces. Ook garanderen we de con-
sument dat het product geen conserve-
ringsmiddelen en zo min mogelijk zout
bevat. Om dit te benadrukken krijgt de
kaas de naam Echte Hollandse Goudse

en een nieuwe verpakking. In de bijbeho-
rende reclamecampagne wordt het pro-
duct neergezet als een meesterlijk stuk
kaas, waarmee kookmeesters als Cas
Spijkers smakelijke creaties kunnen
maken.”

Smaak
Daarnaast worden komend kwartaal de
‘smaakconcepten’ van Uniekaas in de
schijnwerpers gezet. “In de Parrano-lijn
lanceren we de komende maanden een
aantal nieuwe producten. Nu brengen we
al verse kaasfondue, Black label kaasflin-
ters en Uniekaas grof geraspt voor gratin-
toepassingen op de markt.” 
Nieuw zijn ook de UnieKaas bakblokjes
die tijdens bakken, wokken en frituren
niet smelten, maar een bruin korstje krij-
gen. De technologie is gebaseerd op re-
ceptuur van Zuid-Europese kaas”, vertelt
Bikker.
In april lanceert Uniekaas bovendien drie
nieuwe kaassalades (Parisienne, Toscane
en Mediterranee) waarbij smaak opnieuw
een belangrijke USP is. “Zelf geef ik ove-
rigens de voorkeur aan kaas met een pit-
tige smaak, zoals de Black Label 18
maanden grijpt. Dat krijg je als je ouder
wordt”, grinnikt hij. “Een bruine boter-
ham met roomboter en een plak Black
Label is voor mij een mooi begin van de
dag, en een blokje Black Label met een
glas wijn een perfect dessert.”
Uniekaas komt in de tweede helft van
2006 met nog meer nieuwe producten,
maar Bikker wil daarover nog niets losla-
ten. “Uitgangspunt is ook hier dat we ons
met authenticiteit onderscheiden van pri-
vate label en inspelen op de gezondheid-
strend”, zo licht hij een tipje van de sluier
op.

Overgewicht
Gezonde kazen als Miland (20+) en Zon-
nezuivel, waarin een deel van het verza-
digde vet vervangen is door onverzadigde
zonnebloemolie, behoren nog tot een
niche. “De markt voor dergelijke produc-
ten is slechts twee procent van de totale
kaasmarkt, maar we verwachten wel dat
de vraag naar deze kazen mede dankzij
de overgewichtdiscussie toeneemt. De
afgelopen jaren is de verkoop al met der-
tig procent gestegen”, vertelt Bikker.
Uniekaas’ focus op merkkazen betekent
niet dat het bedrijf de relatie met retai-
lers, de afnemers van de private-label-
kaas, vergeet. “We willen de kaasboetiek
terug in de supermarkt, zodanig dat
retailers hiervoor geen extra personeel

nodig hebben. Dit betekent dat we kaas-
producten nog wel voor ze verpakken,
maar daarbij kaartjes leveren die de con-
sument informeren over smaak en her-
komst. Zo helpen we retailers meer
omzet te halen met betere marges. Indi-
rect worden A-merkfabrikanten daar ook
beter van. Betere marges maken alle par-
tijen scherper en creatiever in het zoeken
naar toegevoegde waarde voor hun pro-
duct.”

Medewerkers
Bikker vertrouwt er op dat Uniekaas na
het zware weer een succesvolle toekomst
tegemoet gaat. “We hebben al laten zien

dat we ook in moeilijke marktomstandig-
heden nieuwe relaties kunnen leggen en
successen kunnen boeken. Afgelopen
jaar voldeden we alweer aan de rende-
mentsverwachting. Belangrijker nog is
dat alle medewerkers er zin hebben en
dat de neuzen dezelfde kant op staan. Bij
je medewerkers, daar begint uiteindelijk
elk succes.”

De Echte Hollands Goudse wordt neergezet als een
meesterlijk stuk kaas.

‘Er is geen sterveling die aan de
prijzenoorlog verdient en dat is
zonde’

Lisette de Jong

e leveren’


