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Management

Als commercieel directeur was

hij betrokken bij de introductie

van Nespresso in Nederland.

Tijdens die pioniersjaren kreeg

hij Nespresso in het bloed.

Tegenwoordig is Mark Leen-

ders wereldwijd in actie voor

het snelst groeiende onderdeel

van de Nestlé Groep.

Mark Leenders (1960) werkt in het Nes-
presso-hoofdkwartier aan de Route du
Lac in Paudex. Sinds september vorig jaar
is hij International Director Out-of-Home
Division en lid van het management com-
mittee van Nestlé Nespresso S.A. Zijn
kantoor kijkt uit op het meer van Lausan-
ne en op de zeilschepen in de jachthaven
van Paudex. Vlakbij Paudex, aan de oever
van het meer, is de fabriek gevestigd
waar de koffiecapsules van Nespresso
worden geproduceerd. Uitvoering en
vormgeving van het hoofdkantoor passen
bij de positionering van het merk.
De man die verantwoordelijk is voor de
wereldwijde ontwikkeling van Nespresso

Business Coffee Solutions studeerde
rechten in Utrecht en begon zijn loop-
baan bij Koninklijke Leerdam (United
Glassworks) waar hij verkoop- en marke-
tingfuncties vervulde. Toen hij in 1992
werd benaderd om als commercieel di-
recteur Nespresso Nederland op te zet-
ten, had hij het merk nog maar één keer
gezien en geproefd, op de luchthaven
van Orly. Bij die eerste kennismaking
kreeg hij al een indruk van het potentieel
van het merk op de Nederlandse markt.
Juist in die tijd kwam er meer belangstel-
ling voor luxueuze merken als Gucci en
Hermès en kreeg de consument meer

Mark Leenders heeft Nespresso in het bloed

Zo goed als de barista

Mark Leenders, sinds eind vorig jaar verantwoordelijk voor de out-of-home-divisie van Nespres-
so, durft de vergelijking van het kopje Nespresso met het brouwsel van de barista wel aan. 
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‘Kies je voor televisie, dan kun je
mensen niet overtuigen dat het

product de hogere prijs waard is’
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geld te besteden. Er moest wel enige
strijd worden geleverd voordat de Neder-
landse consument gewonnen was voor de
topkwaliteit espresso uit een hermetisch
afgesloten capsule. Die moest er om te
beginnen van worden overtuigd dat de
waarde van het nieuwe koffiemerk per
kopje ¤ 0,20 hoger ligt dan de ¤ 0,07 tot
¤ 0,08 die een kopje filterkoffie kost.
Het concept van Nespresso – koffie, ma-
chine en service – was toen nog zo nieuw
dat een algemene mediacampagne de
consument niets zou zeggen. “We hebben
de mensen vooral laten proeven. De aan-
pak van duizenden demonstraties en
samplings bleek te werken en toen er een-
maal 3.000 klanten waren, hielp de mond-
tot-mondreclame ons. Kies je voor televi-
sie, dan kun je mensen niet overtuigen dat
het product de hogere prijs waard is.”
Toen de eerste groep consumenten was
overtuigd en er een nieuwsgierigheid
naar het merk ontstond, werd het ook
voor de distributeurs van de machines
eenvoudiger de consument voor Nes-
presso te winnen. Voor het in de Neder-
landse markt zetten van Nespresso was
drie jaar uitgetrokken. Dat bleek iets te
ambitieus. De voorspelde budgetten wer-
den aanvankelijk niet gehaald. Inmiddels
is er een goede basis voor het merk on-
danks scherpe concurrentie. 

Leenmachines
Als pionier leerde Leenders hoe een nieu-
we markt voor het koffiemerk te ontwik-
kelen: opzetten van de retail-distributie,
organisatie van een relationship-cen-
trum, zorgen voor goede direct marke-
ting en opbouwen van de service. Hij was
toe aan een nieuwe uitdaging maar was
ondertussen verknocht geraakt aan Nes-
presso: hij had Nespresso in zijn bloed.
In 2003 ging Leenders op het hoofdkwar-
tier aan de slag als International Key Ac-
counts Manager voor de In-Home Divi-
sion die zich richt op de B2B-markt. Vorig
jaar maakte hij de overstap naar de Out-
of-Home Division.
Leenders is net terug uit zuidoost Azië
waar Nespresso een contract sloot met
Grand Hyatt, een topmerk in het interna-
tionale hotelwezen. De tophoreca is een

van de mondiale markten waar Nespres-
so zich met zijn Nespresso Business Cof-
fee Solutions op richt, dat wil zeggen, op
de sterrenrestaurants en de meest lu-
xueuze hotels. Een andere hotelketen
waarmee dit jaar een contract werd ge-
sloten is Radisson SAS. Ook in andere
markten wil Nespresso zich uitsluitend
met de top associëren. Een nieuwe part-
ner in het segment van de catering is
Potel & Chabot Parijs. Nespresso identifi-
ceerde ook de luxury retail als markt met
mogelijkheden. Daarbij moet worden
gedacht aan bijvoorbeeld de Prada-win-
kels. Andere markten waar de marketeers
in Paudex zich op richten zijn customer
care (banken als Citigroup, met private
banking in hun pakket) en first class tra-
vel (Cathay Pacific en Swiss). Nespresso
heeft zich tot doel gesteld de koffiestan-
daard te worden op al die locaties waar
topconsumenten bediend of, beter ge-
zegd, verwend worden. Of waar topcon-
sumenten werken, want ook op de kanto-
ren blijft Nespresso zich richten.
Een nieuwe machine moet de ambities
van Nespresso ondersteunen. Begin dit
jaar was Leenders in Nederland voor een
presentatie van de Gemini-machine tij-
dens de Horecava. De machine met twee
‘brouwkoppen’ en de mogelijkheid ook
andere dranken dan koffie te bereiden, is
bij uitstek geschikt voor de locaties van
de nieuwe klanten die Nespresso heeft
geïdentificeerd. Leenders stelt dat het
streven van Nespresso om aanwezig te
zijn op alle luxueuze locaties waar kwa-
liteit en service wordt geboden, mogelijk
wordt dankzij de nieuwe machine.

Frankrijk
Nespresso biedt Business Coffee Solu-
tions in meer dan 50 landen. De activitei-
ten ter plaatse zijn ondergebracht bij
dochterondernemingen of agenten. De
directe aansturing gebeurt door zonema-
nagers, maar een in een aantal landen is
er een directe lijn naar de internationale
out-of-home-directeur. Zo bemoeit Leen-
ders zich intensief met Frankrijk. Daar is
de bekendheid van Nespresso in de retail
al groot. Frankrijk moet in twee tot drie
jaar de huidige nummer een van de Nes-

presso-markten, thuismarkt Zwitserland,
voorbij zijn gestreefd.
Nespresso, onderdeel van de Nestlé
Groep, groeit al een aantal jaren sterk,
gesteund door de groeiende populariteit
van single serve coffee, met ongeveer
30% per jaar. Vorig jaar verkocht de on-
derneming 1,7 miljard koffiecapsules,
29% meer dan in 2004. De omzet groeide
nog harder: met 36,5% tot ¤ 528 miljoen.
Het omzetdoel voor 2010 is ¤ 1,29 mil-
jard.
Wat is de kern van het succes van Nes-
presso? Leenders noemt de kwaliteit van
de koffie. “Onze koffie wordt geselec-
teerd uit de topkwaliteiten groene koffie
van de wereld. Aan het einde van het jaar
zal vijftig procent worden ingekocht via
ons AAA-programma voor duurzame kwa-
liteit.”

Bij de kwaliteit van de koffie spelen ook
de machines een rol, zoals het thermo-
block, dat zorgt voor een bereiding met
de juiste temperatuur. De barista, de kof-
fiebarman, wordt algemeen beschouwd
als de top in de creatie van koffie. Leen-
ders vindt dat Nespresso biedt wat de
koffieartiest kan, maar dan op een
manier die van deze tijd is: dankzij de
machine en de aluminium verpakking die
de koffie beschermt tegen lucht en licht,
hoeft Nespresso niet onder te doen voor
wat voor je neus gebrouwen wordt in de
koffiebar.

a

Hans Reichart
H. Reichart is freelance journalist.

George Clooney moet, als eerste beroemdheid in Nes-
presso’s celebrity campagne het merk helpen een icoon
voor premiumkoffie te worden. 
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‘Onze koffie wordt geselecteerd uit
de topkwaliteiten groene koffie van
de wereld’


