
Rutger van Dijk (Spadel Nederland): “Een deal maken met retailers voor 

meerdere jaren, daarin willen wij onze verantwoordelijkheid nemen.”

“Wederzijds vertrouwen is belangrijk om een goede dialoog te kunnen voeren”, 

zegt Peijnenburg-verkoopdirecteur Han van Welie. 

Aan toegevoegde waarde bij innovaties ontbreekt het helaas maar al te vaak, 

stelt Jan Huurdeman, retail directeur Servex.

ALGEMEEN Martijn Louws

HAARSTEEG - Innovatietrajecten hebben 
slagingskans, echter alleen als handel en 
industrie in elkaar investeren. En die bereid-
heid is er van beide zijden. Als de mense-
lijke factor bovendien juist wordt benut 
en er een vleugje wetenschap aan wordt 
toegevoegd, zijn de kansen groot. Deze 
conclusies zijn te trekken uit het Food-
Refl ection-debat over innovatie onder lei-
ding van Enrique Figee.

“Innovatie is een product of concept dat 
toegevoegde waarde en omzetgroei realiseert. 
En het liefst groei op categorieniveau”, vertelt 
Joris van Brussel, marketing manager Benelux 
& Frankrijk bij Shell. Volgens Roelof van 
Dinter, country business manager Nestlé 
Professional BeNeLux, gaat innovatie niet 
alleen over het product of het concept, maar 
innovatie kan volgens hem net zo goed zitten 
in het vergemakkelijken van de bereidings-
wijze of juist het gebruiksgemak voor de 
consument. Retail directeur Jan Huurdeman 
van Servex sluit zich daarbij aan. “In de 
buitenshuismarkt heeft de consument 
verschillende behoeften. Zo ben ik al jaren 
bezig om een partij te vinden die kan 
bijdragen aan het serveren van een lekkere 
kop thee om mee te nemen waarbij de 
consument ook gebruiksgemak wordt 
geboden. Want waar laat je het zakje als je op 
het perron staat?” Kitty Smeeten van SunIdee 
is dagelijks nauw betrokken bij innovatiepro-
cessen en zegt dat het er bij innovatie om 
gaat de klantbehoefte in te vullen op een 
dusdanige manier dat het goed bij je merk/
bedrijf past. “Zo kun je omzetgroei realiseren 
en daar gaat het uiteindelijk om.” “Klinkt 
simpel. Maar als het zo simpel is, waarom zijn 
het de laatste jaren dan toch vooral de 
retailers die komen met innovatie”, stelt Van 
Brussel de vraag. “Retailers hebben geen grote 
fabrieken en kunnen daardoor sneller 
schakelen”, antwoordt Smeeten. Han van 
Welie, directeur Verkoop bij Peijnenburg: 
“Het technologisch platform bij innovatie is 
essentieel. Als wij een product introduceren 
met een andere smaak of verpakking dan 
moeten er in de fabriek aanpassingen worden 
gedaan die het mogelijk maken de introductie 
te produceren. Het is voor ons de uitdaging 
daarin flexibel en innovatief te zijn, zeker bij 
echte innovaties.” Een oplossing zou volgens 
hem ‘langdurig partnership’ kunnen zijn. 
“Dat betekent dat er wederzijds commitment 
en geloof dient te zijn om samen van innova-
ties een succes te maken.” Retailers hebben 
over het algemeen minder last van een stug 

technologisch platform. Zij schakelen diverse 
externe partijen in die het voor hen fabrice-
ren. Van Brussel: “En dat kunnen verschil-
lende leveranciers zijn, maar als wij ergens 
een kans zien, dan benutten wij die. Met of 
zonder de fabrikanten.”

De P van prijs
Rutger van Dijk, sales director out-of-home 

bij Spadel Nederland, vindt dat de basis van 
innovatie zit in het kennen van je klant. “Als 
fabrikant moet je hierin investeren en van 
daaruit de vertrouwensrelatie opbouwen.” 
Hij pleit ook voor een langetermijnrelatie. 
“Wat er traditioneel gebeurt is dat we een 
deal maken voor een jaar, terwijl dat volgens 
mij voor meerdere jaren zou moeten zijn. En 
als fabrikant willen we hierin ook onze 
verantwoordelijkheid nemen. Waar staan we 
nu samen en waar willen we over X jaar 
uitkomen. In dit geval komen investeringen 
van onze kant ook makkelijker van de 

grond.” Bij innovatietrajecten is Huurdeman 
eveneens groot voorstander van partnership 
voor de lange termijn. “Hierbij zijn wij ook 
bereid risico te lopen. Wij hebben in het 
verleden zelfs contracten afgesproken met 
een koffieleverancier waarin wij als Servex 
de producent betaalden voor iedere kop 
koffie die wij meer zouden verkopen dan 
vooraf begroot.” Om nauwer tot elkaar te 
komen worden er dikwijls gezamenlijk 
tussen organisaties en fabrikanten innovatie-
trajecten gestart. Van Brussel: “We werken 
samen met fabrikanten, gaan met elkaar de 
hei op en bedenken een fantastisch nieuw 
concept. Dat concept kan slagen of niet, 
alleen al het feit dat we bij elkaar zijn 
gekropen heeft er voor gezorgd dat we 
elkaars problematiek beter begrijpen.” Maar 
er is ook een andere kant van het verhaal. 
Shell werkt met een geselecteerd klein aantal 
partners intensief samen om tot vernieuwin-
gen te komen. “Maar wat brengt een groot 

deel uiteindelijk? Een display met bestaande 
producten die we dan midden in de shop 
moeten presenteren. Dat is toch geen 
innovatie, het voegt niets toe. Treed eens 
buiten de gebaande paden.” Commercieel 
directeur Dino Lobbes van Kruidenier 
Foodservices stelt hierbij dat soms ook de 
lamme de blinde helpt. “Fabrikanten weten 
niet goed wat de klant doet, wat zijn behoef-
ten zijn en welke consumenten die bedient, 
terwijl de ondernemer ook niet altijd weet 
wat de leverancier precies kan en doet. Het 
gaat er om dat de mensen achter de bedrij-
ven investeren in elkaar.” Van Welie van 
Peijnenburg: “Wij delen veel kennis met de 
klant, de dialoog helpt om een beter begrip 
te krijgen van de klant en consument. 
Wederzijds vertrouwen is daarbij belangrijk 
om een goede dialoog te kunnen voeren.” 
Van Dinter ziet het ook zo. “Nestlé Professio-
nal is een A-merkenproducent en aanbieder 
van toegevoegdewaardeoplossingen voor de 
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‘Wederzijds commitment, geloof en vertrouwen zijn   de sleutel tot succes in innovaties’

Alle debatdeelnemers luisteren aandachtig naar Han van Welie, directeur Verkoop bij Peijnenburg. Aan het hoofd van de tafel gespreksvoorzitter Enrique Figee.
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“Bij ons is de wetenschap in sommige gevallen sneller dan de commercie kan 

behappen”, aldus directeur Francesco Gribling van Zwanenberg Foodservice.

Joris van Brussel (Shell): “Als wij ergens een kans zien, benutten we die.”

Op de achtergrond Kees de Gooijer van Food & Nutrition Delta.

Retailers hebben geen grote fabrieken en kunnen daardoor sneller schakelen; daar-

door komt veel innovatie tegenwoordig van retailers, stelt Kitty Smeeten van SunIdee.

professionele out-of-homemarkt. Onze 
producten en concepten moeten onze 
business partners aan de zogenoemde 
voorkant extra omzet en/of aan de achter-
kant een vermindering van complexiteit en 
dus vermindering van kosten opleveren. De 
prijs van het product alleen is niet bepalend. 
Je moet de voordelen van het totale concept 
in je afwegingen meenemen. Als je met 
inkopers praat die alleen oog hebben voor de 
inkoopprijs van het product, kom je hier 
soms niet uit.” Volgens Van Brussel gaat het 
pas over prijs als het product, de innovatie cq 
introductie, geen toegevoegde waarde heeft. 
“Maar die toegevoegde waarde ontbreekt 
helaas maar al te vaak”, vult Huurdeman aan. 
“En dat is weer de reden dat we het vaak zelf 
doen. Wij verkopen jaarlijks 20 miljoen 
koppen koffie en 2 miljoen koppen thee. Dat 
biedt enorme kansen, maar een goede 
theeoplossing heb ik nog steeds niet gevon-
den. Hallo fabrikanten, waar zijn jullie?” 

Wetenschap
Kees de Gooijer, chief inspiration officer bij 

Food & Nutrition Delta, bekijkt het van de 
wetenschappelijke kant en zegt dat weten-
schappers goed kunnen bijdragen aan 
succesvolle innovatietrajecten. “Investeer in 
innovatie, koppel de wetenschappelijk kant 
aan de gebruikerskant, voeg passie toe en je 
hebt de ideale mix. Want het gaat er uiteinde-
lijk om dat je in de out-of-homemarkt een 
onderscheidend product of concept brengt 
dat wordt geadoreerd door iedereen. En je 
wilt liever dat Albert Heijn bij jou komt, dan 
dat jij naar Albert Heijn moet.”

Bij Zwanenberg maakt men ook gebruik 
van een groep wetenschappers. Onder de 
noemer Skunq denken zij van alles uit voor 
de belegspecialist. “Bij ons is de wetenschap 
in sommige gevallen sneller dan de commer-
cie kan behappen. De wetenschappers komen 
met een briljant idee, maar het gaat ook om 
draagvlak intern en extern bij ondernemers. 

Daarin zouden wij beter kunnen presteren”, 
aldus Francesco Gribling, directeur Foodser-
vice bij Zwanenberg.

Dagje meelopen
Om nauwer tot elkaar te komen pleiten 

retailers ervoor dat fabrikanten eens een 
dagje meelopen in een vestiging. “Er zijn 
account managers van fabrikanten die nog 
nooit echt als klant in de Kiosk zijn geweest 
en toch hun nieuwe producten aan ons 
aanbieden. Met welk doel als je het concept 
niet eens goed begrijpt”, aldus Huurdeman. 
Fabrikanten die deelnemen aan het debat 
zeggen volop bereid te zijn te investeren in 
de samenwerking met de klant om zo ook te 
komen tot meer innovaties met toegevoegde 
waarde aan zowel de kosten- als aan de 
opbrengstenkant. Gribling: “Onze grondhou-
ding is meedenken. Als wij bij een klant 
komen, dan komen we ook met plannen, 
vernieuwende ideeën en producten. Maar 

daarbij krijgen we ook wel eens de deksel op 
de neus. Onlangs zei een organisatie dood-
leuk tegen onze account manager: bedankt 
voor het tenderdocument. Dat zet je wel even 
aan het denken, maar wij blijven altijd 
geloven in deze aanpak.” Volgens Lobbes van 
Kruidenier zit in de menselijke factor de 
sleutel tot succes. “Productkennis, enthousi-
asme, de juiste mensen op de juiste plek: het 
is allemaal belangrijk om te komen tot 
vernieuwende plannen.” Gribling volgt dit 
pad en zegt dat hij en zijn team altijd 
meerdere lagen in een organisatie bewerken. 
“Onze mensen hebben kennis van zaken en 
praten bij klanten niet alleen met de inkoper, 
maar ook met de manager op de vloer, 
marketing en conceptontwikkeling. Dan krijg 
je een compleet andere dynamiek in het 
gesprek en als je intern bij de klant de 
handen op elkaar krijgt, dan praat je uitein-
delijk met de inkoper niet meer alleen over 
de prijs.”

Aan het woord is Dino Lobbes van Kruidenier Foodservices. Links zit Roelof van Dinter, country business manager Nestlé Professional.
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‘Wederzijds commitment, geloof en vertrouwen zijn   de sleutel tot succes in innovaties’
FoodRefl ection-debat 
over innovatie
In Gasterij Brabant in Haarsteeg, de thuis-
basis van FoodReflection, ontving directeur 
Enrique Figee diverse gasten uit handel 
en industrie die met elkaar spraken over 
innovaties.

Deelnemers
Kitty Smeeten (SunIdee)
Kees de Gooijer (Food & Nutrition Delta)
Joris van Brussel (Shell)
Francesco Gribling (Zwanenberg Food-
service)
Jan Huurdeman (Servex)
Rutger van Dijk (Spadel Nederland)
Roelof van Dinter (Nestlé Professional)
Dino Lobbes (Kruidenier Foodservices)
Han van Welie (Peijnenburg)

Over FoodReflection
Foodreflection is bureau dat sparringses-
sies houdt met leidinggevenden in de 
out-of-homebranche. FoodReflection helpt 
organisaties groeistrategieën te ontwikke-
len en implementeren en creëert hiermee 
duurzaam leiderschap. Meer informatie over 
het bureau vindt u op www.foodreflection.nl. 
Ook kunt u Enrique Figee volgen op Twitter 
via @enriquefigee.
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