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INTERVIEW

ECONOMIE & BEDRIJVEN

HAK investeert weer

“Zomergroenten, wintergroenten, bonen 
en appelmoes, dat is HAK. We zijn een 
echt groentebedrijf.” Algemeen directeur 
Timo Hoogeboom zegt het vol trots als hij 
mij in het bedrijf in Giessen door de kleine 
tentoonstelling leidt die de historie van 
HAK laat zien. “HAK is een klein bedrijf 
met een groot merk, een oersterk merk.”

Winst in 2014
Hoogeboom zette eind 2012 bij zijn aan-
treden als voorman van HAK de strategie 
in die alleen plaats kent voor het A-merk. 
Private label- en andere activiteiten werden 
in 2013 afgestoten. “We moesten nieuwe 
rollen defi niëren”, memoreert Hoogeboom. 
“We hadden bijvoorbeeld geen kok. Ook 
trademarketing, nodig voor de positione-
ring van het HAK-merk in de winkels, 
werd een nieuwe discipline. En Martine Nieuwe exportmarkten 

Naast innovatie is export belangrijk voor de 
toekomstige groei van HAK. De ‘thuismarkt’ 
omvat Nederland, België en Noordwest- 
Duitsland. Het aantal van 1 miljoen potjes 
dat nu naar andere exportmarkten gaat, 
wil HAK fi ks uitbreiden. Nieuwe of grotere 
exportmarkten worden voorzien in het 
Midden-Oosten, Oostenrijk, Zwitser land 
en met name de Verenigde Staten. 
De totale export zal over vijf jaar circa
50 procent van het volume moeten zijn. 

HAK heeft een goed jaar achter de rug. Ook 2015 verloopt 
voorspoedig. De A-merkstrategie die het groenteconserven-
bedrijf heeft ingezet, werpt zijn vruchten af. De trend naar 
meer plantaardige en lokale producten en de populariteit 
van bonen zorgt voor wind in de zeilen. HAK investeert weer, 
in nieuwe producten, de productie en reclamecampagnes.

Oerhollands merk haakt aan bij bonentrend

‘Bonen zijn geen hype’
HAK heeft  de wind mee, want plantaardige 
producten, bij voorkeur van eigen bodem, 
zijn in trek. Het bedrijf speelt in op de 
revival van peulproducten ofwel bonen, 
zoals we dat in Nederland noemen. Dit 
zal volgens Hoogeboom nog een tijdje 
voortduren: “Bonen zijn geen hype.” 
HAK introduceerde de bonenmixen, 
een concept dat aansluit bij deze trend. 
Het illustreert hoe HAK zich richt op nieu-
we doelgroepen waarvoor gemak maar ook 
culinaire toepassing belangrijk is. Herman 

den Blijker is het 
gezicht van de cam-
pagne. Den Blijker is 
de ambassadeur die 
het verhaal vertelt 
en mensen inspi-
reert. Hoogeboom: 

“Zeggen dat groenten gezond zijn, werkt 
niet. Het gaat om groenten herkenbaar 
maken als onderdeel van lekker eten, ver- 
tellen dat een bonenmix ook lekker is in de 
sla of is in te passen in een pastamaaltijd.” 

‘  Bonenomzet dit jaar met 
15 procent gestegen’

Bijl kwam niet meer terug in onze commer-
cials.” Keerzijde was dat HAK afscheid nam 
van een aantal medewerkers. Een op de vijf 
mensen werd boventallig. 
Waar in 2013 het groentebedrijf mede als 

gevolg van de reorganisatie in de rode 
cijfers uitkwam met een verlies van ruim 
1 miljoen euro, viel er in 2014 weer winst te 
noteren. Bij een omzet die met 74,8 miljoen 
euro 14 procent lager uitkwam dan het jaar 
ervoor, resteerde er ruim 800.000 euro 
nettowinst. De topman verwacht dat de 
resultaten in 2015 verder zullen verbeteren.
De eerste maanden van dit jaar tonen een 
omzetgroei van 5 procent. “We zien daarbij 
ook een toename van het marktaandeel”, 
voegt Hoogeboom toe. In Nederland kwam 
dit in 2014 uit op 32,6 procent, in België 
op 18,9 procent en voor de Duitse markt 
was het 5,8 procent. Bovendien groeit de 
categorie groenteconserven in Nederland 
voor het eerst weer. “Als de categorie slecht 
gaat, is dat de schuld van de marktleider. 
Om gekeerd kunnen wij de credits claimen 
nu er groei is.”Met de bonenmixen wil HAK nieuwe consumenten bereiken.
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Directeur Timo Hoogeboom heeft HAK op de kaart gezet als de lokaal geteelde en vers verwerkte lekkere basis voor  

een gezinsmaaltijd. 
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Vanaf de introductie dit jaar is de bonen-
omzet met 15 procent gestegen.

Zonder toegevoegde suikers
HAK wil met meer innovaties komen die 
nieuwe consumenten aanspreken. Daarbij 
worden wel keuzes gemaakt. Hoogeboom: 
“Met een team van vijf of zes mensen die 
ook de marketing voor hun rekening  
nemen, kiezen we wat herkenbaar is voor 
de consument en aansluit bij de hedendaag-
se manier van koken en eten.” Een product 
als pastasaus, waar HAK in het verleden 
mee kwam, past daar niet binnen. Het 
vraagt in de visie van de topman te veel 
aandacht om het groot te maken. “En je 

gaat de concurrentie aan met spelers als 
Grande Italia of Heinz. Dat is niet de kern-
competentie van HAK. Groenteconserven 
zijn dat wel.”
Succesvol in met name Duitsland is de 
nieuwe appelmoes zonder toegevoegde  
suikers. “Suikerreductie is een punt van 
aandacht bij productontwikkeling”, aldus 
Hoogeboom. Zoutreductie lag al eerder  
onder de loep. “Meer suiker of meer zout 
kan nooit een manier zijn om producten 
van HAK lekkerder te maken. We moeten 
echter wel oppassen dat mensen niet stop-
pen met groenten eten”, maakt de HAK- 
directeur de randvoorwaarden voor de 
productontwikkeling duidelijk. 

Efficiency en kwaliteit
Zoals de innovaties passen binnen de  
nieuwe HAK-strategie, gold dat voor een 
groot aantal HAK-producten niet meer.  
Het assortiment is teruggebracht van ruim 
400 naar 220 artikelen. Het leidde tot effi-
ciencyverbetering door grotere batches van 
betere kwaliteit, langere runs en minder 
complexe logistiek, en droeg daarmee bij 
aan de betere jaarcijfers.
De focus op louter het A-merk geeft ook 
betere marges. Het prijsverschil van 30  
procent met private label moet HAK wel 
waarmaken. De kwaliteitsbewaking om-
schrijft Hoogeboom als een continu proces. 
Twintig HAK-medewerkers zijn opgeleid 
tot ‘fijnproevers’. Zij keuren dagelijks de 
productie van de dag ervoor. “Mensen wor-
den zo zelf verantwoordelijk voor de kwali-
teit. Op basis van consumentenonderzoek 
weten we precies wat wenselijk is: de groot-
te van de stukken, welke bite, hoe zoet of 
zuur enzovoorts. Maar ook een potje met 
een scheef etiket gaat niet door. We keuren 
één procent van de totale productie af.”

Investeren
Kwaliteit en het merk zijn de drijfveren 
voor investeren, waarvoor HAK nu weer  
de middelen voorhanden heeft. Geld voor 
nieuwe reclamecampagnes, maar ook voor 
investeringen in de productie. Als ik in 
Giessen ben, is de renovatie van de sterilisa-
tietoren in volle gang. Om tot de gewenste 
specificaties te komen in de rodekoollijn, 
werd een nieuw stoomkanon ontwikkeld, 
geeft Hoogeboom als tweede voorbeeld. Hij 
vertelt dat HAK nauwlettend de technische 
ontwikkelingen volgt. “We houden goed in 
de gaten wat er te koop is en stellen steeds 
vragen als ‘is deze innovatie al marktrijp’ en 
‘wanneer moeten wij investeren’.” HAK staat 
daarbij voor alles open, zo blijkt uit de 
woorden van Hoogeboom. “Komt er een 
technologie die glas vervangt, dan kijken  
we daar zelfs naar. 35 procent van de con- 
sumenten hoeft immers geen glas.”
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