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gezondheidsinnovatie in de levensmiddelenindustrie: 

Van idee naar product

Petra J. Buijs1, Annet J.C. Roodenburg1,2 
1 Anton Jurgens Institute, HAS Den Bosch,  
’s-Hertogenbosch
2 Unilever Research & Development, Vlaar-
dingen

Voordat een nieuw voedingsmiddel in de 
schappen ligt, is er een heel proces aan 
vooraf gegaan; vele ideeën zijn bedacht, 
geëvalueerd, getest, gewijzigd, opnieuw 
getest, geproduceerd en uiteindelijk in de 
markt gezet. Een van de belangrijkste 
succesfactoren in productinnovatie is het 
ontwikkelen van een product dat beter 
voorziet in de behoeften en wensen van de 
consument en voorziet in de 
bedrijfsdoelstellingen van de betrokken 
bedrijven (1). Voedingskundigen kunnen 
hierin een belangrijke rol spelen.                                                                                                                                          
        
Slechts bij een klein gedeelte van nieuwe pro-
ductlanceringen (zo´n 1,5%) gaat het om ech-
te ‘doorbraakinnovaties’ (2). In de meeste ge-
vallen gaat het om verbeteringen van het 
bestaande product, zoals het ‘renoveren’ 
(minder verzadigd vet, suiker, zout) van pro-
ducten. Het ‘restaureren’ van producten tot 
ambachtelijke en streekproducten speelt ook 
een belangrijke rol in de markt (3, 4). 

De innovatietrechter
Productontwikkeling in de voedingsmidde-
lenindustrie is een samenspel tussen be-
drijfskundige, technologische en nutritionele 
aspecten, waarbij aansluiting bij consumen-
ten wensen en behoeften cruciaal is (afb. 1). 
Daarnaast speelt wet- en regelgeving een be-
langrijke rol. Het is een multidisciplinair pro-
ces, dat specifieke competenties van de be-

Becel-Brood sluit goed aan Bij de zoutreductie-strategie van unilever.   

trokken professionals vraagt (afb. 2). In het 
proces van het idee tot aan de productlance-
ring, onderscheiden we diverse fasen (afb. 1). 
Tijdens deze fasen vindt selectie en ontwikke-
ling plaats van de meest kansrijke ideeën. 
Voedingskundige input is waardevol in alle 
fasen van de trechter en komt van professio-
nals uit het bedrijf zelf, maar ook van daar-
buiten, bijvoorbeeld via kennisinstellingen, 
ngo’s en diëtisten.
Het gaat hierbij onder meer om kennis over 
ziekte en gezondheid, onderzoek, inname 
van nutriënten, eetgedrag, eettrends, wensen 
en behoeften van doelgroepen, het ontwikke-
len van voedingskundige profielen voor doel-
groepen en producten, het bepalen van de  
relevantie en effectiviteit van producten voor 
de gezondheid, behoud van nutriënten tij-
dens productie, communicatie richting pro-

fessionals en consument als ook om consu-
mentenacceptatie. 
De fasen van de innovatietrechter zullen hier-
onder worden toegelicht aan de hand van 
twee voorbeelden: Becel brood (meergranen 
volkorenbrood met 40% minder zout in ver-
gelijking met regulier volkorenbrood) en een 
al wat langer bestaand functioneel voedings-
middel Becel pro•activ (verlaagt actief het 
cholesterol).

Fase 1: iDee
Het doel van de ideefase is het ontdekken en 
screenen van ideeën. Op basis van de ideeën 
worden aantrekkelijke en haalbaar geachte 
nieuwe productconcepten uitgewerkt. Vragen 
die daarbij gesteld worden:
– Past het (product) idee bij de bedrijfsdoel-

stellingen, -strategie en -middelen?
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– Is er behoefte aan het product in de 
markt?

– Is er een redelijke waarschijnlijkheid dat 
het product ontwikkeld en geproduceerd 
kan worden? 

– Zijn er bekende no-go’s? (Bijvoorbeeld 
duurzaamheidissues, wettelijke beperkin-
gen.)

Becel pro•activ en Becel brood passen beide 
goed in de strategie van Becel. Becel spant 
zich al 50 jaar in om consumenten te helpen 
met een gezonde voeding en leefstijl en richt 
zich daarbij speciaal op de hartgezondheid 
van Nederlanders. Becel brood sluit boven-

dien aan bij de zoutreductie-strategie van 
Unilever. 

Fase 2: haalBaarheiD
In deze fase wordt de haalbaarheid van de 
meest aantrekkelijke concepten uit fase 1 ge-
analyseerd.
Er vindt een meer gedetailleerd onderzoek 
plaats ten aanzien van:
– Consumentenwensen, behoeften en con-

sumentenwaardering, inclusief concept-
test;

– Technische, technologische, nutritionele 
en juridische haalbaarheid, zoals: haal-
baarheid productontwikkeling en produ-

ceerbaarheid binnen de gestelde tijd en 
het beschikbare budget;

– Indien noodzakelijk autorisatie wat betreft 
ingrediënten en/of claims;

– Mogelijkheden/obstakels wat betreft pa-
tenten;

– Haalbaarheid en kansen in de markt 
(marktanalyse, -onderzoek);

– Financiële/bedrijfskundige haalbaarheid;
Na het onderzoek worden de resultaten ver-
werkt in een business case.

Becel pro•activ was het eerste functional food 
met EU Novel Foods goedkeuring. Dit laatste 
was nodig omdat Becel pro•activ verrijkt is 
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met plantensterolen, die voor 1997 slechts in 
beperkte hoeveelheden aanwezig waren in 
onze voeding. Het onderzoek richtte zich 
voornamelijk op de veiligheid, de effectiviteit 
(cholesterolverlaging), de patenteerbaarheid 
en de technologische aspecten van planten-
sterolen in margarine. Daarnaast zijn de re-
sultaten van dit onderzoek  met ‘key-opinion 
formers’ besproken. Vervolgens is het onder-
zoek vastgelegd in dossiers en publicaties. 

Fase 3: ontwikkeling
In deze fase worden consumentenwensen en 
nutritionele profielen technologisch vertaald. 
Ook worden de bedrijfskundige aspecten ver-
der uitgewerkt. 
Denk bijvoorbeeld aan:
– Ontwikkelen prototypes en productie-

proces op kleine schaal (pilot);
– Ontwikkelen operationeel- en inkoopplan;
– Ontwikkelen marktlanceringplan;
– Verder uitwerken en implementeren van 

de beschermingsstrategie (o.a. IP) en juri-
dische aspecten;

– Testen en valideren van het voorgestelde 
product en de bijbehorende marketing- en 
productieaspecten.

Becel brood en Becel pro•activ dragen beide 
het Ik Kies Bewust-logo, dat wil zeggen dat 
het nutritionele profiel voldoet aan de criteria 
(voor verzadigd vet, transvet, zout en toege-
voegd suiker) zoals die zijn vastgesteld door 
de wetenschappelijke commissie van Ik Kies 
Bewust. Dat is in lijn met Unilevers strategie 
dat alleen producten met een goed nutritio-
neel profiel geschikt zijn voor een gezond-
heidsclaim (Becel brood meergranen volko-
renbrood met 40% minder zout in 
vergelijking met regulier volkorenbrood, Be-
cel pro•activ verlaagt actief je cholesterol.)                                
In het geval van Becel brood was het vooral 
een technologische uitdaging om een goede 
kwaliteit brood te ontwikkelen. Dit is onder 
andere bereikt door natriumchloride deels te 
vervangen door kaliumchloride.

Fase 4: implementatie
Dit is de fase van de commercialisering van 
het product, door het:
– Opschalen van de productie en valideren 

van het proces;
– Opstarten van distributie, marketing  

(inclusief marketingcommunicatie) en ver-
koop. 

Voor een product als Becel pro•activ wordt in 
deze fase opnieuw gesproken met enkele ‘key 
opinion formers’, om hen bekend te maken 
met het uiteindelijke product. Daarnaast wor-
den communicatiematerialen voor de ge-
zondheidsprofessionals en de consumenten 
ontworpen (zie http://becel.nl) en starten de 
onderhandelingen met de verkoop- en  
distributiekanalen. 

Fase 5: lancering
Het is zover: het product is gelanceerd. Reac-
ties van consumenten en professionals in de 
markt vormen belangrijke feedback en tevens 
nieuwe input voor verdere productontwikke-
ling. 
In het algemeen kunnen reacties van gezond-
heidsprofessionals bepalend zijn voor het 
succes van een product. Consumenten zullen 
niet gemakkelijk overstappen naar een nieuw 
product als de voordelen hiervan door ge-
zondheidsprofessionals en media niet onder-

steund worden. Heel specifiek voor Becel 
pro•activ is het volgende: Omdat Becel 
pro•activ is geautoriseerd via de EU Novel 
Foods wetgeving, werd vooraf vastgesteld om 
na de lancering de consumptie van het pro-
duct te monitoren om mogelijke veiligheids-
kwesties te traceren (5).

Voor meer informatie: http://www.antonjur-
gens.nl/
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