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Jubilaris Wessanen 
krabbelt op

2015 is een speciaal jaar voor Koninklijke 

Wessanen. Niet alleen is het precies 250  

jaar geleden dat Adriaan Wessanen en  

Dirk Laan het bedrijf in 1765 in de 

Zaanstreek oprichtten, ook is dit het jaar 

dat Wessanen de misère van afgelopen 

jaren definitief achter zich lijkt te laten. 

Kortom, er is echt wat te vieren. Nu de 

zon weer schijnt, is het een uitgelezen ge-

legenheid om met journalisten terug en 

vooruit te blikken. 

Juwelen van Wessanen
“Toen ik op 1 januari vorig jaar het stokje 

van Piet Heijn Merckens overnam, trof ik 

aan wat ik al wist”, zegt Barnouin. “Ik maak 

nu al lange tijd deel uit van het team. Ik 

wist daarom precies wat ik wilde doen en 

wat de juwelen waren van dit bedrijf: de 

duurzame en biologische merken. De keuze 

om ons daarop te richten, was al voor mijn 

komst gemaakt. In plaats van expert te zijn 

in ‘niets’ is het mijn streven om expert te 

zijn in ‘iets.’ En dat is duurzame, gezonde  

en biologische voeding. Daar zijn we goed 

in en daar moeten we wat mee doen in  

Europa. Daarom verkocht ik alle activitei-

ten die hier niets mee te maken hadden.”

Koninklijke Wessanen

In 1765 begonnen Adriaan Wessanen en 

Dirk Laan, twee neven, met Wessanen- 

Laan. Het bedrijf  begon als handels-

onderneming in zaden en granen. Later 

werd de naam kortweg Wessanen. Het  

bedrijf groeide uit tot een conglomeraat  

met verschillende activiteiten, van diep-

vriessnacks tot alcoholische dranken en  

natuurwinkels. 

Vanaf 1985 ontwikkelde Wessanen zich  

tot een speler in gezonde en biologische 

producten in Europa. De belangrijkste pro-

ductcategorieën zijn zuivelalternatieven, 

broodvervangers, gezonde tussendoortjes, 

thee, zoete spreads, ontbijtgranen en vege-

tarische maaltijden. De kernmerken zijn 

Zonnatura (Nederland), Allos (Duitsland), 

Bjorg (Frankrijk), Clipper en Whole Earth 

(Verenigd Koninkrijk). Andere essentiële 

merken zijn Tartex, Isola Bio, Bonneterre, 

Alter Eco, Kallo en Gayelord Hauser. 96 

procent van Wessanens producten is  

vegetarisch en 68 procent biologisch.

Wessanen heeft een omzet van 500  

miljoen euro en in heel Europa werken  

er ruim 800 medewerkers. 

Wessanen klimt onder leiding van bestuursvoorzitter  
Christophe Barnouin uit een diep dal. De beurskoers stijgt  
en de winstgevendheid neemt toe. De al in 2010 ingezette  
strategie gericht op de Europese markt van duurzame en 
gezonde voedingsmiddelen werpt eindelijk haar vruchten af.  
“Ik verkocht de diepvriesactiviteiten zo snel als ik maar kon.”

Christophe Barnouin: ‘Grootte totaal onbelangrijk’ 

op. Sommige bedrijven doen dat heel goed. 

Je moet voldoende middelen en expertise 

hebben om goed te kunnen concurreren.” 

Wessanen heeft dit allemaal niet? “Nee”, is 

het antwoord. Het is even stil. 

Die activiteiten, waaronder distribiteur  

Natudis en diepvriestak Izico, zijn al in 

2014 van de hand gedaan. Dit jaar volgde 

de American Beverage Corporation (ABC). 

Nu heeft Wessanen de handen volledig vrij 

om zich te richten op de productie en ver-

koop van duurzame en gezonde voeding.

Veelbelovende resultaten
Sinds de komst van Barnouin gaat het de 

goede kant op met Wessanen. De resultaten 

in 2014 – een omzetgroei van 6 procent en 

een winst van 45 miljoen euro – waren vol-

gens veel analisten beter dan verwacht. Ook 

de resultaten van het eerste halfjaar van dit 

jaar zijn weer veelbelovend met een omzet 

van 263,2 miljoen (+21%) en een winst van 

11,5 miljoen (was 9,5 miljoen) euro. Wat 

deden zijn voorgangers precies verkeerd? 

“Vraag het aan hen”, zegt Barnouin lachend. 

Dan weer serieus: “Wessanen is een bekend 

bedrijf dat heel veel goede dingen heeft  

gedaan de afgelopen 250 jaar. Maar het was 

te divers, een te complexe foodmulitinatio-

nal. We groeiden uit tot een soort conglo-

meraat en dan moet je goed georganiseerd 

zijn. We deden in diepvriesworstjes, alcoho-

lische dranken, yoghurt, kaas; noem maar 
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Ceo Christophe Barnouin: “Waar het allemaal om draait, is waarde toevoegen voor de consument”. 

Gezond voedsel
“We focussen nu opnieuw op de wortels van 

dit bedrijf ”, vervolgt hij. “We zullen moeten 

vechten voor groei. Groeien kan alleen als je 

toegemoet komt aan de consumentenwen-

sen. Veel consumenten realiseren zich dat 

wat ze eten impact heeft op hun gezondheid 

en op het milieu. Deze trend die twintig jaar 

geleden begon, zal de komende decennia 

nog aanhouden. Wij moeten ervoor zorgen 

dat consumenten de beschikking krijgen 

over gezond voedsel. Als bedrijf heb je de 

keuze welk gevecht je wilt aangaan. We  

hebben daarom afscheid genomen van  

onze diepvriestak. Deze producten (diep-

vriessnacks, red.) zijn niet goed voor de 

consument en ook niet voor de planeet. Het 

aanbieden van meer vlees en vet past niet bij 

duurzaamheid. Ik verkocht de diepvriestak 

daarom zo snel als ik maar kon.”

In gezonde en biologische producten zit de 

groei. Barnouin: “Ik bouw de nummer één 

en nummer twee merken in deze segmen-

ten verder uit en dan groei ik. Kijk alleen 

maar naar wat Zonnatura deed de afgelo-

pen twee jaar. Die introduceerde onder

andere een basismaaltijd met quinoa, olijf 

en tomaat. En we hebben Clipper gekocht. 

Die merken presteren heel goed.” 

Waarde creëren
Barnouin zegt voor 100 procent achter alles 

te staan wat Wessanen doet. “Zelf eet ik bij-

na iedere dag biologisch en ik begrijp waar 

we mee bezig zijn. Ook wil ik absoluut niet 

het contact verliezen met klant en handel. 

Die ervaring helpt waarschijnlijk. Het draait 

allemaal om goed management. Gelukkig 

zit mijn ego me niet in de weg. Ik hoef niet 

zo nodig de grootste te zijn. Grootte doet  

‘ We proberen voorop te 

lopen met innovatie  ’

er niet toe. Het gaat erom dat je waarde  

creëert voor je klanten en handelspartners 

en aan het einde van het liedje voor je  

investeerders. We verdienen nu meer geld 

dan twee jaar geleden en we groeien ook 

meer dan dat we toen deden. Maar we zijn 

voorzichtig”, zegt hij. “Dit is nog maar het 

begin. De markt voor duurzame en biologi-

sche voeding blijft immers groeien. En als je 

een pure speler bent zoals wij, dan kunnen 

investeerders je strategie beter lezen en  

beter inschatten wat hun opbrengsten zijn. 

Word niet groter om het groter willen zijn: 

word expert en een pure speler in een be-

paalde categorie.”

Groter worden
Het vertrouwen van investeerders weerspie-

gelt zich in de omhooggeschoten beurs-

koers. In een jaar tijd is deze verdubbeld 

van 4 euro naar gemiddeld 8 euro. Tegelij-

kertijd is Wessanen een veel kleiner bedrijf 

geworden met een omzet van zo’n 4 miljard 

euro in 2000 naar een omzet van ongeveer 

een half miljard in 2015.

“Het draait allemaal om winst. De verkoop 

van ABC en Izico heeft ons geld opgeleverd 

en dat hebben we als eerste geïnvesteerd in 

onze eigen merken. En daarna hebben we het 

gebruikt om bijvoorbeeld in januari Aba 

Foods voor 52 miljoen euro te kopen. Maar 

nogmaals, grootte doet er niet toe”, benadrukt 

hij. “Het hielp ons eerder 

ook niet echt dat we bij 

Albert Heijn én Zonna-

tura én Beckers én diep-

vriesproducten van het 

huismerk merk in de 

schappen hadden liggen.” Inmiddels is  

Beckers verkocht en produceert Wessanen 

geen huismerkproducten meer. De onder-

neming heeft voor de handelspartners een 

heldere strategie die zich richt op gezonde 

en biologische producten. Dat komt de  

samenwerking ten goede. “Wij willen van 

AH horen: ‘Zonnatura, we begrijpen wat 

jullie gaan doen’. En wij willen AH helpen 

om de biologische categorie te laten groei-

en. We adverteren en promoten veel 
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om deze categorie te laten groeien. We doen 

ook gezamenlijke campagnes. Albert Heijn 

heeft zijn eigen private label en wij onze 

merken. Maar Albert Heijn bezit ons niet.”

 
Biologische producten
Barnouin geeft aan dat het altijd lastig is  

uit te breiden op het supermarktschap. 

“Maar we werken veel samen met de han-

del, die heel goed begrijpt dat biologisch 

mogelijkheden biedt. De supermarkten  

komen juist naar ons toe om gebruik te  

maken van het momentum. Bij Albert 

Heijn is het aantal biologische producten  

in het schap in een jaar fors gestegen. En 

binnen het biologische segment groeide het 

aandeel Zonnatura. Waar het uiteindelijk 

allemaal om draait, is het toevoegen van 

waarde voor de consument.” Vreemd  

genoeg heeft Wessanen weinig last van de 

prijsdruk in de supermarkten. “We voelen 

de druk wel, maar het is geen fundamentele 

zaak. Onze handelspartners willen eerst  

weten hoe te groeien met biologisch en  

welke merken het verschil kunnen maken. 

Pas dan komt prijs. Als we ons zouden rich-

ten op 80 procent van de markt, dan zou 

prijs een belangrijke rol spelen. Ons pro-

bleem is de verkrijgbaarheid van producten. 

Het kan zijn dat we geen voorraad meer 

hebben van biologische rijst of- amandelen. 

Of dat er capaciteit bij moet in de fabriek in 

Italië omdat meer consumenten vragen 

naar biologische, plantaardige dranken.”

Nicheproducten
Wessanen heeft nog geen last van de huis-

merken. Albert Heijn introduceert steeds 

meer biologische producten. “Dat doen ze 

heel goed. Het gaat er juist om niet te 

concurreren. Als je gaat concurreren, 

weet je het eindresultaat al: dan verlies je. 

Je bekijkt waar je supermarkten kunt aan-

vullen in hun productportfolio. Waar zit 

de fit? Supermarkten bieden biologische 

producten om een groot publiek te berei-

ken voor de best mogelijke prijs. Ze doen 

dit in hun belangrijkste productcategorie-

en, zoals brood, zuivel, marga rine en re-

guliere ontbijt granen.” 

De ruimte die supermarkten open laten, 

probeert Wessanen op te vullen met niche- 

producten. Bardouin pakt een potje groen-

tespread van Allos. “Als je hier een private 

label van wilt maken… Nou, succes ermee. 

Dat is gecompliceerd.” Dan grijpt hij naar 

een pak plantaardige drank. “Dit is een 

amandeldrankje met karamelsmaak. Als je 

een huismerk bent, maak je een simpele 

drank van soja of rijst.” De ceo wijst op een 

potje verder op zijn bureau: fruitspread van 

Zonnatura met 75 procent fruit. “Wij pro-

beren voorop te lopen met innovatie. We 

zoeken naar specifieke niches in de markt. 

Het is ons werk om precies te weten wat de 

consumentenbehoeften zijn. Als het werkt, 

dan hebben consumenten een product dat 

ze niet onder de huismerken kunnen vin-

den én minimaal vijf jaar op de markt blijft. 

We waren de eersten 

die rijstwafels op de 

markt brachten. Die 

heeft Albert Heijn  

ook,  maar niet met 

quinoa bijvoorbeeld. 

We voegen zoveel  

mogelijk waarde toe aan het product.” 

Succes maakt bemind, maar Barnouin ziet 

in het bedrijf geen overnameprooi. Hij kan 

zich niet voorstellen hoe een ander bedrijf 

het beter kan doen dan het zelfstandige 

Wessanen. “Ik zie de toegevoegde waarde 

van een overname niet.” Daarna heel beslist: 

“Er is geen toegevoegde waarde.”

• MAURICE DE JONG •
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‘  Als bedrijf heb je de keuze 

welk gevecht je aangaat’

Christophe Barnouin (1968)

1 januari 2014-heden: chief executive  

officer Koninklijke Wessanen.

2006-2013: chief executive officer  

Koninklijke Wessanen Frankrijk en Italië.

2000-2005: marketingdirecteur Mars.

1999-2000: global marketingmanager 

Reckitt Benckiser.

1991-1998: marketing- en salesdirecteur 

Orangina. 

De Fransman Christophe Barnouin (47) is 

getrouwd en heeft vier dochters. Ook in zijn 

persoonlijk leven laat hij zien dat hij de mis-

sie van Wessanen ‘om de duurzame voe-

dingsrevolutie te leiden’ volmondig onder-

steunt. Zo fietst hij dagelijks naar kantoor  

in Amsterdam Zuidoost. Ook zegt hij bijna 

alleen biologische voeding te eten.

Zonnatura, Allos en  

Clipper zijn enkele  kern-

merken van Wessanen 

van Wessanen.


