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Nieuwe soepen op de markt zetten is
jongleren. Rond september, het begin
van het soepseizoen, vinden de nieuwe
introducties plaats waarbij een balans
moet worden gevonden tussen het bou-
wen aan het basisassortiment en vernieu-
wing. Honig onderscheidt drie typen
introducties:
1. Onderhouden van het basisassorti-

ment door middel van kwaliteitsver-
betering en het aanbieden van variatie
op bestaande concepten.

2. Een vernieuwing voor de consument
zonder dat fundamenteel nieuwe
technologische kennis is vereist,
‘smart & simple’ genoemd.

3. Fundamentele innovatie, waarbij
technologische vernieuwing en consu-
mentenbehoeften worden samenge-
bracht.

Binnen Honig wordt aan port-
foliomanagement inhoud
gegeven door middel van pro-
ductontwikkelingsprojecten op
alle drie niveaus. De nieuwe 1-2-
3-soep, die in september wordt
geïntroduceerd, is een smart &
simple-project. Het biedt de
onervaren kok de mogelijkheid
om versgemaakte soep supersnel
op tafel te zetten.

1-2-3
Het concept 1-2-3-soep werd
gevormd op basis van nieuwe infor-
matie over de consument, maar met
een technologie die al ‘op de plank’
lag. Het is een smart & simple-pro-
ject, waarbij een nieuwe toepassing
werd gevonden voor een technologie

die eerder binnen het bedrijf was ontwik-
keld. Bij de start van het project was het
lastig R&D-mensen te overtuigen van het
vernieuwende van 1-2-3-soep. Daarvoor

is een omgeving nodig waarin met
enthousiasme wordt gewerkt aan de toe-
passing van bestaande technologien en
waarin gedacht wordt in concepten (en
niet slechts in smaakvarianten).
Binnen Honig wordt deze cultuur

gecreëerd door medewerkers van alle
disciplines te betrekken bij de ideeënge-
neratie en de Project Start Up (PSU). Mul-
tidisciplinair werken zorgt niet alleen
voor betrokkenheid, het wordt ook erva-
ren als een mogelijk tot verrijking van
een concept. Zo geeft een verkoopmede-
werker in een vroeg stadium verpak-
kingswensen, schapvisie en prijsniveaus
aan in een project. Na de PSU is een
kernteam van twee tot vier personen ver-
antwoordelijk voor de verdere uitvoering.
Voor ieder teamlid zijn een aantal men-
sen van verschillende disciplines beschik-
baar om ad hoc te kunnen worden inge-
zet bij het oplossen van specifieke pro-
blemen.

Product en ontwikkeling

Dominique van Loon en Johan Sanders
Ir. D. van Loon en dr. ir. J. Sanders zijn gastauteur voor

VMT.

Innovatie
Dit artikel is het tweede uit een
reeks waarin aan de hand van een
recente innovatie wordt inge-
zoomd op het achterliggende pro-
ces. In deel 1 (VMT 2004, nr. 8, p.
23) werd Caffiato Iced van Douwe
Egberts belicht. In deze serie
staat het innovatieproces cen-
traal, niet het concept of product.
In deel 2 aandacht voor Heinz met
1-2-3-soep van Honig. De auteurs
spraken met Suzanne Leijendek-
kers, innovation manager Nort-
hern Europe, en Theo van Uffelen,
marketing manager Honig a.i.,
over innovatie in het soepschap.

Smart & simple
Een smart & simple-project kan
binnen een heldere organisatie
snel en efficiënt worden uitge-
voerd. De uitdaging bij smart &
simple-projecten zit hem in het
onderkennen van de behoefte van
consumenten en hiermee het
erkennen van het vernieuwende
van een concept.

Nieuwe soepen op de 
markt zetten is jongleren

De Nederlandse keuken kent verschillende

typen koks met elk zijn eigen wensen en eisen.

Honig brengt deze behoeften in kaart en intro-

duceert op basis daarvan nieuwe producten op

drie niveaus.

Met 1-2-3-soep van Honig zet de
onervaren kok supersnel een
versgemaakte soep op tafel.

1-2-3-soep van Honig

Innovatie op drie niveaus


