
Art Frickus, van onze vaste rubriek ShopperTalk, heeft 
het deze week over stilte voor de storm. Een omschrijving die 
kort na orkaan Irma een iets andere wending krijgt. Het is 
natuurlijk vreselijk wat deze natuurramp heeft aangericht. 
Toch wil ik het even hebben over die stilte voor de storm. 
Want ergens heeft Frickus een goed punt. Het gaat goed 
met de branche, omzetten zijn beter dan ooit en alles lijkt 
heel rooskleurig. Er gebeurt veel op het gebied van 
assortiment: verduurzaming bij Jumbo, nieuw dc voor 
Hoogvliet, een compleet ander broodschap bij AH, 
groenten voor kids bij Tesco en ga zo maar door. Het 
wachten is echter op de grote klapper van 2017. Gaat die 
komen uit de hoek van Emté? Het blijft voorlopig gissen. 
Veel kenners denken dat Plus de beste partij is voor de 
supermarkttak van Sligro, maar er zijn meer kapers op de 
kust. En aandeelhouders gaan voor het hoogste bod. Wij 
wachten het vol spanning af.

Toch bekruipt me het gevoel dat het niet bij een 
overname of samenwerkingspartner voor Emté blijft. 
Ergens borrelt het. En stiekem hoop ik ook - niet om Emté 
tekort te doen - dat we binnenkort nóg groter nieuws 
krijgen in Nederland, zoals de overname van Wholefoods 
door Amazon dat ook is in Amerika. Een fusie, overname 
of binnenkomst van een nieuwe formule bijvoorbeeld. Een 
verrassende wending die alle supermarktketens op scherp 
zet. Zonder dat daarbij slachtoffers vallen natuurlijk. Want 
het uitgebreide supermarktlandschap maakt de Neder-
landse markt juist zo interessant. Laat het oog van de 
orkaan in dit geval maar over ons heen razen.

Kim van Dijk 
Hoofdredacteur

Het borrelt
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Een paar maanden geleden 
plaatste het groentebedrijf uit 
Giessen een advertentie met daarin 
de tekst: HAK zoekt Pottenkijkers. 
Consumenten werden uitgenodigd 
voor een uniek kijkje in de keuken. 
Onlangs was het zover. Een aantal 
kritische consumenten liepen een 
dag mee met HAK. Levensmiddelen-
krant nam ook een kijkje op het land 
tijdens de oogst van sperziebonen en 
vervolgens bij de verwerking ervan 
in de fabriek.

“Er zijn nog veel mythes rondom 
groenten uit pot en daarom hebben 
wij ‘Pottenkijkers’ geïntroduceerd. 
We willen hiermee laten zien hoe 

het nu echt zit en dat groenten uit 
pot gewoon goed zijn”, zegt Nicole 
Freid, directeur Marketing & 
Innovatie. Het laten zien van de 
feiten is nog altijd hard nodig, zegt 
ze. “We merken dat consumenten 
nog niet alles weten over groenten 
in het algemeen en in het bijzonder 
over wanneer en hoe ze geteeld en 
geoogst worden, en hoe ze daarna in 
onze fabriek via een zorgvuldig 
proces van wecken in onze glazen 
pot terechtkomen, waardoor ze 
vervolgens lang bewaard kunnen 
worden.” 

Snufje nootmuskaat
Een groep kritische consumenten 

werd daarom meegenomen in het 
volledige proces. Van het oogsten 
van in dit geval sperziebonen, tot de 
verdere verwerking hiervan. “De 
consumenten die wij meenamen in 
de fabriek en op het land waren echt 
verbaasd. Voor hen was het een 
eyeopener. Zij dachten dat er heel 
veel suiker en zout wordt toege-
voegd aan onze groenten. Ze hebben 
nu met eigen ogen kunnen zien dat 
dit niet het geval is. We voegen 
vrijwel niets toe aan de groenten. De 
sperziebonen bijvoorbeeld, daar gaat 
alleen een heel klein beetje zout bij 
en een snufje nootmuskaat. That’s 
it”, zegt de marketingdirecteur. Van 
het punten van de boontjes, tot het 
schoonmaken en de selectie, alles 
laat de groenteverwerker zien. 
Vervolgens komt het weckproces 
waarbij de groenten verhit worden 
tot boven de 100 graden en waarbij 
de potten vacuüm worden getrok-
ken. Meer is niet nodig om de 
groenten te bewaren, er worden dus 
geen conserveringsmiddelen 
toegevoegd. Om het voor de 
consument nog beeldender te 
maken toonde HAK zijn eigen 
potten groenten naast groenten in 
ouderwetse weckpotjes. Freid: “Wat 
wij doen is hetzelfde als oma 
vroeger deed, maar dan op een 
snelle manier en op grote schaal.” In 
een van de lege glazen potjes zit een 
heel klein beetje zout. “Dat is echt 
het enige wat we toevoegen. Ik denk 
dat de gemiddelde consument vaak 
zelf meer zout gebruikt”, zegt Freid. 

Met de voorlichtingscampagne wil 
HAK niet alleen laten zien hoe de 
groenten verwerkt worden, maar 
consumenten er ook op wijzen dat 
het zo gemakkelijk wordt om 
groenten te eten, en daarmee aan de 
door de Schijf van Vijf aanbevolen 
hoeveelheid van 250 gram groenten 
per dag te komen. De campagne 
wordt vanaf oktober zichtbaar. Het 
filmpje dat is gemaakt naar aanlei-

ding van het bezoek van consumen-
ten aan HAK, komt dan naar buiten. 
Daarnaast zal het online Pottenkij-
kers-platform binnen HAK.nl 
antwoord geven op zo veel mogelijk 
vragen van consumenten over hoe 
de groenten gemaakt worden, wat 
er in zit en wat er niet in zit. Het is 
de start van een campagne die als 
het aan HAK ligt, nog veel langer 
gaat duren. 

Behalve het bijbrengen van kennis 
bij de consument blijft HAK ook 
continu in gesprek met supermark-
ten. “Een imago veranderen kost 
tijd; we zijn er al lang mee bezig. 
Dat doen we naast communicatie 
ook door supermarkten advies te 
geven over de plek van het conser-
venschap in de winkel. Gelukkig 
doen steeds meer formules het goed. 
We worden nu regelmatiger bij vers 
gepositioneerd. Dat is echt de beste 
plek.” Want elke groente heeft zijn 
eigen verpakkingsvorm: broccoli 
koop je vers, maïs in blik en rode 
kool en doperwten worden nog 
altijd in pot gekocht. “Het is dan 
beter om alles bij elkaar te zetten en 
daarnaast haalt dit het ‘commodity’-
imago van de categorie weg.”

Conserveringsmethoden
Om de categorie voor iedereen 

interessant en smakelijk te houden 
en te maken, blijft HAK bezig met 
het ontwikkelen van nieuwe 
producten. “We kijken bijvoorbeeld 
naar andere manieren om groenten 

te conserveren zodat ze minder 
zacht zijn. Niet iedere consument 
houdt van zachte sperzieboontjes”, 
zegt Freid. In het verleden heeft HAK 
ook al eens geëxperimenteerd met 
groenten met meer bite. “Toen 
hebben we de zachte variant 
vervangen door groenten met iets 
meer bite, maar dat viel niet goed. 
Het regende klachten. We zullen de 
zachte boontjes daarom niet 
vervangen, maar wellicht nieuwe 
proposities ernaast ontwikkelen.” In 
2018 zal HAK ook zijn intrede doen 
binnen koelvers. Door de overname 
van Peter van Halder heeft het 
bedrijf veel kennis op dit vlak 
erbijgekregen. Een kans om hierbin-
nen nieuwe producten te ontwikke-
len die de consument helpen lekker 
en gemakkelijk groenten en 
peulvruchten te eten op alle plaatsen 
en momenten van de dag. 

Niet alleen HAK houdt zich bezig 
met het imago van de categorie, ook 
de andere leveranciers en organisatie 
VIGEF en het CBL zetten zich 
hiervoor in. Zo hebben alle conser-
venproducenten en supermarkten 
afgesproken om vanaf de nieuwe 
oogst niet langer suiker toe te 
voegen aan zomergroenten in pot en 
blik en de hoeveelheid zout tot een 
kwart te verminderen. Tot de 
zomergroenten behoren naast 
doperwten ook sperziebonen, 
wortels, maïs en jonge kapucijners. 
Samen zijn de zomergroenten goed 
voor ruim 40 procent van alle 
verkochte conserven. 

Nieuwe naam
De naam van de categorie heeft 

ook effect op het imago ervan. Daar 
denken de betrokken partijen 
eveneens gezamenlijk over na. “Zo 
zijn we met de andere leveranciers 
in overleg om te kijken of we de 
categorie een andere naam kunnen 
geven. Bij het woord conserven 
denken consumenten al gauw aan 
conserveringsmiddelen terwijl we 
die dus helemaal niet gebruiken.” 
Het is echter nog niet zo eenvoudig 
om een geschikte naam te vinden, 
zegt Freid. “We hebben er veel 
discussies over gehad en veel 
consumentenonderzoek voor gedaan 
‘Vers verwerkte groenten’, komt als 
beste uit de bus”, aldus de marke-
tingdirecteur. 

Duurzaam verpakt
Daarmee willen de conservenfabri-

kanten net als de groenteverwerkers 
voor diepvries, waar nu wordt 
gekozen voor vriesvers, een vriende-
lijker naam voor de categorie 
neerzetten. Een prima idee, vindt 
marketingdeskundige Erik Hemmes 
van Trade Marketing Services. “De 
categorie diepvries is een paar jaar 
geleden omgenaamd naar ‘vriesvers’; 
een zelfde beweging volgt nu voor 

groenteconserven. Het is verstandig 
dat ze dit doen, maar ik denk dat een 
nieuwe naam niet direct procenten 
meer omzet oplevert. Het kan wel 
een onderdeel zijn van een ver-
nieuwde positionering. Samen met 
vernieuwingen ten aanzien van 
verpakking, productsamenstelling, 
combinatie van producten, formaat 
en consumptiemoment kan het 
zorgen voor meer belangstelling van 
de klant voor de categorie”, zegt 
Hemmes. De marketingdeskundige 
weet echter niet of Vers verwerkte 
groenten de beste keuze is. “Een 
alternatief kan zijn: ‘groenten 
duurzaam verpakt’.” Hemmes 
benadrukt dat de kwaliteit van 
groenteconserven bewezen goed is. 
“Een jaar of twee geleden is al door 
verschillende organisatie waaronder 
de Consumentenbond onderzoek 
gedaan naar de groenten in blik en 

pot. Daaruit blijkt dat deze van 
uitstekende, gezonde kwaliteit zijn.” 

Supermarkten kunnen zelf nog 
wel werken aan verbetering van de 
categorie, vindt Hemmes. Er zit nu 
nog veel verschil in de manier 
waarop supermarkten conserven 
neerzetten. “Supermarkten kunnen 
zich onderscheiden in assortiments-
samenstelling en onderscheidend 
vermogen. Zo kunnen zij bijvoor-
beeld het allochtonenassortiment in 
groenten/bonen, integreren in 
groenteconserven in plaats van het 
te presenteren in aparte meters”, 
duidt Hemmes. Een andere manier 
waarop supermarkten meer aan-
dacht kunnen geven aan de categorie 
is plaatsing bij op de agf-afdeling, 
zoals Freid ook voorstelde. Hemmes: 
“Het bonensegment kan droog en 
nat ook in de agf-afdeling gepresen-
teerd worden. Dat gebeurt al bij de 

Plus Briljant 2.0 formule.” Andere 
aanvullingen voor de categorie 
kunnen volgens de marketingdes-
kundige in de vorm van meer 
communicatie en uitleg bij het 
schap. “Tot slot kan er ook in deze 
categorie meer aandacht komen voor 
second placement, in combinatie 
met andere producten gericht op het 
consumptiemoment. Dat gebeurt 
gelukkig al steeds vaker”, besluit 
Hemmes. 

GIESSEN - Ondanks alle inspanningen van fabrikanten heeft de categorie 
groenteconserven nog altijd te kampen met een slecht imago. De boontjes en 
erwtjes zijn te zout, er wordt te veel suiker toegevoegd aan de wortels en de 
vitamines zijn helemaal uit de groenten verdwenen, zo luidt de mening van 
veel kritische ‘foodies’. Van dat beeld klopt echter niets, zeggen de verwer-
kende partijen. Om te bewijzen dat er niets mis is met groenten uit pot geeft 
HAK een kijkje in de keuken.

Conserven | door Kim van Dijk

HAK neemt voortrekkersrol in verandering imago categorie

Branche zoekt nieuwe naam voor ‘conserven’

2030
HAK wil dat de groenten vanaf 
2030 volledig worden verbouwd 
zonder het gebruik van gewas
beschermers. 

‘Vers verwerkte  
groenten’ als nieuwe 
naam komt het beste  

uit de bus

Afspraken 
product
samenstelling
In 2011 (2,5 jaar voor het slui-
ten van het Akkoord Verbetering 
Productsamenstelling) heeft de 
Vereniging van de Nederlandse 
Groente- en Fruitverwerkende 
industrie (VIGEF) in samenwer-
king met het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL) 
en de Federatie Nederlandse 
Levensmiddelenindustrie (FNLI) 
afgesproken dat alle zomer-
groenten in blik of pot minimaal 
25 procent minder zout zouden 
gaan bevatten dan daarvoor. In 
de herformuleringsmonitor van 
het RIVM bleek dat de in de 
afspraak opgenomen categorieën 
groenteconserven eind 2012 
circa 30 procent minder zout 
bevatten. Ook zijn destijds afspra-
ken gemaakt voor zoutreductie in 
peulvruchten. 
In mei 2017 is een vervolgaf-
spraak voor groenteconserven 
vastgesteld. Hierbij wordt in de 
periode tot september 2018 in 
diverse zomergroenten het zout-
gehalte nog eens met 15 à 30 
procent (afhankelijk van de soort 
groente) gereduceerd en zal aan 
deze groente, voor zover dit al ge-
beurde, geen suiker meer worden 
toegevoegd. Een vervolgafspraak 
voor andere soorten groentecon-
serven volgt later in 2018. 

Consumenten brachten een bezoek aan de fabriek en kregen uitleg over het hele proces van groenten verwerken.

Marketingdeskundige Erik Hemmes ziet wel 

wat in een naamsverandering van de categorie.Nicole Freid, directeur Marketing & Innovatie.

HAK-gezicht Herman den Blijker was aanwezig om gerechten te maken en uitleg te geven.

Van het land tot in het potje, consumenten zagen het hele proces. Samen met de inkoopdirecteur plukten ze sperziebonen van het land. Met de zelf geplukte boontjes werden gerechten bereid door de consumenten.
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