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‘ Wij willen geen 
copy cat zijn’

FrieslandCampina laat innovatiemotor versnellen

met het uitschenken van een kan melk door koningin maxima 
op 16 oktober is het Wageningse r&D-gebouw van Friesland-
campina officieel in gebruik genomen. het zuivelconcern bun-
delt hier vrijwel al zijn nederlandse expertise en onderzoek in 
één gebouw om zijn innovatieve slagkracht te maximaliseren.

vanwege de afstand meer thuis en kiezen 
dan die twee dagen als er genoeg ruimte is 
om in Wageningen te werken.” Het tekort 
aan werkplekken regelt zich dus zelf, omdat 
niet iedereen tegelijk aanwezig is. Wordt het 
toch te vol, dan zijn er allerlei voorzienin-
gen in de overloopruimtes tussen de gebou-
wen. Hier zijn aan de zijkanten nog tiental-
len potentiële werkplekken ingericht in de 
vorm van comfortabele banken en hoge 
tafels met krukken. 

In samenspel
Met dit nieuwe gebouw kan FrieslandCam-
pina haar nieuwe samenwerkingsmodel in 
de praktijk uitrollen. Het nieuwe R&D-cen-
tre bundelt vrijwel alle wetenschappelijke 
en onderzoeksexpertise van de zuivelonder-
neming in Nederland. De oude R&D-struc-
tuur die versnipperd was in divisies en vijf 
vestigingen in Leeuwarden, Deventer en 
Wageningen, moet één geheel worden. “Als 
FrieslandCampina gebruiken wij de meta-
foor van het orkest”, zegt Willems hierover. 
“In samenspel is het meer dan de som der 
delen. Dat is met voedingsmiddelen en 
zeker met melk net zo.” 

Groeigebieden
In de strategische visie voor het jaar 2020 
staat dat FrieslandCampina haar innovatie-
kracht moet vergroten en het productont-
wikkelingsproces versnellen. Bundeling van 
R&D is daarbij een belangrijke voorwaarde. 

Een fris, transparant en modern gebouw. 
Binnen werken veel jonge mensen, leeftijd 
vaak rond de dertig. De uitstraling en sfeer 
van het nieuwe onderzoekscentrum breekt 
met het verleden. Zo was het oude onder-
zoeksgebouw in Deventer vrij donker, 
smal en hokkerig. Hier zijn de gangen 
breed, de laboratoriumzalen ruim en heb-
ben de kantoren nauwelijks tussenmuren. 
Veel glas zorgt voor natuurlijk licht en 
zicht op activiteiten achter de deuren. De 
werkzaamheden in de nieuwe proeffabriek 
zijn te volgen vanachter een glazen pui in 
de kantine op de eerste verdieping. Als een 
soort live wallpaper presenteren de pilot-
plants zich aan de medewerkers. In deze 
nieuwbouw blijven geen onderdelen van 
het R&D-proces meer verborgen. Boven-
dien zit alles onder één dak, uitgezonderd 
kindervoeding die in Beilen blijft, en zijn 
de communicatielijnen kort. Dat is precies 
wat de directie beoogde: 380 fte meer laten 
samenwerken door de juiste infrastructuur 
te bieden. Daar werd 65 miljoen euro  
voor geïnvesteerd. Bijna de helft voor  
het gebouw en 35 miljoen euro voor de 
binnenkant. 

Flexibiliteit anno 2013
Het flex bele kantoorconcept dat (deels) al 
in de verlaten Wageningen-vestigingen in 
zwang was, is hier honderd procent doorge-
voerd. Niemand heeft eer een vaste werk-
plek. Het is inloggen op een bureau en wer-
ken maar. Dat is flex biliteit anno 2013. 
Geen vaste werkplekken meer toestaan in 
kantoorruimtes en een goede ict-infrastruc-
tuur bieden om de interactie tussen werk-
nemers te stimuleren. En de managers? Die 
zijn hun kantoor kwijt. Ze kunnen wel gla-
zen ruimtes gebruiken in de kantoorvleugel 
om vertrouwelijk en in alle rust gesprekken 
te voeren. Toch voelt niemand zich met al 
die flex lekken ontheemd, denkt weten-
schappelijk directeur Ger Willems. “In de 
praktijk zie je natuurlijk toch dat de één om 
acht uur begint, en de ander om negen uur, 
en dat men gewoon een vaste plek uitkiest. 
Maar die wordt niet van jou.” Kantoorplek-
ken worden nu veel effici ter benut. “Er 
werken hier nogal wat parttimers. Op 
woensdagen en vrijdagen zijn er minder 
mensen in het gebouw. Hun plek wordt 
ingenomen door medewerkers uit de voor-
malige vestiging in Leeuwarden. Ze werken 
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Willems over die strategische visie: “In de 
beschrijving van onze route 2020 naar de 
top hebben we vastgelegd dat we consu-
menten en (industriële) afnemers wereld-
wijd willen voorzien van de rijkdom van 
melk. Wij willen niet de grootste zijn, maar 
voor onze leden veehouders de meest 
attractieve zijn.”
Daarom is een aantal groeigebieden gede-
fini erd. “Alle vloeibare zuivelproducten 
van Chocomel tot Vifit. Kindervoeding, 
B2B en B2She, want we leveren direct aan 
de moeders, maar ook aan Danone en 
Nutricia. Kaas natuurlijk, ons belangrijkste 
product. Daar willen we het ‘branded’ stuk 
versterken, bouwen aan Milner, onze 
Noord-Hollandse en Goudse kaas met 
naamsbescherming. Dan onze strong-
holds, onderdelen van ons concern waar 
melkverwerking minder voorop staat. 
Denk aan Kievit, dat veel plantaardige 
grondstoffen verwerkt. We kijken daar 
naar geografische expansie. Ten slotte 
foodservice. Daar zien we een strategisch 

potentieel in Europa, ook buiten Neder-
land en België. Het gaat om basic pro-
ducts, zoals onze 14 kilo Goudse kaas. 
Ook dat stuk moet je heel goed doen, hoe-
wel het de ambitie is vooral meer te doen 
in zuiveldranken, kindervoeding en kaas-
merken.”

Building blocks
Campina wil met nieuwe, unieke produc-
ten komen, stelt Willems. “We willen geen 
copy cat zijn van bedrijven als Arla. We 
moeten building blocks maken die in de 
verschillende categorieën het onderscheid 
maken. Denk aan functionaliteiten in de 
zuiveldranken. Structuur, dus mondgevoel, 
is daar een heel belangrijk onderzoeksge-
bied. Dan zullen we vooral naar eiwitten 
kijken en minder naar melkvetten.” 
Innovatie is belangrijk, maar businessmo-
dellen en kostenfocus zijn dat net zo goed. 
“Bij valorisatie van melk moet je slim 
managen om de verdeling in de melk over 
diverse productgroepen te optimaliseren. 

Dat is een balancing act. Minder kaas, bete-
kent minder wei en dan gaan de prijzen 
omhoog. Mooi, zegt ‘kaas’, maar dan begin-
nen ze bij kindervoeding te stuiteren, want 
zonder wei geen kindervoeding.” 

Beste resources
Om het verschil te maken staat de huidige 
R&D-structuur op het punt te wijzigen. De 
vijf gebieden voor de belangrijke markten 
krijgen één centrale researchorganisatie. 
Divisies kunnen dan mensen van elkaar 
lenen naar gelang gestelde prioriteiten. Wil-
lems: “We zijn nu een verzameling mkb’tjes. 
We willen de hele kritische massa van 
FrieslandCampina inzetten voor dingen die 
wij als corporate belangrijk vinden. Straks 
krijgen de belangrijke projecten de beste 
resources uit de pool. Ik verwacht dat  
dit per 1 januari geïmplementeerd kan  
worden.”

• Vincent Hentzepeter •

v. hentzepeter is freelance journalist

het Frieslandcampina innovation centre.
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Sensorisch onderzoek van kaas in een van de nieuwe laboratoria. 

zicht op de 

pilotfabriek 

vanuit de 

kantine. 

bezoekerscentrum met opspattende melkdruppel voor het geven van presentaties. 
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