
vmt | 21 april 2006 | nr 0934

Economie

Unilever stoot junkfood af en concentreert zich op Vitality, CSM verruilt ruwe suiker voor bakkerij-

ingredienten en DSM maakt de stap van bulkchemie naar voedingssupplementen. Door innovatie

en transformatie blijft er weinig herkenbaars over van sommige bedrijven. Wat is eigenlijk hun

core business – als daar überhaupt nog sprake van kan zijn? 

“Elk bedrijf dat wil groeien, moet innove-
ren,” zegt Henk Spoon, innovatiedeskun-
dige verbonden aan het Erasmus Food
Management Instituut en aan Mare Rese-
arch, een onderzoeksbureau in Amster-
dam. “Maar in de voedingsmiddelenin-
dustrie gaat innoveren op dit moment
moeizaam omdat bedrijven in het verle-
den te weinig hebben gedaan, waardoor
het nu acuter nodig is. Jarenlang hebben
foodfabrikanten vooral gelet op de waar-
de van de aandelen, met een focus op
kostenbesparingen: processen stroomlij-
nen, standaardisering, globalisering.
Innovatie is een investeringsproces dat
niet in dat plaatje past. Maar de voe-
dingsmiddelenindustrie wordt langzaam
wakker. Dat zie je aan Danone, en Kel-

logs is ook een goed voorbeeld. Beide
hebben veel nieuwe producten geïntro-
duceerd. Maar kleinere foodbedrijven
doen er nog te weinig aan, en die kunnen
nu twee kanten opgaan: standaardise-
ring en private labels, of nieuwe techno-
logieën en nieuwe businesses.”

DSM
Een nieuwe business optuigen betekent
transformeren, iets dat in de voedings-
middelenbranche op beperkte schaal
plaatsvindt, en dan vooral door de grote
jongens. DSM, vroeger staatskolenbedrijf,
later bulkchemiebedrijf, is nu steeds
meer fabrikant van ingrediënten en voe-
dingssupplementen. Rob van Leen, Chief
Innovation Officer bij DSM legt uit: “DSM
heeft zich de laatste honderd jaar continu
ontwikkeld, dus dit is een doorlopende
transformatie. Het was een bewuste keu-
ze in de vroege jaren negentig om actief

te worden in ingrediënten. Eind jaren
negentig kochten wij Gist Broccades, het
oudste biotechnologiebedrijf in Neder-
land. Gist, de op twee na grootste gistfa-
brikant ter wereld, had een sterke voe-
dingsmiddelenpoot. Sinds 1998 zijn food

ingredients daarom onderdeel van DSM.
In Vision 2005, onze vorige langetermijn-
strategie zijn wij van de bulkchemie afge-
stapt omdat dat een cyclische business is
die sterk van de olieprijs afhangt en dus
schommelingen in winstgevendheid met
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‘Producenten hebben in het 
verleden te weinig geïnnoveerd,

waardoor het nu acuter nodig is’

Unilever concentreert zich nu op merken die vitaliteit uitstralen. De missie keert terug in het
logo, dat is opgebouwd uit 25 losse icoontjes.
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zich meebrengt. Hiervan werden onze
aandeelhouders nerveus met alle gevol-
gen van dien voor onze aandelenprijs.
Bovendien wisten we dat we in de bulk-
chemie nooit een concurrent op wereld-
schaal konden worden. Dus hebben we
die activiteiten afgestoten en met de
opbrengsten daarvan zijn we op zoek
gegaan naar specialistischer bedrijven,
zoals Roche Vitamins and Fine Chemi-
cals. We zijn nu begonnen aan ons vol-
gende vijfjarenplan tot 2010: Building on
Strengths. Door de transformatie die we
achter de rug hebben, staan we veel ster-

ker, dus ons thema is nu niet meer trans-
formeren, maar innoveren.”

Mislukken mag
Uit de woorden van Rob van Leen valt op
te maken dat transformaties en innova-
ties onlosmakelijk met elkaar zijn ver-
bonden. Kan een bedrijf te weinig halen
uit innovaties, dan moet het denken aan
een grotere verandering: een transforma-
tie. En als een transformatie eenmaal
compleet is, steekt de noodzaak tot inno-
veren weer de kop op. Volgens innovatie-
deskundige Henk Spoon is de houding
van de top van een bedrijf cruciaal voor
de slagingskans van innovaties. “Het
management moet er voor de volle hon-
derd procent achter staan, laten zien dat
innoveren een prioriteit is door er geld in
te steken. Vervolgens moet er snel actie
worden ondernomen, knopen doorhak-
ken zodat er op korte termijn een succes-
volle innovatie ligt. En je moet de men-
sen die verantwoordelijk zijn voor de in-
novatie belonen. Maar even belangrijk is
dat je mensen niet moet straffen voor het
mislukken van hun idee.” 
En mislukkingen komen nogal eens voor.
Volgens een volkswijsheid in de industrie
slaagt slechts een op de tien innovaties.
Maar Spoon ziet manieren om de sla-
gingskans te vergroten. “Kijk goed naar
het businessplan van het merk en vraag
je af wat het doel is van de voorgenomen
innovatie. Wil je groei van je business
door marktaandeel van een concurrent
weg te snoepen, wil je groei door nieuwe
klanten naar je huidige markt te halen, of
ga je een merk uitbreiden naar een ande-

re categorie? Veel innovaties falen omdat
er geen duidelijk doel is.”
Daarnaast gaan volgens Spoon de mees-
te innovaties mank aan een gebrek aan
besluitvaardigheid: “Als er bij het brain-
stormen twintig ideeën op tafel komen,
durven managers niet een flink aantal
daarvan opzij te schuiven. Daardoor wor-
den te veel concepten tegelijk ontwik-
keld. Er wordt veel te veel geld uitgege-
ven voordat er harde keuzes zijn ge-
maakt. Je moet in een vroeg stadium
beslissingen durven nemen en ideeën
afschieten. Waar je bijvoorbeeld veel te

veel van ziet zijn die ‘me-too’-producten,
artikelen die alleen maar geïntroduceerd
worden omdat de concurrent er ook een
heeft. Sprekend voorbeeld zijn antiroos-
shampoos. Geen van allen werkt echt,
maar elk merk heeft er een op de markt.”

Lange adem
Unilever is tegelijkertijd aan het innove-
ren en transformeren. Unilevers groei-
strategie was eerst het aantal merken
drastisch snoeien, maar toen de verwach-
te omzetgroei uitbleef, is het zich gaan
concentreren op merken die ‘vitality’ uit-
stralen. Dat betekent niet alleen hier en
daar een nieuw product in de markt zet-
ten, maar een grootscheepse omwente-
ling waarbij hele productlijnen worden
afgestoten. De omzetgroei laat evenwel
nog op zich wachten. Henk Spoon vindt

als groeistrategie

‘Innoveren vindt niet meer bij
voedingsmiddelenconcerns plaats,
maar bij de makers van supplementen
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Henk Spoon, Erasmus Food Management
Instituut en Mare Research: “Elk bedrijf dat
wil groeien, moet innoveren.” 

Rob van Leen, DSM: “Ons thema is niet meer
transformeren maar innoveren.”
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het echter te vroeg om de strategie af te
kraken: “Analisten zijn te ongeduldig
met Unilever. Ze willen binnen zes maan-
den een totale verandering zien, maar
dat is te snel. In het verleden heeft Unile-
ver zich ook te veel gericht op de waarde
van de aandelen, maar daar komen ze nu
van terug. Ze focusen weer op het bou-
wen van stevige merken, op het vermark-
ten van nieuwe ideeën. Organisatorisch
zijn ze nog bezig de zaak bijeen te bren-
gen. Hun cultuur is nog niet voldoende
veranderd, en dat is wel nodig. Maar ver-

geet niet dat Unilever een grote transfor-
matie ondergaat, van een country-by-
country-structuur tot een meer op cate-
gorieën gebaseerde structuur met
transnationale, gestandaardiseerde pro-
ducten. Dat betekent een verschuiving
van verantwoordelijkheid van de ene per-
soon naar de andere, een proces dat in-
novaties vertraagt. Managers uit tiental-
len landen moeten het eens worden over
één standaardproduct, dat duurt natuur-
lijk even.”

Marketingconcerns
Een heel andere kijk op Unilever heeft
Rob van Leen. Hij vindt dat de echte in-
novatiedrang niet leeft bij de grote con-
cerns. “De Unilevers en de Nestles zijn
meer marketingconcerns geworden, die
met de korte termijn bezig zijn. Hoewel
Nestlé wel iets meer visie begint te to-
nen. En Danone is ook vooruitstreven-
der. Daar hechten ze meer waarde aan
technologie. Maar de trend is dat het
innoveren van ingrediënten niet meer bij
voedingsmiddelenconcerns plaatsvindt,
maar bij de makers van supplementen
en food ingredients. Foodproducenten
kunnen die innovaties niet meer bekosti-
gen en dus besteden zij dat traject uit
aan de DSMs, Danisco’s en Christian
Hansens. Daar betalen ze ook veel voor.
Als je kijkt naar de functional food ingre-
dients, zoals Unilever’s Pro-Activ-lijn,
dan moet je beseffen dat de ontwikke-
ling daarvan vijftien jaar heeft gekost.
Dat zal Unilever niet snel nog eens doen.
Nu zoeken ze liever naar samenwerking
met een bedrijf dat al bezig is met mole-
culair onderzoek, zoals DSM. Wij hebben
de voedingswetenschappelijke achter-
grond en de kennis over de functiona-
liteiten van moleculen. De kans dat wij

een nieuw molecuul ontdekken is vele
malen groter.” 

Organische transformatie 
Een ander prominent voorbeeld van een
voedingsmiddelenbedrijf dat zich getrans-
formeerd heeft, is CSM. Van origine lever-
ancier van ruwe suiker heeft dit bedrijf
zich ontpopt tot producent van halffabri-
katen voor bakkerijen. Rob van Leen heeft
veel lof voor onderdelen van CSM, maar
ziet ook zwaktes in de overnames die het
suikerbedrijf heeft gedaan: “Je kunt je
afvragen of alle overnames even succesvol
zijn geweest. Dat is een algemeen thema
tegenwoordig. Weinig bedrijven kunnen
succesvol groeien op basis van acquisities.
Organische groei is in de mode, deels
omdat overnames zo verschrikkelijk duur
zijn. Dat is te wijten aan de financiële con-
sortia die de middelen hebben om bedrij-
ven op te kopen, alle minder winstgeven-
de onderdelen af te stoten, en ze dan weer
in de verkoop te gooien. Zoals dat nu met
Christian Hansen gebeurt. Een jaar gele-
den probeerden wij hen te kopen, maar
een financial buyer bood veel meer, echt
een ongelofelijk bedrag. En nu knijpen zij
het bedrijf helemaal uit, waardoor het
menselijk kapitaal vertrekt, en innovatie
op een laag pitje is gezet. Zeker, het
bedrijf wordt winstgevender, dat komt
door alle kostenbesparingen. Maar kijk
eens naar de schade. En over een paar jaar
zijn ze weer te koop. En dan zullen wij er
waarschijnlijk weer naar kijken, veel voor
moeten betalen en het weer van de grond
af aan moeten opbouwen.” 

Andere keuzes
Een van de meest aansprekende voor-
beelden van transformatie is dat van No-
kia (van houtbedrijf via televisies met een
houten kast naar mobiele telefoons). Rob
van Leen staat er niet zo van te kijken.
“Op een bepaalde manier is zo’n bedrijf
niet zozeer aan het transformeren, als
wel andere keuzes aan het maken. Hun
sterkte is hun capaciteit om te verande-
ren. Dat is kennelijk hun belangrijkste
vaardigheid. En met dat gegeven, kun je
er dus vanuit gaan dat Nokia er over vijf-
tig jaar heel anders zal uitzien dan van-
daag. En DSM misschien ook wel. Als je
kijkt naar de keuzes die we tot nu toe
hebben gemaakt, zijn we over een halve
eeuw misschien wel een adviesbureau op
het gebied van gezondheid en welzijn.”

Robert Chesal en Mischa Hoyinck
R.E. Chesal en M.F.C. Hoyinck zijn freelance journalist.

‘De capaciteit om te veranderen is
hun belangrijkste vaardigheid’

De trend is dat innoveren van ingrediënten plaatsvindt bij de makers van food ingredients en
niet bij voedingsmiddelenconcerns. DSM Food Specialties ontwikkelde Peptopro, een herstel-
drank voor sporters.
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