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Food Management
Food Manager

Carel van Bemmelen, directeur holding Neerlands Glorie:

‘Innoveren en commun
het antwoord op de prijz
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“We vinden onze producten prachtig. Wat mooi is, moet mooi blijven en daar gaan
we met innovatie en communicatie voor zorgen.” Dat zegt Carel van Bemmelen,
directeur van de kersverse holding Neerlands Glorie, die sinds half oktober de mer-
ken Hak en Jonker Fris onder zijn hoede heeft.

Naam: Carel van Bemmelen
Functie: Brein achter en direc-
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Carel van Bemmelen
voelt de passie om
Nederlandse bedrij-
ven te redden. 
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Bedrijfskundige Van Bemmelen heeft gevoel voor innovatie. Bij
Kortman Intradal was hij het brein achter de succesvolle Ambi
Pur Toilet Flush en verbond hij schaatsheld Rintje Ritsema aan
het merk Sanex. Hij leidde het Zweedse diepvriesbedrijf Findus,
dochteronderneming van Nestlé en bij United Biscuits blies hij
het merk Verkade nieuw leven in. Daar kwam ook zijn passie
voor het oer-Nederlandse bovendrijven en ontstond het idee
voor het concept Neerlands Glorie. “Ik doe dit niet alleen om
geld te verdienen, maar ook vanuit de passie om typisch Neder-
landse bedrijven te redden”, verklaart hij met twinkelende
ogen.

Gevoel
Traditionele producten met een gevoelsbeleving, dat is waar
Neerlands Glorie voor staat: “Denk aan producten die associa-
ties oproepen met de kookkunsten van je moeder of die een
stukje van onze cultuur in zich dragen. Merken als Hak en Jon-
ker Fris, met producten van Hollandse bodem en reclamespot-
jes als Martine Bijl die een huilend doperwtje op schoot heeft
zijn daarvan voorbeelden bij uitstek. Maar in feite komen alle
merken die te vinden zijn in een gemiddeld keukenkastje in
aanmerking voor de holding”, zegt Van Bemmelen.
Volgens Van Bemmelen hebben consumenten behoefte aan
merken die een vertrouwd gevoel geven. “Mensen zien de we-

reld steeds meer veranderen door de invloed van internationale
wetgeving en de komst van multinationals die bepalen wat er in
de supermarkt te koop is. Maar liefst zeventig procent van wat
we eten is afkomstig van Amerikaanse of Zwitserse producen-
ten. En dat terwijl de doorsnee burger nog altijd het liefst Hol-
landse pot eet, zoals aardappelen, groente en vlees en boter-
hammen met kaas en hagelslag. Met Neerlands Glorie wil ik
mensen laten zien dat wat van dichtbij komt ook lekker is.”
De oprichting van Neerlands Glorie is een gezamenlijk initiatief
van Van Bemmelen en NPM Capital. “NPM zorgt voor de finan-
ciële ondersteuning, de beleidsstrategie en de aansturing van
de bedrijven komt voor mijn rekening. Overigens ben ik geen
general manager van Hak of Jonker Fris, ik geef alleen strategi-
sche sturing aan het managementteam”, benadrukt hij. Van
Bemmelen vindt het ‘heerlijk’ om samen te werken met NPM
Capital: “Het is een Nederlands georiënteerde participatie-
maatschappij die op de lange termijn denkt en begrijpt dat
twee jaar te kort is om een bedrijf om te bouwen.”

uniceren is
jzenoorlog’

Hak
Hak, opgericht in 1925 en gevestigd in Giessen, is van
oorsprong een familiebedrijf dat sinds 2001 onderdeel
was van de Amerikaanse multinational Heinz. Het assor-
timent van Hak telt ruim 50 producten die geëxporteerd
worden naar meer dan twintig landen, waaronder Duits-
land, België en de Nederlandse Antillen. Hak heeft in
Nederland een marktaandeel van ruim 60% in de markt
voor groenten in glas. Afgelopen oktober werd Hak
opgenomen in de holding Neerlands Glorie. 

Eenvoudig
De strategie om Neerlands Glorie tot een succes te maken is ei-
genlijk heel eenvoudig: innoveren en communiceren. “Wil je
een merk actueel houden, dan moet je meegaan met voeding-
strends en nieuwe producten blijven ontwikkelen. Veel A-merk-
fabrikanten zien innovatie als een methode om extra winst te
genereren. Ik zie het als een methode om marktaandeel te ver-
groten”, benadrukt hij. 
De prijzenoorlog vindt hij juist een reden om te innoveren. “Met
innovatieve producten kun je je onderscheiden van concurren-
ten. Het slechtste antwoord op de prijzenoorlog is prijsverlaging.
Een innovatief product van een A-merkfabrikant mag best wat
duurder zijn dat van een huismerk, zolang het verschil maar niet
groter wordt dan tien tot twintig procent en zolang je de consu-
ment maar duidelijk maakt waarom je product duurder is.”

Niet waar
Bij merken als Hak en Jonker Fris is de afgelopen vijf jaar niet of
nauwelijks geïnvesteerd in innovatie en communicatie. “Veel
mensen denken dat er in potjes van Hak en Jonker Fris geen
verse groente of fruit zit en dat ze conserveringsmiddelen be-
vatten. Niets is minder waar. De groente van Hak is van hoge
kwaliteit en wordt na de oogst binnen enkele uren verwerkt.
Kom daar maar eens om in de supermarkt, waar bijvoorbeeld
sperziebonen in de wintermaanden komen uit landen als Egyp-
te en Israël en dagenlang onderweg zijn voordat ze worden ver-

‘Met Neerlands Glorie wil ik mensen laten
zien dat wat van dichtbij komt ook lekker is’

Neerlands Glorie koestert de spotjes met Martine Bijl.
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kocht”, betoogt hij. 
Van Bemmelen heeft ambitieuze doelstellingen voor de komende
jaren. “Ik zou teleurgesteld zijn als we niet met minstens vijf pro-
cent per jaar in omzet groeien. Over tien jaar moet onze omzet
zestig tot zeventig procent hoger liggen en eind 2008 zie ik ons
assortiment graag voor minstens twintig procent vernieuwd”,
vertelt hij. De aandacht gaat uit naar zowel retail als grootver-
bruikers, vooral op de Nederlandse markt, en mindere mate

ook de Vlaamse markt. “Ik verwacht dat een concept als Neer-
lands Glorie met echt Nederlandse producten vooral zal aan-
slaan in Nederland. Wat moet een buitenlander met typisch
Nederlandse producten als hagelslag of appelmoes?” 

Risico’s spreiden
Van Bemmelen wil de holding de komende tien jaar uitbreiden
met tien nieuwe merken. “Daarbij is het devies: eerst overne-
men en er dan iets moois van maken. Met meerdere merken
onder een vlag creëer je een stevig platform waarop je kunt
bouwen en spreid je risico’s.” 
Voor het komende jaar staat een flink aantal innovaties op het
programma. “Elk kwartaal komen we met iets nieuws. Zo intro-

duceren we deze winter light-appelmoes, die minder suiker dan
normale appelmoes bevat. In een later stadium komen daar
nog een paar varianten op de succesvolle Hak Appelmoezz, een
appelmoes speciaal voor kinderen, bij. Voor Jonker Fris hebben
we voor het tweede kwartaal een aantal innovaties gepland,
maar die zijn nog geheim”, lacht hij geheimzinnig. 
Behalve aan het assortiment wordt flink getimmerd aan de
communicatie. “We weten bijvoorbeeld dat de kwaliteit van
Hak-groenten hoger is dan die van huismerken en dat gaan we
communiceren naar de consument. Een eerste stap in die rich-
ting is dat de potten vanaf maart komend jaar het label ‘Voor-
keursproduct Goede Voeding’ van het Voedingscentrum dra-
gen”, illustreert Van Bemmelen.

Huilend doperwtje
Natuurlijk wordt ook Martine Bijl, jarenlang boegbeeld van
Hak, niet vergeten. “Bij de uitspraak ‘je moet de groenten van
Hak hebben’ denken veel mensen meteen aan Martine. De
spotjes roepen een positief gevoel op. Daar mogen we als pro-
ducent trots op zijn.” Of Martine Bijl op tv straks weer huilende
doperwtjes van Hak gaat troosten, is nog niet duidelijk. Zeker is
wel dat Neerlands Glorie het idee achter de spotjes blijft koes-
teren.
Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor efficiënte samen-
werking tussen Hak en Jonker Fris. “Hak is een sterker merk
dan Jonker Fris en we bekijken nu hoe Jonker Fris daarvan opti-
maal kan profiteren. Daarnaast moeten de culturen van beide
organisaties naar elkaar toe groeien. Dat is een uitdaging, want
die verschillen hemelsbreed van elkaar.”
Zo zijn de mensen van Hak, afkomstig van HJ Heinz, gewend
aan een bureaucratische werkomgeving, terwijl de mensen van
Jonker Fris uit een platte organisatie komen. “De kern is dat we
allemaal gaan denken in termen van het aantal potjes dat een
consument in de kast heeft staan, in plaats van het aantal pot-
jes dat per seconde van de productieband rolt. Ik heb er alle
vertrouwen in dat we komen tot een cultuur waarbij iedereen
zich lekker voelt. De mensen zijn enthousiast. Bovendien liggen
de bedrijven slechts vijfentwintig kilometer van elkaar, dus zijn
de meeste mensen afkomstig uit dezelfde regio: het land van
Altena, ook al zo’n mooi stukje Nederland.” 

Lisette de Jong

Jonker Fris
Jonker Fris, gevestigd in Heusden, sinds bijna een eeuw
producent van groenten en fruit in blik en glas. Het be-
drijf werd in 1999 door de Britse fabrikant Hillsdown Ltd,
die zijn naam in 2002 veranderde in Premier Foods.
Jonker Fris exporteert zijn producten naar landen in de
hele wereld, vooral Europa. Naast het ‘Jonker Fris’-merk,
wordt een groot gedeelte van de producten verkocht on-
der private label en huismerk. Het bedrijf distribueert
ook producten van het moederbedrijf Premier Foods,
zoals conserven, zuurwaren, jams, marmelades, thee,
soepen en sauzen. Sinds afgelopen oktober is Jonker Fris
onderdeel van de holding Neerlands Glorie.

‘Een innovatief
product van een A-
merk fabrikant mag
best wat duurder
zijn dan dat van een
huismerk’

‘Met meerdere merken onder een vlag creëer
je een stevig platform waarop je kunt bouwen

en spreid je risico’s’


