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open ruimte

Aan het werk voor de wand met ‘heinz’-kunst die de benedenverdieping van 57, het innovation centre, siert.
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Het grootste deel van de R&D zat 
al in Nijmegen. De belangrijkste 
ketchupfabriek ligt in het nabij-
gelegen Elst. Er zijn contacten 
met de universiteiten van Nijme-
gen en Wageningen. “In feite zijn 
we gewoon gebleven waar we al 
waren”, aldus de technologiema-

nager van het nieuwe centrum.

Categorieën en ‘local jewels’
Beter innoveren. Daar ging het 
Heinz met name om bij de 
keuze voor centralisatie van de 
R&D. “Duurzaamheid en 
gezondheid zijn voor ons 
belangrijke drijfveren voor 

vernieuwing. De bundeling van kennis helpt om stappen te zet-
ten op die terreinen”, vertelt Huijberts. R&D is daarbij nu 
gericht op de drie categorieën waarin Heinz in Europa actief is: 
sauzen, soepen en maaltijden. Voorheen was er een op landen 
gerichte R&D.
Naast het onderzoek voor de categorieën wordt er R&D gedaan 
voor de producten van de lokale merken. Elk land heeft zijn 
eigen ‘local jewels’. In Nederland en België is dat de categorie 
Drinks en Brunch met de merken Venz, Brinta, De Ruijter, 
Kwatta, Roosvicee en Karvan Cévitam. Om de binding met de 
regio’s te houden, zetelt op elke productielocatie een local 
implementation team. “Deze kennen de lokale processen en 
producten tot in detail en zijn vanaf het begin bij de projecten 
betrokken”, vertelt Natasja Hummel, R&D-manager Drinks en 
Brunch. “Uiteindelijk implementeren zij, wat hier wordt ontwik-
keld.”

Proeffabriek en keuken
Een van de aanwinsten in het innovatiecentrum is de proef-
fabriek. “Voorheen voerden we proeven in de fabrieken uit.     
Dit was soms lastig plannen. We zijn daarom blij dat we nu een 
eigen locatie hebben om te experimenten op een schaal tot zo’n 

Ruim. Zo kan het nieuwe R&D-
centrum van Heinz in één woord 
worden samengevat. De entree 
leidt naar een groot restaurant 
annex ontvangstruimte die ook 
als werkplek dienst doet. De blik 
wordt echter vastgehouden door 
de kunst die een wand van de 
hele benedenverdieping siert. 
De wand is samengesteld uit 
57 vlakken in de typerende 
vorm van het bekende Tomato 
Ketchup etiket. Een portret 
van oprichter Heinz gemaakt 
van tomatenzaadjes, een grote 
augurk die Heinz vroeger ver-
pakte, een uit vorken bestaan-
de tekst (from Field to Fork) en vele andere onderdelen van de 
kunstmuur trekken de aandacht. Ook 57 is prominent aanwezig, 
de naam van het Innovation Centre, naar de ‘57 Varieties’ voor 
Heinz die oprichter H.J. Heinz ooit als reclameslogan bedacht. 
Een brede trap leidt naar flexplekken, laboratoria, een proefkeu-
ken en de trots van de locatie: een sensorische testruimte.

Eén locatie in Nijmegen
“We wilden de kennis van de verschillende Europese research-
groepen bijeen brengen en zo kruisbestuiving creëren. Daar is 
minder sprake van bij een organisatiestructuur zoals Heinz die 
voorheen kende: kleinere R&D-groepen die zijn gefocust op de 
fabriek waar ze zitten. Die hebben dan wel het voordeel van een 
sterke oriëntatie op lokale smaken. Doordat de mensen uit die 
lokale R&D-groepen nu hier centraal werken, behouden we de 
binding met de lokale markten naast het voordeel van meer 
synergie”, vertelt Gern Huijberts. 
Huijberts, R&D Head of Technology, en daarmee verantwoorde-
lijk voor de afdelingen sensorisch en nutritioneel onderzoek, 
nieuwe technologie, de laboratoria en de proeffabriek, motiveert 
de investering die Heinz deed in de nieuwe R&D-faciliteiten op 
één plek in Europa. De keuze voor Nijmegen was een logische. 

heinz concentreerde alle europese r&D-vestigingen op één locatie: het innovation centre in  
nijmegen met de korte naam 57. het in april door koning Willem-Alexander geopende gebouw 
huisvest 170 mensen van 16 nationaliteiten. het state-of-the-art r&D-centrum moet sneller     
en bovenal betere innovaties opleveren.

gern huijberts en natasja hummel

‘ R&D is nu gericht op de 
drie categorieën sauzen, 
soepen en maaltijden  
en niet op landen’
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150 liter ketchup”, aldus Huijberts.
In de proeffabriek staat apparatuur voor het 
maken van soepen en sauzen, waaronder sterilisa-
tieapparatuur en een afvulunit voor ketchup. Op 
dit moment is er in de proeffabriek vooral nog 
veel extra ruimte. “Bij de bouw is gekozen voor 
een ruime opzet. Extra vierkante meters die we in 
de toekomst ongetwijfeld goed kunnen gebrui-
ken”, meent Huijberts. “We kiezen voor modulaire 
apparatuur en flexibiliteit. We plaatsen straks die 
apparatuur in die nodig is voor proces-, product-, 
of verpakkingsontwikkeling.” De recepten die op 
pilotschaal worden geproduceerd in de proeffa-
briek, worden ontwikkeld in de keuken door een 
van de zeven chef-koks die op deze locatie wer-
ken. Ook in de hypermoderne keuken is gekozen 
voor flexibiliteit en zijn verschillende kooktech-
nieken snel en eenvoudig uit te wisselen. 

Laboratoria
Naast de keuken en de proeffabriek huisvest ‘57’ 
een aantal laboratoria. Het gaat om laboratoria 
specifiek voor de categorieën, algemene labs voor 
microbiologische en fysisch-chemische kwali-
teitscontrole en een instrumenteel lab voor de 
meer geavanceerde bepalingen. “Een nat che-
misch lab hadden we voorheen niet. We gebruik-
ten de faciliteiten in de fabrieken. Nu hebben we 
alle specificaties gereed als we met een nieuw 
product naar de fabriek gaan”, licht Huijberts toe. 
De laboratoria worden gebruikt door de centrale 
kwaliteitsdienst. “Natuurlijk bevinden de QA- 
managers zich ook nog altijd in de fabrieken”,   
vult Hummel aan. 

Sensorisch expertpanel
De trots van het nieuwe gebouw is de sensorische 
testruimte. Deze ruimte wordt bemand door het 
nieuwe sensorische expertpanel van Heinz. De 
training is in volle gang. Het smaakpanel bestaat 
niet uit Heinz-medewerkers, maar uit mensen uit 
de omgeving. Daar ging een uitgebreide selectie-
procedure aan vooraf.
Heinz wierf via een advertentie in de krant de 
mensen voor het panel. Uit de honderden aan-
meldingen bleven uiteindelijk zestien medewer-
kers over met een goed gevoel voor proeven. Deze 

‘ We hebben andere keuzes gemaakt. 
Die pakken bijzonder goed uit’

De trots van het nieuwe gebouw is de sensorische testruimte.

het nieuwe r&D-centrum is ruim opgezet.
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zestien worden nu getraind in het proeven van alle Heinz-pro-
ducten. “Want een Nederlander weet niet wat een goede smaak 
van baked beans is, een van onze grootste producten op de Brit-
se markt”, legt Hummel uit. Na de zomer is het panel zo ver dat 
het producten kan proeven. Consumentenonderzoek besteedt 
Heinz in de diverse landen uit. Wel zijn er in Nijmegen keukens 
waar met consumenten wordt gekookt. “Dit is kwalitatief,  
indicatief onderzoek. We willen zien hoe consumenten onze 
producten gebruiken: hoe wordt een verpakking geopend?  
Hoe wordt een saus verwerkt?”, aldus Hummel.
 
Andere manier van werken
Om de 170 medewerkers te vinden die het centrum moesten 
gaan bemensen, is Heinz vroeg gestart. Terugkijkend is dit pro-
ces soepel verlopen. Veel medewerkers van lokale R&D-groepen 
kozen voor Nijmegen als nieuwe standplaats en ‘gingen dus 
mee’. Daarvoor is ook de sociale omgeving gecreëerd, vertelt 

Huijberts, waarmee hij duidt op zaken als huisvesting. “Er zijn 
goede afspraken gemaakt met de gemeente Nijmegen.” Dat maar 
liefst zestien nationaliteiten in 57 werken en meer dan de helft 
van de mensen van niet-Nederlandse nationaliteit is, getuigt van 
een succesvolle operatie.
Ook de manier van werken op onderzoeksterrein was voor 
Heinz geheel nieuw. De open werkomgeving moet de kruisbe-
stuiving tussen de medewerkers bevorderen. Niemand heeft een 
eigen werkplek. Het gebouw heeft verschillende soorten plekken 
waar mensen werken of vergaderen. Overal is een wifi-verbin-
ding aanwezig. “Als iets achteraf is meegevallen”, kijkt Huijberts 
terug, “is dat iedereen zich heel goed heeft weten aan te passen 
aan deze manier van werken. “We hebben wezenlijk andere keu-
zes gemaakt met de centralisatie, maar ook de flexibele werk-
plekken en faciliteiten. Die pakken nu bijzonder goed uit.”

• Carina Grijspaardt en dionne irvinG •

in de hypermoderne keuken worden door 

een van de zeven chef-koks die op deze 

locatie werken, de recepturen ontwikkeld.

in de proeffabriek wordt die 

apparatuur geplaatst die nodig 

is voor proces-, product-, of  

verpakkingsontwikkeling.


