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Technologie

“De beheersing van de kostenstructuur 
neemt een belangrijkere plaats in nu de 
grondstofprijzen zo sterk stijgen. Die 
hoge prijzen vormen een bedreiging. 
Tegelijkertijd biedt het kansen, vooral 
binnen de productgroepen waar het 
Centre of Excellence (CoE) Structured 
Emulsions aan werkt. Minder olie of vet 
betekent goedkoper én gezonder.”
Carla Hilhorst, directeur van het nieuwe 

CoE, licht bij de opening op 4 maart 
toe voor welke taak zij zich gesteld ziet 
samen met de 225 R&D-professionals 
die in het centrum werkzaam zijn. Het 
technologiecentrum richt zich op product-
ontwikkeling voor margarines, spreads, 
mayonaise, saladedressings en room-
alternatieven. Daarvoor is wereldklasse 
nodig op het twee gebieden: vettechno-
logie en het maken van emulsies. Om dat 

te realiseren is de kennis nu geconcen-
treerd in het CoE. “We kunnen daardoor 
meer diepte in het onderzoek realiseren. 
Dat is noodzakelijk voor de technologi-
sche innovaties wereldwijd waar Unilever 
zich op richt”, aldus Hilhorst.
 

Waarde toevoegen
Unilever definieerde zes terreinen voor 
productontwikkeling (zie kader). Het 

Het Centre of Excellence Structured Emulsions is het eerste van de zes productontwikkelings-

centra die Unilever R&D in 2008 en 2009 wereldwijd opent. Een duidelijke focus van de activiteiten 

en voldoende kritische massa zijn de redenen voor deze concentratie. Aansluitend bij de Unilevers 

Vitality-missie is de ontwikkeling van gezonde(re) productinnovaties de doelstelling voor het 

Centre of Excellence. Ministens zo belangrijk is evenwel kostenbesparing. 

Unilever opent Centre of Excellence 

Productvernieuwing tegen 
lagere kosten

CoE-directeur Carla Hilhorst en Emmo Meijer, senior vicepresident Research & Development openden het nieuwe Centre of Excellence Struc-
tured Emulsions.
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eerste CoE is nu geopend. Naast Vlaar-
dingen omvat het de locaties Dijon 
(Frankrijk) en Englewood Cliffs (VS). 
Omdat Unilever een derde van de totale 
verkopen in food behaalt uit spreads & 
dressings, is deze business van levens-
belang, stelde vicepresident van deze 
groep Alan Jope. Ook hij sprak zijn zorg 
uit over de enorme prijsstijgingen van 
oliën. “Voeg waarde toe en haal de 
kosten eruit. Dat kan met technologie-
ontwikkeling”, luidde zijn devies. De 
stijging van de grondstofprijzen vol-
ledig doorberekenen aan de consument 
noemde hij geen optie.

Slimmer
Een voorbeeld van slimmer gebruik 
van ingrediënten en het inzetten van 
nieuwe technologieën is de toepassing 
van citrusvezels om vet te vervangen in 
combinatie met de ontwikkeling van 
nieuwe structureringstechnieken en een 
gewijzigde processing. In vergelijking 
met vetvervanging door zetmeel is dat 
een enorme verbetering.
Vanzelfsprekend liggen de uitdagingen 
voor Unilever R&D nadrukkelijk ook 
op de terreinen van de natuurlijke voe-
dingsstoffen in oliën, gezondere keuzes 
en functional foods. Daarbij wordt een 
formule van open innovatie gehanteerd: 
intensieve samenwerking met toele-
veranciers, onderzoeksorganisaties en 
anderen. Binnen Unilever werken disci-
plines als levensmiddelentechnologie, 
procesengineering, biochemie en voe-
dingskunde nauw samen en in een breed 
internationaal kader: het CoE Structured 
Emulsions telt twintig nationaliteiten.

Meer diepgang
Het CoE Structured Emulsions huisvest 
ook Unilevers Europese productontwik-
kelingscentrum voor Foodsolutions, 
producten en services voor de profes-
sionele keuken. Tevens is er het Europese 
centrum voor verpakkingstechnologie 
ondergebracht. Het gaat daarbij om de 
technologie en materialen voor verpak-
kingen in de vorm van kuipjes, bekers en 
glazen potten voor producten in de cate-
gorie structured emulsions. Hilhorst:
“De kennis die wij ontwikkelen op het 

gebied van vettechnologie en het maken 
van emulsies zal ook worden gebruikt 
door andere productgroepen, zoals ijs 
of snoep. We praten met elkaar in zoge-
noemde communities. Bovendien heeft 
elk land of cluster van landen waar Uni-
lever actief is een groep van acht tot tien 
R&D-ers met de focus op alle productcate-
gorieën. Zij brengen aan het begin van het 

productontwikkelingsproces innovatieve 
kennis van een land in en aan het einde 
van het ontwikkelingstraject maken zij de 
vertaalslag naar een specifiek land, vooral 
als het gaat om smaakvoorkeuren”.  

Wereldkampioen
De opening van het CoE Structured Emul-
sions eindigde met de onthulling van de 
hoogste sculptuur ter wereld, gemaakt 
van emulgatoren. Het kunstwerk, van 
meer dan drie meter hoog en tien ton 
zwaar, symboliseert de ambitie van het 
nieuwe R&D-centrum: ’wereldkampioen’ 
zijn in gestructureerde emulsies en de toe-
passingen daarvan in lekkere, gezonde en 
praktische voedingsmiddelen. Het R&D-
team ontwierp de sculptuur samen met de 
externe partners Danisco en Inaxi. 

Carina Grijspaardt-Vink

Voeg waarde toe en haal de 
kosten eruit

Unilever kondigde in 2006 de herstructurering 
aan van de Europese R&D voor Foods. 
In 2008 en in 2009 worden zes wereldwijde Cen-
tres of Excellence geopend:
– Structured Emulsions (Vlaardingen, Dijon, 

Frankrijk en Englewood Cliffs, VS)
– Dry Foods (Heilbronn, Duitsland)
– Liquid Foods (Poznan, Polen)
– Assembled Foods (Cisterna, Italië)
– Ice Foods (Colworth, UK en Caivano, Italië)
– Drinks (Colworth, UK).
Unilever Foods R&D telt naast deze zes pro-
ductontwikkelingscentra, vier wereldwijde 
onderzoekscentra en twaalf regionale ontwik-
kelingscentra. Bovendien zijn er in de landen 
waar Unilever is gevestigd nationale implemen-
tatieteams. In totaal zijn in R&D 2800 mensen 
werkzaam en wordt er jaarlijks zo’n €900 mil-
joen geïnvesteerd (2,3% van de omzet).

Unilever Foods R&D

De drie meter hoge sculptuur van emulgatoren verbeeldt de grote 
ambities van het nieuwe R&D-centrum.

Het Centre of Excellence Structured Emulsions organiseerde ter 
gelegenheid van de opening een innovation fair waar de Unilever pro-
ducten en ontwikkelingen werden toegelicht.


