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EXECUTIVE SUMMARY
A growing base of literature has been revealed on the concept of corporate
entrepreneurship. Still, there is a lack of coverage and as a consequence of this, the way
in which corporate entrepreneurship is managed, as well its understanding, needs
further research (Sharma & Chrisman, 1999; Stopford & Baden – Fuller, 1994; Zahra,
1991). This thesis builds upon earlier work in the field of corporate entrepreneurship
and takes a new perspective by applying it to the food industry in The Netherlands and
by linking it to growth strategies of companies. In this explorative research 2 cases, each
consisting of one company, are studied. Case A entails a company grown through a
combination of organic growth and acquired growth. Organic growth is nationally
emphasized. Case B consists of a company grown through acquisitions, both nationally
as internationally. Both companies are important players in the food industry in The
Netherlands, more specifically the meat industry.

Along with the increased importance of corporate entrepreneurship for companies and
the increased interest in factors that facilitate entrepreneurial behavior, various
entrepreneurship researchers have tried to identify key factors that influence corporate
entrepreneurship (Burgelman, 1983; Stevenson & Jarillo, 1990; Zahra, 1991; Zahra,
1995; Elenkov, Judge & Wright, 2005). Hornsby et. al. (2002) elaborated upon the work
of above mentioned researchers and identified five internal areas that are consistent
throughout corporate entrepreneurship literature; management support, rewards,
resource and time availability, work discretion and organizational boundaries. An
existing questionnaire was used to assess those items at the selected companies. In
addition, semi structured interviews were conducted in order to gain insight in the
strengts and weaknesses of the entrepreneurial environment in the company.

Through a case study approach, this thesis takes a first step towards understanding how
growth strategies impact the entrepreneurial climate in the food industry in The
Netherlands. Case A, consisting of a firm emphasizing organic growth, shows high scores
on work discretion, rewards and management support while time availability and
organizational boundaries are weak items. Top management assesses work discretion
and rewards much higher than middle/lower managers. Case B, consisting of a firm
emphasizing acquired growth, displays high scores with respect to rewards, work
discretion and organizational boundaries while management support and time
availability are weak items.

6

Managerial implications of the study are important for the creation of an
entrepreneurial and innovative environment. Companies that want to stimulate
entrepreneurship would be wise to start at the top by promoting and facilitating
entrepreneurial activities through the usage of systems, the formulation of strategy and
recognizing entrepreneurial behavior. Corporate entrepreneurship takes time to
develop and continuous learning and gradual improvement is required. Case A supports
entrepreneurial actions by providing an effective project management system, a
specified HR policy and a physical plant to elaborate upon ideas and new food concepts.
Case B struggles to embed entrepreneurship due to rapid external growth. Management
support is not strong and communication amongst departments minimal. Analysis and
comparison of the results show differences in the degree of management support, the
availability of (time) resources and rewards between cases. This study therefore
suggests an impact of growth strategy on the entrepreneurial climate in the company.
Lastly, with the finding that entrepreneurial activities must be embedded in all layers of
the organisation, the potential for a long lasting competitive advantage is even greater. It
may take a lot of trial and error to create new markets and new food concepts, but – as
with everything – practice makes perfect.

Future research could include other industries part of the food industry in The
Netherlands, such as the beverage industry, since in this study 2 companies in the meat
industry were investigated. In addition, recent evidence shows the increased importance
of collaboration, cooperation and partnerships with regard to innovation and
entrepreneurship (ABN AMRO, 2010; Batterink et. al., 2010; van de Vrande et. al., 2006).
Future efforts could investigate the effect of such open innovation innitiatives on the
entrepreneurial environment in a firm. A holistic model that included all kinds of forms
of open innovation could shed light on the future role of in house innovation and
entrepreneurship and the degree of free transformation of knowledge. Other research
areas concern the entrepreneurial process. Why do some companies in the food industry
succeed in developing entrepreneurship while others do not? What is different in the
way they manage the entrepreneurial process? What is the role of management in the
succes or failure of in house or externally developped food concepts? Answering those
kind of questions would bring a great deal of knowledge in terms of the allignment of
entrepreneurship and the companies’ goals, and what needs to be done to facilitate
corporate entrepreneurship.
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Concluding, this research contributes to the body of literature on corporate
entrepreneurship by suggesting an impact of growth strategies on the internal
entrepreneurial environment of the firm. This is done only in the food industry with a
small N, so the results can be seen as a first step towards understanding the impact of
growth strategies on corporate entrepreneurship. Organic growth results in strong
management support towards entrepreneurship and a widespread availability of
resources when compared to external growth, where those items are weaker. In
addition, this study shows that the food industry, traditionally seen as technology
extensive and mature, displays many attributes of corporate entrepreneurship.
Gradually, new business is created by redefining the firm’s products or by developing
markets.
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1.

INTRODUCTION

This MSc thesis focuses on corporate entrepreneurship and growth strategies in the
food industry in the Netherlands in an effort to understand, and to further expand, the
authors’ knowledge and to provide a strong foundation for future job positions within
the food industry. In order to set a profound problem analysis the aforementioned
concepts are shortly introduced in the next paragraphs. Besides, the next section will
enlighten the relevance and necessity of this topic (Verschuren & Doorewaard, 2005)
and its relation to strategic management, while following sections formalize the
research to be conducted by presenting the objectives, central research question, in
addition to elucidating upon the structure of this thesis.

1.1.

TOPIC CHOICE & RESEARCH OBJECTIVES

A growing base of literature has been revealed on the concept of corporate
entrepreneurship. It provides a mean for renewing established organizations and
increasing the ability to compete in chosen markets through product innovation,
proactiveness and risk taking (Zahra & Covin, 1995; Miller, 1983) and entails creating
new business by redefining the firm’s products or by developing markets (Zahra, 1991;
Birkinshaw, 2003). By identifying and fully exploring business opportunities,
entrepreneurship has served as a vehicle for companies to navigate in a hostile market
place.

Although the insights offered by the concept of corporate entrepreneurship are so
valuable, there still is a lack of coverage (Covin and Miles, 1999; Zahra, 1991) and the
concept remains ill-defined (Stopford & Baden – Fuller, 1994; Sharma & Chrisman,
1999). There is an increasing recognition of entrepreneurial activities, but ambiguities
continue to plague attempts to define such activities (Sharma & Grisham, 1999). As a
consequence of this, the way in which corporate entrepreneurship is managed as well as
its understanding leaves much to be desired (Covin and Miles, 1999; Stopford & Baden –
Fuller, 1994). However, a positive relationship between the concept of corporate
entrepreneurship and firm performance has been shown (Zahra & Covin, 1995) and
corporate entrepreneurship is an effective way for companies to outperform
competitors and to achieve a sustainable competitive advantage (Covin & Miles, 1999).
The company 3M provides an example of an entrepreneurial culture demonstrating
important attributes, such as rapid decision making capabilities and discontent with the
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status quo (Covin & Miles, 1999; Burgelman, 1983). See text box 1 below for a short
description of the entrepreneurial environment at 3m.
Text box 1: Corporate Entrepreneurship at 3M
3m is a diversified technology firm serving customers and communities offering innovative products
and services. It is a science-based company which focuses on providing practical solutions for
companies and consumers through innovation. The company is generally considered as an extremely
successful practitioner of corporate entrepreneurship and yearly approximately 6% of revenues are
spend on research and development. The firm has the experience that many small niche markets could
prove to be more profitable than a few large ones. Over the years 3m has built a culture that encourages
entrepreneurship and innovation, driven by organic growth. For example, it developed a policy allowing
researchers to spend 15% of their time working on own independent projects, with easy access to
necessary resources. 3m also developed a project system for betting on a team rather than just
management’s evaluation of the ideas. Additionally, failure is not punished and risk taking is
encouraged rewarded. The success of 3m rests on 7 pillars (Businessweek, 2010); (1) commitment to
innovation, (2) maintenance of corporate culture, (3) a broad base of technology, (4) encouragement of
(in)formal networking, (5) reward outstanding performance, (6) quantity efforts and (7) performing
research tied to the customer. As a result, 3m employees, seen as the primary reason of their succes,
created dozens of ground-breaking products (Post-It®) and a culture of loyalty, creativity and
serendipity has been sustained for decades. Currently, highly innovative companies, such as Google,
have succesfully copied parts of 3m’s business model.

This thesis explores the concept of corporate entrepreneurship in the context of the food
industry in The Netherlands and links the concept to growth strategies of companies.
The food industry in the Netherlands is of major importance to the Dutch economy,
representing sales of EUR 51 billion and showing steady growth of 2.5% yearly (ABN
AMRO, 2010). This thesis has an explorative nature and aims at providing specific
conclusions regarding the entrepreneurial environment of companies applying different
growth strategies in the food industry in the Netherlands. Corporate entrepreneurship
will be studied within 2 companies emphasizing growth strategies within the spectrum
of autonomous (organic) growth and external (through mergers and acquisitions)
growth.

Academic Research Objective
This thesis builds upon earlier work in the field of corporate entrepreneurship, and
takes a new perspective by studying 2 companies pursuing different strategies of
growth in the food industry in the Netherlands. This study contributes to the
underexposed field of corporate entrepreneurship (Covin and Miles, 1999; Zahra, 1991)
by shedding light on the level of corporate entrepreneurship within companies in the
food industry in the Netherlands. This scope distinguishes this thesis from mainstream
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entrepreneurship research and provides, given the dynamics and rapid (product)
developments in the industry, an excellent focus to conduct this research. Ultimately, the
aim is to understand how growth strategies in the food industry impact corporate
entrepreneurial activity.

Managerial Research Objective
Corporate entrepreneurship appears to be highly relevant when it comes to the quest
for a sustainable competitive advantage and increasing returns (Zahra & Govin, 1995;
Covin & Miles, 1999). Currently, no research has given practitioners insight into the
important areas of corporate entrepreneurship in the food industry. This thesis
generates a new dataset and brings knowledge to firms and managers allowing them to
make decisions about implementing changes based on the companiess’ growth strategy.
Specific examples about entrepreneurial activities in the food industry are provided
enabling managers to make conscious choices when implementing changes in the
entrepreneurial environment. Lastly, this thesis identifies under- and overexposed areas
within the entrepreneurial process from different perspectives which allows companies
and managers to allocate resources accordingly in order to achieve congruence between
company functions.

1.2.

LITERATURE

Increasing turbulence of the unpredictable and fast-paced business environment caused
a strategic focus on achieving a sustainable competitive advantage (Porter, 1985; Grant,
1996). Such an advantage can be realized by companies’ resources and organizational
capabilities (Grant, 1996). The resource based view explains a companies’ sustainable
competitive advantage stemming from its’ resources, such as technologies, machinery
and skilled personnel (Wernerfelt, 1984). In literature, many practical examples of
companies pursuing a competitive advantage are described. For example, General
Electric has continuously been approving their organizational structure in order to
achieve this. Breaking down internal and external barriers, learning together as an
organization, and its capability of creating excellent leaders as part of their “workout”
program gave GE a leadership advantage (Hamel, 2006; Grant, 1996).

Within the food industry Pepsico provides an example. In line with their “Power of One”
strategy, integrating the bottle process in order to stimulate cross marketing activities,
Pepsico developed their markets and created new partnerships (ABN AMRO, 2010).
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Previous examples illustrate the fact that commitment and pursuance towards
organizational change, development of management skills, and stimulating an
entrepreneurial culture can lead to a competitive advantage followed by success and
better performance.

Corporate Entrepreneurship
Corporate entrepreneurship has been studied in various forms. It provides a mean for
renewing established organizations and increasing the ability to compete in chosen
markets through product innovation, proactiveness and risk taking (Zahra & Covin,
1995; Miller, 1983). Stopford & Baden – Fuller (1994) distinguish the creation of new
business within an existing organization, the renewal of existing organizations and the
change of the game, hence the entire industry.

It is important to realize that corporate entrepreneurship contains a strong association
with innovation. This is reflected by Covin and Miles (1999) who state that innovation
“is at the center of nomological network that encompasses the construct of corporate
entrepreneurship (p.49)”. Corporate entrepreneurship implies the presence of
innovation, while innovation does not imply the presence of entrepreneurship (Ibid).
The idea remains that through corporate entrepreneurship and the methods used by
management, organizational performance can be significantly enhanced: however the
impact is dependent on the industry (Zahra, 1991) and the level of competition within
the industry (Zahra & Covin, 1995). In addition, corporate entrepreneurship is a long
term effort and requires strong commitment of top and middle management.

It is hard to quantify entrepreneurial behavior, which is especially due to the tacit nature
of innovation and ideas. Hornsby, Kuratko and Zahra (2002) found organizational
factors that foster entrepreneurial activity. The most widely acknowledged factors are
management support, organizational structure, risk taking, time availability and reward
and resource availability. The driving force behind corporate entrepreneurship lies at
corporate management levels where an environment fostering entrepreneurship is
outlined and sustained. The important role managers play in developing an
entrepreneurial culture is described in various studies (Burgelman, 1983; Kuratko et. al.,
1993; Barringer & Bluedorn, 1999; Hornsby et. al., 2002) and Barringer and Bluedorn
(1999) reasoned that a firm’s strategic practices influence its entrepreneurial intensity.
While involvement of executives is crucial in acquiring the right resources and
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supporting company initiatives, the role of management is to provide motivation and
continuation (LaPerle, 2010).

Zahra et. al. (2009) relate, in line with Dess et. al. (1999), their most recent work to the
development of knowledge and consider learning organizations most receptive to
successful entrepreneurial activities. Corporate entrepreneurship enables companies to
develop technical, integrative, exploitive knowledge (Dess et. al., 1999) and often a new
mindset is required in order to fully exploit the knowledge resulting from
entrepreneurial activities (Ibid). It remains important to realize that corporate
entrepreneurship has changed the way in which organizations function, but it takes time
to build it and allow systems and attitudes to evolve (Stopford & Baden – Fuller, 1994).
It will never be assured that entrepreneurship is a vehicle to corporate success and
enhanced performance at all times.

Growth Strategies
While Ansoff (1965) focuses on international and regional expansion, more recent
studies like Chen et. al. (2009) and Delmar et. al. (2003), relate growth to new ventures
and start ups. The work of Chen et. al. (2009) and Gilbert et. al. (2006) constitutes a
division of growth strategies in internal and external, of which the latter can be further
divided in growth by partnerships and growth through acquisitions. The vast majority of
these recent studies (Delmar et. al., 2003; Gilbert et. al., 2006; Chen et. al., 2009)
elaborates upon Penrose’s work (1959), the first author to distinguish between organic
and acquired growth. Organic growth is growth through more productive deployment of
resources and R&D (Chen et. al., 2009), while acquired growth refers to licensing or
acquiring other parties (Ibid). Batterink et. al. (2010) further contributes to literature by
linking growth, or knowledge acquisitions, strategies to a companies’ innovative
performance. Chapter 3 continues to discuss literature on growth strategies.

The concept of corporate entrepreneurship provides an interesting thesis subject,
especially when it has an explorative nature generating a new dataset. While literature
provides a considerable amount of information on corporate entrepreneurship and its’
relation to organizational performance, the concept needs further research applying
different research angles and scopes. Eventually, it will become clear how growth
strategies of companies active in the food industry in the Netherlands impact the
environment of corporate entrepreneurial activities.
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1.3.

RESEARCH QUESTIONS & THESIS STRUCTURE

Various management levels have been found to influence entrepreneurial activities
within companies. Corporate entrepreneurship has been shown to be crucial for survival
in competitive industries. Companies in the food industry in the Netherlands pursue
various growth strategies, within the spectrum of organic (internal) growth or growing
through mergers and acquisitions (external growth). Publicly traded companies
regularly form a strategy based on both strategies while family-owned companies tend
to emphasize organic growth. For the sake of clarity and the fact that the nature of this
research is eplorative, research questions contain two extremes and do not define the
exact place a company holds within the spectrum. This results in the following main
research question, answered by this thesis.

“How do organic and acquired growth strategies pursued by companies impact corporate
entrepreneurial activities in the food industry in the Netherlands?”

The first chapter of this thesis serves as an introduction into the topics to be researched
and the field of interest. It illustrates to which knowledge in which field this thesis
contributes by stating research questions and objectives. A theoretical perspective on
corporate entrepreneurship and the different roles in corporate entrepreneurship is
presented in chapter 2. Chapter 3 examines growth strategies and explores different
modes of growth.

Chapter 2 and 3 will zoom further into the research topic and concepts introduced above.
Literature review will answer the following questions pertaining to desk research:

RQ1. What is the relationship of concepts used throughout corporate entrepreneurship
literature (chapter 2)?
RQ2. Which strategies of growth are emphasized throughout literature on growth
strategies (chapter 3)?

Research questions pertaining to literature are each answered by examining literature
on corporate entrepreneurship and growth strategies. Based on preceeding chapters
propositions are formed in chapter 4. The main research question can be divided into 4
research questions pertaining to empirical research.
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RQ1. What are the latest developments regarding entrepreneurship and innovation in
the food industry (chapter 5)?

Zahra’s work (1991) stressed that the impact of corporate entrepreneurship is
dependent on the industry and the level of competition within the industry (Zahra &
Covin, 1995). Chapter 5 therefore answers question 1; it explains the importance of the
food industry in the Netherlands and discusses innovation and developments within the
Dutch food industry. Furthermore, the main research question can be further divided
into the following 3 research questions:

RQ2. How does a strategy emphasizing mergers and acquisitions affect corporate
entrepreneurial activities?
a. What is the most important area within corporate entrepreneurship?
RQ3. How does a strategy emphasizing internal growth affect corporate
entrepreneurial activities?
b. What is the most important area within corporate entrepreneurship?
RQ4. What are the differences and similarities between those two growth strategies
concerning corporate entrepreneurship?

Figure 1 Conceptual Model

Chapter 6 provides an overview of the sources and types of data, as well as the
technique used in acquiring data. Chapter 7 presents the collected data and analyses the
results in terms of the propositions. In this chapter, 2 cases are extensively described
from a multi level perspective. The five major areas of corporate entrepreneurship will
be treated separately for each case. Chapter 8 presents a short conclusion and discusses
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the research questions. This chapter will also put the finding in the right perspective,
and presents limitations of the study, as well as recommendations for future research.

1.4.

METHODOLOGY

In order to study the impact of growth strategies on the level of corporate
entrepreneurship, a combination of desk research and case study research is used,
allowing the researcher to retain the holistic and meaningful characteristics of real-life
events, such as managerial processes (Yin, 2003).

Desk research
The first stage of this thesis consists of desk research. Literature on corporate
entrepreneurship, growth strategies and the functioning of management levels within
corporate entrepreneurship is reviewed in order to grasp the existing knowledge in
various fields. This will serve as a basis for the theoretical framework used in the second
stage of this research. Literature will be obtained through past study materials, the
university library, and the ISO web of science. Industry specific publications will be used
to discuss the importance of the food industry in the Netherlands and innovation and
developments in the industry.

Empirical research
The emprirical resesearch questions are answered by analyzing and comparing 2 cases.
Case study analysis revolves around assessing the fit between an individual case and the
theory or theories being tested (de Vaus, 2001) and can be used for developing and
refining theories (Ibid). Every case study focuses on understanding the dynamics
present within each setting (Eisenhardt, 1989). More specifically, this study has an
explorative nature, since it focuses on the application of a known concept on a new area,
i.e. the food industry and because it combines two concepts that have not been dealt
with before in one model. The outcome is basic research, as used for the generation of
knowledge. This study uses a multi level management perspective in order to come to
grips regarding the concept of corporate entrepreneurship within each case.
Consequently, differences or similarities in perspectives on the entrepreneurial
environment can be detected.

The first case consists of a firm stressing organic growth, the second case consists of a
firm emphasizing growth through mergers and acquisitions. In order to build a reliable
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and valid case study, documents, questionnaires and interviews are used. Documents
can be annual reports, project evaluations, internal memos, etc. Next, every firm is
analyzed through the use of the Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument
(CEAI), developed to gauge the organizational factors that foster entrepreneurial activity
within a firm (see annex 1). Kuratko et. al. (1990) identified five major areas of
corporate entrepreneurship by studying academic literature and developed an
assessment instrument accordingly (see Annex 1). Other techniques, such as Miller and
Friesen’s index (1982), were considered but the CEAI provides an excellent and reliable
tool to assess the entrepreneurial environment in a firm (see section 4). Lastly, semi
structured interviews conducted on various levels are conducted in order to get an
objective view on corporate entrepreneurship. The interviews serves as an instrument
to get deep insights in the entrepreneurial environment of the firm with respect to
strategy, management support, rewards, work discretion, organizational boundaries and
time and resource availability. Validity and reliability is touched upon in chapter 6.

Companies will be selected and allocated to each group in consultation with the
department Agri-Food of ABN AMRO. Since larger companies appear to be more
observable and to save more historical data, the focus while selecting companies will be
on larger organizations. The first case consists of Zwanenberg Food Group, a family
owned company and a leading producer of deli meats and meat preserves. The second
case is formed by Vion Food Group, a global food company producing high quality
foodstuffs and ingredients for people and animals.

Figure 2 Research Framework
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2.

CORPORATE ENTREPRENEURSHIP

In this chapter, concepts and relations are contrasted and evaluated in order to establish
what knowledge exists in the various fields of interest. It answers research question 1
pertaining to literature. In addition, this chapter sheds light on the role of management
levels and firm size in developing an entrepreneurial environment.

2.1.

INTRODUCTION

Recent work on corporate entrepreneurship has focused on defining, developing and
understanding of entrepreneurial activities within companies. Covin and Miles (1999)
depict three situations that are indicating areas of corporate entrepreneurship. First,
corporate venturing is referred to as a situation where an established firm enters a new
business (Ibid) and is one of the major manifestations of corporate entrepreneurship
(Burgelman, 1983). Second, intrapreneurship is described as the process where an
individual champions new product ideas in a corporate context (Covin & Miles, 1999).
Third, entrepreneurial posture is referred to as the situation where an entire firm acts in
an entrepreneurial way (Ibid).

Covin and Miles (1999) furthermore identify different forms of corporate
entrepreneurship. They distinguish sustained regeneration, organizational rejuvenation,
strategic

renewal

and

domain

redefinition.

Zahra

(1991)

links

corporate

entrepreneurship to superior performance and Hornsby et. al. (2000) describe an
instrument to identify conditions that influences manager’s participation in corporate
entrepreneurship. Hamel’s work (2006) focuses on management innovation but stresses
the importance of risk taking and change; it should be embraced rather than feared.
Reluctance to change can be avoided by inspiring leadership and involvement of
management (LaPerle, 2010). Product innovation, proactiveness and risk taking capture
the essence of corporate entrepreneurship.

Another group of authors, such as Thornberry (2001) and Sharma & Chrisman (1999)
are more concerned with the how of corporate entrepreneurship and provide an
analysis of the historical development and definitional issues that surround the concept.
While all authors agree on the importance and necessity of corporate entrepreneurship,
both descriptive and explanatory approaches are applied. The variety in research angles
and terminology of corporate entrepreneurship calls for a closer look. The next section
provides an overview of terminology.
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2.2.

CONCEPTS IN CORPORATE ENTREPRENEURSHIP

The concept of entrepreneurship consists of individual and corporate entrepreneurship,
of which the latter will be given far more attention. This section provides an overview of
the terminology surrounding the concept. Corporate entrepreneurship is most effective
amongst companies active in so called red oceans facing hostile business environments
(Zahra and Covin, 1995; Kim and Mauborgne, 2004). According to Zahra (1993) it is
indeed rivalry that forces companies to innovate products and processes, explore new
markets, find novel ways to compete, and examine how to differentiate from
competitors. For example, as the canned food industry in the United States became
hostile, some companies abandoned expansion activities and divested some of their
divisions (Ibid). Wright et. al. (2009) continue and notice that divestment of divisions is
often operated in order to create new independent companies, often backed by private
equity partnerships.

Zahra (1995) adds the notion that companies perceive such

leveraged buy outs as a platform for entrepreneurial activity.
As indicated in the previous section, corporate entrepreneurship has been studied in
various forms. Sharma and Grisman’s (1999) work constitutes an integration of the
different perspectives and terminology surrounding the concept. Figure 3 provides a
clarification of terminology used in literature on corporate entrepreneurship.

Figure 3 Hierarchy of terminology in corporate entrepreneurship (adapted from Sharma & Chrisman, 1999)

According to Birkinshaw and Hill (2005), corporate venturing is the establishment of a
specially designed entity by the parent company in order to create new business
opportunities. It is about investments of a venturing unit in new businesses and start-
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ups (Birkinshaw & Hill, 2008). Corporate venturing is used to exploit existing
technological and market competencies (Tidd et al., 2005) and is primarily associated as
a mean throughout which organizations can innovate or learn new competencies or
apply its competencies to new markets and business (Birkinshaw & Hill, 2005; Tidd et
al., 2005). Strategic renewal refers to the corporate entrepreneurial efforts that result in
changes in an organization’s strategy or structure (Sharma & Grisham, 1999). Both
efforts require the presence of innovation.

Corporate venturing can occur both internally and externally. Internal corporate
venturing refers to the corporate venturing activities that result in the creation of
organizational entities that reside within the existing organization (Sharma & Grisham,
1999) while external corporate venturing result in the creation of (semi) autonomous
organizational entities (Ibid). External knowledge acquisition strategies, such as joint
ventures, and venture capital initiatives are examples of external venturing. Internal
corporate venturing initiatives exploit existing technologies and underutilized resources
(Birkinshaw & Hill, 2008).

Intrapreneurship, a concept introduced by Gifford and Pinchot in 1978, can be seen as
an important aspect of internal corporate venturing. Intrapreneurs are essential to
innovation. Pinchot and Pinchot (1996) studied hundreds of cases and every succesfull
innovation had at least one entrepreneur championing for succes which underpins the
importance of intrapreneurs in venturing activities. An intrapreneur is anyone who
behaves with an entrepreneurial spirit in a larger organization. Pinchot & Pellman (1999)
identify 5 roles in innovation, namely idea people, climate makers, intrapreneurs,
sponsors and the intrapreneurial team. The entrepreneurial process starts with a good
idea, that must capture the enthusiasm and commitment of an intrapreneur, who turns
the idea into reality and forms an intrapreneurial team who form a group untill the
implementation of the project. The sponsor guides the team around obstacles through
coaching while the climate maker sustains an environment in which intrapreneurs and
intrapreneurial groups foster.

Corporate entrepreneurship and firm size
The vast majority of literature on corporate entrepreneurship focuses on larger
companies, with the exception of Carrier’s work (1993) who studies intrapreneurship in
the context of SMEs. Intrapreneurs in large companies risk being hemmed in by often
inflexible and paralysing administrative systems (Carrier, 1993). Additionally,
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intrapreneurial action may be hindered by the mitigated response of hierarchical
supervisors, which could prevent intrapreneurs from developing and making their ideas
known to upper management (Ibid). Ahuja and Lampert (2001) identify three traps that
inhibit entrepreneurship in their study about breakthrough inventions in large
companies. Large corporations (1) favor the familiar, (2) favor the mature and (3) favor
the search for solutions near to existing solutions (Ahuja & Lampert, 2001).

Small and medium enterprises (SMEs) have the necessary elements such as flexibility,
speed, commitment, decisiveness and entrepreneurship in order to innovate succesfully
(FNLI, 2010). Processes and structures in smaller companies are more dynamic and
adaptable (Carrier, 1993). According to the ABN AMRO (2009) large companies in the
food industry focus on radical innovations, while SMEs realize smaller, incremental,
innovations. However, there is still a lot to gain regarding the realization of innovation
and entrepreneurship in SMEs in the food industry in the Netherlands (FNLI, 2010).

Management levels and corporate entrepreneurship
Management levels play a crucial role in entrepreneurial activities, particularly when it
comes to decision making, validation, continuation, encouraging and even initiation of
projects (LaPerle, 2010; Zahra et. al., 2009; Barringer & Bluedorn, 1999; Burgelman,
1983). The chance of developing a successful entrepreneurial project decreases
significantly without consistent and inspiring leadership (LaPerle, 2010), both on the
top and middle management levels. In addition, management champions are found to be
present in the case of expensive and visible projects, as well as those representing new
strategic directions or resource reconfigurations for the firm (Day, 1994).

While top management sets the strategic direction of the company and fulfills the role of
gatekeeper regarding encompassing projects and initiatives, middle management
stimulates and sustains corporate entrepreneurship (Hornsby et. al, 2009; Kuratko et. al.,
2005; Hornsby et. al., 2002; Stopford & Baden – Fuller, 1994; Kuratko et. al., 1993). The
role of middle managers focuses on effectively communicating information between the
firm’s managerial stakeholders (Kuratko et. al., 2005). Hence, involvement of various
management levels can accelerate ideas and the pace of developing projects and
bringing them to the market place (LaPerle, 2010). Besides the crucial role of both
corporate and middle management, execution of entrepreneurial operations is carried
out on the work floor and depends on team managers and individuals (Stevenson &
Jarillo, 1990). Their role is to absorb relevant information gained from outside the firm
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while responding to middle managers’ communication of information that is based on
top managers’ decisions (Kuratko et. al., 2005; Floyd & Lane, 2000).

The entrepreneurial climate
Increased attention to entrepreneurship by researchers and increased importance of
corporate entrepreneruship for companies has caused researches to investigate the
entrepreneurial climate (Burgelman, 1983; Stevenson & Jarillo, 1990; Morris & Kuratko,
2002; Hornsby, Kuratko & Zahra; 2002; Elenkov, Judge & Wright, 2005). Organisational
leadership, culture and organisational values, structures and availability of resources
were found to be important facilitators of corporate entrepreneurship (Covin & Slevin,
1991; Zahra, 1991; Zahra, 1995; Zahra & Govin, 1995; Hornsby et. al., 2002). Hornsby et.
al. (2002) elaborated upon the work of above mentioned researchers and identified five
internal areas that are consistent throughout corporate entrepreneurship literature;
management support, rewards/recognition, availability of time and resources, work
discretion and organizational boundaries. Those areas will be further elaborated upon in
chapter 4.

2.3.

CONCLUSION

In the introduction a general understanding of the concept of corporate
entrepreneurship is given. Corporate entrepreneurship consists of strategic renewal,
innovation and corporate venturing, which can be further divided into internal and
external corporate venturing. Internal corporate venturing is also referred to as
intrapreneurship. Corporate entrepreneurship can result in increasing performance
through new products and business development, but can also lead to non financial
results, such as collaboration and creativity amongst employees. Furthermore, past
research shows that corporate entrepreneurial activity is a multi-level phenomenon.
Along with the increased importance of corporate entrepreneurship for both academics
as practicioners, the entrepreneurial climate in a firm received more attention. The next
chapter presents literature on growth strategies.
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3.

GROWTH STRATEGIES

This chapter presents literature pertaining to research question 2 stated earlier. In the
introduction it is firstly made clear why companies pursue growth, after which next
paragraphs focus on different forms of growth pursued by firms.

3.1.

INTRODUCTION

In general, growth can be defined as the process of overcoming resource deficiencies
resulting from newness and smallness (Shelton, 2005; Chen et. al., 2009). The
emergence of sustainable competitive advantages – outsmarting competitors by
developing unique characteristics and competences to be one step ahead (Grant, 1996;
Hamel & Prahalad, 1986) – stems from a company’s resources and capabilities (Chen et.
al., 2009; Grant, 1996). The importance of responding to those demands forces the firm
in a position where it must grow and innovate (Grant, 2002).

The resource based view explains that a companies’ sustainable competitive advantage
stems from its’ resources, such as technologies, machinery and skilled personnel
(Wernerfelt, 1984). Alvarez & Barney (2000) state that the inclusion of
entrepreneurship as an asset will enhance the resource based view, because “suggesting
alternative uses of resources that have not previously been discovered lead to
heterogeneous assets and thus firm advantages” (p89). Vice versa, the resource based
view contributes to entrepreneurship theory “an understanding of the importance of the
firm in entrepreneurial action of transforming inputs in heterogeneous outputs that
other not previously had recognized” (Ibid, p102). Especially in companies growing
organically looking fow a more productive deployment of resources, the resource based
view can, in combination with entrepreneurship, provide a mean to achieve a
sustainable competitive advantage. Those resources or the absence thereof, influences
the companies’ growth strategy, as extensively described by Penrose (1959).

Early studies have used various classifications in order to categorize growth strategies.
The most widely used classification is Ansoff’s product – market expansion matrix
(1965). Ansoff identifies four major types of market growth strategies; market
penetration, market development, product development and diversification. Those well
known strategies are especially applicable in the case of international expansion
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(Andersen & Kheam, 1998) and formed on corporate and business unit level. Growth
strategies are further elaborated upon in the next section.

3.2.

GROWTH

In entrepreneurship literature, growth strategies are treated from a venture perspective
and can be percieved as strategic choices for innovation and venturing, two crucial
concepts within corporate entrepreneurship literature. From this perspective, growth
can be divided in organic (internal) and acquired (external) growth. Organic growth is
growth through more productive deployment of resources and R&D (Chen et. al., 2009)
formed around existing organizational structures and resources (Burgelman, 1983),
while acquired growth refers to licensing or acquiring other parties (Ibid). The
realization of growth requires fundamental decisions that can affect a companies’
performance (Delmar et. al., 2003). Burgelman (1983) already highlited the importance
of internal R&D in the process of identifying, evaluating and exploiting new business
opportunities.

Zahra (1991) constructs, in line with Miller (1983), the type of firm in terms of strategy
and corporate entrepreneurship into one model. An important feature of Zahra’s
perspective is that internal and external growth strategies stimulate corporate
entrepreneurship, in different ways; while internal (organic) growth focuses on inhouse innovation consolidating a companies’ position in established markets, external
(acquired) growth calls for aggressive expansion by broadening the scope of businesses
and markets (Ibid). Entrepreneurial activities can hence be influenced by the growth
strategy of the firm.

The work of Gilbert et. al. (2006) also focuses on new venture growth. According to
Gilbert. et. al., internal growth is realized by innovative product development or
marketing practices. This is confirmed by Zahra (1991) who adds the notion that
innovation and venturing aim to strengthen a company’s position in existing markets.
External growth places emphasis on acquiring companies competing in the same or a
complementary market (Gilbert et. al., 2006) and broadens the scope of business and
markets (Zahra, 1991). Zahra furthermore points out that companies not pursuing
growth, applying a strategy of stability, are less disposed to aim at entrepreneurial
activities.
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This section describes the two extremes of growth. However, growth in companies can
be achieved in a number of different ways which can differ over time. In the current
business environment, companies grow in many different ways and these patterns of
growth can vary and have different causes (Delmar et. al., 2003). Large companies
furthermore have the financial means to pursue internal and different external modes of
growth at the same time (Burgelman, 1985). The next section elaborates upon those
external growth strategies.

3.3.

EXTERNAL GROWTH STRATEGIES

This section describes different forms of growth and provides examples of companies
applying this in the food industry in the Netherlands. Externally oriented venture
growth occurs where the focus for investment and return is outside of the companies’
existing base of assets (Williams & Lee, 2009). To a large extent, such externally oriented
growth is carries out through open innovation.
Growth through open innovation
Previous work on firm growth has focused on the understanding of one single external
growth strategy, while other external growth strategies receive little attention
(Batterink et. al., 2010; van de Vrande et. al, 2006). Batterink et. al. (2010) make the case
for open innovation in relation with different governance modes, or knowledge
acquisition strategies. While open innovation has been associated with fast growing,
technology intense industries, there is recent evidence that the concept prevails in
traditional and mature industries (Verwaal et. al., 2010) such as the food industry.

The idea is that through knowledge acquisition strategies, a firm can significantly
enhance innovative performance; however, the impact is dependent on the governance
mode (Batterink et. al., 2010). So, external growth strategies, such as strategic alliances,
joint ventures, licensing agreements, mergers, acquisitions, and corporate venture
capital (van de Vrande et. al., 2006) are all modes of growth that have a different effect
on a companies’ innovative performance. The use of external knowledge through
licensing in, cooperation and R & D outsourcing has been increasing since 2000 (ABN
AMRO, 2009), which shows the embracement of open innovation in the food industry.
For example, Unilever has implemented aspects of the above described concept of open
innovation (Rochemont & van de Vrande, 2006). It participates in fundamental research
together with other companies in life sciences. In this way, Unilever can access
technologies earlier compared to developing technologies in house. External growth is a
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way to acquire new knowledge by managing risk, thereby acting as an attractive source
of firm renewal (Williams & Lee, 2009), offering, amongst others, time, efficiency and
cost advantages. However, it should be stressed that ineffective integration of resources
in the case of external growth can hamper a companies’ activities (ABN AMRO, 2010).
Management buy outs and private equity
Management buy outs are a form of external growth allowing existing managers to
acquire part of a firm. An example in the food industry in the Netherlands is Bols, a
specialist in alcoholic beverages, which used to be owned by Remy Cointreau and
Wessanen. A management buy out backed by a private equity fund took place in 2005
and Bols continued as a privately held firm. Wright et. al. (2009) describe such activities
in literature by stating that divestment of divisions is often operated in order to create
new independent companies, often backed by private equity partnerships. Private
equity plays an important role by providing capital but also by hiring executives with
greater product market expertise in order to be able to assess and monitor the
investment (Cumming et. al., 2007). Zahra (1995) adds the notion that companies
perceive such leveraged buy outs as a platform for entrepreneurial activity. Wright et. al.
(2000) reason that buy outs and private equity are associated with growth
opportunities. Buy outs derive from managers becoming frustrated by corporate
structures where proposals for new ventures are rejected by corporate management for
a lack of fit with organizational investment appraisal systems (Ibid). Zahra (1995) and
Wright et. al. (1992) found that buy outs are followed by increased level of
entrepreneurship, especially through introducing more new products.

3.4.

CONCLUSION

Growth has two extremes, internal (organic) and external growth. Within this spectrum
strategic alliances, joint ventures, licensing agreements, mergers, acquisitions, buyouts,
private equity and corporate venture capital are, in different ways, strategies applied by
companies to achieve growth. It should be stressed that companies often combine
growth strategies and do not simply chose one sole strategy. Zahra’s perspective (1991)
illustrated that corporate entrepreneurship can be impacted by the choice of growth.
Whereas the concepts of corporate entrepreneurship and growth strategies have been
dealt with, these concepts have not yet been studied in one model. This thesis aims at
studying corporate entrepreneurship in the context of the food industry, investigating 2
companies pursuing different growth strategies. It is an explorative study, providing
basic research.
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4.

THEORETICAL FRAMEWORK AND PROPOSITIONS

This chapter further elaborates upon literature delineated in chapter 2 and 3. Firstly,
academic efforts to identify key factors in corporate entrepreneurship are introduces.
Next, propositions are formed.

4.1.

INTRODUCTION

As indicated in chapter 2, corporate entrepreneurship entails innovativeness, risk taking
and proactiveness. Those dimensions are influenced by the organizational climate in the
firm (Morris & Kuratko, 2002; Hornsby, Kuratko & Zahra; 2002). Along with the
increased importance of corporate entrepreneurship for companies and the increased
interest in factors that facilitate entrepreneurial behavior, various entrepreneurship
researchers have tried to identify key factors that influence corporate entrepreneruship
(Burgelman, 1983; Stevenson & Jarillo, 1990; Elenkov, Judge & Wright, 2005). Amongst
others, organisational leadership, culture and organisational values, structures and
availability of resources were found to be important facilitators of corporate
entrepreneurship (Covin & Slevin, 1991; Zahra, 1991; Zahra, 1995; Zahra & Govin, 1995;
Hornsby et. al., 2002).

As mentioned earlier in this thesis, Hornsby et. al. (2002) elaborated upon the work of
above mentioned researchers and identified five internal areas that are consistent
throughout corporate entrepreneurship literature. These organisational items are
generally considered as important items to facilitate entrepreneurial activities. In
addition to identifying those five internal items, Hornsby et. al. (2002) developed a tool
to assess the internal entrepreneurial environment. The next section describes the five
items and presents propositions.

4.2.

PROPOSITIONS

Hornsby, Kuratko and Zahra (2002) used the Corporate Entrepreneurship Assessment
Instrument (CEAI) to assess the companies’ internal entrepreneurial environment. They
define management support as the willingness of senior management to facilitate and
promote entrepreneurial activities. This perspective is widely supported (Burgelman,
1983; Kuratko et. al., 1993; Barringer & Bluedorn, 1999; Kuratko et. al., 2005) and
Burgelman (1983) states that in large, complex companies top management needs to
make a firm commitment to support entrepreneurial activities. As described in chapter 3,
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managers play a key role in encouraging employees to be entrepreneurial and
innovative. Since entrepreneurial activities require the support and a strong focus and
commitment of top managers, the following proposition can be stated:

Proposition 1: Management support towards entrepreneurial activities in companies
stressing internal growth is stronger compared to companies growing externally.

Hornsby, Kuratko and Zahra (2002) stress that organizational structure in a firm must
foster administrative mechanisms in order to rapidly evaluate and implement ideas.
This is confirmed by Dess et. al. (2003) who state that companies can become more
entrepreneurial through effective processes and structures as well as by introducing
new products and entering new markets with existing products. A bureaucratic
structure leads to boundaries and obstacles regarding entrepreneurial activities.
Additionally, structural boundaries can be a stumbling block in corporate
entrepreneurial activity (Hornsby et. al., 2002).

Proposition 2: Organizational structures in companies growing externally constrain
entrepreneurial activities compared to organic companies.

Hornsby, Kuratko and Zahra (2002) furthermore point out that an environment that
encourages risk taking and tolerates failure is indispensible. While Covin and Miles
(1999) argue that risky behavior is an important feature of an entrepreneurial firm,
Stopford & Baden – Fuller (1994) counterattack by stating that entrepreneurial
companies are risk averse and even minimize risk by undertaking many different
projects. Miller (1983) states that with the growth of the complexity of companies, a
need for constructive risk taking emerges. Besides risk taking, this area determines the
extent to which employees are free within their job responsibilities. This item, also
referred to as work discrestion results in the following proposition.

Proposition 3: Work discretion are higher in companies growing externally compared to
organic companies and stimulate entrepreneurial activities.

The availability of resources is important in order to encourage experimentation and
innovative activities (Hornsby et. al., 2002). Stopford & Baden – Fuller (1994) point out
that a companies’ resources provide a platform for industry change and successful
renewal.

Ireland et. al. (2003) also identify resource availability as an important

28

dimension of strategic entrepreneurship and identify three critical resources in order to
engage in corporate entrepreneurship; financial, human and social capital. Especially
middle managers identify, acquire and deploy resources needed to pursue
entrepreneurial opportunities (Kuratko et. al., 2005). The assessment instrument
focuses on time availability, which is crucial in order to incubate ideas of employees. The
following proposition concerns resource, or time, availability.

Proposition 4: Resources in organic companies constrain entrepreneurial activities
compared to companies growing through mergers and acquisitions.

The appropriate use of rewards considers goals, feedback, responsibility and extrinsic
motivation (Hornsby et. al., 2002). Block and Ornati (1987) found that companies that
incentive programs, including milestone bonuses, equity, options in the new venture and
variable bonuses based on new ventures can elicit entrepreneurial behavior.
Performance incentives are a form of feedback, an essential need for an entrepreneur in
a large firm (Ibid). Reward systems based on performance highlight significant
achievements, and encourage pursuit of challenging work (Kuratko. et. al., 2005).
Rewards serve as motivation for individuals and is an important characteristic of an
entrepreneurial firm. Therefore, the following proposition is postulated.

Proposition 5: Rewards in organic companies foster entrepreneurial activities compared to
companies growing externally.

On overview of propositions is presented in table 1 on the next page. The theoretical
framework in figure 4 below visualizes the relationship between the constructs.

Figure 4 Theoretical Framework
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Table 1 Summary of propositions
P1: Management support towards entrepreneurial activities in companies stressing
internal growth is stronger compared to companies growing externally.
P2:

Organizational

structures

in

companies

growing

externally

constrain

entrepreneurial activities compared to organic companies.
P3: Work discretion is higher in companies growing externally compared to organic
companies and stimulate entrepreneurial activities.
P4: Resources in organic companies constrain entrepreneurial activities compared to
companies growing through mergers and acquisitions.
P5: Rewards in organic companies foster entrepreneurial activities compared to
companies growing externally.

The research takes place within the framework shown above. The first sections of this
study serve as an introduction to the field of interest and a review of current literature
regarding corporate entrepreneurship and new venture growth strategies. The next
section provides a description of the food industry in The Netherlands.
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5.

THE FOOD INDUSTRY IN THE NETHERLANDS

This section provides a general impression on the food industry in the Netherlands and
answers research question 4. The data presented are based on industry specific
publications by the industry federation FNLI1 and ABN AMRO bank and an interview
with Niels Dijkman, sector banker Agri Food, conducted on November 11th. This chapter
elucidates and describes the food industry in order to achieve an enhanced
understanding of the industry leading to a specific assessment instrument and
ultimately to more industry specific conclusions.

5.1.

DEVELOPMENTS IN THE FOOD INDUSTRY

As shortly mentioned in the introduction, the food industry is the biggest industry of the
Dutch economy. It not only generates sales of EUR 51 billion (2007), but also provides
employment to almost 100.000 people (CBS, 2010). Total sales have increased with 13
billion in the last decade. Biggest sectors within the industry are beverages, fruits and
vegetables, fats & oils, meat and dairy (ABN AMRO, 2010). Around 98% of the
companies in the food industry are small and medium sized (less than 250 employees).
Heineken, Unilever, FrieslandCampina and Vion are, both nationally as internationally,
major players. The traditional competitive view has partly been substituded,
underpinned by the cooperation through platforms such as the earlier describes TIFN.
For example, VION, Friesland Campina and CSM are jointly developing technologies in
order to provide new and healthy food concepts.

TABLE 2: TOP 5 COMPANIES FOOD INDUSTRY IN THE NETHERLANDS

Company

Turnover 2009 (*Euro bln)

FTE’s

Unilever

39.8

163.000

Heineken

14.7

55.000

Vion

9.0

27.000

FrieslandCampina

8.2

20.000

CSM

2.5

8.400

Source: Adapted from VION company presentation

1

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
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Economies of scale at retail level have shifted power in the supply chain of food products
to food retailers. Fierce competition has caused ongoing professionalization and
consolidation (FNLI, 2010) at retail level. New products in the food industry show
relative high failure ratios. Those factors, in combination with the 2008 recession,
caused price competition, which has led to pressure on margins of the actors in the food
chain, also stimilated by the increased popularity of private labels. Market share of
private label products in the Netherlands is approximately 25% (ABN AMRO, 2010).
This development might hamper innovativeness and entrepreneurship in the food
industry and might increase price competition (Ibid). Therefore, cooperation between
retailers and manufacturers is crucial.

Because of the relative small home market, companies in the Dutch food industry export
products equivalent to EUR 40 billion and import products against a value of EUR 25
billion. The major part of the export (86%) is intracontinental (FNLI, 2010) but demand
for food products from countries such as Brasil, India and China is increasing. The food
arena has become more international and as a consequence of this, companies face new
challenges, such as price volatility of raw materials, trade protection (Ibid), diverse
consumer needs, and currency instabilities.

Besides price competition and globalization, shifting consumption patterns an important
trend in the food industry. Consumers focus on value for money, sustainability and
health (ABN AMRO, 2010). Because the diverse consumers stress the importance of food
safety, convenience, and price, regional initiatives co-exist with for example fair trade
and sustainable initiatives. The importance of consumption patterns is illustrated by the
new business model of Unilever, where the environmental footprint is linked to future
firm performance (Financieel Dagblad, 2010). Diverse consumers, price competition and
globalisation have put the firm in a position where it must innitiate, develop and exploit
business activities in order to survive in the market.

5.2.

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP IN THE FOOD INDUSTRY

The Netherlands holds a strong position in international business, indicated by the 5th
position in the international innovation index (2009), as published by Boston Consulting
Group and the National Association of Manufacturers. The food industry in the
Netherlands is a technological intensive industry, stimulated by the recent
developments described in the last section. Companies in the food industry can profit
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from emerging knowledge and technologies, such as life sciences nano technology and
ICT (FNLI, 2010). However, the integration of new technologies depends on the
perception of society, in particular consumers. For example, nano technology is still
surrounded by a negative image. Technology levels in the food industry have shifted
from low tech to mid tech (ABN AMRO, 2009). Half of the companies in the food industry
work together concerning R&D (Ibid) and the level of cooperation will further increase.

Research and development in the food industry is mainly carried out by bigger
companies, but SMEs focus on niche markets and therefore also contribute to innovation
and entrepreneurship. Food organizations traditionally focus on incremental
innovations, but are forced to innovate more radically by fierce competition (ABN AMRO,
2009). Innovation in food processing companies mainly focuses on developing new
products, new processes and the efficiency thereof. Introduction of new products can be
seen as a requirement in order to compete successfully. However, R&D expenses seem
to have been decreasing in the past year (FNLI, 2010), possibly caused by demand
uncertainty, imitation and the difficulty to patent innovations in the European Union.
Text box 2: Cooperation in the food industry in The Netherlands
Zwanenberg Food Group brings the concept of open innovation and collaboration into practice. The
company has executed numerous acquisitions in the past, but has recently embraced the importance of
internal entrepreneurship and innovation through collaboration. On the one hand it is a member of the
meat industry federation, where it “shares knowledge in the field of technologies, legislation,
implementation of technologies and corporate network” according to the firms’ R&D director. On the
other hand, Zwanenberg is also active in a regional innitiative, Innofood, a collection of companies
active in the food industry. This cooperation is exploring synergies by, for example “jointly sourcing of
energy in order to strengthen the companies positions” and “developing a joint Human Resource policy
in order to openly exchange personnel”. In addition, internal entrepreneurship is displayed through
“idea fabric” Skunq (see chapter 7).
Vion Food Group is a member of the Top Institute Food and Nutrition which provides a platform where
food organizations jointly develop technologies in order to create high value food products. One of
Vion’s core projects, the development of low salt food products, is executed through this platform. It
uses a licensed technology of the institute and explores further opportunities in collaboration with
FrieslandCampina. In addition, Vion closely collaborates with Purac through the Top Institute in order
to “make use of each others’ R &D facilities and knowledge”. It remains difficult to adapt one firms’
technologies to another firm Such collaborations are not enforced by joint ventures or strategic
alliances, but on the base of oral agreement.

A unique strength of the Dutch food industry is the popularity of innovating jointly
through open innovation (FNLI, 2010). Open innovation uses external ideas and
resources to stimulate innovation processes and to increase quality (Chesbrough, 2003).
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The use of external knowledge through licensing in, cooperation and R & D outsourcing
has been increasing since 2000 (ABN AMRO, 2009), which shows the embracement of
open innovation in the food industry. This is illustrated by text box above (classified).
The idea of open innovation is that companies can no longer rely exclusively on internal
R & D, but need flexible and open innovation processes (Batterink et. al., 2010;
Chesbrough, 2003). Cooperation and exploiting external resources has become
increasingly important in the last decades in order to be competitive. Strategic alliances,
joint ventures, licensing agreements, mergers, acquisitions, and corporate venture
capital (van de Vrande et. al., 2006) are all different strategies that have a different effect
on a companies’ innovative performance. Dairy processor Koninklijke Friesland
Campina has grown through a merger and now has more than 100 joint ventures world
wide (ABN AMRO 2010).

5.3.

CONCLUSION

The previous chapter answered research question 4 “What are the latest developments
regarding entrepreneurship and innovation in the food industry”? Price competition,
globalization, shifting consumption patterns are the three most important trends in the
food industry in the Netherlands. More specifically, open innovation, collaboration and
fast development of technology are trends directly impacting innovation and
entrepreneurship in the industry.

It is clear that innovation and entrepreneurship face major challenges to deal with in the
future. Insights in the entrepreneurial environment of a firm can allow organizations to
improve efficiency of processes. Once a firm notices under- or overexposed areas in the
entrepreneurial environment it can influence those factors. Through a combination of
desk research and case study analysis it will become clear what the important factors of
corporate entrepreneurship are and to what extent they are present within the firm. In
order to empirically investigate corporate entrepreneurship, material on the
measurement and specifics of corporate entrepreneurship is needed. Therefore, the next
chapter provides literature on the measurement of corporate entrepreneurship followed
by the research methodology. Following, 2 cases are analyzed which results in the
conclusions and discussion in chapter 8 and 9.
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6.

METHODOLOGY

This chapter focuses on the methodology, in addition to the methodology section in the
introduction. It discusses the quantification of corporate entrepreneurship, the research
strategy, the data collection and the reliability and validity of this study. Corporate
entrepreneurship has been empirically investigated in a variety of studies, mostly
focusing on a relationship between corporate entrepreneurship and firm performance
(Zahra & Covin, 1995; Zahra, 1993; Zahra, 1991).

6.1.

METHODS

As previously mentioned in the introduction, this research uses a case study design in
combination with desk research to answer the emprirical research questions. The case
study tests the theoretical framework in practice.

It is important to analyze and

describe cases according to an established pattern (Verschuren & Doorewaard, 2005).
Every single case will answer research question 2 and 3. Additionally, comparing the
cases answers research question 4, where similarities and differences between cases are
identified. To allow comparison, only companies that are active in manufacturing within
the food industry are selected.

A case study is characterized by a small number of research units (i), labor-intensive
data generation (ii), more depth than breadth (iii), a selective, i.e. a strategic sample (iv),
a focus on qualitative data and research methods (v) and an open observation on site (vi)
(Verschuren and Doorewaard, 2005). In this study, the selection of research units comes
down to 2 cases selected from the food industry, each active in another spectrum of
growth (see “data” section in the introduction). The 2 case are Zwanenberg Food Group,
and VION Food. Each case tests theory from a different angle, namely the srategy of
growth. The case is studied in its natural environment at the company itself. The
emphasis will not only lay on analyzing every single case, but also on comparing the
results. The cases are studied profoundly by a combination of documents,
questionnaires and semi structured interviews in order to reveal the entrepreneurial
processes within the firm. The use of documents, annual reports, and internal emos
completes the triangulation of data.

Particularly in case studies, the methods used can rely on qualitative and quantitative
research methods (Eisenhardt, 1989). In a case study quantitative data can be used to
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generate scores to be analyzed, the interpretation of score of the small number of cases
in order to generate the outcome of the study is done qualitatively, and not statistically
(Dul & Hak, 2008). In this study, qualitative data is provided through literature review
and (external) expert interviews, conducted in a semi structured manner. Quantitative
data is collected through questionnaires and, partly, though semi structured interviews
based on the outcomes of the questionnaires. Firm documents, such as annual reports
and project descriptions are analyzed in order to support outcomes of the questionnaire.
In the end, three data sources are combined in order to state well-founded conclusions
regarding the impact of growth strategies on the corporate entrepreneurial
environment in the food industry in the Netherlands.

6.2.

CASE SELECTION

Data are collected through questionnaires (the corporate entrepreneurship assessment
instrument) followed by semi structured interviews conducted on different levels in the
organization in order to get an objective view on corporate entrepreneurship. The
interviews fullfill a validating tole and provide deep insights in the entreneurial and
innovative environment in firms. Two cases are formed that consist of one single firm
within the food industry in the Netherlands. The first case consists of a firm stressing
organic growth (Zwanenberg), the second case consists of a firm emphasizing growth
through mergers and acquisitions (VION). Hence, a total of 5 interviews and 20
questionnaires are conducted (see table 2). Besides case studies, documents are used in
order to state conclusions more fundamental. Those documents can be annual reports,
project evaluations, internal presentations, etc.

TABLE 3 CASE STUDY SCHEDULE

N.

1.

Step

Introducing project to R&D directors and

# per company

Month

ZFG

VION

1

1

Nov. & Dec.

discussion on trends and developments
2.

Distribute and receive questionnaires

13

7

Jan. & Feb.

3.

Semi structured interviews

3

2

March

Since larger companies appear to be more observable in terms of innovation and
entrepreneurship, larger organizations are selected. As mentioned before, interviews
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are conducted on different levels in order to form an objective judgment on
entrepreneurial activities in the firm and to identify possible discrepancies between
management levels. Given the fact that publicly traded companies often combine growth
strategies, the historical emphasis of the strategy is taken into account. It appears that
family owned companies, like Zwanenberg, often apply a more autonomous form of
growth while publicly traded companies stress external growth. The cases are studied
profoundly in order to reveal the entrepreneurial environment within the firm. This, in
combination with the limited amount of companies emphasizing one single growth
strategy, limits the amount of cases that can be studied in this research. The cases are
further discussed in chapter 7 of this thesis.

6.3.

TOOLS

A number of tools have been developed in past research in order to measure the
complex construct of corporate entrepreneurship. Miller and Friesen’s (1982) index,
further developed by Covin and Slevin (1986), is widely used in research as a measure
for corporate entrepreneurship (Zahra & Govin, 1995). Items included are the number
of new products, changes in product mix, emphasis on innovation, proclivity towards
risky projects, boldness of positioning actions, commitment to R&D and strategies to
further exploit business opportunities. Scores are averaged and provide a measure for
corporate entrepreneurship. This tool analyses managements’ attitude towards
entrepreneurship regarding the companies’ external environment. This tool therefore
not fully meets the objective of this thesis, since this study focuses on the
entrepreneurial environment in companies.

Stopford & Baden – Fuller (1994) summarize 5 bundles of attributes in corporate
entrepreneurship. They highlight proactiveness, aspirations beyond current capability,
team orientation, capability to resolve dilemmas and learning capabilities. The
attributes are investigated through interviews and questionnaires in order to measure
the extent of each attribute within corporate entrepreneurship. However, this method
has not been used by other entrepreneurship researchers.

A number of studies use the Corporate Entrepreneurial Assessment Instrument (CEAI),
originally called Intrapreneurial Assessment Tool, build by Kuratko et. al. (1990) in
order to determine the presence of an entrepreneurial environment within a firm
(Hornsby et. al., 2002). The tool provides a reliable and valid mean to assess corporate
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entrepreneurship (Morris et. al., 2008; Hornsby et. al., 2002). According to Hornsby et. al.
(2002), even though various classifications exist in literature, the major five areas of
corporate entrepreneurship are management support, organizational structure, risk
taking, resource (including time) availability and reward availability. Those factors, or
dimensions, foster entrepreneurial activity in a firm (Ibid) and should be recognized in
promoting entrepreneurial activities within an organization. The CEAI provides an
excellent tool to compare factors on different management levels (Ibid), one of the
aspects of this study. In addition, it is a viable mean for identifying areas that require
attention and improvement (Morris, 2008). Therefore, the CEAI will be further
elaborated upon and applied in this study in order to measure entrepreneurial activities.

The CEAI was developed to gauge the organizational factors that foster entrepreneurial
activity within a firm (Hornsby et. al., 2002). The goal of this questionnaire is to collect
information about the current entrepreneurial environment within the selected firm.
The questionnaire uses Likert-type scales and consists of 64 statements. Employees
active in various departments are asked to complete the questionnaire. The scores on
the questionnaire provides an overall picture of the entrepreneurial culture regarding
management support, organizational structure, risk attitude, resource and time
availability and reward availability. The questionnaire can be found in annex 1. Scores
can vary from 1 to 7, where 1 represents ‘strongly disagree’ and 7 represents ‘strongly
agree’. Results are used to identify strengts and weaknesses in the entrepreneurial
environment in the firm.

After receiving the questionnaires, the employees are contacted to perform a semi
structured interview. This is preferrably done face to face in order to observe the
interviewee (Verschuren & Doorewaard, 2005) but, if time constraints pop up, it can be
done by phone. The interview attempts to find out the reasons behind the results of the
CEAI, and hence fullfills a validating role. In line with the CEAI, the interviews are
conducted with different individuals, preferrably on different levels of the organization.
The semi structured interview can be found in annex 2, the interview schedule in table 3
on the next page. To wrap up, triangulation through appling multiple methods
(questionnaire, interview, documents) is aplpied in this research.
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TABLE 4 INTERVIEW SCHEDULE

N

Interviewee

Company &

Objective

Date

Type

Duration

Discusion

11/11/10

F-F

60 min

Function
1.

2.

Niels Dijkman ABN AMRO, Sector

Erik Vliek

Banker AgriFood

food industry

Zwanenberg Food

Acquaintance

1/12/10

F-F

90 min

Acquaintance

17/12/10

F-F

70 min

Zwanenberg Food

Validating

8/3/10

F-F

80 min

Group, R&D

results

8/3/10

F-F

35 min

10/3/10

F-F

85 min

11/3/10

F-F

60 min

17/3/10

F-F

75 min

Group, R&D
Director
3.

Ronald Klont

Vion Food Group,
R&D Director

4.

Erik Vliek

Director
5.

Roy Spee

Zwanenberg Food

Validating

Group, Head of

results

NPD
6.

Sjaak Wisse

Vion Food Group,

Validating

Technology

results

Services
7.

8.

Ronald Klont

Thea Dekker

Vion Food Group,

Validating

R&D Director

results

Zwanenberg Food

Validating

Group, Product

results

Development
Manager Skunq

6.4.

RELIABILITY AND VALIDITY

Reliability refers to the credibility of the outcomes of the research and can be perceived
high as results can be replicated by other researchers on other occasions (de Vaus,
2001). Since this study is based on an extensive set of respectable sources and
publications in combination with a well known instrument to measure entrepreneurship,
reliability is considered to be high. It should be emphasized that results from this study
are specific for the Dutch food industry, and cannot be directly replicated to other
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industries. According to Yin (2003) a case study protocol is is essential when doing a
multiple case study and is a major way of increasing the reliability of the study.
Therefore, this research applies a case study protocol as outlined by Yin (2003),
containing an overview of the case study project, field procedures, case study questions,
and a guide for the case study report.

Validity concerns the extent to which results from a study can be generalized beyond the
particular study (de Vaus, 2001; Yin, 2003). Internal validity is provided through the
semistructured interviews. Yin (2003) states that internal validity is not a big concern
for explorative studies. A common concern is that case study designs provide little basis
for generalization. Yin (2003) further explains that case study designs can be
generalized to theoretical propositions and not to populations or universes. The goal of a
case study is not to conduct statistical generalization but analytical generalization (Yin,
2003). The goal of this study is to expand theory and not to enumerate frequencies
(Ibid). This thesis studies 2 companies, and validity might be limited to a certain extent,
but this contains at the same time the strength of this study. The triangulation of data, by
means of a broad amount of literature, and applying a multi-level perspective on
corporate entrepreneurship, partly ensures validity. However, given the explorative
nature of this research, it must be emphasized that this study can be seen as a first step
towards the understanding of corporate entrepreneurship in the food industry.

The following chapters present the empirical part of this study.
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7.

CASE STUDIES

This chapter provides a case description and case analysis. The results of the
questionnaires and the interviews are presented in the next sections, both in the case
description as the within case analysis.

7.1.

CASE DESCRIPTION ZWANENBERG

Zwanenberg Food Group is a prominent European producer of deli meats and a leading
producer and exporter of meat preserves (Website, 2010). Zwanenberg has performed
numerous acquisitions in recent decades, of which the brands Zwan and Huls are major
examples. Approximately 60% of annual sales stems from private label products, 40% is
generated from own brands like Kips, and Linera according to the interviewees.
Zwanenberg employs 1300 professionals and has production locations in The
Netherlands, the United States and the United Kingdom.

Growth at Zwanenberg
Corporate strategy emphasizes maintaining an international top position and rests on 4
crucial pillars; (1) development of new (international) markets, (2) launching of new
food concepts, (3) further development of brands and (4) corporate social responsibility.
The firm emphasizes the further development of own brands both nationally as
internationally. Zwanenberg has executed acquisitions in the Netherlands during the
early 00s, but the last years Zwanenberg has grown through own innovation. Open
innovation and joint ventures are examples of current activities linked to the company’s
strategy. According to the company CEO, little companies remain interesting as take
over targets. In the international arena acquisitions are still, ocasionally, executed. The
latest example of an acquisition was Vietta Foods in the United States. Hence, while
growing externally in the past, the firm recently focuses on autonomous growth and a
more productive deployment of resources, especially with regard to operations in The
Netherlands. The inhouse development of High Pressure Technology illustrates this
strategy.

Innovation and entrepreneurship at Zwanenberg
The website describes the company culture as entrepreneurial, showing important
attributes, such as daring to take risk, willing to take responsibility and direct
communication. Zwanenberg has a flat organizational structure, which avoids inflexible
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administrative mechanisms and allows quick action and direct communication (Vliek,
2011). The firm uses cross-functional teams working on different projects, which are
executed according to the Vision to Reality management system, a 5 stage model built to
accompany innovation processes. Projects are classified in lite projects (gradual,
incremental improvements) and standard projects (new concepts, technologies, radical
innovations). Products are developed through 5 stages; ideas, feasibility, capability,
implementation and launch (Vliek, 2011; Dekker, 2011). Every stages requires
approvement by the gatekeeper (Spee, 2011). The interviewees stated that “when a
products passes all 5 stages, every funcional area in the firm is involved”. The systems is
implemented in order to achieve, amongst others, a shorter time to market, efficiently
embedded resources, congruence with the companies’ strategy and the securement of
information and appointments (Zwanenberg, 2011). While in the past innovation and
entrepreneurship was percieved to be an ad hoc activity, nowadays is is a continous
proces of learning, building brands and beating competition.

An explicit example of the entrepreneurial culture within Zwanenberg is the
establishment of a production location where ideas van be developed by the application
of new technologies. At this site, employees from different backgrounds and disciplines
cooperate in order to develop ideas resulting in the design of new food concepts (Vliek,
2011; Dekker, 2011). Resources, knowledge and technologies are brought together in
order to create new products (Vliek, 2011; Dekker, 2011). Besides in-house cooperation,
retailers are also involved in order to co-create concepts in consultation with
Zwanenberg. Once a food concept appears to be a success and sales take off, production
is moved to an alternative location (Vliek, 2011). This underpins the in chapter
paragraph 5.2. described trend of increasing cooperation in the industry.

7.1.1. WITHIN CASE ANALYSIS
Descriptive statistics
Before moving on to the results of the questionnaire, some basic descriptive statistics
are provided in this section. At Zwanenberg, 13 individuals filled in the Corporate
Entrepreneurship Assessment Instrument. Respondents were mostly male (85 %),
fullfilling various responsibilities in various disciplines (R&D, Sales and Marketing,
Brand management, Productdevelopment). All levels of the organisation participated,
from CEO untill production employees. Two respondents fullfill jobs at top level, the CEO
and director foodservice. Eight respondents are active in middle management (R&D
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manager, Sales and Marketing Manager, Product Development manager, Commercial
Manager, etc) and three respondents at operational level (Product Developers and
Supervisors). Average age of the respondents is 41 years and average organizational
tenure is 13.2 years, varying from 2.5 till 36 years. Most respondents (85 %) have been
working at Zwanenberg over 5 years. In addition to the questionnaires, 3 semi
structured interviews were conducted with the R&D Director, the Head of Product
Development and the Product Development Manager Skunq.

General results
As indicated in chapter 6, the Corporate Entrepreneurial assessment Instrument, has
been used in previous research in order to assess 5 major areas of the entrepreneurial
environment in a firm. It shows strengths and weaknesses in the entrepreneurial
environment in the organization. Five constructs are measured with 48 statements on
the base of a 7-point Likert scale. The results are presented in this section divided by
item.

The average scores of the questionnaire (n=13) are presented above in graph 1. Work
discretion (the autonomy employees enjoy) is averaged across 9 items, rewards (non –
monetary) are averaged across 6 items, management support (the willingness of
management to adopt new ideas or methods) is averaged across 19 items,
organizational boundaries (level of bureaucracy) are averaged across 7 items and time
availability (availability of time resources to engage in entrepreneurial activities) is
averaged across 6 items. The average of the 5 constructs is 4.6. Three of the constructs
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were ranked higher than the mean while two are ranked lower. Overall, the assessment
of the entrepreneurial environment is positive. Further assessment of the overall score
cannot be given, since the lack of an existing benchmark in the industry (see section 9.3).
The next sections further analyze the results per item.

Results per management level
As mentioned in the descriptive statistics, respondents originate from various levels.
Two respondents from top level, eight from middle management, and three respondents
are active on the workfloor. The next figure presents the results per item divided by
management level.

The difference in perception between top in comparison with middle/lower
management regarding rewards is most striking. Top managers rate this item much
higher compared to middle/lower managers, meaning that top management percieves a
higher level of recognition and rewards associated with corporate entrepreneurship
compared to lower management levels. Top managers also assess the autonomy of
employees (work discretion) higher than lower management does. However, in general
it is the case that employees in higher levels of the organization enjoy more autonomy
and freedom; at Zwanenberg, operational employees are restricted to strict project
plans which leaves little room for developing ones own ideas unless otherwise defined
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(Vliek, 2011). It is however, considering entrepreneurial activities, important for
employees to have freedom regarding their duties.

Results per item
Management support
Management support is the willingness of top level managers to promote and facilitate
entrepreneurial activities. This includes coming up with new ideas, and providing
adequate resources for the entire company. In the questionnaire 19 statements were
assessed on a 1 – 7 Likert scale. Average score amongst all statements with repect to
management support was 4.8. The following table shows outlayers, notable scores that
deviate from the average.

TABLE 5 ASSESSMENT OF THE ITEM MANAGEMENT SUPPORT
Statement

Score

High score
1.My organization is quick to use improved work methods

5.3

4. Upper management is aware and very receptive to my ideas and suggestions.

6.0

13.Individual risk takers are often recognized for their willingness to champion new projects, whether

5.3

eventually successful or not
16.This organization supports many small and experimental projects realizing that some will undoubtedly fail.

5.8

Low score
12.There are several options within the organization for individuals to get financial support for their

4.4

innovative projects and ideas.
17. A worker with a good idea is often given free time to develop that idea.

3.0

18. There is considerable desire among people in the organization for generating new ideas without regard to

4.1

crossing departmental or functional boundaries.

As can be seen in the table above, management supports and recognizes individuals
emerging projects, regardless of the outcome. It is also receptive for ideas and
suggestions. In this perspective, management endorses the importance of innovation
and entrepreneurship for the firm as a whole. The creation of Skunq, a location where
new food concepts are developed through co-creation, is an example of an effort by top
managers to facilitate entrepreneurial activities (Vliek, 2011). Another example is the
implementation of the Vision 2 Reality system, a project management system “allowing
every employee to develop ideas and acquire internal sponsors” according to the
interviewees. In addition, improved work methods are quickly implemented. In practice
this is illustrated by the implementation of High Pressure Technology througout the
organization, resulting in, amongst others, an improved shelf life for a range of products
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which made it more attractive for retailers to place Zwanenbergs’ products on their
shelves.

A striking result is given by statement 17. While the company CEO judges the availability
of free time with a 6, all other employees score 5 or less at this statement. Hence, the
perception of top management is not alligned with what employees percieve. In addition,
new ideas are often constrained by the individuals’ own department and there are not
many options to acquire financial resources. According to Vliek (2011), this is caused by
the fact that lower level employees are resticted to fixed projectplans where resources
are already appointed. No such thing as a free research and development department
exists (ibid).

Work discretion
Work dicretion refers to top and middle level managers’ commitment to tolerate failure,
provide decision making latitude and freedom from excessive oversight, and to delegate
authority and responsibility to other individuals. In the questionnaire, 10 items were
submitted to the individuals. Average score regarding this area of entrepreneurship was
5.2.
TABLE 6 ASSESSMENT OF THE ITEM WORK DISCRETION
Statement

Score

High score
3. This organization provides the chance to be creative and try my own methods of doing the job.

5.6

5. This organization provides the chance to do something that makes use of my abilities.

5.9

7. It is basically my own responsibility to decide how my job gets done.

5.8

Low score
2. Harsh criticism and punishment result from mistakes made on the job*

3.4

*Statement reversed

The results show that employees are responsible and free to fill in their job
responsibilities according to their own methods. This confirms the company culture as
described on the website, where taking risk and being responsible are indicated as
crucial pillars for the corporate culture. Creativity of employees is crucial and the
organization and the firm stimulates this, according to the respondents. Failure and
risks are tolerated, which is illustrated by the reverse scored item indicating that
criticism and punishment is not likely to occur. Vliek (2011) indicated that nowadays
entrepreneurship and the handling of freedom and independence are already
emphasized during the selection proces of management trainees and employees. It
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should be stressed that repondents in higher levels of the organization score higher
compared to, for example, production employees.

Rewards
The usage of systems that spur entrepreneurial activity, highlight significant
achievements and encourage challenging work is crucial in an entrepreneurial
environment. In the questionnaire, 6 items cover this area of the entrepreneurial
environment. Average score on this item was 4.9.

TABLE 7 ASSESSMENT OF THE ITEM REWARDS
Statement

Score

High score
4. My supervisor will give me special recognition if my work performance is especially good.

5.3

6. There is a lot of challenge in my job

5.9

Low score
5. My manager would tell his boss if my work was outstanding

4.3

Employees percieve their job as quit challenging and feel recognized in case of
outstanding performance. Zwanenberg does not execute any financial rewards, but does
reward good performance with non financial rewards, such as increased freedom and
education (Vliek, 2011; Dekker, 2011). However, in spite of a flat organizational
structure and direct communication channels, good performance is not sufficiently
reported to higher levels in the organization. This is confirmed by the results of
organizational boundaries, where employees indicate ambiguity regarding their job
evaluation. It should be taken into account however that often employees are not
notified if their boss discusses employee performance with higher level managers.

Time availability
Time availability refers to an employees’ workload that should allow an individual to
spend sufficient time to pursue innovations, hand-in-hand with the organizations’ long
and short term goals. Again, 6 items cover this item, showing an average score of 3.9.

TABLE 8 ASSESSMENT OF THE ITEM TIME AVAILABILITY
Statement

Score

High score
5. I feel that I am always working with time constraints on my job*

5.1

Low score
2. I always seem to have plenty of time to get everything done

2.6
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3. I have just the right amount of time and work load to do everything well.

3.5

*Statement Reversed

In one glance it is obvious that the availability of time is a weakness in the
entrepreneurial environment of Zwanenberg. This is risky since time can limit the
willingness or ability to participate in innovation and experimentation (Hornsby et. al.,
2001). Without exception, every respondent indicated 4 or lower on the statement
regarding the availability of time. Hence, employees face significant time constraints
which can hamper the introduction, development and implementations of innovation
and ideas. This is confirmed by the outcome of management support where the
availability of time was already indicated as poor. Management has increasingly allowed
outstanding employees to spend time on developing own ideas, but this is done
selectively (Vliek, 2011).

Organizational boundaries
The organizational structure can be a major stumbling block for managers in
entrepreneurial activities. Structures have to foster administrative mechanisms by
which ideas are handled and managed. By the implementation of a project management
system, Zwanenberg has already decreased the level of bureaucracy in the organisation
(Spee, 2011). In addition, the system allows to work on ideas with people from various
departments and disciplines. This is the last item covered by the questionnaire, and it is
covered by 7 items. Average score is 3.9.

TABLE 9 ASSESSMENT OF THE ITEM ORGANIZATIONAL BOUNDARIES
Statement

Score

High score
7. I clearly know what level of work performance is expected from me in terms of amount, quality, and

6.1

timeliness of output.
Low score
2. There are many written rules and procedures that exist for doing my major tasks.*

3.1

4. There is little uncertainty in my job.

3.1

6. My job description clearly specifies the standards of performance on which my job is evaluated.

3.5

*Statement Reversed

The first statement of low scores above shows that not many written rules exist in the
company. That might explain why there is some degree of uncertainty in a persons’ job.
This is confirmed by the next statement that shows that job descriptions do not clearly
specify the standards of performance used in evaluations. However, concrete levels of
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performance are known within the organization. Hence, employees do not fully
comprehend the norms for job evaluation but do realize what is expected in their
current job.

Conclusion
Zwanenberg displays a corporate culture characterized by a spirit of entreprise and cocreates new food concepts in collaboration with food retailers. It uses a project
management system, vision to reality, to divide, manage, discuss and develop projects.
The strongest items of the entrepreneurial environment are work discretion, rewards
and management support while the weakest items are time availability and
organizational boundaries. Individual responsibility and autonomy is emphasized
throughout the firm. It is relatively easy to form functionally complete, autonomous
teams in the company. Top management assesses work discretion and rewards much
higher than middle and lower managers.

7.2.

CASE DESCRIPTION VION

VION Food group is an international food concern that produces high quality food stuffs
and ingredients for people and animals (Website, 2010). Vion specializes in fresh meat,
processed meat, frozen vegetables and vegetarian products, as well as ready – to – cook
meals and convenience food. Around 60% of sales originate from Vion Food and 40% is
generated from Vion ingredients (Klont, 2010). Major competitors are Zwanenberg Food
Group and Danish Crown. Vion is controlled by a farmers union, ZLTO2, and employs
27.000 FTEs which makes it the third largest player in the food industry in the
Netherlands. It consists of 2 core activities, food and ingredients which form the base of
the company. Around 80% of sales are generated from major retailers, nationally and
internationally.

Growth at Vion
Vion has a history based on entrepreneurship and has performed a significant amount of
acquisitions, such as Oerlemans Food and Grampion Food group. The companies’
strategy displays “external growth via acquisitions with strict financial criteria, synergy
potential and strengthening leadership potential” (Vion, 2011). This strategy is based on
customer intimacy where products and markets are developed in collaboration with its
customers. In line with this strategy, Vion has strong relationships with all top players in
2
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the food and retail industry, such as Stork, CSM, Purac and Friesland Campina (Klont,
2011; Wisse, 2011). After many years of strategic takeovers, upcoming years are aimed
at achieving and maintaining equilibrium within the company to enable a strong and
healthy future (Vion, 2011).
Innovation and entrepreneurship at Vion
Since each customer has its’ own needs and wishes, innovation is directly aimed at the
customer. Vion’s values are based on entrepreneurship, transparency and integrity and
in this context innovation is key to business success. Entrepreneurship on corporate
level has served as a vehicle for significant external growth in recent decades.
Employees are encouraged to look for new ways to fulfil consumers’ wishes and to
develop entrepreneurial spirit (Vion, 2010). Vion applies a strategy of customer
intimacy, resting on 3 pillars; sustainability, operational excellence and product
leadership. Especially the latter requires a successful innovation process. Vion has local
product developers in the Netherlands, United Kingdom and Germany (Klont, 2011).
Strategic objectives regarding innovation are linked to health, sustainability and other
societal demands (Ibid). For example, Vion is partnering with the Top Institute Food and
Nutrition (TIFN), a public-private partnership working on scientific breakthroughs in
food and nutrition, and uses a technology that is used for the production of low salt
bacon (Vers top 100, 2010). Vion intensively partners with customers which leads to
innovations that match the customers’ and consumers’ needs (Annual Report, 2009).
Healthy food are spearheads in the development of new products (Ibid, 2009).

7.2.1. WITHIN CASE ANALYSIS
Descriptive statistics
At Vion Food group, 7 individuals filled in the Corporate Entrepreneurship Assessment
Instrument. All respondents were male, fulfilling various jobs linked to innovation and
entrepreneurship. Amongst others, the R&D manager, innovation director and technical
quality director agreed to participate in this research. In addition, people working
abroad also filled in the questionnaire. Most respondents are middle level managers in
the firm. Within this case, comparison between management levels is therefore not
elaborated upon. Average age of the respondents is 42 years and average organizational
tenure is 7 years, varying from a few months untill 20 years. In addition, 2 interviews
are conducted with the R & D Director and Technical Services.

General results

50

The average scores of the questionnaire (n=7) are presented below in graph 3. The
average of the 5 constructs is 4.4, based on a total of 48 statements in the questionnaire.
Three of the constructs were ranked lower than the mean while two are ranked higher.
Overall, the assessment of the entrepreneurial climate is positive, but time availability
and management support are weak items in the entrepreneurial environment. Rewards
are ranked highest with a score of 5.5 and time availability is ranked lowest with 3.3.

Results per item
Management support
Management support has an average score amongst all statements of 3.9. The following
table shows outlayers, notable scores that deviate from the average of all the
respondents.

TABLE 10 ASSESSMENT OF THE ITEM MANAGEMENT SUPPORT
Statement

Score

High score
4. Upper management is aware and very receptive to my ideas and suggestions.

4.6

6. Those employees who come up with innovative ideas on their own often receive management

5.2

encouragement for their activities.
16. This organization supports many small and experimental projects realizing that some will undoubtedly fail.

4.6

Low score
9. Many top managers have been known for their experience with the innovation process.

3.4

14. People are often encouraged to take calculated risks with new ideas around here.

3.2

17. A worker with a good idea is often given free time to develop that idea.

3.2

18. There is considerable desire among people in the organization for generating new ideas without regard to

2.8

crossing departmental or functional boundaries.
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The high scores indicate that management is aware and receptive to the employees’
ideas and suggestions. In addition, upper management supports and encourages small
projects and ideas from employees. This is in confirmed by the company’s history and
strategy as outlined in the annual report, in which both entrepreneurship and
innovation play a crucial role in the company’s future.

However, lower scores show that the scope of employees is restricted to their own
department in the company, so new projects are often ignoring the possibility to
collaborate with other departments or disciplines. This is confirmed by the interviewee
who stated that “within Vion, new product developers are restricted to their own area
and little communication takes place” (Klont, 2011). High scores show that top
managers encourage and support employees being creative, they do not have a
background or experience in the innovation process. Many managers at Vion originate
from the meat industry and have long organizational tenures (Klont, 2011). They grow
into a management job and do not display extensive experience in the R&D process
(Klont, 2011). The scores on statement 14 and 17 indicate that access to time resources
is restricted and calculated risk taking with new ideas is not encouraged by high level
managers.

Work discretion
Average score regarding this area of entrepreneurship, encompassing 10 statements,
was 5.0. The results show that authority and responsibility is delegated to individuals,
which is shown by statement 3, 7 and 9. According to the respondents they have much
autonomy and responsibility in their specific area. Displaying creativeness, enjoying
responsibility, and having autonomy are crucial characteristics for an employee in order
to act entrepreneurial. Those aspects are to a large extent present at Vion Food Group.

TABLE 11 ASSESSMENT OF THE ITEM WORK DISCRETION
Statement

Score

High score
3. This organization provides the chance to be creative and try my own methods of doing the job.

5.4

5. This organization provides the chance to do something that makes use of my abilities.

5.8

7. It is basically my own responsibility to decide how my job gets done.

5.6

9. I have much autonomy on my job and am left on my own to do my own work.

6.0

Low score
2. Harsh criticism and punishment result from mistakes made on the job*

2.6

*Statement reversed
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Failure and risks are without a doubt tolerated in the organization, which is illustrated
by the reverse scored statement. This means that the company is willing to embark on a
new route in stead of sticking to previous succesfull practices. A firm that tolerates risk,
stimulates and recognizes creativity, allows employees to make decisions independently,
and delegates authority is entrepreneurial with regard to work discretion. However, it
should be stressed that repondents at Vion were mainly active in mid level jobs, and
people in lower level of the organisation are much more restricted to their functional
area in their daily activities (Klont, 2011; Wisse, 2011).

Rewards
Average score on this item was 5.5., averaged across 6 statements. Rewards show the
highest average score which means this is one of the strengths of the entrepreneurial
climate within Vion. Rewards are an important characteristic of innovative organisation,
used to motivate individuals. If internal entrepreneurs are not, intrinsically or
extrinsically, motivated properly they might leave the organization.

TABLE 12 ASSESSMENT OF THE ITEM REWARDS
Statement

Score

High score
3. My supervisor will increase my job responsibilities if I am performing well in my job.

5.8

5. My manager would tell his boss if my work was outstanding

5.8

6. There is a lot of challenge in my job

6.6

Low score
2. The rewards I receive are dependent upon my work on the job

4.4

Employees percieve their job as very challenging and feel recognized in case of
outstanding performance. Financial rewards are applied selectively (Klont, 2011), good
performance is generally rewarded by non-financial rewards. Employees are motivated
and recognized for good work, shown by statement 3. Lowest score implicates that
rewards are linked to job performance to a small extent, which implies that this is a
point of improvement for the firm.

Time availability
Statements regarding time availability show an average score of 3.3. This score means
that the availability of time is a weakness in the entrepreneurial climate of VION. It
should be emphasized that the availability of time is an important, if not crucial,
resource in an entrepreneurial environment which is often underestimated. As
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underpinned earlier in this report, highly innovative and entrepreneurial companies
often allow employees a certain amount of free time to work and develop own ideas.

TABLE 13 ASSESSMENT OF THE ITEM TIME AVAILABILITY
Statement

Score

High score
5. I feel that I am always working with time constraints on my job

4.4

Low score
1. During the past three months, my work load was too heavy to spend time on developing new ideas*

3.4

2. I always seem to have plenty of time to get everything done

2.0

6. My co-workers and I always find time for long-term problem solving

3.2

*Statement Reversed

Employees do not always face time constraints, but do indicate they not always have
enough time to finish their work. In addition, the results show that employees do not
always find time to focus on entrepreneurial problem solving and the development of
own ideas.

Organizational boundaries
Average score of this internal factor is 4.2, an average of 6 items. Employees indicate
that there is some level of bureaucracy in the organization. Statement 7 reflects that
employees in the organization have certainty regarding the expected work performance,
implying clear job description and performance indicators.

TABLE 14 ASSESSMENT OF THE ITEM ORGANIZATIONAL BOUNDARIES
Statement

Score

High score
7. I clearly know what level of work performance is expected from me in terms of amount, quality, and

5.4

timeliness of output.
Low score
1. In the past three months, I have always followed standard operating procedures or practices to do my major

3.8

tasks.
3. On my job I have no doubt of what is expected of me.

3.0

6. My job description clearly specifies the standards of performance on which my job is evaluated.

3.8

*Statement Reversed

According to employees they incidentally deviate from standard operating procedures
in order to perform their jobs, which connects to the delegation of authority and
responsibility under the item work discretion. This fosters the entrepreneurial climate,
since in the absence of rigid procedures assertive employees can quickly handle, change
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or develop an idea. Only few persons at Vion have sometimes not followed prodedures
in order to fulfill their tasks (Klont, 2011). Statement 3 conflicts with statement 7;
respondents indicate to be doubtful about on job expectations, while expectations
regarding work performance are clear. Lastly, interviewees indicate that various
locations where products are developed do not communicate effectively, often enforced
to do so by top management (Klont, 2011).

Conclusion
The five constructs measured resulted in a score of 4.4. Rewards, work discretion and
organizational boundaries are strong items of the entrepreneurial climate and time
availability and management support are weak items. A lack of involvement and
encouragement of top managers and a heavy workload are major stumbling blocks for
entrepreneurial activities. According to the respondents, a lack of support and time
make it difficult to develop new ideas. In addition, interviewees indicate that internal
communication between departments is restricted.
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8.

CASE COMPARISON

The average scores of the CEAI on the five items of entrepreneurship of both cases are
presented in graph 4 below. The average mean of the 5 constructs for firm A is 4.6 and
4.4 for firm B. Average scores on work discretion and organizational boundaries do not
indicate major discrepancies between the two companies. However, firm A displays
higher scores on management support and time availability while firm B scores higher
on rewards and reinforcement. In order to get insight into those differences, the next
section sheds light on the discrepancies in the entrepreneurial environment by treating
and comparing every item separately.

Management support
It was proposed in chapter 4 that management support towards entrepreneurial
activities in companies stressting organic growth is stronger compared to companies
growing through mergers and acquisitions. The results of the questionnaire confirm this
proposition. Firm A, growing organically, scored an average of 4.8 against a score of 3.9
of firm B. Graph 5 shows how the respondents have scored on the underlying statements
of management support. The complete statements can be found in annex 1.
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Graph 5 Comparison Management support

Above figure shows deviations between the scores of the underlying statements for the
construct management support. It can be clearly seen that respondents from firm A
perceive the level of management support higher than firm B. Especially statement 10
and 12 attract attention since it shows that individuals in firm A find it easier to obtain
money for their ideas and innovations. According to the interviewees this is caused by
the fact that firm A works with a system requiring idea generators to find sponsors and
indicate resources in an early stage. In addition, statement 18 and 19 show that
employees in firm A, which has a flat organizational structure, have a broader view
compared to firm B. The item organizational boundaries will further explore this aspect
of the entrepreneurial climate. Overall, firm A which focuses on organic growth, has
stronger management support towards entrepreneurial activities compared to firm B,
which has grown explosively through acquisitions in recent years. This is also confirmed
by interviews; firm A indicated a strong involvement of top management in creating and
sustaining an effective internal entrepreneurial climate, while firm B indicated a lack of
involvement by top managers.

Work discretion
Proposition 3 stated that risk attitudes in companies growing externally stimulate
entrepreneurial activities compared to organic companies. Firm A scores 5.2 on this
item against 5 for firm B, so there is little support for this proposition. Graph 6 shows
the average scores of the respondents for the underlying statement of work discretion.
As already mentioned, both companies show little discrepancies regarding this area of
the entrepreneurial environment.
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Graph 6 Comparison Work discretion

Work discretion refers to top and middle level managers’ commitment to tolerate failure,
provide decision making latitude and freedom from excessive oversight, and to delegate
authority and responsibility to other individuals. Statement 1 and 4 show that
employees of firm A have more freedom and are able to make decisions independently
while employees of firm B feel more autonomous and flexibible regarding work methods.
On average, both companies have comparable scores on work discretion which implies
that managers enable employees to work independently, free from excessive oversight,
and allow them to make own decisions. Interviewees of both firms indicated that in
operational levels of the company such independence and freedom is often not present
and employees are resticted to strict assignments and project plans (Vliek, 2011; Klont,
2011).

Rewards
In general, firm B shows a slightly higher score on rewards and reinforcement. It was
proposed that rewards in organic companies foster entrepreneurial activities compared
to companies growing externally. This proposition is not confirmed by the results since
firm B scores 0.5 point higher than firm B. The results of the questionnaire are
confirmed by interviews where it was illustrated that firm B has an internal reward
system while firm A does not. Graph 7 shows the average scores of the respondents of
each firm. This item focuses on acknowledgement of good performance, the rewards for
significant achievements

and the encouragement of challenging work. The

corresponding statements can be found in annex 1.
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Graph 7 Comparison Rewards

Above figure shows that firm B scores higher on five of the six statements. A big
difference in average scores can be seen in the results of statement 5. It seems that
managers of firm B find it easier to communicate good performance to higher levels of
the organization. Both companies have some room for improvement linking rewards
directly to the work done on the job, indicated by statement 2. Overall, firm B which has
grown externally through mergers and acquisitions is better able to acknowledge results
and reward performance compared to firm A. Interviewees at both firms confirm this by
explaining that firm A has no financial reward system while firm B, occasionally has.
Also, in contradiction with what one might expect, firm B is able to communicate
outstanding employees’ performance to higher levels of the organisation.

Time availability
Time availability refers to an employees’ workload that should allow an individual to
spend sufficient time to pursue innovations, hand-in-hand with the organizations’ long
and short term goals. Time is neccesary in order to incubate ideas and alaborate upon
them. Both firm show their lowest score on this item. The proposition, stating that the
availability of resources in organic companies restrict entrepreneurial activities
compared to companies growing through mergers and acquisitions, is not supported. It
should be emphasized that respondents of both companies indicate time and resource
availability as the biggest weakness of the entrepreneurial environment. This was
confirmed by interviewees at both companies.
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Graph 8 Comparison Time availability

Firm B scores lower on all items regarding time availability. However, statement 1 is
reversed. This implies that employees at firm B spend more time on generating new
ideas in spite of their workload compared to firm A. The biggest difference can be
detected at statement 6 which indicates the time employees can find time to work jointly
on long term problem solving; firm A scores significantly higher. This is confirmed by
interviews at firm A where cooperation and joint problem solving is emphasized
through an internal system and firm B does has not yet created the possibility to interact
between departments.

Organizational boundaries
It was proposed that organizational structures in companies growing externally hamper
entrepreneurial activities compared to organic companies. However, the average score
on this item does not show major discrepancies between the two companies. Statement
1, a reversed item, shows that firm A has more written procedures for employees doing
their major task. Furthermore, managers of firm B more frequently discuss job
performance with employees. On the other hand, firm A scores higher on statement 7
which shows that employees know what level of performance is and which deliverables
are expected. Hence, this proposition is neither confirmed nor rejected.
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Graph 9 Comparison Organizational boundaries

Conclusion
When comparing the 2 cases, it seems that the item management support brings
forward the most important difference. Firm A scores 4.8 while firm B scores 3.9. In
addition, interviews confirmed this results from the questionnaires. It was explained
that firm A developed ways to manage and effectively communicate many new and
experimental innovations while this remains to be seen at firm B. Respondents of firm A
find it easier to obtain money for their ideas and innovations and have a broader
organizational view compared to firm B. Secondly, the availability of time and resources
in firm B is much lower compared to firm A (3.3 versus 3.9). Interviewees of firm A
indicate to spend much more time to jointly tackle long term problems. Thirdly, the
respondents of firm B felt that the firm has a strong reward system and recognizes good
work. This is indicated by the score of 5.5 against 5.0 for firm A, where there are no
additional rewards or defined recognitions for individuals starting new projects. This
was confirmed by interviewees. Lastly, scores on work discretion and organizational
boundaries were similar according to the respondents.
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9.

CONCLUSION, RECOMMENDATIONS AND DISCUSSION

9.1.

CONCLUSION

This report initiated with the problem description, research objective and research
questions as presented in chapter 1. The objective of this research is to understand how
growth strategies in the food industry impact corporate entrepreneurial activity. This
chapter concludes upon the results and analysis of collected data and provides answers
to the research questions. The main research question is:

“How do organic and acquired growth strategies pursued by companies impact corporate
entrepreneurial activities in the food industry in the Netherlands?”

Before answering the main research question, the answers to the research questions are
firstly presented.

 What are the latest developments regarding entrepreneurship and innovation in
the food industry in the Netherlands?
Price competition on retail level, shifting consumer patterns and globalization are the
most important trends in the food industry in the Netherlands. Price competition has led
to pressure on margins of food manufacturers, diverse consumers demand value for
money and sustainability, and globalization caused increased price and currency risk.
With respect to innovation and entrepreneurship, open innovation, collaboration and
fast development of technology are the most important developments. The
embracement of open innovation in the industry is illustrated by the increaed use of
external knowledge through public private partnerships and private private
partnerships (see paragraph 5.2.). Nano technology and high pressure processing
technologies are examples of new technologies enabling food organizations to penetrate
and develop markets with new food concepts. Collaboration is executed both vertically
and horizontally in the chain, where collaboration with retailers is essential in order to
decrease failure ratios of new products.

 How does a strategy emphasizing internal growth affect corporate entrepreneurial
activities?
o

What is the most important area within corporate entrepreneurship?
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The analysis of case A, consisting of a firm emphasizing a hybrid strategy between
organic and external growth, answered this question. Both cases were formed on the
base of internal documents, a questionnaire, and semi structured interviews. All
constructs measured showed a positive score, an average of 4.6. Especially the item
work discretion is rated high (5.2), indicating that employees enjoy autonomy in their
work field. The assessment of the entrepreneurial climate showed that rewards, work
discretion and management support are strengths and organizational boundaries and
time availability are weaknesses (see paragraph 7.1.1.). A lack of resources, especially
time and financial support, are barriers in the entrepreneurial climate as perceived by
the repondents of the questionnaire. Top management assesses work discretion and
rewards much higher than middle and lower managers. Lower and middle management
indicated that the reward system is not effective and less autonomy is enjoyed. Hence, a
strategy emphasizing internal growth in an organization with a flat organizational
structure results in a strong entrepreneurial climate with regard to the items work
discretion, rewards and management support while time availability and organizational
boundaries are weak items.

 How does a strategy emphasizing mergers and acquisitions affect corporate
entrepreneurial activities?
o

What is the most important area within corporate entrepreneurship?

The analysis of case B, consisting of a firm applying external growth, answered this
question. Again, the case was built on documents, questionnaires and semi structured
interviews. The five constructs measured resulted in a score of 4.4. Rewards, work
discretion and organizational boundaries are strong items of the entrepreneurial climate
and time availability and management support are weak items (see paragraph 7.2.1).
Those results were confirmed by the interviewees. A lack of involvement and
encouragement of top managers, a heavy workload and vague communication are major
stumbling blocks for entrepreneurial activities. According to the respondents, a lack of
support and time make it difficult to develop new ideas. This is caused by a lack of
experience by top management in the R&D process and the cost driven view which is
embedded in the entire organisation. Hence, a strategy stressing external growth results
in a strong entrepreneurial climate with respect to rewards, work discretion and
organizational boundaries while management support and time availability are weak
items.
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 What are the differences and similarities between those two growth strategies
concerning corporate entrepreneurship?
It seems that management support (the willingness of management to adopt and
facilitate new ideas or methods) brings forward the most important difference (see
chapter 8). Firm A scored 4.8 on this item and firm B 3.9. This implies that proposition 1
is supported (see chapter 4.2. for a summary of propositions). Management of firm A
acts entrepreneurial and developed ways to manage and effectively communicate many
new and experimental innovations. Respondents of firm A find it easier to obtain money
for their ideas and innovations and have a broader organizational view compared to
firm B.

Secondly, the availability of time and resources in firm B is much lower

compared to firm A (3.3 versus 3.9). Respondents of firm A indicate to spend much more
time to jointly tackle long term problems. This implies that proposition 4 is not
supported. Thirdly, the respondents of firm B felt that the firm has a strong reward
system and recognizes good work. This is indicated by the score of 5.5 against 5.0 for
firm A, where there are no additional rewards or defined recognitions for individuals
starting new projects. Therefore, proposition 5 is not supported. Lastly, scores on work
discretion (firm A: 5.2. vs firm B:5.0) and organizational boundaries (firm A: 3.9. vs firm
B: 4.2) were quite similar. Interviews showed that firm B, growing externally, has little
communication between departments and employees are quite restricted to tight
project plans. Regarding this, proposition 2 can be supported. Proposition 3 regarding
work discretion can be neither supported or rejected on the base of questionnaires and
interviews.

External market conditions pushed firm A to emphasize internal growth in the
company’s strategy. When top management started to promote and facilitate
entrepreneurial activities through the usage of systems, the formulation of a clear
strategy and recognizing entrepreneurial behaviour, the entrepreneurial climate
improved and was further developed. Firm B stresses external growth in its strategy.
Field interviews showed that the firm treats entrepreneurship as an ad hoc activity
dependent on fast changing societal demands, while continuous improvement and
transparency is required. By focusing on external growth, the company has been forced
to remain looking for systems and structures to foster innovative and entrepreneurial
actions. The results of the questionnaire displayed a relatively low score for
management support, a crucial item in the corporate entrepreneurial environment. The
results of this study therefore suggest that external growth can hamper management
support to entrepreneurial activities which can then, for example, obstruct the
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availability of resources hereby negatively impacting the internal entrepreneurial
climate as a whole. Stressing organic growth on the other hand forces management to
provide the tools to foster an entrepreneurial climate through effective systems,
promoting creativity, creating autonomy and the free availability of resources.

9.2. RECOMMENDATIONS
This section gives recommendations for practitioners in companies endeavouring
increased entrepreneurial activities within the organization and for academic research
in the field of corporate entrepreneurship. In addition, this section discusses the
methodology, the results and the limitations of this research.
Implications for management
Companies that wish to become more entrepreneurial have to start at the top of the
organisation. Management support is crucial in order to stimulate and sustain
entrepreneurial and innovative behaviour. Without support from high levels in the
organisation, little incentive exists to change and to execute entrepreneurial activities.
After this, rewards, structures, resources and autonomous actions can be improved and
stimulated in order to embed entrepreneurship in the entire organization. When firm A
decided to, partly, grow organically, an open platform was created and a physical plant
was created to elaborate upon ideas and new concepts. Entrepreneurship now is an
important characteristic, reflected in all layers of the firm through a clear strategy and,
for example, a specified Human Resource policy.

Both firms scored low on the item time availability. Incidentally, high potentials are
given the opportunity of working on ideas and concepts, but those opportunities are
limited. This was not only a result of the questionnaires but also indicated by
interviewees. This is caused by the fact that companies often work with fixed project
plans and clear assignments. In spite of the low margin industry and a cost driven
perception, companies should realize that employees are the primary reason of success.
Employees should be provided with time to develop ideas, to experiment and to acquire
support in the firm.

With respect to external growth and the implementation of new technologies that were
acquired and not developed in house, it must be said that careful consideration is
required as to the degree of the technology’s alignment with the goal of the organisation
and entrepreneurial culture. The results of firm B, which partly uses external knowledge,
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showed that risk taking is not encouraged and access to resources is restricted for
employees. The company would do well to evaluate the suitability of the technology in
terms of resources and skills so that employees are not restricted to this technology but
remain looking for entrepreneurial projects and opportunities to explore.

When it comes to organic growth and technology developed internally, as is the case at
firm A, companies are advised to engage in a continuous improvement process to
achieve the best results. Development of an highly entrepreneurial climate requires
gradual improvement and continuous learning. The organization as a whole must
change its behaviour to cultivate an environment fostering entrepreneurial activities.
Firm A shared this view and created a location where various disciplines continuously
work together to come up with new food concepts. With the finding that entrepreneurial
activities must be embedded in all layers of the organisation, the potential for a long
lasting competitive advantage is even greater. It may take a lot of trial and error to
create new markets and new food concepts, but – as with everything – practice makes
perfect.

Case results showed that employees, especially amongst lower levels of the organisation,
are restricted to their own department and functional area. Their scope is relatively
small and employees, especially product developers, are controlled by tide project plans.
This may result in reduced risk taking behaviour that severely limits the creative spark
as required by the entrepreneurial and innovative process. Entrepreneurship should be
encouraged, not mandated. The meat industry is a low margin industry, which creates
an aversion to costs by companies but rigid procedures might hamper the necessary
innovativeness in the long term.

Future research
Since the scope of this explorative study was limited to the food industry in the
Netherlands, more specifically the meat industry, it would be interesting to include
other sub industries part of the food industry in The Netherlands. As an existing
questionnaire was used, the opportunity to compare various industries is available.
Increasing the scope of this study by including more organizations from various
industries, part of the food industry as a whole, would shed light on increased
importance of corporate entrepreneurship in the Netherlands. With the finding that the
food industry has become high technological, entrepreneurship and innovation may
become even more important in the upcoming years. In addition, further research in
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other countries would enable one to find out whether results hold more generally. The
usage of an open ended questionnaire in the future could provide more information on
the underlying reason of low scores.

With various researchers stating the important role of top managers and management
support in corporate entrepreneurship (Hornsby et. al, 2009; Kuratko et. al., 2005;
Hornsby et. al., 2002; Stopford & Baden – Fuller, 1994; Kuratko et. al., 1993) it would be
interesting to see whether certain management characteristics are related to
entrepreneurial activities. For example, it would be insightful to see whether the
background of directors dicates the kind of entrepreneurial projects that are developed.
Interviewees stated that directors originating from other high technological industries,
hence lacking background in the meat industry, bring along great knowledge and new
perspectives on innovation and entrepreneurship. Other research areas concern the
entrepreneurial process. Why do some companies in the food industry succeed in
developing entrepreneruship while others do not? What is different in the way they
manage the entrepreneurial process? What is the role of management in the succes or
failure of in house or externally developped food concepts? Answering those kind of
questions would bring a great deal of knowledge in terms of the allignment of
entrepreneurship and the companies’ goals, and what needs to be done to facilitate
corporate entrepreneurship.

Contribution to literature
This research contributes to the body of literature on corporate entrepreneurship by
suggesting an impact of growth strategies on the internal entrepreneurial environment
of the firm. This is done only in the food industry with a small n, so the results can be
seen as a first step towards understanding the impact of growth strategies on corporate
entrepreneurship. Organic growth results in strong management support towards
entrepreneurship and a widespread availability of resources when compared to external
growth, where those items are weaker. In addition, this study shows that the food
industry, traditionally seen as technology extensive and mature, displays many
attributes of corporate entrepreneurship. Gradually, new business is created by
redefining the firm’s products or by developing markets.

Although this study suggests an impact of growth strategy on the entrepreneurial
climate in a firm, it focused on the internal climate of the firm. However, to an increasing
extent, entrepreneurship and innovation is carried out externally through partnerships
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and collaboration. Open innovation has received increased attention in literature
(Batterink et. al., 2010; van de Vrande et. al., 2006; Chesbrough, 2003). It would be very
interesting not only investigate open innovations’ influence on performance, but to
investigate whether the development and implementation of those external platforms
can, to a certain extent, replace entrepreneurial activities in the firm. Insights offered by
such a study examining external platforms could lead to further questions on the degree
of free transformation and sharing of knowledge, the impact on the industry as a whole,
and the future role of in house innovation and entrepreneurship. In addition, field
interviews raised the question of the sustainability of publicly funded platforms and
public private partnerships which existence is solely possible through political support.

9.3.

DISCUSSION

Several limitations of this study need to be addressed. For future research the sample
size should be increased in order to investigate this field. This thesis applies a qualitative
method illustrated by the small n (20), but quantitative data may be required in the
future. Data was gathered at two companies in the same industry which may have
caused a common vision. Including more industries, for example the beverage, fats & oil
and dairy industry, would provide a wider view of entrepreneurship in the food industry
in the Netherlands.

Up until this date, no research has been done on corporate entrepreneurship in the food
industry in the Netherlands. In itself, this is dubious, since the importance of technology,
innovation and entrepreneurial strategy has become increasingly important in the food
industry (ABN AMRO, 2009; FNLI, 2010). Consequently, no benchmark exists which
makes it difficult to determine whether the score for the entrepreneurial environment is
high, low or moderate. In the future, this study could be used to establish a benchmark
for the food industry in the Netherlands in terms of the corporate entrepreneurial
environment.

This was an explorative study and constrained to be completed within a certain amount
of time. If the study could have been conducted over a longer period of time, the
response rate could have been higher. This could have given a more insightful view of
the entrepreneurial environment in the food industry in the Netherlands. This study can
be considered as a step towards providing insight in the entrepreneurial climate in the
food industry in the Netherlands.
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ANNEX 1

CORPORATE ENTREPRENEURSHIP ASSESSMENT INSTRUMENT

Dear Sir/Madam,
Thank you for agreeing to participate in this research on corporate entrepreneurship
in the food industry in the Netherlands.
This thesis is part of my MSc in Management Studies at Wageningen University in the
Netherlands. The questionnaire is part of my research on the corporate
entrepreneurial environment within companies in the food industry. It is used to
identify the organizational factors that encourage entrepreneurship. The outcome of
this research can be used to find under- or overexposed factors in corporate
entrepreneurship in a firm.
Corporate Entrepreneurship
Corporate entrepreneurship is characterized by creating new activities and the
development of products and markets. Product innovation, proactiveness and risk
taking are important attributes of entrepreneurship.
Instructions
This questionnaire includes a mixture of open and closed questions and consists of
five parts: (1) management support; (2) work discretion; (3) rewards; (4) time
availability; (5) organizational boundaries.
If the question is not applicable to your position please indicate with stating Not
Applicable (NA) behind the question. There is a possibility that, dependent on the
outcome, I would like to conduct an interview to discuss your answers in dept. The
data obtained from the questionnaires and interviews will be kept confidential and
not shared with others.
Please answer the closed questions by highlighting (
agree
Finding the highlight function (
is easy.

)

1

2

) the answer. For example:
disagree
3

4

5

6

7

If the question is not applicable to your situation please indicate with NA behind the
question. For example:
agree
disagree
Finding the highlight function (
is easy. NA

)

1

2

3

4

5

6

7

If you have any questions concerning the questionnaire or the study please contact
me through e-mail: friso.klok@wur.nl or phone: +31 (0)6 24 87 42 98. Please send
the filled-in forms back within 1 week after receiving. Filled in questionnaires can be
send back to: friso.klok@wur.nl
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General questions and background
1.1. What is your name?

1.2. What is your age?

1.3. What is your position at the company at which department?

1.4. How long have you been working at the company?

1.5. Have you worked at other departments? If yes, please mention.

79

1. The corporate entrepreneurial environment
1.1.
To what extent are the following statements applicable with respect/according to you?
Management Support
My organization is quick to use improved work methods
My organization is quick to use improved work methods that are developed by workers
In my organization, developing one’s own ideas is encouraged for the improvement of the
corporation.
Upper management is aware and very receptive to my ideas and suggestions.
Promotion usually follows the development of new and innovative ideas.
Those employees who come up with innovative ideas on their own often receive management
encouragement for their activities.
The ‘‘doers’’ are allowed to make decisions on projects without going through elaborate
justification and approval procedures.
Senior managers encourage innovators to bend rules and rigid procedures in order to keep
promising ideas on track.
Many top managers have been known for their experience with the innovation process.
Money is often available to get new project ideas off the ground
Individuals with successful innovative projects receive additional reward and compensation for
their ideas and efforts beyond the standard reward system.
There are several options within the organization for individuals to get financial support for their
innovative projects and ideas.
Individual risk takers are often recognized for their willingness to champion new projects,
whether eventually successful or not
People are often encouraged to take calculated risks with new ideas around here.
The term ‘‘risk taker’’ is considered a positive attribute for people in my work area.
This organization supports many small and experimental projects realizing that some will fail.
A worker with a good idea is often given free time to develop that idea.
There is considerable desire among people in the organization for generating new ideas without
regard to crossing departmental or functional boundaries.
People are encouraged to talk to workers in other departments of this organization about ideas for
new projects.

Strongly
disagree

Strongly
agree

Neutral

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

3

5

6

7
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1.2.

To what extent are the following statements applicable with respect/according to you?
Work Discretion

I feel that I am my own boss and do not have to double check all of my decisions.
Harsh criticism and punishment result from mistakes made on the job
This organization provides the chance to be creative and try my own methods of doing the job.
This organization provides freedom to use my own judgment
This organization provides the chance to do something that makes use of my abilities.
I have the freedom to decide what I do on my job
It is basically my own responsibility to decide how my job gets done.
I almost always get to decide what I do on my job
I have much autonomy on my job and am left on my own to do my own work.
I seldom have to follow the same work methods or steps for doing my major tasks from day to day.

1.3.

Strongly
disagree

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Strongly
agree

Neutral

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

To what extent are the following statements applicable with respect/according to you?
Rewards

My manager helps me get my work done by removing obstacles
The rewards I receive are dependent upon my work on the job
My supervisor will increase my job responsibilities if I am performing well in my job.
My supervisor will give me special recognition if my work performance is especially good.
My manager would tell his boss if my work was outstanding
There is a lot of challenge in my job

Strongly
disagree

1
1
1
1
1
1

Strongly
agree

Neutral

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
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1.4.

To what extent are the following statements applicable with respect/according to you?
Strongly
disagree

Time availability
During the past three months, my work load was too heavy to spend time on developing new
ideas.
I always seem to have plenty of time to get everything done
I have just the right amount of time and work load to do everything well.
My job is structured so that I have very little time to think about wider organizational problems.
I feel that I am always working with time constraints on my job
My co-workers and I always find time for long-term problem solving

1.5.

Strongly
agree

Neutral

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

To what extent are the following statements applicable with respect/according to you?
Strongly
disagree

Organizational boundaries
In the past three months, I have always followed standard operating procedures or practices to do
my major tasks.
There are many written rules and procedures that exist for doing my major tasks.
On my job I have no doubt of what is expected of me.
There is little uncertainty in my job.
During the past year, my immediate supervisor discussed my work performance with me
frequently.
My job description clearly specifies the standards of performance on which my job is evaluated.
I clearly know what level of work performance is expected from me in terms of amount, quality,
and timeliness of output.

Strongly
agree

Neutral

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
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4
4
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5
5
5

6
6
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7
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1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Thank you for your time and cooperation!
Friso

Klok,

Student

Management

Studies

at

Wageningen

University
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ANNEX 2

SEMI GESTRUCTUREERD INTERVIEW CE

Doel: Diep inzicht in de sterktes en zwaktes binnen de 5 punten van de ondernemende
omgeving van het bedrijf door onder meer gerichte vragen te stellen over strategie,
management steun, vrijheid werknemers, beloningssysteem, tijd beschikbaarheid en
bedrijfsstructuur. Het interview bestaat uit 3 delen.
Geïnterviewde: Beslissers (managers) en teamleden (binnen intrapreneurship teams)
van Zwanenberg en Vion. Per bedrijf worden 2-3 werknemers geïnterviewd.
Deel 1: Algemeen
- Kunt u het beleid en de strategie betreffende innovatie beschrijven?
- Waar ligt de focus betreffende de groeistrategie op dit moment; bij autonome
groei of externe groei?
- Wat zijn de innovatiedoelen op de korte en lange termijn?
- Kunt u de standaard procedure beschrijven van idee tot product launch? Maw,
hoe worden de projecten gemanaged?
- Waar liggen de beslissingsmomenten in dit proces?
- Ten opzichte van concurrenten, zijn er veel/weinig nieuwe producten op de
markt gebracht?
- Welk percentage van geïntroduceerde producten wordt uiteindelijk een succes?
- Wordt er onderzoek gedaan naar trends, consumentenvoorkeuren, nieuwe
technologieën, leveranciers?
- U werkt … jaar in de VMI, heeft u gemerkt dat er heden ten dage een grotere
nadruk ligt op innovatie?
Discussie/opheldering antwoorden deel 1.
Deel 2: Interne factoren
2.1 Management support (de wil van hoger management om nieuwe activiteiten te
faciliteren, steunen en promoten; 4.8)
- Wat kan hoger management doen om u te stimuleren ondernemend te werken?
- Kunt u enkele voorbeeldmaatregelen vanuit hoger management noemen om
innovativiteit en ondernemerschap te verhogen?
- Heeft u de indruk dat er vanuit hoger management te weinig gedaan wordt om
werknemers tijd te gunnen ideeën uit te werken?
- Op welke mate delegeert top management verantwoordelijkheden, zoals de
toewijzing van budgetten, prijsbepaling, aantrekken kapitaal, bepalen strategie
naar andere lagen binnen de organisatie?
- Mag er afgeweken van standaard procedures en regels om ideeën snel verder te
ontwikkelen?
- Initiëren topmanagers zelf ook ondernemende activiteiten?
Discussie/opheldering antwoorden deel 2.1.
2.2 Work discretion (houding tov risico, het accepteren van fouten en de vrijheid van
werknemers; 5.2)
- Voorkeur voor risicovolle projecten met hoge opbrengst of minder risicovolle
projecten met lage opbrengst?

-

Hoe worden projecten verdeeld en bij wat voor projecten wordt de voorkeur
gelegd? Tenders?
Hoe wordt er met het mislukken van een risicovol project omgegaan? Kan dit
gevolgen hebben voor uw carrière?
Hoe en door wie worden projectvoorstellen beoordeeld?

Discussie/opheldering antwoorden deel 2.2.
2.3 Rewards (beloningssystemen; 5)
- Hoe beloont het bedrijf ondernemend en innovatief gedrag? Bijvoorbeeld
promotie, salarisverhoging, bonus…
- Worden creativiteit en risico meegenomen in beloningsbeleid of evaluatie?
- Wat zijn de criteria voor performance reviews van productontwikkelaars?
Discussie/opheldering antwoorden deel 2.3.
2.4 Time availability (beschikbaarheid van hulpmiddelen, financieel, menselijk, tijd; 4)
- Bestaat er de mogelijkheid voor het zelfstandig werken aan een nieuw idee?
- Zijn er ruime middelen beschikbaar voor nieuwe projecten (geld, fonds,
technologie) indien noodzakelijk?
- Kan een werknemer zelf de noodzakelijke financiering regelen? Is het makkelijk
middelen te vinden (tijd, machines, kapitaal) voor een team?
Discussie/opheldering antwoorden deel 2.4.
2.5 Organizational boundaries (administratieve mechanisme en communicatie om
nieuwe ideeën te evalueren en te vergelijken;3.9)
- Wodt er binnen projectteams altijd multidisciplinair gewerkt?
- Kunnen eigen ideeën uitgewerkt worden door werknemers zelf zonder eerst
toestemming te krijgen vanuit hoger management?
- Wat is de mate van interactie en communicatie (bijvoorbeeld het delen van
informatie en ervaring) tussen afdelingen? Kunt u hiervan een voorbeeld
noemen?
- Hoe worden teamleden voor innovatieve projecten geworven en geselecteerd?
Discussie/opheldering antwoorden deel 2.5.
Deel 3: overig
- Kunt u enkele voorbeelden geven van geslaagde projecten en de belangrijkste
factoren die bedroegen aan dit succes?
- Kunt u enkele voorbeelden geven van niet geslaagde projecten de belangrijkste
factoren die bijdroegen aan deze mislukking?
- Vormt verhoogde prijsconcurrentie een bedreiging voor innovatie en
ondernemerschap?
- Vormen de snel veranderende consumentenbehoeftes een bedreiging voor
innovatie en ondernemerschap?
- Kunt u enkele voorbeelden noemen van partnerschappen (met kennisinstituten
maar ook met bedrijven) waarmee op het gebied van innovatie is
samengewerkt?
o Wat voor resultaten zijn er hierbij geboekt?
o Wat is de meest voorkomende vorm van samenwerking (JV, alliantie)?
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-

Worden er gerichte trainingen gegeven voor het effectieve verloop van
innovatieve processen?

Discussie/opheldering antwoorden deel 3.
EINDE
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ANNEX 3 INTERVIEW ERIK VLIEK, R&D DIRECTOR ZWANENBERG FOOD
GROUP, ALMELO (March 8, 2011)
Friso
Kunt u de werkwijze met betrekking tot innovatie en ondernemerschap beschrijven?
Erik
Het feit dat wij private label en onze eigen merken produceren heeft absoluut invloed op de manier
waarop je moet innoveren, want voor de ene manier van innoveren heb je een hele andere
werkwijze en structuur nodig dan voor de andere manier van innoveren. Dat lijdt ook tot conflicten
in de organisatie en dat zien we terug. Dat wordt onderschat.
Friso
Wat zou dan het verschil in werkwijze en processen zijn als je private label en eigen merk tegenover
elkaar zet met betrekking tot innovatie en ondernemerschap?
Erik
Als je innoveert voor je eigen merk en meerwaarde kunt toevoegen aan je eigen bedrijf, merk en
producten die je ook vrijwaart kunt zien in eventueel de afname van die producten. Of terwijl, als je
als productontwikkelaar denkt dat je een product maakt wat een consument graag wil hebben,
waardoor je nog meer kunt verkopen, dan ben je toch proactiever op het gebied van innovatie. Je
gaat op zoek naar nieuwe technologieën, nieuwe producten, nieuwe verpakkingsmethodes, terwijl
dat als je bezig bent met het produceren voor een private label dan ben je wat afwachtender. Je
wacht meer af wat de markt vraagt, in dit geval de retailer, de eigenaar van het private label merk.
En dat wordt voornamelijk kosten gestuurd. Het is maar zelden dat een retailer vraagt om een
nieuw product wat je nog niet kent en wil je daar onderzoek naar doen. Dat vergt gewoon
investeringen en de kosten gaan voor de baten uit en op het moment dat een retailer nooit
zekerheid geeft over de afname van dat soort producten zijn bedrijven geneigd heel erg conservatief
te zijn. Heel erg pragmatisch eigenlijk, afhoudend eigenlijk, want het betekent gewoon dat je moet
investeren in onzekerheden. En dat als jij eigenaar bent van je eigen product, je eigen merk, en je
eigenaar bent van de innovatie en de opbrengsten daarvan, dan ga je veel meer geld steken in
marktonderzoeken en ga je trends bekijken. Je hebt zelf een idee wat consumenten willen en op basis
daarvan ga je producten ontwikkelen die je denkt dat passen bij dat beeld. Kortom, er is een heel
verschil; je bent proactiever op het moment dat je met je eigen merk innoveert.
Friso
Als je dit vertaalt naar strategie, wat ook mijn eerste vraag was, het is ook dat als je de theorie van
strategie bekijkt heb je market push en market pull en dat leeft dus eigenlijk naast elkaar binnen
innovatie?
Erik
Klopt. Als bedrijf proberen wij een transitie te maken van market pull naar market push. Of terwijl,
van private label producent naar merkenproducent. Vroeger produceerden wij 10% eigen merk, de
merken die we hadden; Lupack, Zwan en de Kips en waren we 90% private label producent. En we
proberen nu dat percentage te veranderen. Op dit moment zitten we op 60/40. Dit betekent dat we
heel langzaam, maar toch wel continu bezig zijn met onze eigen merkenpositie te versterken. Alleen
maar om meer grip te krijgen op onze eigen situatie. Wij vinden dat belangrijk, want op het moment
dat je alleen private label produceert, ben je altijd in handen van de retailer die om de zoveel tijd
gaat tenderen, of terwijl een product wat jij voor hem maakt gaat neerleggen bij een ander vraagt
“kopieer het even voor mij” maar wel 10% goedkoper. En als je dat lukt heb je de deal weer voor een
jaar. Dat proces gaat altijd maar door, dus je zit alleen maar op kostprijs te produceren. En
uiteindelijk kom je daarmee in de knel. Maar je kunt je daaraan ontrekken, zoal de Philipsen van
deze wereld doen. Je kunt ons niet vergelijken met Philips, absoluut niet. Philips produceert eigen
televisies en varianten op die televisies, van normaal beeld naar breedbeeld, van breedbeeld naar
LCD, van LCD naar LED, en andere gimics die ze produceren. En dat doen ze niet omdat de
consument dat gevraagd heeft, dat doen ze omdat ze steeds iets nieuws creëren. Dat is marketing,
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dat is eigen merk en dat soort nieuwe ontwikkelingen worden vanuit de retail niet gestimuleerd. Dat
wil de retail heel graag laten geloven dat dat gebeurt, maar in de praktijk gebeurt dat gewoon niet.
Friso
Maar de strategie van de innovatie binnen Zwanenberg is wel zo dat jullie meer en meer die eigen
merk kant opgaan? Dat zie ik ook terug, mijn vriendin is er groot fan van, bij Kips paté met
cranberry.
Erik
Fantastisch. Nou oke, dat is een heel leuk voorbeeld van innovatie binnen Zwanenberg, want Kips
was ooit alleen maar een leverworst. Het Kips merk is ook nog heel goed bekend. Het is een van onze
bekende merken, omdat in het verleden daar heel veel energie, marketing en kosten in gestoken zijn.
Mensen kennen dat nog in de simpelheid. “Liever Kips Leverworst dan gewone leverworst”. Dat kan
iedereen wel opdreunen eigenlijk. Je hoort het ook wel vrij veel. We hebben dat een beetje
gereactiveerd en dan zie je gewoon dat het weer begint te groeien. Op basis van die groei kun je er
ook weer nieuwe producten aanhangen. Dus Kips is niet alleen maar leverworst, maar Kips is ook
paté en Filet Americain en allemaal andere producten. Dat betekent nieuwe verpakking, dat
betekent nieuwe recepturen, nieuwe posities in de categorie. En zo ontwikkelt zich langzamerhand
een merk.
Friso
En wordt dat binnen de strategie ook gekwanticeerd als doel, zoals: binnen 5 jaar willen we fiftyfifty zijn?
Erik
Nee, althans niet dat het bij mij zo ligt. Marketing technisch zou dat best zo kunnen zijn. Maar het is
niet zo dat wij een continue drive hebben om maar nieuwe producten te moeten maken. Het is meer
een kwestie van rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Want wil je investeren in een merk, dat kost
enorm veel geld. Hoe groot wij ook zijn, zoveel geld kunnen wij ons gewoon niet veroorloven. Wij
zijn geen Unilever en Phillips die miljoenen kunnen steken in tv-reclame en op basis daarvan
naamsbekendheid creëren. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen alleen in overleg met supermarkten en
gerichte consumentenacties proberen onze productnaam langzamerhand bij de consument neer te
leggen. Dus gerichte promotieacties en zo nu en dan kleine consumentenacties, met prijsjes en
prijsvragen. Gewoon langzamerhand creëren van naamsbekendheid. Wij kunnen niet in een klap de
naamsbekendheid vergroten door een enorme televisieactie met reclame. Dat kost miljoenen, dat
kost letterlijk miljoenen. Het is ook heel moeilijk om in vlees überhaupt het merk te creëren. Je moet
zo gruwelijk veel investeren. Bij ons is echt gewoon langzaam aan groeien. Wij hebben ook de
private labels nodig. Alleen we proberen ons natuurlijk op die manier van de concurrenten te
ontdoen. Althans uit het veld weg te komen, waar altijd alleen maar gevochten wordt om prijs.
Friso
Precies, een soort van risico afdekken. U zei het net al kort. Helemaal als je het over de merken hebt
binnen Zwanenberg. Het begint met onderzoek naar consumentenbehoefte, consumenten trends.
Kunt u even de procedure beschrijven, laten we dan even ons beperken tot het eigen merk, van dat
punt tot het uiteindelijke product launch. Welke stappen dan afgebakend zijn binnen R&D?
Erik
Heel pragmatisch. Kijk er zijn natuurlijk stappen voor, en die kan ik wel definiëren. Heel
pragmatisch is het gewoon dat je goede ideeën hebt. Je herkent trends. We kennen natuurlijk onze
markt. Vleeswaren, vleesproductenindustrie in Nederland en omringende landen en de wereld. Op
een aantal gebieden zijn we specialist. We herkennen trends en denken soms ook wel te begrijpen
wat de consument eigenlijk wil of wat ie niet wil. Als we goede ideeën hebben, proberen we dat
ondersteund te krijgen met gericht onderzoek, dus marketingonderzoek, door de consument te
ondervragen, al dan niet ondersteund door een proefproduct wat we de consument voorleggen, door
te vragen wat vindt u ervan, hoe reageert u erop? En op het moment dat onze ideeën dan bevestigd
worden, dan wordt er een soort van projectplan ontwikkeld. Er wordt gekeken, wat zijn de
mogelijkheden om om te zetten. Als de consument het graag wil hebben, wat kunnen we eraan
verdienen? Wat kunnen we ervan produceren? Dan wordt er een projectplan opgezet. Daar worden
budgetten voor vrij gemaakt. Daar wordt capaciteit op ingezet. Er worden plannen gemaakt. Er
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worden teams met specialismes ingezet op eigen gebied. Afhankelijk van of het een
verpakkingsvraagstuk is of productievraagstuk is of automatiseringsvraagstuk of
grondstofvraagstuk. We trekken er allemaal mensen uit de organisatie bij die ons helpen en die
invliegen en weer weg gaan als ze klaar zijn. Dus een heel organisch gebeuren. Dat klinkt heel erg
gestructureerd, maar dat is het niet. Dat heeft te maken met de platte structuur. Nou heeft
Zwanenberg vrij korte communicatielijnen, waardoor wat dat soort processen vrij snel kunnen doen
zonder dat het nu direct vastligt op verantwoordelijkheidsgebieden. Kortom, dat bedoel ik met
pragmatisch. Op het moment dat het project dus uitontwikkeld is, dan maken we proefproducties,
die leggen we voor aan de retail. Waarna we de retail moeten overtuigen dat dit een heel mooi
product is wat de consument graag wil. Als de retailer dit ook begrijpt dan gaan ze het opnemen.
Als ze heel enthousiast worden dan zeggen ze zelfs dit wil ik voor mijn eigen merk hebben, onder
private label. Waarbij de strijd ontstaat of we dit wel of niet willen. Soms is het noodzakelijk om iets
bij een retailer neer te leggen om überhaupt te kunnen beginnen. Denk aan Albert Heijn die een
volume heeft van 600 tot 800 winkels. Als je Albert Heijn niet krijgt, om welke reden dan ook, heb je
al een probleem om in Nederland überhaupt iets van de grond te krijgen. Dus soms dan moet je toch
iets met private label gaan doen of exclusiviteit. Maar als je een eigen merk wil produceren moet je
daar natuurlijk uitblijven, dus dat blijft een discussie. Maar als het dan lukt, dan hebben we geluk,
dan slaagt het product en hebben we omzet en dan groeit het langzaam. Dat is heel pragmatisch het
proces van ontwikkeling.
Friso
Heeft u een idee van het percentage nieuwe producten wat dan slaagt?
[Onderbreking door telefoon]
Erik
Wat ik net voorstelde was die innovatieloop, zoals we dat noemen. Van idee naar launch uiteindelijk.
Als je die 5 punten pakt dan is dat de ideeënfase, feasibility, capability, implementatie en de launch.
Dat zijn de gedefinieerde fases. We werken gewoon volgens dat patroon.
Friso
In elke fase is er een beslissingsmoment van hier gaan we mee door of dit zetten we in de ijskast?
Erik
Ja, feitelijk is dat die Stage Gate toelichting. Dat in de ideeënfase wordt getoetst aan de trend, onze
strategie en onze visie. Die komt natuurlijk deels voort uit trends en marktontwikkelingen etc. Op
het moment dat we een idee hebben dan wordt dit getoetst. Wetgeving, beschikbaarheid, kostprijzen,
welke omzet we denken te halen en dan gaan we kijken naar capability, welke technologie hebben
we, leveranciers, dat soort dingen allemaal. Uiteindelijk krijgen we implementatie,
productieopschaling, communicatie, marketing. Nou goed, dat is allemaal heel logisch eigenlijk. En
uiteindelijk de launch.
Friso
En als die launch geweest is, hebben jullie een idee wat dan het aantal succesvolle producten is?
Erik
Poeh, dat is heel moeilijk. Het is een gegeven wat volgens mij altijd genoemd wordt, dat 1 op de 10
slaagt. Nou, ik denk dat dat redelijk klopt. Waarbij ik wel moet ik wel zeggen dat wij moeten mikken
op een hoger percentage, anders redden wij het gewoon niet. Wij moeten veel pragmatischer
innoveren. De ideeën die ver weg lijken, daarvoor zijn we ook heel praktisch, die gaan we gewoon
niet uitvoeren. Met name die fase van ideeën en feasibility, ja daar zijn we echt heel pragmatisch in.
Hoe eerder wij het doorhebben dat iets niet werkt of kan werken…, het is gewoon een afweging. Wij
kunnen het ons niet veroorloven om 10 keer te investeren en 1x te verdienen. In de praktijk ligt het
daar ergens tussen, wij zullen nooit iets ontwikkelen wat echt volledig nieuw is. Wij zullen altijd
variaties op bestaande thema’s uit ontwikkelen.
Friso
Zeg maar incrementele innovatie zoals je dat noemt in de theorie? De voorkeur ligt dus ook bij, als je
de keuze hebt tussen een risicovol project met een hoge opbrengst en een minder risicovol project

88

met een iets meer gegarandeerde, maar lage opbrengst, dan gaat de voorkeur altijd uit naar het
project dat minder risico met zich mee brengt.
Erik
Ja, er worden afwegingen gemaakt, maar desalniettemin, zoals je misschien weet hebben wij de
afgelopen paar jaar geïnvesteerd in hoge druk technologie en dat was voor ons eigenlijk een hoog
risico project. Het is zo volledig nieuw, het is een redelijke investering en toch hebben we daar heel
bewust voor gekozen om daarin te investeren, omdat het echt iets heel nieuws was. Het grote
voordeel van die technologie was dat je in ons geval Filet Americain kunt maken, die gewoon filet
Americain is qua producteigenschappen, maar toch veilig is. Want van nature in alle grondstoffen
zitten er bacteriën in, dat weten we, en door middel van hoge druk technologie kun je die bacteriën
onschadelijk maken.
Friso
Dan is het bovendien langer houdbaar toch?
Erik
Ja, dat kan. Dat is afhankelijk van het concept waar je voor kiest. Je kunt houdbaarheid op heel veel
manier creëren. Door zuren en conserveringsmiddelen. Je kunt denken aan langer houdbaar, je kunt
denken aan aftonen van patogenen, wat altijd gebeurd natuurlijk. Daarmee maak je je belangrijkste
onderscheid, want houdbaarheid kun je creëren op heel veel manieren. Zelfs bestraling, je zou filet
Americain kunnen bestralen, maar dat willen we niet, dat is niet geaccepteerd en dat doen we ook
niet.
Friso
Oké. Nu wil ik even doorgaan op die 5 factoren die ik doormiddel van de vragenlijst getoetst heb.
Even kort: Het was een beetje wat op de website van Zwanenberg beschreven wordt: Als in een
platte structuur met veel ondernemende mensen en vrijheid voor werknemers waarin ze zelf
beslissingen kunnen nemen. Dat komt ook absoluut terug, dus dat was mooi om te zien.
Erik
Hoe bedoel je: komt terug? In de vragenlijsten bedoel je?
Friso
Ja
Erik
Ja oké, ja. Overigens zal het op elke niveau verschillend zijn, want ieder ziet zijn eigen rol natuurlijk
altijd anders. Ik zie mijn rol als heel vrij, ik mag heel veel doen, heb veel ruimte. En andere mensen
zoals productiemedewerkers en productontwikkelaars zullen denken; ik zit een strakke structuur.
Friso
Dat kan je ook heel duidelijk zien hier, dat de productontwikkelaars, supervisors en
productiemedewerkers de indruk hebben dat vrijheid veel minder is dan het middel en top
management.
Erik
En terecht ja. Dat heeft ook voor een deel te maken met het feit dat productontwikkelaars op de
vloer heel opdracht gericht ontwikkelen en ze hebben niet de vrijheid om dagenlangs trends te gaan
bekijken en vakbladen te lezen en hun eigen trends te ontwikkelen. Dat kunnen we niet veroorloven.
We hebben geen vrije onderzoeksafdeling. We hebben het ook gehad over Skunq gehad de vorige
keer, dat is natuurlijk een groepje dat wel die vrijheid gekregen heeft, dat is zo gedefinieerd. Maar
de productontwikkelaars op productielocatie hebben die vrijheid gewoon niet. Die worstelen tussen
het uitvoeren van de opdrachten en toch het op niveau houden van hun kennis en
ontwikkelingscapaciteit. Maar dat is een heel logisch gebeuren.
Friso
Oké, maar om even als eerste te focussen op de steun vanuit het hogere management hier om
nieuwe activiteiten en innovatie te faciliteren, te steunen en te promoten, desnoods erin te
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investeren. Zijn er de laatste jaren maatregelen op dat gebied geweest vanuit hoger management
zelf om mensen te stimuleren of het bedrijf eigenlijk te stimuleren om ondernemend en innovatief te
werken.
Erik
Het belangrijkste hierin is de visie. Ik roep soms weleens van innovatie is gewoon een keuze. Die
keuze heb je eigenlijk niet als je een private label producent bent, dan zit je meer in een keurslijf. Als
je een merkproducent bent dan kun je niet zonder. Dan moet je waarde blijven creëren. Bij ons is het
meer een keuze. Waar innoveren we in? Innoveren we in nieuwe technologie? In de automatisering?
Of willen we toch proberen een nieuw product te maken. Dus het is gewoon een verschuiving van een
accent die de keuze bepaalt. Onder andere door Skunq. Skunq was een heel duidelijk voorbeeld van
hoe de directie van Zwanenberg wou inzetten op innovatie. Niet innovatie van de productie
efficiency, maar de innovatie van nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Vrij van het keurslijf van
productie, in nieuwe ideeën, dat is eigenlijk de gedachte achter Skunq.
Friso
Skunq is eigenlijk puur gecreëerd als ideeënfabriek en zodra het dan later in de stappen komt in de
proefproductie gaat het ergens anders heen?
Erik
Ja letterlijk. Waarbij de ideeën niet alleen binnen Zwanenberg worden gecreëerd, maar ook in
overleg met klanten: Co-creation. Dus met de klanten sparren wat wil je nou eigenlijk, wat doe je
nou eigenlijk? Kunnen wij daarin helpen als Zwanenberg? Dat kan in elke vorm: Nieuwe processen,
nieuwe ingrediënten, nieuwe verpakkingen, nieuwe ideeën. Waar het om gaat is dat je die ruimte
hebt om vrij ideeën te creëren zonder dat je gelijk altijd de druk voelt van de productierealiteit en de
harde realiteit van het moeten presteren en marge moeten hebben.
Friso
Toch geven wel veel van de respondenten aan dat er wat dat betreft wel een vrij zware werkdruk is
en er weinig tijd is om zelf ideeën uit te werken.
Erik
Dat klopt. Dat zal vooral afhangen van het niveau waarop die lijst wordt ingevuld. Onze structuur is
inderdaad een directielaag waar visie wordt gecreëerd, waar commitment wordt gecreëerd, waar
besluiten worden genomen met betrekking tot de lange termijn en investeringen. Daaronder zit een
groep technologen waaronder ik mezelf ook schaar. Die kijken naar technologische trends en
ontwikkelingen al dan niet in samenwerking met verkopers en kijken naar ontwikkeling in de markt
en consumenten. Daar komen ideeën uit voort. Die gaan naar marketinggroepen en salesgroepen.
Die worden getoetst en uiteindelijk komt daar een soort van opdracht uit voort en dat is een heel
gerichte opdracht uiteindelijk. Dat betekent dat de productontwikkelaars op locatie die
daadwerkelijk die opdracht moeten uitvoeren weinig inspraak hebben.
Friso
Dat is eigenlijk al heel specifiek, zonder ruimte om nog te variëren.
Erik
Ja ja. Hoewel, moet ik wel zeggen, wij stimuleren wel die ruimte op de locaties, maar in de praktijk
zijn ze druk met het projectmatige oplossen van de projecten. Ook dat is een keuze uiteindelijk,
hoeveel tijd en vrijheid geef je die mensen om zelf ook nog te gaan freewheelen, maar dat is heel
moeilijk. Want als je dat loslaat binnen de Zwanenberg Food Groep of binnen soortgelijke bedrijven,
creëer je ten eerste overhead en ten tweede krijg je ook heel veel visies, meningen en richtingen.
Oftewel wil je het ook goed doen, dan moet het gefundeerd zijn. Kijk, iedereen heeft een mening en
kan dat roepen en heeft ook de vrijheid te roepen, alleen van onderuit heeft dat minder kans om te
slagen dan van bovenuit. Dus je moet heel erg goed je best doen wil je van onderuit met een idee
komen. Hoewel je op locatieniveau ook kunt innoveren. Je kunt inderdaad een verbetering van je
productieproces toepassen. Je kunt betere ingrediënten ontwikkelen en gebruiken of herkennen. Je
kunt het proces beter maken waardoor rendementen beter worden of verliezen afvallen etc. Dat
stimuleren we enorm. Vaak zien mensen dat niet als innovatie overigens. Binnen Zwanenberg kijken
we dan ook naar innovatie in de organisatie, ook opleidingen van mensen en dat soort zaken, maar
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ook naar de structuur van Zwanenberg zelf. We hebben een vrij actieve directie die om de paar jaar
verantwoordelijkheidslijnen verandert en de organisatiestructuren verandert, waardoor teams op
een andere manier gaan samenwerken. Ja, dat houdt de zaak wel scherp. Het houdt de gemoederen
bezig, laten we het zo zeggen.
Friso
Precies. En als er dan zo’n opdracht of plan klaar ligt, hoe wordt financiële steun of andere fondsen
verworven voor zo’n opdracht binnen de organisatie?
Erik
Je hebt een projectleider, meestal is dat degene die het idee ontworpen en ontwikkeld heeft.
Logischerwijs afhankelijk van waar de vraag vandaan komt. Het zou bijvoorbeeld een
accountmanager kunnen zijn die de vraag van de klant omzet naar een project. Of ik zou het ook
kunnen zijn. Ik heb een goed idee, ik kom met een nieuwe technologie en ik maak daar een
considerantie/overweging van. Ik probeer mensen ervan te overtuigen dat dit een goed idee is. Dan
ben ik projectleider en dan ga ik proberen daar fondsen voor te creëren. Op het moment dat ik
commitment heb, die feasibility fase doorlopen heb en wij vinden het met z’n allen een goed idee dan
wordt er een investeringsaanvraag ingediend. Die toets je ten aanzien van de verwachte
opbrengsten, van de investeringen, van de afschrijvingen, energie, van allerlei omstandigheden die
je mee kan nemen. Op het moment dat die fase doorlopen is, krijg je een ja of een nee.
Friso
Vanuit de directie neem ik aan?
Erik
Ja, dat wordt getoetst aan budgetten, want dat telt natuurlijk ook. Van tevoren kun je bepaalde
innovatiebudgetten al vast leggen en heel banaal kan het zo zijn dat als die budgetten op zijn, er
geen geld meer is. Dat dan geen enkel project meer gaat lopen, dus dat kan ook heel praktisch zijn.
Friso
En dan uiteindelijk als je in die laatste fase komt en belangrijke dingen als prijsbepaling en strategie
voor het specifieke product gaat bepalen, wordt dat nog gedaan binnen het projectteam of wordt
dat gedaan door de directie?
Erik
Nee, je kunt op twee manieren de prijs bepalen. Dat kun je van te voren doen, omdat je weet welke
positie je in de markt wil innemen en je weet wat de consument ongeveer bereid is te betalen voor
een bepaald product. Dan kun je op basis daarvan terugrekenen naar je kostenstructuur om
überhaupt te toetsen of het mogelijk is wat je in gedachten hebt. En andersom is heel simpel,
gewoon alle kosten die je hebt, direct en indirecte kosten in beeld brengen, van grondstof tot
machine, tot afschrijving, tot fabriek, tot overhead, tot energiekosten en de optelsom daarvan is
uiteindelijk je kostprijs. En dan ga je een margepercentage bekijken en berekenen. Dan komt de
marge van de retailer eroverheen, die bepaalde eisen heeft en dan kom je uiteindelijk tot de kostprijs
en een consumentenprijs. Soms is het ene gewenst en soms het andere heel praktisch. Wanneer je
van tevoren weet dat het een heel mooi product kan zijn, maar voor die prijs gaat geen consument
dat ooit kopen, dan weet je dat je moet ophouden. Tenzij je het weer kan doorbreken met nieuwe
technologie, met nieuwe machines, met lagere overhead. Je kunt altijd kijken aan welke
componenten je kunt sleutelen. Dat is onderdeel van het traject. Het project wordt pas afgerond als
ook de kostprijs goedkeuring heeft. Het kan niet zo zijn dat het project wordt afgerond en dan komt
er een kostprijs uit die nergens op slaat, waardoor het project wordt afgeblazen. Dus dat is ook een
van de onderdelen van het project die moet worden afgerond. Oftewel inkoop moet er van tevoren
bij worden betrokken, voor überhaupt de feasibility van de beschikbaarheid en aanwezigheid van
ingrediënten getoetst zijn. Het kan niet zo zijn dat je een mooi product ontwikkeld hebt en dat je er
vervolgens achter komt dat de grondstoffen niet beschikbaar zijn of te duur zijn. Dat de
productiekosten te hoog zijn etc. Dus alle componenten zijn onderdeel van het project. Eigenlijk is
dat ook de reden dat wij die projectstructuur begonnen zijn, want vroeger maakten we die fouten
wel eens door hele mooie producten te ontwikkelen die absoluut niet reëel waren. Heel veel mensen
hebben goede ideeën, maar weten niet wat er gebeurd in de wereld om hen heen en maken een
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product waarvan de grondstoffen niet te verkrijgen zijn, althans niet in de juiste volumes waarmee
je het product moet maken.
Friso
Wat je ook weleens leest in de theorie is dat bedrijven die met dat soort problemen zitten zo’n
product even in de ijskast zetten, want misschien veranderd er iets in de toekomst aan
consumentenprijzen of grondstoffenprijzen of consumentenbehoeftes, zodat zo’n product misschien
nog later gebruikt kan worden.
Erik
Ja, dat klopt. Projecten die wij afblazen houden wij in backlog, dus projecten die we heel erg
interessant vinden houden we in het open archief en die blijven in ons achterhoofd. Zodat we ze
kunnen reactiveren omdat er nieuwe variabelen zijn: energieprijzen veranderen, grondstofprijzen
veranderen (vlees is een heel duidelijk voorbeeld daarvan), olieprijzen veranderen waardoor de
verpakkingsprijzen veranderen. Er komen nieuwe technologieën waardoor er meer mogelijkheden
zijn. Laat ik een voorbeeld geven: De technologie rondom folie is enorm verbeterd, waardoor de
producten die je nu maakt een veel betere houdbaarheid hebben dan bijvoorbeeld 5 of 10 jaar
geleden van hetzelfde product. Alleen omdat de mogelijkheden van verpakkingsmateriaal verbeterd
zijn. Zo ontstaan steeds nieuw mogelijkheden. HHP is daar een voorbeeld van: hoge druk technologie.
Tien jaar geleden niet mogelijk, althans niet commercieel, nu is het mogelijk, nog moeilijk, maar het
is mogelijk. In één keer krijg je nieuwe producten. Een rauw product met toch de eigenschappen van
een gepasteuriseerd product voor wat betreft microbiologie.
Friso
Even een kort zijstapje; die technologie, beschermen jullie die nog op een of andere manier?
Erik
Die is beschermd, in die zin. Dat is een beetje het nadeel binnen de huidige innovatie, alles wordt
direct gepatenteerd. Dat zie ik echt als een rem op innovatie. Je merkt dat universiteiten,
onderzoeksinstellingen en samenwerkingsverbanden, maar ook leveranciers, producenten van
machines heel snel bepaalde technologieën patenteren en ook de toepassingen daarvan.
Friso
Het topinstituut heeft ook een technologie die ze gepatenteerd hebben.
Erik
Dat vind ik heel raar, daar zit een hele rare ontwikkeling in, daar ben ik ook nog niet achter hoe dat
nou zit. Met behulp van belasting en subsidies worden nieuwe technologieën gecreëerd, die
vervolgens gepatenteerd worden. Als je geluk hebt krijgt je een vrije licentie om te produceren, maar
als je pech heb worden die toegekend aan enkele samenwerkingsverbanden. De verbanden tussen
patenten en ontwikkelingssubsidies vind ik wat dubieus, heel apart. Zelfs universiteiten
tegenwoordig patenteren vrij veel. Die geven ook wel weer vrije licenties af natuurlijk, veel
universiteiten hebben met name de behoefte om te publiceren uiteindelijk, maar je merkt dat er toch
wel rare ontwikkelingen plaats vinden. We hebben dat ook meegemaakt met de hoge druk, onder
andere. Kijk op sterilisatie zitten geen patenten. Louis Pasteur heeft ooit het pasteurisatieproces
ontwikkeld. In de hele wereld worden kookregels toegepast, dat is bestaande technologie. En nu ga
je een nieuwe technologie ontwikkelen en we leven in een wereld waar alles gepatenteerd wordt.
Dat legt naar mijn idee een rem, misschien wel een bom op de toekomstige ontwikkelingen. Er is
altijd wel een bedrijf wat ooit die technologie al een keer gepatenteerd of beschreven heeft. Nou, dan
krijg je het spelletje van: ontwikkelingen iets aanpassen, een wijziging etc. Patenten worden steeds
breder omschreven, daar wordt van te voren al rekening mee gehouden, dus ja ik vind het een hele
rare ontwikkeling.
Friso
Dus binnen Zwanenberg wordt daar relatief open mee omgegaan?
Erik
Ja. Ten eerste kunnen wij als Zwanenberg niet uniek innoveren, want wij zijn geen
machineproducent, geen ingrediëntenproducent, wij zijn geen wetenschappelijk instituut. Dus welke
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innovatie wij ook zouden doen, als wij dat daadwerkelijk willen valideren en in de markt willen
gebruiken, hebben we hulp nodig. Externe hulp, dus wat ik altijd zeg (daar hebben we weleens
discussie over); wij kunnen niet patenteren en ons daarmee uniek onderscheiden, want daarmee
krijg je niemand mee om jou te ondersteunen. Het enige wat je kunt bereiken is door onderzoek wat
je doet,wat je een jaar voorsprong oplevert, waardoor je concurrent als je succesvol bent achter je
aan moet. Dus je dwingt je concurrent misschien om ook te gaan onderzoeken en investeren, maar je
hebt hoogstens een jaar voorsprong.
Friso
Maar jullie zijn wel, als we even de concurrenten bekijken, degene die pioniert en niet zozeer volgt?
Erik
Ja, dat zit weer tussen die private label merken discussie. Soms zijn we pionier of proberen we steeds
meer pionier te worden. Ja, eigenlijk is dat hetzelfde percentage als 60/40 private label en merk. Wij
zijn voor een deel volger, maar we proberen wel te pionieren. En op het gebied van kennis worden
wij steeds meer pionier. Ik denk dat Zwanenberg in de vleeswarenindustrie tegenwoordig ook steeds
meer wordt gezien als een specialist in kennis en technologie. En zo willen we, dat is ook een rol van
innovatieproces, dat willen we ook uitdragen.
Friso
Ja, dat lukt ook wel, -je herkent wat je al kent- dus nu ik hier zit, merk ik steeds meer dat
Zwanenberg terug komt in het nieuws of d’r is weer een award of iets dergelijks.
Erik
Correct, correct. En dat proces hebben we heel bewust in gang gezet. De gevolgen daarvan worden
heel duidelijk zichtbaar. We zijn jaren geleden begonnen. We merkten dat we moeilijk technologen
konden krijgen. Ten eerste omdat de vleesindustrie niet als interessant wordt gezien of niet herkend
wordt als interessant. Ten tweede omdat Zwanenberg niet bekend was. Ten derde omdat we in het
oosten van het land zitten etc. We zijn begonnen met het leggen van contacten bij universiteiten.
Misschien is dit ook wel een van de redenen waarom jij überhaupt hier zit, omdat dat wederzijds
werkt. Sinds die tijd hebben we veel meer HBO-studenten kunnen binnen halen en stagiaires kunnen
binnen halen, onderzoeken laten doen en een aantal van die mensen zijn ook daadwerkelijk bij
Zwanenberg aan de slag gegaan. Dus dat is een soort van self fullfilling prophecy. Mensen die in de
levensmiddelenindustrie werken die vertellen waar ze vandaan komen, maken reclame voor
Zwanenberg en in 1 keer worden we bekend en dan begint het wat te groeien. Dat proces, zonder
dat je er gelijk de vinger op kunt leggen waar het ooit begonnen is, dat vindt heel duidelijk plaats.
Wat jij inderdaad beschrijft. Iets vaker in het nieuws, bepaalde naam, ook richting de overheid etc.
Zo profileren we ons ook en dat willen we ook. Ja, dat komt heel duidelijk terug.
Friso
Dat naamsbekendheid opbouwen is heel belangrijk, vooral als je kijkt naar je eigen merk natuurlijk.
Erik
Ja, en dat kun je dus zien als een hele langzame investering in je merk en heel langzaam ben je bezig
met het verbeteren van je merk, je naam. In plaats van dat we een enorme klap geven met een
Elfstedentocht en oranje mutsjes bij wijze van spreken, met de miljoenen die erbij horen, zijn we heel
langzaam bezig.
Friso
Die pragmatische aanpak zeg maar, waar we het net over hadden. En even terugkomend op de
directie. Zitten er in de directie ook mensen met een achtergrond in de R&D of iemand die zich
specifiek bezig houdt met innovatie? Ondernemen ze zelf wel eens ideeën of hebben ze wel eens
punten, waarvan ze denken: “Hey, dit is een kans” en wordt dat ook gecommuniceerd naar andere
lagen?
Erik
Onze directie bestaat feitelijk uit de directeur/eigenaar, de algemeen directeur, dat is een typische
ondernemer: Meneer Van der Laan. Zijn functie is tegenwoordig veel meer in algemene
ontwikkelingen. Hij ziet kansen, hij kent de markt, hij kent de wereld, hij kent heel wat posities. Op
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basis daarvan ruikt hij kansen, zoals een echte ondernemer dat doet. Hij houdt zich niet meer zo
bezig met de dagelijkse leiding van het bedrijf. Dat heeft hij overgegeven aan dhr. Lotgerink. Dus in
die zin is de heer Van de Laan de ondernemende innovator. Het is zijn geld, en hij besluit uiteindelijk,
als hij kansen ruikt, hier gaan we ons in verdiepen. Dat kunnen nieuwe bedrijven zijn, dat kunnen
nieuwe markten zijn, er kunnen nieuwe machines zijn eventueel. Waarbij hij niet het volledige
besluit neemt, want hij heeft niet de technische kennis, wel de ervaring, maar hij legt het weer terug
als een idee en dat is dan een project. Dan gaat het weer groeien, dan kom je weer in die loop. Dhr.
Lotgerink is veel meer een financieel man. Hij is van financieel directeur algemeen directeur
geworden. Hij is een organisatie man, een trend man, een marktontwikkelingen man, die vanuit
cijfers en trends denkt en dat ook op dezelfde manier vertaald naar. Samen leidt dat tot nieuwe
markten, nieuwe bedrijven, nieuwe verkoopgebieden. Dhr. Lotgerink is ook heel erg technologisch
geëngageerd. Hij is wat dat betreft goed onderlegd. Hij gaat dus ook sparren met technologen. Hij
heeft ook z’n eigen ideeën over ingrediënten en over machines. Hij was bijvoorbeeld initiator van het
hoge druk project. Daar had hij over gelezen, dat vond hij interessant. Dan gaat hij het toetsen:
“Wat vinden jullie ervan? Is dat bruikbaar?” En zo begint dat zich te ontwikkelen.
Friso
Dus eigenlijk zowel vanuit strategisch perspectief, als gewoon echt de voedingseigenschappen en
wat er gaande is op de productie zelf?
Erik
Ja, want dhr. Lotgerink bijvoorbeeld is lid van het bestuur: “Ik kies bewust”, wat de
gezondheidskundige kant behelst.
Friso
Ja, en ik zag ook een artikeltje in de krant, misschien mag daar niet te veel over vrijkomen, maar dat
in Amerika een foodbedrijf wordt overgenomen?
Erik
Ja, dat is nou een typisch voorbeeld van de ondernemerskant. De heer Van der Laan die wordt neem
ik aan getipt over dit soort bedrijven die al dan niet op de markt komen. Hij toets vanuit zijn zakelijk
perspectief of dit een leuke aanvulling is op ons pakket, zoals het dan genoemd wordt. Wij zitten in
Amerika in een bepaalde richting en dat pakket kunnen we verbreden, wat alleen maar wenselijk is.
Hoe meer je kunt verkopen wanneer je als verkoper naar de supermarkt gaat, hoe makkelijker het
wordt om ergens over te praten. Soms is het helemaal niet interessant als je maar 1 artikeltje hebt.
Als je er 10 hebt en je kunt met de ene vrachtwagen met 10 artikelen naar die supermarkt toe, dan
wordt het een heel efficiënt proces.
Friso
Jullie zitten dan in Amerika, in het Midden Oosten vrij prominent, binnen Europa ook. Brengt dat
niet een complexe situatie met zich mee voor innovatie? Want zo’n bedrijf dat in Amerika
overgenomen wordt, heeft ook een eigen R&D. Waarschijnlijk zitten er ook productontwikkelaars in
het Midden Oosten.
Erik
Ja, correct. Wij hebben een vrij grote scheiding voor wat betreft verantwoordelijkheidsgebieden. We
hebben een Zwanenberg Nederland, een Zwanenberg UK en we hebben nu ook een Zwanenberg in
Amerika. Die hebben een eigen directie zou je kunnen zeggen, verantwoordelijkheidsgebieden, maar
wel met hele korte lijnen naar ons toe. Dus is het niet onmogelijk dat wij bijvoorbeeld voor Amerika
een bepaald proces ontwikkelen of visa versa. Als Amerika tegen iets heel interessants aanloopt, dan
is het maar een hele kleine moeite, een mail of telefoon of een vergadering, een bedrijfsoverleg.
Friso
Ja, dus zoiets hoeft helemaal niet beperkend te werken? Je wisselt ook heel veel ideeën uit?
Erik
Absoluut! Sterker nog, juist de opzet van dit soort bedrijven gebeurt vaak in samenwerking, want
dat bedrijf in Amerika is een conservenbedrijf, dat bedrijf is daar volledig van de grond af aan
opgebouwd, maar wel met de kennis en ervaring die wij in Nederland hebben. Wil niet zeggen dat
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het nou makkelijk is en meevalt, want je krijgt nieuwe mensen, nieuwe culturen, mensen met andere
kennis of gebrek aan kennis überhaupt. Daar moet je conservenspecialisten van maken en daar gaat
jaren overheen. Maar goed, als je helemaal vanaf 0 moet beginnen en je hebt helemaal niets. Dus wij
zien het als een voordeel. Wij kijken altijd naar, hoe moet ik dat nou zeggen, de synergievoordelen,
zoals dat zo mooi heet.
Friso
Ja, de som is meer dan de twee opgetelde apart.
Erik
De meerwaarde is groter dan de som van de onderliggende delen. Dat werkt ook aan de inkoopkant,
dus hoe groter je bent, je kunt bepaalde stromen ook gezamenlijk inkopen, waardoor je
inkoopvolume groter wordt, ook dat is synergie. Dan kun je bepaalde dingen samenvoegen.
Friso
Precies. Het volgende puntje hebben we al kort besproken. Wat ook naar voren kwam als de sterkte
van de innovatie en ondernemende cultuur binnen Zwanenberg is de vrijheid van werknemers en
het accepteren van fouten. De houding ten opzichte van risico, of er gestraft wordt of dat er juist
beloond wordt. Dat is positief. Om er toch nog even op terug te komen; hoe worden de projectleden
samengesteld worden, hoe de projecten gecatogoriseerd worden -daar heb ik kort even iets over
gelezen in het rapport van Guido- en door wie de projectvoorstellen beoordeeld worden, dus
eigenlijk 3 puntjes.
[Onderbreking door telefoon]
Ja, de projecten, de samenstelling van het projectteam, de categorisering van projecten en de
beoordeling van projectvoorstellen, dat zijn nog even de 3 punten waar ik op terug wil komen.
Het eerste de samenstelling van de projecten.
Erik
Nou goed, als je van feasibility naar launch doorloopt wie er allemaal betrokken moeten zijn, kom je
uiteindelijk op bijna elke functie binnen Zwanenberg. Je praat van ideeënontwikkeling vanuit een
accountmanager die een klant gesproken heeft eventueel, althans die de markt kent, tot en met de
launch, dan praat je over productie. Dus je zou bijna kunnen zeggen; iedereen die maar betrokken is
bij het product wordt op een of andere manier betrokken. Van klant tot specificatie beheerder. Je
kant alles verzinnen; inkoop, productontwikkelaars, productieleiders, plantmanagers, de directie
natuurlijk.
Friso
Als je het iets vroeger trekt, niet de productie of de productlaunch, maar echt de ideeënfase en de
daaropvolgende stap; het testen of het proefproduct. Dan is er toch wel een vast projectteam?
Erik
Laten we ervan uitgaan dat de projectleider vaak een acountmanager is. Of het nu gaat om
merkontwikkeling of een private labelontwikkeling, in 9 van de 10 gevallen is het heel productmatig
aangepakt. Of we bedenken zelf een heel leuk product of nieuwe verpakking, of de klant heeft een
vraag en wil iets nagemaakt hebben, een structuurwijziging of een verpakkingswijziging. Een
accountmanager is heel vaak een productontwikkelaar of projectleider. Die vraagt commitment,
betrekt technologie erbij, bekijkt de mogelijkheden, die gaat heel snel kijken naar kostprijzen. Hij
betrekt de niet productielocaties erbij maar kijkt even naar de ondersteunende diensten. Alleen
maar om te kijken of het allemaal mogelijk is. De feasibilityfase.
Friso
Daar hebt u de vrijheid om iemand van marketing de benaderen, iemand van…
Erik
En dat is puur op basis van capability. Welke mensen hebben welke kennis om ergens iets over te
zeggen. En hoe beter hij dat doet, hoe beter hij zijn projecten kan definiëren en een heel goed
projectvoorstel kan maken. Je kunt wel zeggen”ik wil een product maken met HHP technologie”
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maar als je nooit een technoloog betrokken bij het project, en je verzint iets wat überhaupt niet
mogelijk is, heb je een probleem. Dus de kunst is om goed te begrijpen hoe het allemaal werkt en
mensen erbij te betrekken. Je merkt tegenwoordig steeds vaker voordat we een projectfase ingaan
dat iemand bezig is om zich te verdiepen. Voordat hij de moeite neemt het project te definiëren,
voordat hij start in ons projectsysteem, zoals het dan zo mooi heet. Dus voordat hij heel veel werk
gaat verrichten, gaat hij eerst voelen en toetsen; ik heb een idee, hoe vind je dit? Dat is een voorbeeld
van commitment creëren maar ook heel simpel voortoetsen, waardoor je niet mensen gaat belasten
met allerlei vragen met een project wat toch niet van de grond komt.
Friso
En jullie gebruiken vast project management systeem?
Erik
Ja, klopt.
Friso
Via het systeem worden die projecten ook gecategoriseerd?
Erik
Ja, we kijken in hoeverre het project past bij de strategie en de visie die webben als Zwanenberg. We
kijken ook waar het voor bedoeld is. Is het voor een nieuwe markt, een nieuwe klant, is het een
kostprijs of een efficiency besparing, etc etc. Wanneer het een nieuw product is moet het passen in
onze strategie mbt welke producten we willen produceren. Dus zo categoriseren we. Ik kan je de
indeling wel even laten zen, als je daar belang bij hebt. Misschien wel handig om dat even te
bekijken. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik laat het je even zien. Een redelijk overzicht
eigenlijk. We hebben de visie, missies en we toetsen dus projecten aan deze missies zeg maar. Is het
een runbattle;, willen we groeien, willen we meer marge hebben? Is het een platform, dan we praten
over merken, of over technologieën of over fabrieken of over onze mogelijkheden die we hebben. Of
is het heel simpel een fit for growth-actie of is het een fabrieksactie, of is het een salesgroepactie. En
zo delen wij dus projecten in. En op het moment dat projecten heel vreemd zijn en niet passen
binnen dit verhaal, dan is de kans dat wij er energie in willen steken al een stuk minder.
Friso
Moeten er een bepaald aantal projecten in een bepaalde categorie vallen?
Erik
Nee
Friso
Het is gewoon puur om te weten waar dit staat gerelateerd aan de visie en strategie?
Erik.
Ja oké, wat jij zoekt, wat jij wil is kijken of wij dit sturen, sturen die wij die innovatie heel bewust?
Wij zitten nog in de fase van structuur aanbrengen. Tien jaar geleden was innovatie bij ons een wild
gebeuren. Iedereen die deed maar wat in zijn hoofd zat, die gebruikte resources te kust en te keur.
Dat was een heel inefficiënt proces.
Friso
Misschien was innovatie wel minder belangrijk in die jaren?
Erik
Te meer omdat we destijds 90% private label deden, meer push gericht. Op basis van vraag acteren
wij. Toen kwamen we erachter dat we niet efficiënt waren, oftewel productontwikkelaren hadden
nooit tijd, want ze werden altijd overvraagd en degene die het hardst schreeuwde die was het eerst
aan de beurt eigenlijk. We keken niet naar resources, we keken niet naar investeringen, dus dat was
een heel inefficiënt proces. Ja, dat was heel pragmatisch naar onze mogelijkheden destijds. Toen
hebben we daar een visie in gekregen en we zijn gestructureerder, waardoor je niet meer enorm
veel resources gaat steken in producten die niets opleveren. Maar goed, dan moet je wel eerst weten,
waar leveren we, waar liggen onze kansen? Waar hebben we wel kansen, waar hebben we geen
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kansen? Welk product levert wel wat op, welke niet? Dat hebben we dus nu redelijk achter de rug.
We hebben heel veel cijfers, heel veel gegevens. En vervolgens kun je natuurlijk gaan zeggen, waar
willen we wel innoveren, waar niet? Welke productgroepen wel, welke productgroepen niet? We
kunnen heel veel tijd gaan steken in de ontwikkeling van, ik noem waar wat, knakworstjes. Terwijl
we zien dat er een dalende trend is in knakworstjes. Niemand lust meer knakworstjes, want het is
een heel ouderwets product. Begrijp je wat ik bedoel? Dus we kiezen er dan voor om die
productgroep niet meer in te zetten. Waarbij ook wel voor verassingen kunt komen, maar goed. Je
kunt zeggen vers is een trend en conserven is geen trend. Of je kunt zeggen, conserven gaat weer
groeien, want duurzaamheid neemt toe en conserven zijn namelijk wel duurzame producten. Snap
je? Of je kunt zeggen vers in Nederland is een trend, maar conserven in Duitsland is een trend. Dus
dat is heel gesegmenteerd. De grap is dus, dat je daar heel gericht mee bezig gaat. Snacks is daar
een heel goed voorbeeld van. In Engeland waren we al de afgelopen 10 jaar succesvol in snacks. Dat
is in Nederland de afgelopen 5 jaar zo geweest. En we verwachten dat dat in Duitsland de komende
5 jaar gaat komen. Dat is gewoon een trend in Europa, een soort van convenience-achtige trend die
in Engeland altijd het eerste inzet en dan overgenomen wordt in Nederland. Zo zijn er bepaalde
trends die heel regionaal bepaald worden. Als je het eenmaal door hebt, dan kun je begrijpen waar
je moet inzetten. In plaats van dat je die bom over heel Europa neerlegt en 9 van de 10 projecten
ziet mislukken. Dus ja, dit model kan je steeds meer gebruiken op het moment dat jouw kennis en
structuur toeneemt. Dan wordt je visie wat gerichter. Dan kun je ook heel gericht je resources
inzetten en je acties bepalen. Maar eerst moet je die structuur hebben en begrijpen. In grote mate
worden onze projecten dus getoetst aan dergelijke structuren.
Friso
Ja oké, duidelijk. Volgende punt was zeg maar… Zou ik daar misschien een kopietje van kunnen
krijgen? Ter info en niet om in mijn rapport op te nemen.
Erik
Is goed. Dan maak een kopie voor jou en dan mag je die niet publiceren.
Friso
Volgende puntje was: Rewards, de erkenning die mensen krijgen binnen Zwanenberg in combinatie
met beloningsystemen. Is er binnen Zwanenberg een actief beleid -het hoeft geen eens financieel te
zijn- maar om innovatief bedrag te belonen, door middel van promotie, salarisverhoging of
erkenning.
Erik
Nee, niet echt. Wij vinden dat een normaal onderdeel van je contract, van je taak. Ik word
aangenomen om te innoveren. Als ik innoveer is dat alleen maar het resultaat van afspraken die we
maken en uiteindelijk wordt mijn contract omgezet als Zwanenberg mij graag wil hebben als
technoloog, omdat ik bepaalde kennis heb, dan betalen ze daarvoor. En niet voor het aantal
projecten per jaar. Hoe moet ik het nou zeggen, hoe succesvoller je bent, hoe makkelijker het is om
carrière te maken uiteindelijk. Als ik nooit succesvol ben of projectontwikkelaars functioneren niet,
dan is het meer een kwestie van functioneren eigenlijk. Dat komt in het functioneringsgesprek
gewoon naar voren, zo moet je het gewoon zien. Het is geen kwestie van 10% van je project is
geslaagd, dus je krijgt maar 10% bonus of iets dergelijks. We zoeken wel naar dat soort systemen,
maar bonussen vind ik zelf persoonlijk niet werken.
Friso
Nee, nee, maar het hoeven niet specifiek bonussen te zijn, maar er zijn ook veel methodes voor
bedrijven…
Erik
Wij doen heel veel aan opleidingen en investeren veel in opleidingen. Daarin hebben de
ontwikkelaars best veel ruimte, om zelf ook te vragen naar opleidingen. We hadden het over die
proactiviteit van ontwikkelaars, op het moment dat zij vinden dat ergens een kennisachterstand is,
staat er hen heel weinig in de weg om die kennis te verbreden. Enerzijds moeten ze daar proactief in
zijn en soms dan sturen we ze daar ook in. Maar in het algemeen doen we heel veel aan opleidingen.
We leiden ook de productiemedewerkers meer op. Verkopers worden meer en meer opgeleid op het
gebied van productkennis en de basistechnologie, zodat ze beslagen ten ijs komen bij onze afnemers.
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Willen wij ons profileren als category leader, dan moet je ook weten van welke dier het stukje vlees
komt dat je probeert te verkopen. En dat je weet wat pasteurisatie en sterilisatie is. Ze hoeven geen
technologen te zijn, maar ze moeten kunnen weten….
Friso
Ze moeten op de hoogte zijn van het hele proces?
Erik
Ja, dus wij stimuleren dat steeds meer een daarmee wordt hun CV beter. Mensen die bij Zwanenberg
werken, daarvan merk ik dat het vaak oudere mensen zijn die vrij makkelijk ergens anders aan een
baan komen. Met de ervaring die ze bij ons hebben opgedaan, zijn het vrij breed inzetbare mensen
die bepaalde eigenschappen hebben. Daar investeren wij in. Daar selecteren wij ook op, moet ik
zeggen. Dus personeelsbeleid, daar zit een vorm van innovatie in, door mensen te kiezen die passen
bij de cultuur van Zwanenberg.
Friso
Dat wou ik later nog vragen: Worden ondernemende mensen benadrukt binnen het HR-beleid?
Erik
Ja, maar ook het omgaan met vrijheid. Die vrijheid die wij beschrijven en die soms bevestigd wordt
in jouw vragenlijsten, daar moeten mensen wel mee kunnen omgaan. We merken ook dat er mensen
zijn die kunnen niet omgaan met die vrijheid en die hebben echt begeleiding nodig. Een evaluatie en
een hand op de schouder; een goedkeuring. Soms zijn mensen bang om binnen die vrijheid zelf
besluiten te nemen. Dat voelen ze als een soort van druk en je merkt dat mensen dan weg gaan bij
Zwanenberg.
[Onderbreking door telefoon]
Friso
Evaluatiegesprekken van productontwikkelaars, voert u die?
Erik
Nee, dat is een locatieaangelegenheid. Dat hangt af van het niveau, productontwikkelaars vallen
onder de productielocatie, maar Roy Spee bijvoorbeeld, daar praat ik wel mee en nog een
projecttechnoloog daar praat ik ook mee. De kwaliteitsmanagers komen bij mij zitten. De locatie
kwaliteitsmanagers vallen weer onder de bedrijfsleider, de planmanager.
Friso
Op basis waarvan evalueert u? Wat zijn de performance indicatoren?
Erik
Met name het omgaan met de zelfstandigheid en de vrijheid en op basis daarvan de proactiviteit die
ze hebben, oplossend vermogen, communicatie. Natuurlijk toets je dat heel pragmatisch aan de
prestatie. Wat is wel gelukt, wat is niet gelukt? Soms als we dat meetbaar kunnen maken, proberen
we dat meetbaar te maken. Heel vaak is het toch van: “Is het goed gegaan, is het slecht gegaan? “ Ik
vind het zelf heel moeilijk om dit vast te leggen, hoewel de directie daar wat meer de neiging toe
heeft, welke 10 punten wel, welke 10 punten niet. Maar het is meer een algemeen
functioneringsgesprek. Laat ik het zo zeggen, eigenlijk voeren we continu dat overleg met elkaar,
omdat de lijnen zo kort zijn. Als dingen niet goed zijn, worden ze gedurende het hele jaar opgelost
en niet tijdens een evaluatiegesprek. Het mag niet zo zijn dat een evaluatie leidt tot een verrassing.
Dan denk je dat iemand functioneert, terwijl ie een jaar niets gedaan heeft. Wat dat betreft zijn de
lijnen zijn zo kort, een functioneringsgesprek is niet het resultaat van het proces van een jaar, zo
werkt het niet. Dat is natuurlijk bij andere functies wel zo. Een productontwikkelaar op locatie die
heeft een aantal projecten te voeren die gedefinieerd zijn. Een aantal van die projecten slaagt. Het
volume van die projecten, dat zijn allemaal zaken die veel makkelijker te beoordelen zijn. Ik kan niet
zeggen van, we hebben dit jaar maar 15 innovaties gedaan en daarom is het goed of slecht. Kan wel,
maar dat vind ik zelf heel mechanisch.
Friso
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Ja, maar dan lijkt het me toch wel dat de directie wel op een bepaalde manier gekwantificeerde
resultaten eist.
Erik
Ja, maar het is meer een evaluatie van achteraf en kijken of je daarmee voldoet aan je doelstellingen
en dan bijsturen.
Friso
Oke duidelijk. En dan het volgende punt.
Erik
Ik zie het meer als een organisch gebeuren. Dat heeft, vind ik, te maken met de vrijheid die we
gedefinieerd hebben binnen Zwanenberg. Ik kan zelf heel moeilijk omgaan met de structuur die zegt
van: Erik, er moeten dit jaar minimaal 10 projecten, waarvan er 8 geslaagd zijn, leiden tot een
bepaalde omzetgroei en margegroei en daar krijg je een bepaald percentage van. Dat is niet het
bedrijf waar ik mee kan werken.
Friso
Zoals ik al even kort aangaf in de introductie. De respondenten geven aan vrij te zijn en veel
verantwoordelijkheid te hebben, maar aan de andere kant scoort Zwanenberg laag op de hoge
werkdruk en de beschikbaarheid van tijd en het volop gebruik te maken van die vrijheid en
verantwoordelijkheid die ze hebben. Dat komt misschien wel een beetje door de industrie, omdat je
in een omgeving verkeert waar de druk hoog is en de marges laag zijn. Maar het is toch wel een
puntje dat belangrijk is in een innovatieve en ondernemende omgeving, dus dat is nog even een
puntje waar ik op terug wil komen. Hebben mensen tijd, of worden ze in de gelegenheid gesteld om
zelfstandig te werken aan de ideeën die ze hebben?
Erik
Nee. Dat kan alleen als zij het idee uitontwikkeld hebben en daarvoor tijd en committent creëren. De
productontwikkelaars, dus eigenlijk is dat weer de discussie die we hadden over het niveau waar de
mensen zitten, de Skunq mensen, om het zo te zeggen, die hebben wel de tijd en de ruimte. De
productontwikkelaar op de productievloer niet. Zo moet je het gewoon zien. Dus een Thea Dekker
die jij geïnterviewd hebt, die zal waarschijnlijk aangeven heel veel ruimte en vrijheid te hebben om
zichzelf te ontwikkelen en trends te volgen en nieuwe technologieën eigen te maken en leveranciers
te leren kennen en met klanten te praten. Terwijl een productontwikkelaar op de werkvloer heel
simpel een paar projecten voor z’n kiezen krijgt, die moeten worden afgerond. Als het niet wordt
afgerond, dan neemt de druk alleen maar toe. En de kunst is om die druk niet zo hoog op te laten
lopen, dat iedereen in de problemen komt, maar eigenlijk is productontwikkeling op dat niveau
meer een productiefunctie.
Friso
Ja precies. Dat is eigenlijk al lang besloten, wat de resources zijn die voor zo’n project noodzakelijk
zijn. Daar hoeft zo’n werknemer dan zelf nog weinig in te beslissen.
Erik
Correct.
Friso
Duidelijk. Volgend puntje.
Erik
Maar het is er wel. De mogelijkheid is er wel. Begrijp me goed.
Friso
Ja, maar dan meer in een andere context. Niet zozeer bij productontwikkelaars, maar meer bij een
Thea Dekker binnen Skunq.
Erik
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Nee nee, ook bij de productontwikkelaar op die locatie is die ruimte er wel, maar ook die mensen
zullen hun eigen functie meer zien als een 9 tot 5 functie en ook als zodanig handelen. Ook zij mogen
2 uur langer blijven als ze dat willen en vrijelijk, hoe heet dat, struinen op het internet en ideeën
uitwerken etc. etc. Wat Skunq-mensen bijvoorbeeld wel doen binnen de vrijheid die ze hebben. Dat is
geen 9 tot 5 baan meer. Voor mij ook niet. Ik zit ’s avonds ook nog te werken om trends en kennis bij
te houden, vakbladen lezen.
Friso
Volgend puntje is het niveau van bureaucratie binnen de organisatie. Wat over het algemeen,
misschien is dat binnen elke organisatie zo, is er binnen Zwanenberg wel een bepaald niveau van
bureaucratie en dat er behoorlijk wat gecommuniceerd wordt om ideeën te evalueren en te
vergelijken. We hebben het al kort behandeld, maar projectteams zijn altijd multidisciplinair?
Erik
Ja
Friso
En wordt er al binnen teams gewerkt voordat er definitief toestemming vanuit de directie?
Erik
Ja, nou laat ik het anders zeggen, dat heeft te maken met een stukje vooronderzoek. Vaak wordt er
al commitment gecreëerd, wordt er al met een aantal mensen gesproken over een idee voordat het
project gedefinieerd wordt. Op het moment dat het project gedefinieerd wordt, dan krijg je een go of
no-go. Als je een go krijgt dan gaat het projectteam aan de slag, maar dan heb je feitelijk de eerste
fase al doorlopen. Maar goed, voordat je die go krijgt wordt er door een aantal teamleden al
gewerkt. Op het moment dat je geen go krijgt, valt het projectteam meteen uit elkaar.
Friso
Oke, dus in die beginnende fase vindt er al interactie en communicatie plaats tussen de verschillende
afdelingen?
Erik
Ja, je kunt bijvoorbeeld als je een leuk idee hebt het gelijk al laten toetsen door bijvoorbeeld een
kwaliteitsafdeling. Is het wel haalbaar technologisch? Ik heb een idee: “Ik wil mijn conserven nog
maar voor de helft steriliseren, want daardoor wordt ie veel lekkerder.” Nou, dat is een heel leuk
idee. Vervolgens toets je dat bij de kwaliteitsafdeling en die zegt gelijk: “Ben je gek, want dan is ie
niet meer houdbaar, dan bederft ie”. “O, daar had ik niet aan gedacht.” Afhankelijk van je idee moet
je al toetsen bij bepaalde afdelingen. Je kunt toetsen aan wetgeving, aan declaratie. Je kunt een heel
leuk idee hebben, maar als de klant het niet wil bijvoorbeeld, dan hoef je er niet aan te beginnen. Je
kunt zeggen van “ik ga zout verwijderen”, maar als dat direct gevolgen heeft voor de smaak of voor
de houdbaarheid van het product, waarbij je wel rekening moet houden met de natrium verlagende
trend in de maatschappij, dan denk je slim te zijn. Kortom je moet altijd aan alle kanten toetsen.
Friso
Ja, dat is ook heel belangrijk om verkeerde gezondheidsclaims te beperken. Dat is bij Unilever laatst
gebeurd bij volgens mij brood of boter en dat kan wel heel veel negatieve publiciteit met zich
meebrengen.
Erik
Ik denk dat je doelt op de Blueband brood met vezels?
Friso
Ja die!
Erik
Heb ik me altijd over verbaasd moet ik eerlijk zeggen. Als technoloog vond ik het heel raar dat je
vezels kunt toevoegen die in principe niets te maken hebben met het brood zelf en dan suggeren dat
wit brood met de toegevoegde vezels net zo gezond is als tarwebrood van de oorspronkelijke volle
granen korrel. De trend is ook dat dat soort claims steeds meer op die manier worden getoetst. Het
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toevoegen van vezels wil niet zeggen dat het vezels zijn die daadwerkelijk verbonden zijn aan die
volle korrel, dus mag je die claim ook niet zo maar neerleggen. Alleen je merkt gewoon dat er de
afgelopen tijd in de claimwereld heel veel uitgeprobeerd is, omdat de regels niet duidelijk waren en
die mindset begint zich heel duidelijk te veranderen nu. Wil je een gezondheidsclaim doen
tegenwoordig, dan moet je van goede huize komen om dat voor elkaar te krijgen.
Friso
Duidelijk. Als laatste deel wil ik nog even een iets macro-economischer perspectief bespreken. De
vorige keer hebben we al kort de trends besproken, als in prijsconcurrente, toenemende macht van
retailers. Wordt zoiets door jullie ervaren als een bedreiging voor innovatie en ondernemerschap of
meer als een kans?
Erik
Ja, allebei. Het is maar net in welke markt je wilt zitten. De echte ondernemer zegt altijd; een
bedreiging is ook weer een kans, een opportunity. Wij zeggen als Zwanenberg vaak: “Als het voor
ons moeilijk is, dan is het voor de concurrent nog moeilijker.” In die zin zien wij bedreigingen als
kansen. Daarmee kun je als bedrijf laten zien dat je kunt omgaan met die bedreigingen. Ik denk dat
ook wel onderscheidend vermogen creëert. Je kunt alles zien als een probleem, maar als het voor jou
een probleem is, dan is het voor de ander ook een probleem. Je probeert het gewoon beter op te
lossen dan de concurrent. Dat is een beetje de visie die wij als Zwanenberg hebben. Dan kom je al
heel snel tot: “Niets is onmogelijk!” en “Kom met oplossingen in plaats van met problemen.” Dat zijn
vage termen, maar in de praktijk kun je zo acteren. Laat ik het zo zeggen: “Als het makkelijk is, kan
iedereen het!”
Friso
Precies. Jullie voorkomen zoiets ook door te communiceren en samen te werken met retailers, al
binnen het innovatieproces.
Erik
Ja, o.a. door onze verkopers te laden met kennis, waardoor ze problemen in de beginfase kunnen
tackelen. Als een verkoper al in staat is om te zeggen tegen een klant van joh, heb je daar al aan
gedacht en weet je zeker dat je het op deze manier wil hebben, want… Dat is de eerste schifting die
al plaatsvindt tijdens de algemene gesprekken, de acquisitie, waarbij je moet oppassen dat onze
verkopers geen problemen beginnen te creëren, voordat het idee überhaupt uitgewerkt is. Het blijft
altijd een proces van nadenken.
Friso
Dus hetzelfde geldt eigenlijk voor die hele diverse consument in Europa, die aan de ene kant
duurzaamheid wil en aan de andere voor EUR 3,99 een kilo kipfilet wil.
Erik
Ja correct. Waarbij de trend wel is dat de consument heel weinig tijd heeft. En dat gebrek aan kennis
uit zich ook in het feit die steeds meer wensen heeft, die al dan niet haalbaar zijn en realistisch zijn.
En dan heb je inderdaad micro-economische factoren, oftewel de consument in Nederland, die graag
lokale producten wil. Maar je hebt ook macro-factoren zoals, zijn we in staat om 9 miljard mensen
te voeden op deze wereld? Want dat kunnen we niet biologisch, dat weten we. En in Nederland heeft
niet iedereen een achtertuintje, dus ik noem het weleens “het ivoren toren denken”: we hebben een
bepaald niveau bereikt en we denken wat we in Nederland kunnen gaan dicteren, hoe we dat
kunnen inrichten, zonder dat je verstand heb waar het vandaan komt. Ze denken dat het eten uit de
winkel komt en realiseren zich niet dat het eten geproduceerd moet worden en dat het land,
energieverbruik en grondstoffen kost en dat dieren geslacht moeten worden. Dus we stellen eisen
aan dierenwelzijn, maar we wilen wel vlees hebben. De gevolgen daarvan willen ze niet dragen. Ze
lopen net zo makkelijk naar de C1000 voor de kiloknaller. Dat is een heel interessant proces. Het
enige wat ik daarover kan zeggen, is dat het een altijd een hele emotionele discussie is en die wordt
vaak niet goed gevoerd. Enerzijds omdat het gevoed wordt door het emotionele denken van NGO’s
en die hun belangen natuurlijk, terecht, verdedigen en committent proberen te krijgen bij overheid.
Je ziet dat dat gewoon afhangt van de politieke lading dit kabinet heeft. Links kabinet, rechts
kabinet, bezuinigen etc, wordt dat omgezet in beleid? Ons vorige kabinet heeft een inkoopbeleid
geformuleerd waarvan het huidige kabinet zegt dat gaat over de kosten van de belastingbetaler
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want die moet gewoon meer betalen. Ja, dat is heel banaal, maar dat is gewoon zo. En zo zie je, als je
op de hoogte bent van dat soort discussies kun je ook reageren. Als je niet op de hoogte bent, ga je
maar mee met alle winden die er waaien; dan vlieg je van links naar rechts. Heel veel bedrijven
hebben ook moeite met duurzaamheid. We moeten iets doen aan duurzaamheid, maar wat?
Friso
Maar het is ook een weinig concrete, abstracte term.
Erik
Absoluut, wat moet je je nou bij duurzaamheid voorstellen als je dieren slacht als grondstof voor
jouw product? Terwijl dierenwelzijn een onderdeel is van duurzaamheid voor heel veel mensen.
Sterker nog, misschien wel het meest belangrijke aspect van duurzaamheid. Terwijl duurzaamheid
veel meer is in de trend van, zoals ik zelf zeg, hoe efficiënter je produceert, hoe duurzamer je bent.
Want je produceert zo weinig mogelijk afval, je gebruikt zo weinig mogelijk energie, en daar heb je
gewoon voordelen bij want je houd je kostprijs zo laag mogelijk. Maar goed, dat is een hele brede
discussie, daar kunnen we een week over praten.
Friso
Dan gaan we even door naar het laatste puntje; de partnerschappen. U haalde net al even kort aan
dat jullie samen werken met retailers. Vorige keer zei u ook dat jullie samenwerken met
universiteiten voor het vergaren van kennis. Maar niet zozeer met bedrijven binnen de VMI?
Erik
Dat is niet waar. Wij werken ook samen met bedrijven binnen de VMI. Dat zullen niet vaak
concurrenten zijn, laat ik het maar zo zeggen. Maar anderzijds ook weer wel, want wij werken
bijvoorbeeld samen in de Vereniging voor Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV). Met als doel om
de branche te versterken want de branche kan een naam krijgen door het slecht functioneren van
één van haar leden. Dus op het moment dat Zwanenberg goed presteert maar we hebben een
collega-bedrijf wat de boel verknoeit door al dan niet slechte procesbeheersing, door slecht in het
nieuws te komen door hoe ze omgaan met dieren of iets dergelijks, daar heeft de hele sector last van.
Dus binnen de branche proberen we elkaar te ondersteunen op dat gebied. Dus zonder dat we bij
elkaar in de keuken kijken, werken we wel samen op het gebied van technologie, wetgeving,
implementatie van wetgeving, contacten naar de overheid, contacten naar de markt, etc. Eventueel
met de retail. Zoals er CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)is, is er ook een Vereniging voor
de Nederlandse Vleeswarenindustrie, waarvan 80% van de grootste Nederlandse producenten lid
zijn. En daar spelen we een hele actieve rol in. We werken ook samen in de regio, we zijn lid van
Innofood, een collectie van Twentse voedingsmiddelenbedrijven; Grolsch, Bolletje, Johma, etc.,
waarin we samenwerken en kijken naar synergievoordelen. Tot en met we er eventueel over praten
gezamenlijk energie in te kunnen kopen, waarmee we onze positie versterken. Ook dat is innovatie.
We werken op personeelsbeleid, we wisselen personeel uit. Als wij personeel moeten ontslaan,
terwijl Grolsch juist op zoek is naar technologen, kunnen we elkaar gewoon helpen. Want dat is een
levendig gebeuren, mensen die komen en gaan. En binnen Twente kunnen we proberen die mensen
te behouden, waardoor je dus kennis in de groep houdt. Er wordt zelfs gesproken over het poolen
van uitzendkrachten met ervaren voedingsmiddelen uitzendkrachten, die –afhankelijk van vraag en
aanbod- switchen tussen onze voedingsmiddelenbedrijven.
Friso
Dan kom je bij elkaar als branche zijnde, dus ben je eigenlijk een brancheorganisatie. Gaan jullie ook
wel een joint venture of allianties aan met die bedrijven?
Erik
Ja.
Friso
Kunt u daar een voorbeeld van noemen?
Erik
Ja. Enerzijds doen we aan co-creation, denk aan een hotdog met Heinz Ketchup, die je als zodanig
ook vermarkt. Je kunt ook denken aan co-creation met de retail; het AH merk op een Kips gesneden
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leverworst in de deli. In de Deli liggen heel weinig merken, dat zie je tegenwoordig met ontwikkelen.
Bij kaas zie je het heel duidelijk. Dan kun je een samenwerkingsverband aangaan. Albert Heijn eigen
merk snijdt Kips leverworst. Dan staan we samen op de verpakking. Je kunt ook denken aan
samenwerking met een broodjesfabrikant; dat we een broodje knakworst ontwikkelen samen. In de
ruime zin van het woord zoeken we die co-creation wel op. Je kunt ook denken aan samenwerking
met een leverancier waarin je een nieuw product ontwikkelt. Denk aan ingrediënten, kruiden, en
specifieke verpakking. Dus dat soort dingen zijn allemaal mogelijk.
Friso
Duidelijk. Als allerlaatste. Ik krijg een beetje het idee dat Zwanenberg, ondanks dat ze op
internationaal gebied bezig zijn met het doen van overnames, er toch de nadruk wordt gelegd op
organische groei binnen de organisatie; het ontwikkelen van nieuwe technologieën, het meer
effectief gebruiken van bestaande technologieën. Zit ik daarmee op het juiste spoor?
Erik
Kijk, organische groei krijg je eigenlijk door volumegroei. Je kunt je afvragen of er in Europa nog
ruimte is voor groei. Gaan mensen in Europa of Nederland, of een bepaalde regio, meer
vleesproducten eten? Of meer conserven? Als je dat voor jezelf doorloopt, zul je zien dat die conclusie
heel moeilijk te trekken is. Dus groeien kan alleen door nieuwe producten, die niemand heeft. Dat
zou een goede vorm van organische groei zijn. Dat kun je bereiken door innovatie. Of door acquisitie.
De totale markt zal gelijk blijven. In Nederland eten de consumenten ongeveer 120 gram vlees per
dag, aan vleeswaren, vleesproducten en vers vlees. En dat groeit niet meer. Dus wij kunnen wel ten
koste van alles organische groei proberen te krijgen, maar die markt groeit niet meer. Dus dat
betekent dat je iets moet afsnoepen van een ander. Dus wij zoeken het veel meer in efficiency, maar
in de praktijk is het een combinatie. Soms kun je een product ontwikkelen, bijvoorbeeld een snack.
Daar zit groei in, dat is een voorbeeld. Er zijn wel meer productcategorieën.
Friso.
Ja, misschien die nieuwe paté, waar we het net even over hadden. Een stukje meer binnen de markt.
Erik.
Ja. Jouw vriendin heeft iets gekocht van Zwanenberg dat 5 jaar geleden niet bestond en dat ze nooit
gegeten heeft. Nu koopt ze het en raadt ze andere mensen het misschien aan ook te doen. Dat zou
organische groei zijn. Maar in het algemeen kun je zeggen; de vleesmarkt groeit gewoon niet, dus je
kunt als Zwanenberg alleen maar groeien door acquisitie, het opkopen van bedrijven, merken en
volume. Misschien is het veel meer een handhavingsbeleid. Misschien kun je veel beter groeien in
andere werelddelen.
Friso
Maar ik heb wel het idee dat die groei heel gericht gebeurt op de lange termijn. Wat bedrijven doen
die te maken hebben met aandeelhouders is groeien om het groeien.
Erik
Klopt. Dat is ook het voordeel dat wij geen aandeelhouders hebben anders dan de familie. Een
duurzaamheidscomponent van groeibedrijven is toch dat ze geneigd te willen voortbestaan. Terwijl
aandeelhouders kijken naar rendement. Dus wij kunnen op iets langere termijn kijken dan alleen
maar korte termijn rendementen. En op basis daarvan besluiten nemen die we misschien niet willen
nemen. Zoals bij investeringsmaatschappijen gebeurt. Kijk maar naar Johma, wat er de afgelopen
jaren gebeurd is omdat ze onderdeel waren van een investeringsmaatschappij. Het was een
familiebedrijf.
Friso
Bols volgens mij ook.
Erik
Ja, klopt. Kijk maar eens wat daar gebeurd is de afgelopen jaren.
Friso
OK. Bedankt voor uw tijd!
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ANNEX 4 INTERVIEW RONALD KLONT, R&D DIRECTOR VION FOOD, BOXTEL
(March 11, 2011)
Friso
Wat ik vandaag kortweg wil behandelen is het doornemen van een paar korte resultaten van de
vragenlijst. Ik heb er in totaal 7 binnen, dus daar ben ik blij mee. Naar aanleiding daarvan per punt
wil ik nog wat vraagjes stellen en ik wil beginnen met de innovatieve processen binnen Vion, hoe dat
georganiseerd is, of er specifieke doelen bij zijn en dat soort dingen. Aan het einde heb ik nog wat
korte vragen over de partnerschappen die jullie hebben binnen het Top Instituut, onder andere over
samenwerking met retailers, hoe dat in zijn werk gaat. Dus ja, dat is kortweg wat ik wil behandelen
vandaag. Om te beginnen met het algemene gedeelte. Zou je kort voor mij het hele innovatieproces
kunnen beschrijven? Hoe dat ontstaat vanaf een bepaald idee en hoe dat gecreëerd wordt naar
uiteindelijk het nieuwe product of de innovatie en de stappen die daar tussenin zitten om dat te
bereiken.
Ronald
Kort zijn? Hahaha! Daar is niet één procedure voor. De innovatieve projecten waar ik mee bezig ben,
zijn vaak van de wat langere termijn, dus dat is niet de burger van de maand. De burger van maand
gebeurt natuurlijk ook heel veel; barbecuetjes, Pasen en Kerst. Het is afhankelijk van waar je bent. In
Nederland zijn we nog iets vrijer in het maken van concepten. Maar in Engeland bijvoorbeeld
krijgen ze gewoon mee “dit zijn de smaken waar je aan moet werken en maak maar een x aantal
producten”. Daar krijg je een tijdframe voor van 6 weken tot 2 maanden en dan komen zij proeven
en uit de 10 die je maakt kiezen zij er 1 of 2, als je geluk hebt.
Friso
En van wie krijgen ze dat mee?
Ronald
In Engeland zijn dat vaak de Tesco’s en de Asda’s.
Friso
Oja, dus direct vanuit de retailers.
Ronald
Ja, in Nederland zijn we daar iets flexibeler in voor m’n gevoel. We kijken zelf wat de trends zijn in
de markt, dus daar zijn marketeers , voor zover we die hebben, bezig met trendanalyses. Om te
kijken wat is er vorig jaar met Pasen veel verkocht en wat is er minder verkocht is in bepaalde
product ranges. Wat zijn de trends in Europa en een beetje daarbuiten? Op basis van die informatie
wordt voor specifieke seizoenen een serie producten gemaakt, die dan aan alle retailers
gepresenteerd worden. Dan noemen we dan een jaarplan en dat is wel innovatief, maar bijvoorbeeld
Jos Havekotte (die is dan innovatiemanager voor retail) die coördineert dat. Dat ligt redelijk vast.
Hij weet nu dat hij moet gaan werken voor Kerst, dus het barbecueën en Pasen hebben ze net
gepresenteerd en daarnaast heb je dus een aantal specifieke projecten. Het beste is om daar een
aantal van uit te nemen.
Friso
Is goed.
Ronald
Om de link te maken, de vraag komt binnen vanuit de retail: Kunnen jullie voor ons een product
maken met minder zout, minder vet en minder dierlijke eiwitten? Dan praat je over hybride
producten, daar waren we op verschillende fronten al mee bezig. In Duitsland waren we er al mee
bezig om gehakt te maken met 30% plantaardige eiwitten. Foodservice in Nederland was bezig om
een voorgekookte gehaktbal te maken met plantaardige eiwitten van biologisch vlees; de Biobal.
Wat eigenlijk bedoeld was om een goedkopere Biobal te maken, want biologisch vlees is duur. Met
plantaardige eiwitten heb je een goedkopere Biobal. Maar in beide gevallen, ook in Duitsland,
produceren we een mooi product wat minder vet bevat, wat weer binnen de algehele strategie past

104

van gezondere vleesproducten. Dan gaan we eerst kijken wat technisch mogelijk is. Daar heb je een
projectteam voor, in dit geval zit Jos daar in en 1 of 2 van zijn mensen. Dan ga je met een aantal
leveranciers aan tafel van die ingrediënten, dan maken ze een hele set producten. Als wij zelf een
product hebben gemaakt, bijvoorbeeld dit is een slavink met 30% minder dierlijk eiwit, 40% minder
vet en 50% minder zout en hij smaakt nog redelijk goed, dan gooien we hem in een consumententest: CSO, het Centrum voor Smaak Onderzoek in Wageningen. Daar wordt ie getest tegen een
aantal concurrerende producten. Als die al op de markt zijn. In dit geval zijn er geen concurrenten,
dachten we. Uiteindelijk bleek wel dat de retailer niet alleen ons had gevraagd, maar ook iemand
anders, dus dat zijn vaak wat langere processen, bijvoorbeeld een jaar. Het lijkt er nu wel op dat 1
van de retailers dat gaat introduceren in de Nederlandse markt. En dan heb je projecten als laag
zout.
Friso
Vooral in Engeland, zie Sjaak gisteren.
Ronald
Ja, maar eigenlijk is het heel Vion he? Kijk, minder vet, laag zout hoort bij de core strategie van Vion:
Het maken van gezondere vleesproducten. Daar is het verlagen van zout en het verlagen van
verzadigd vet een onderdeel van.
Friso
Krijg je daar harde doelen over mee?
Ronald
Niet in eerste instantie. Je krijgt geen keiharde doelen mee, maar we zijn er wel meer mee bezig hoor.
We hebben nu ook een Corporate Social Responsability agenda, een csr-agenda, en dan maken we
daar zelf harde doelen van; Tussen nu en 2012 30% minder zout.
Friso
Dus daar ben je zelf vrij in?
Ronald
In dit geval wel ja. De directie kan wel zeggen “haal er al het zout uit”, maar dan ik ook zeggen, “dat
gaat niet”. Ze zeggen wel, in overleg, zet je eigen doelen maar neer en voor een deel is dat makkelijk.
In Engeland met de bacon had de Food Standard Agency zijn al doelen gezet, dus dan ga je gewoon
daar tegenaan zitten. Vervolgens, toen we zagen dat dat vrij makkelijk lukte, hebben we zelf onze
doelen verlaagd. Dat vliegen we vanuit verschillende niveaus aan. Dus je hebt onderzoek wat er
binnen het Top Instituut Food en Nutrition uitgezocht wordt. Dat is heel erg fundamenteel, dus daar
vonden ze onder andere dat als je zout ongelijk verdeeld in een product, het daardoor met minder
zout wel zouter smaakt. Als je meer contrasten in je mond krijgt, geen verzadiging van je
smaakpapillen den ik, kun je met dezelfde hoeveelheid zout, maar ongelijk verdeeld, producten tot
een zoutere smaak krijgen. Daarvan hebben we ook uit gevonden dat als zout sneller en makkelijker
vrij komt in je mond terwijl je het eet, dat noemen zij dan serum-release (dat is gewoon een sappiger
product) dat je dan ook een zoutere smaak krijgt bij gelijke zoutgehalte in je product. Dat soort
dingen. Goed, hoe je dat dan weer kan toepassen, dat is dan een volgende stap. Daar zijn we wel mee
bezig.
Friso
Dus het is nu al duidelijk dat dat technisch mogelijk is? De leveranciers van die ingrediënten, dat is
ook mogelijk.
Ronald
Ja, want in dit geval heb je een hele sloot aan leveranciers die zoutvervangers kunnen leveren. Met
een aantal ga je aan tafel zitten, wat kunnen jullie? En dan kies je daar mensen uit waarmee je
eventueel kan samenwerken. In dit geval is het nog zo dat we fundamenteel onderzoek doen binnen
TIFN, vervolgens hebben we daar iets uit gehaald. We hebben met Friesland Campina, die ook
onderdeel is van TIFN, gezegd van we gaan een project bij het NISO opstarten. Wat wij daar gedaan
hebben is een snelle screeningtest opgezet voor allerlei zoutvervangers, met name voor bacon. Als
wij bacon moeten maken, dan moeten wel hele grote badges maken, dus je kan geen honderden
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zoutvervangers gaan maken. In dat project hebben we een soort bouillontest gemaakt. Dus we
hebben bacon gemaakt zonder zout, gegrild en daar dan de bouillon uit getrokken en daar kun je
dan later allerlei zoutvervangers bij gooien. Op die manier kun je heel snel een scale aan
zoutvervangers testen. Dat hebben we hetest. Dat project is afgerond.
Friso
Dat ligt nu in de schappen?
Ronald
Ja, wat we nu hebben is twee soorten bacons die voldoen aan de normen van de FSA. Die ligt in die
vorm nog niet in de schappen, maar dat heeft meer te maken met de retailers die niet afhankelijk
willen zijn van Vion. Want die krijgen ook producten van Danish Crown, onze grootste concurrent.
Daar hebben we ons een beetje in verkeken. Ze roepen allemaal dat je innovatief moet zijn en dan
ben je een keer creatief…
Friso
… en dan ben je plotseling een Monopolist die angst inboezemt.
Ronald
Ja precies, dan gaan ze het recept ook aan Danish Crown, onze grootse concurrent, geven. En zelfs
de bedrijven die we voor het grootste deel beleveren, dus voor 99 of 98%, gaan zeggen als we de
volgende keer gaan onderhandelen over de prijs, wat 1x in de maand of 1x in de 2 maanden gebeurd,
(het is niet zo dat je een prijs vast zet voor een jaar) dan zijn jullie de enige die dat kunnen, dat staat
bij ons op het label en dergelijke, dan hebben jullie ons ook bij de ballen. Op het moment dat 2,88%
de norm wordt in Engeland, wat het vanaf 2012 moet zijn, als je dan nog een laagzout product op de
markt wil brengen, moet je 30% zitten onder de norm. Dus 30%, dan moet je op de 1,8/1,88 zitten.
We zijn bezig geweest om die 1,88 bacon te maken. Hetzelfde projectteam zat erin en die hebben een
heel mooi product gemaakt. Die hebben de Engelsen nu al bij een aantal retailers onder de aandacht
gebracht. Dat loopt nu. Dat kwam er bij de test van Marc & Spencer heel goed uit. En die testen hem
intern zelfs beter dan de huidige 3%. Dus toen hoorden ze dat het extreem laag zout had. En daar
zitten we nu een beetje op te wachten. Hetzelfde verhaal kan ik houden.. Ik heb intern een workshop
gehouden na afloop van dat project bij NISO. Er is nu een programma afgelopen bij TIFN. De
informatie die daar de afgelopen 3 jaar is verzameld, heb ik overgebracht naar alle
productontwikkelaars uit Nederland, Duitsland en Engeland, 25 man. Heb ik ook hun gevraagd
“breng maar producten mee uit jullie productgroepen met minder zout”. Dus ik kreeg Frankfurters,
kookhammen, volledige maaltijden, een hele product range. Puur het verlagen naar 30% zout is nu
geen issue meer. Ik denk dat we dat moeten kunnen. Grote probleem is de cost of production, die
zoutvervangers zijn veel duurder dan gewoon zout. Ik zeg weleens, als zout 10 euro per kilo had
gekost, hadden we nooit dat probleem gehad. Zout is 6 tot 10 cent per kilo en een zoutvervanger is
rond de 2 euro per kilo. Je praat misschien over kleine percentages, maar in de kostprijs aan
tonnages, zijn het enorme prijzen.
Friso
Ik had het er gisteren met Sjaak ook over. Omdat het gezondheid gerelateerd is en vanuit
verschillende organisatie gestimuleerd wordt, misschien kan het met subsidies of overheid…?
Ronald
Nou, ik hoop er niet op, maar ik denk wel dat het daar straks op uit komt. We zijn lid van de FNLI en
blijkbaar is de VWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, met een persbericht naar buiten gekomen dat
het afgelopen jaar aan zoutverlaging in de industrie helemaal niets gedaan. Maar feit is gewoon dat
wij er wat aan gedaan hebben. We zijn klaar. Op het moment dat ze zeggen: je moet verlagen, dan
kunnen wij dat. Alleen het product is een paar cent duurder. Die markt is zo, in relatie met de
retailers, dat alles goedkoper moet. Er is nooit iemand die tegen jou zegt: maak eens een lekker,
goed product. Het is altijd: maak een goedkope versie van een bestaand product.
Friso
Bijna alles wat jullie produceren dat is voor het eigen merk van de retailer, toch?
Ronald
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Ja, voor een heel groot deel wel. We hebben een paar merkjes, maar in Nederland sowieso niet.
Bioplus is wel een soort merk.
Friso
De vorige keer liet je me nog de strategie zien, dat innovatie en R&D valt vooral onder de strategie
product en operational excellence. Toen liet je ook zien dat er twee takken zijn van Vion. Vion is in
handen van ZLTO en dat bestaat uit Food en Ingredients. Ben jij verantwoordelijk voor de R&D in
beide takken?
Ronald
Nee, alleen in Food.
Friso
Daar wordt wel wat tussen gecommuniceerd?
Ronald
Ja tuurlijk.
Friso
We kunnen wel gelijk door dan naar die eerste factor. De steun vanuit het management. Eén van de
lagere scores van de respondenten was dat relatief weinig mensen in het topmanagent direct
maatregelen nemen om ondernemend en innovatief gedrag te stimuleren en dat er weinig
topmanagers zijn met een achtergrond in R&D, klopt dat?
Ronald
Ja, ligt eraan hoe hoog je in het topmanagement gaat. Het raad van bestuur valt wel mee denk ik.
Voor Nederland is dat Peter Beckers. Zijn achtergrond is Organon, dus als er ergens aan R&D
gedaan wordt… Hij komt helemaal niet uit het vlees en die heeft mij in feite aangenomen. Die heeft
er ook voor gezorgd dat Vion bij TIFN aangesloten werd. Hij was voorheen Chief Strategy Officer en
nu COO voor Nederland, Duitsland en International. Die heeft echt langere termijn visie, dus daar
geloof ik het niet in. Alleen die hele laag die daar dan onder komt, dat zijn inderdaad vaak mensen
die al heel lang in het vak zitten, opgegroeid zijn in het vlees en dat wordt inderdaad wat lastiger.
Het is gewoon heel lastig. Je moet echt wel tegen een muurtje aan kunnen lopen en je moet vooral
vasthoudend zijn. Dus ik ben blij met figuren als Jos Havekotte die in ieder geval, op het moment dat
hun baas zegt “het is onzin”, dat we dan toch nog wel wat testjes kunnen doen. Zodat we ze kunnen
overtuigen dat het wel kan.
Friso
Dus er is nog wel een bepaalde vorm van vrijheid wat dat betreft?
Ronald
Ja, die moet je wel nemen en ik heb sowieso veel vrijheid, maar ik kan me voorstellen dat het op de
laag hieronder allemaal heel strak geregeld is. Want 1 van die dingen waar ik dus tegenaan liep
toen ik in functie zat, is dat er alleen al binnen Nederland verschillende NPD-clubs zijn, die gewoon
niet met elkaar communiceren. Dat werd vaak door een topmanagement gestimuleerd of
afgedwongen, want je werkte voor een bepaald onderdeel, die betaalde jouw salaris en al die tijd die
je daarbuiten doorbrengt in vergaderingen, dat kost alleen maar tijd en geld.
Friso
Maar Sjaak vertelde dat er nu wel eens in de zoveel tijd een internationaal NPD-overleg is?
Ronald
Ja, ook internationaal. Dat is mijn rol, dus binnen Nederland heb ik nu in ieder geval voor elkaar dat
ik 6x per jaar alle productontwikkelaars of hoofd productontwikkelaars bij elkaar krijg, waar
informatie uitgewisseld kan worden. Het heeft wel een jaartje geduurd voordat dat mocht, maar
met behulp van Peter Beckers kreeg ik het wel voor elkaar. Je ziet ook dat dat gaat werken. Je ziet
ook gewoon dat mensen in zo’n overleg informatie uitwisselen. Sjaak is tot nu toe met name bij
bacon betrokken. Wij exporteren alle bacon naar Engeland. We hadden een klein NPD-clubje in
Engeland, met name bacon in het verleden. Die pork-business is opgeschud, dus dat clubje bestaat
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niet meer. In Engeland heb je poultry, beef en pork en pork is onderverdeeld in 3 groepen. Dit jaar
hebben we voor het eerst 2 keer de hoofden van de productontwikkelaars bij elkaar gehad.
Friso
Daar ben jij mee begonnen? In welke mate delegeert de bovenste laag van de organisatie
belangrijke verantwoordelijkheden, zoals het toewijzen van budgetten, het aantrekken van fondsen
voor een project, de prijsbepaling waarvoor het product uiteindelijk in de schappen ligt, het bepalen
van een specifieke marketing strategie voor een product, naar lagere lagen van de organisatie of
gebeurd dat alleen op hoger niveau?
Ronald
Het is moeilijk om dat aan te geven, want ten eerste heb ik niet echt een budget bijvoorbeeld. Van
alles wat ik wil doen, moet ik eerst aannemelijk maken wat het eventueel oplevert en dan moet dat
budget op foodniveau, of op businessunitniveau, afgetekend zien te krijgen. Binnen die clubs zijn er
waarschijnlijk wel weer budgetten. Daar werken mensen aan het jaarplan. Daar zal wel wat geld
voor gebudgetteerd zijn, maar daar heb ik geen zeggenschap over. Op het moment dat ik een
laagzoutproject wil doen en dat vind de raad van bestuur belangrijk, dan komt daar wel een budget
voor. Dan ga je kijken naar de marketingstrategie. Dus eigenlijk waar we naar toe willen, is zo’n
stage gate programma waarbij je eerst ideeën hebt, je vervolgens de technical feasibility bekijkt,
dan moet je het gaan vermarkten en dan moet je naar prijzen van producten e.d. Daar kunnen
dingen beter. Een aantal projecten lopen nu tegen dat stadium aan. Ik ben niet degene die die
prijzen maakt, dat moeten de sales- en marketingmanagers doen en dat kunnen wij ondersteunen
vanuit R&D.
Friso
Binnen het projectteam: Worden sales- en marketingmanagers daar al vroeg bij betrokken?
Ronald
Afhankelijk van het land en het type project wel, maar eigenlijk nog te weinig. Heel vaak zijn het nog
apartje clubjes.
Friso
Ja, want hoe wordt zo’n team samengesteld? Is het meer een organisch proces in de loop van de tijd,
waar her en der een geïnteresseerd iemand zich een keer bij het project aansluit, of wordt daar
specifiek op geworven?
Ronald
Daar wordt niet specifiek op geworven. Het zou wel moeten. Vaak zijn nu de projectteams in eerste
instantie alleen de NPD mensen, daar zitten nog geen commerciële mensen bij. Het project wordt
wel beoordeeld door commerciële mensen, want anders krijg je er het geld niet voor. Op het moment
dat het project er is, de technical feasibility, dat wordt door de NPDer gedaan. Het is nu zo in
Engeland dat die laag zout bacon wel door de commerciële mensen op gepakt wordt. Dat heeft ook
heel lang geduurd. We hebben nu een ander project, waarbij we een technologie hebben waarmee ik
kan zeggen “uit 100 plakjes vlees smaken deze 10 het beste”, maar hoe ga je dat dan inbouwen in
een lijn? Je hebt mensen van operations nodig en hoe ga je dat verkopen? En als je het kan verkopen,
kan je het dan tegen een meerwaarde verkopen? In Engeland bijvoorbeeld komen er een hoofd sales
en marketing, de innovation director van porc, een operationeel persoon en ikzelf bij elkaar om er
een business case van te maken.
Friso
Interessant. Het is natuurlijk zo dat Vion erg snel gegroeid is de laatste jaren en je zit nu een beetje
in de fase van het organiseren van de structuren.
Ronald
Ja. Wij zullen nooit een Unilever of Campina worden met een heel groot centraal R&D apparaat. De
mensen blijven allemaal op afstand. Die blijven ook hun eigen registratie en dingen doen. We
proberen dat wel zoveel mogelijk te stroomlijnen. Maar het is wel zo; in Nederland heb je de
Rijksbouwmeester. In Nederland heb je allemaal architecten en die zijn vrij om te doen wat ze willen
en al hun creativiteit los te laten, maar er zijn bepaalde regels, bepaalde normen waar ze aan
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moeten voldoen. Dat wordt dan beoordeeld door de Rijksbouwmeester. Peter Beckers zei: de functie
die jij hebt, jij bent de Rijksbouwmeester. Hahaha. Ik zou wel graag iedereen volgens een bepaald
stramien willen laten werken op een manier die zo min mogelijk bureaucratisch is. Uiteindelijk denk
ik dat we daar wel langzaam heen groeien.
Friso.
Ja, het wordt ook aangegeven -dit is ook gelijk het volgende puntje- dat over het algemeen de
respondenten denken dat er binnen hun werkgebied veel vrijheid is en dat ze veel
verantwoordelijkheden hebben, dat fouten geaccepteerd worden. Dat is ook een belangrijk puntje
van een innovatieve en ondernemende organisatie, dus dat is sowieso erg positief. De laatste jaren en dat haal ik ook direct terug uit jouw verhaal- is de communicatie veel transparanter en wordt er
ook in werkgroepen gewerkt. Dat was één van de sterkste punten die naar voren kwam. Om nog
even terug te komen op die projecten: Worden die geclassificeerd, bijvoorbeeld naar mate van risico:
hoog risico of laag risico projecten?
Ronald
Nee, nog niet. Ik heb ook nog niet een volledig overzicht van alle projecten. Niet alles wat iedereen
een project noemt, is per definitie een project.
Friso
Je hebt een paar voorbeelden gegeven. Zijn er dan specifieke project voorstellen die ergens liggen
waarin al die puntjes…?
Ronald
Nee, nog te weinig denk ik. Voor die grote projecten waar we ook projectsubsidie voor krijgen, daar
moet je wel voorstellen voor hebben. Daar ligt het dan wel, maar voor kleine projecten is niet altijd
duidelijk ten eerste wat een project is, wanneer begint het en wanneer eindigt het? Wat levert het op
en wat hebben we er voor nodig? Ze zijn wel op verschillende plaatsten bezig met hoe je dat het
beste in kaart kan brengen, maar dat is nog wel work in progress.
Friso
Dat is vaak natuurlijk ook een proces van vallen en opstaan, trial and error.
Ronald
Ja, want als je iedereen zo’n formulier in laat vullen, lukt dat niet; niet iedereen wil dat of kan dat,
dus je moet een manier van rapporteren vinden, waardoor je de informatie krijgt die je nodig hebt
zonder dat het bureaucratisch wordt. Nu heb ik wel het idee dat dat steeds beter gaat. We zijn ook
aan het kijken of daar externe systemen voor zijn, of je die kunt gebruiken. Dus allemaal van dat
soort dingen zijn we wel naar aan het kijken. Het passende antwoord heb ik niet.
Friso
De respondenten gaven dus aan dat ze veel vrijheid hebben en veel beslissingen kunnen nemen. Veel
respondenten waren toch actief in leidinggevende functies of hoger in de organisatie. En je zei net al:
Hoe lager je komt, hoe meer specifiek de opdrachten zijn, waar iemand zich aan moet houden. Dus
voor werknemers op de werkvloer, productiemedewerkers, productontwikkelaar is er veel minder
vrijheid om met eigen ideeën te komen en die uit te werken en dat op een of andere manier naar
boven te communiceren en daar steun voor te verwerven. Dat wordt een stuk lastiger als je lager in
de organisatie zit.
Ronald
Ja, ik denk ik wel. Dat is bij heel veel organisaties natuurlijk zo.
Friso
Ja, maar er zijn ook hoog technologische bedrijven die elke werknemer tijd gunnen om aan eigen
ideetjes te werken.
Ronald
Ja, dat wordt hier ook wel gezegd. Als mensen ideeën hebben, kunnen ze dat in een ideeënbox
stoppen, maar ik heb nog nooit een idee voorbij zien komen. En als er ideeën zijn, die zullen er wel
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zijn, heeft dat meer met operationeel of organisatorisch vlak te maken. Niet zozeer nieuwe
producten.
Friso
Ja precies. Oke duidelijk. Volgend puntje. De erkenning van bovenaf. Dat was absoluut aanwezig. De
respondenten geven aan dat er veel uitdaging in een baan zit en dat hogere lagen ook de prestatie
erkennen voor het werk dat geleverd wordt. Dat is niet zozeer dat het beloond wordt met financiele
compensatie, maar wel dat ze…
Ronald
… het gevoel hebben dat ze bezig zijn met iets dat gewaardeerd wordt.
Friso
Ja, dus dat was heel positief. Kan je voor mij toch even aangeven: Als je iemand beoordeeld of er een
evaluatiegesprek is, wat voor factoren er dan meegenomen worden, waar de persoon op beoordeeld
wordt en op basis waarvan zijn performance beoordeeld wordt.
Ronald
Voor een deel is dat moeilijk om aan te geven, omdat ik met heel veel personen een functionele lijn
heb, dus een directe basislijn. Heel veel van die mensen rapporteren aan iemand anders. Met Sjaak
bijvoorbeeld heb ik ook geen directe lijn meer, maar heb ik wel een functioneringsgesprek gehad
samen met zijn directe baas. We bespreken een beetje de basisdingen. Het is niet zo dat Sjaak –wat
ik wel heb- een aantal goals hebt, een soort werkplan met een aantal goals. Die had Sjaak volgens
mij niet.
Friso.
Kan je een voorbeeld geven van wat bij jou het geval is?
Ronald
Nou, ik moet dit jaar in ieder geval een oplossing hebben voor wat we doen met berengeuren en wat
doen we met de karkassen, die kun je op een bepaalde manier verwerken, daar moeten we ook wat
meer naar gaan kijken. Daarnaast een begin maken met het verlagen van vet in een aantal
producten. Ik moet dan ook presentaties houden voor key-accounts over wat we aan het doen zijn.
Maar goed, dan heb je ook weer sales of marketing nodig om dat te willen of te doen. Voor het
verlagen van vet, dan werk ik weer met Jos samen aan 2 of 3 projecten, waarbij we gaan kijken naar
alternatieven voor vet, plantaardige eiwitten of wortelvezels.
Friso
Sjaak gaf aan: Er is geen intern beloningssysteem?
Ronald
Jawel. Ik wel! Er zijn een aantal mensen met bonus sytemen. En dan is het wel afhankelijk van of de
organisatie hun budgetten halen en dan wat je persoonlijk doelstellingen zijn, of je die gehaald hebt.
Dat heb ik wel.
Friso
Interessant. Oja, wat ik nog wilde vragen: Jos Haverkotte, is dat ook iemand met een technologische
achtergrond?
Ronald
Die heeft een slagersvakopleiding. Hij is de innovatiemanager voor retail, dus die doet alle
productontwikkeling voor alle retailgerelateerde producten. Hij rapporteert aan een Business
Development manager. Die is meer verantwoordelijk, samen met de sales directeur, voor de sales en
marketing van die producten.
Friso
Volgend punt je is de beschikbaarheid van middelen, van resources. Er werd wel aangegeven dat de
werkdruk erg hoog is…
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Ronald
Er zal ook niemand bij zitten die zeggen dat ie niets te doen heeft, haha….
Friso
Nee, inderdaad. Ze zeggen dat er weinig tijd is om met andere dingen bezig te zijn buiten de vaste
kernwerkzaamheden. Dat was dan ook de laagste score, maar dat was ook bij het andere bedrijf zo.
Dat is misschien wel een algemeen terugkerend fenomeen van een bedrijf dat met lagere marges
werkt.
Ronald
Ja kijk, Unilever heeft een x-aantal PHD’s in dienst. Die kunnen iemand in dienst nemen die alleen
maar gaat kijken naar bloeddrukverlagende bestanddelen in voedingsmiddelen. Dan moet je een
heel specifiek iemand aannemen die zich alleen met dat onderdeel bezig houdt. Bij ons zijn het toch
vaak mensen –Jos dan niet, die kan zijn tijd helemaal vrijmaken voor productontwikkeling- maar de
mensen die aan Jos weer rapporteren in de productiebedrijven, die zijn niet 100% van hun tijd bezig
met ontwikkelen. Ik kan me goed voorstellen dat dit bij andere lage marge bedrijven ook het geval is.
Friso
En dan nog even terugkomend op de beschikbaarheid van middelen: Is het makkelijk om binnen
Vion om middelen beschikbaar te stellen of te verwerven binnen nieuwe projecten? Dan denk ik aan
machines, aan geld, als dat noodzakelijk blijkt binnen een project.
Ronald
Als we aan kunnen tonen dat het project een bepaalde haalbaarheid heeft -je vroeg daarnet over
prioriteiten- dat hebben we niet zo in kaart gebracht, maar ik weet dat we ook projecten hebben
die door de raad van bestuur geïdentificeerd zijn als top prioriteit. Als ons dat lukt, dan hebben we
iets wat niemand anders heeft en waar we in één keer een stapje vooruit mee maken in de markt. Op
het moment dat dat er is -en dat heb ik ook nu gezien- dan krijgen we daar ook financiële middelen
en andere middelen voor.
Friso
Oke, nou dat is positief.
Ronald
Bijvoorbeeld Sjaak die werkt normaal alleen op bacon. Die kan ik dan ook inzetten op een ander
project, omdat ik iemand nodig had die zich daar ook een groot deel van zijn tijd lijfelijk mee moest
bezig houden. En investeringen inderdaad. Dat is nog geen eens apparatuur die dan commercieel
gaat werken, maar puur test apparatuur. Ik moet zeggen, dat is wel een stuk verbeterd in
vergelijking met de vleesindustrie die ik kende voordat ik naar Amerika ging.
Friso
Ben jij degene die dat aanvraagt?
Ronald
Ja, of in combinatie met iemand anders.
Friso
Ben jij ook degene de projecten leidt of is dat degene die de projecten geïnitieerd heeft?
Ronald
Nee, want vaak probeer ik projectleiderschap ergens anders neer te leggen. Dus als ik een heel groot
project in samenwerking met Vion ingredients -waarbij we gaan kijken of we dierlijke eiwitten
anders kunnen textueren of uit elkaar kunnen halen en die in kunnen zetten als vetvervangers, dat
je wel de beet houdt van het vet, maar wel je eiwitgehalte omhoog brengt in je product, wat goed is
voor ouderen en wat natuurlijk ook goed is voor het ontwikkelen van gezonde producten, die ook
nog een keer goed te eten zijn- dan zit er een projectleider aan de kant van Vion Ingredients. Toen
heb ik Jos gevraagd of ie dan projectleider wil zijn aan de Food kant. Dan zit ik er in de
vergaderingen met de onderzoeksinstituten wel bij. Het praktische werk, het modellen maken e.d.
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dat gebeurd door Jos en zijn mensen, daar hoef ik niet bij te zijn. Dan heb ik liever dat hij
projectleider is, als hij dat wil. Tot nu toe gaat het allemaal vrij goed.
Friso
Dan hebben we de sterke punten van de ondernemende en innovatieve omgeving binnen Vion dus
gehad. Dat waren de vrijheid van werknemers, de verantwoordelijkheid die ze hebben, de erkenning
die ze krijgen. De steun vanuit het hoger management is al wat minder sterk. Dan zijn er twee
dingen die laag scoorden, wat ik net al aangaf; de beschikbaarheid van tijd en de werkdruk, maar
ook -zoals het zo mooi heet- de organisational bounderies, wat neerkomt op het niveau van
bureaucratie binnen een organisatie en hoe makkelijk er intern gecommuniceerd wordt tussen
verschillende afdelingen. En Sjaak vertelde gisteren al kort dat het wel verbeterd is via het NPDoverleg. Zou je even kort kunnen aangeven wat er binnen zo’n overleg besproken wordt?
Ronald
In feite geven één keer in de twee maanden de hoofden van de twee MPD-groepen een overzicht van
de projecten die zij hebben lopen en wat de stand van zaken is.
Friso
Het gaat echt om bestaande projecten en er worden geen…
Ronald
Jawel, ook wel nieuwe ideeën, die staan ook op de agenda. Je kan niet alle projecten even uitgebreid
behandelen dus ik haal er ook altijd 1 of 2 projecten uit die we iets uitgebreider behandelen. Je vroeg
net naar de samenwerking met Vion Ingredients. De mensen van Vion Ingredients Nederland die
zich met productontwikkeling bezig houden zitten daar ook bij. Daar zitten twee QAs, de hoofden
kwaliteit voor Nederland, en onderzoekers van kwaliteit van Vion Foods zitten er ook bij. Het is een
behoorlijk clubje dat bij elkaar zit.
Friso
Wat ik net al een beetje gevraagd heb: Hoe verloopt het proces van het samenstellen van een team?
Het is meer organisch, maar het is wel altijd zo dat het multidisciplinair is? Dat er bijvoorbeeld
iemand van verpakking bij zit?
Ronald
Uiteindelijk wel ja. Afhankelijk van het type project moet er wel iemand van de mensen van
operations en van sales bij zijn. En afhankelijk van de stage van het project zitten die er meer of
minder bij. Uiteindelijk moet dat wel het geval zijn. Met die sorteringstechnologie nu heb je aan de
ene kant een markt nodig. Wat is het meer waard als wij kunnen sorteren? Aan de andere kant heb
je operations nodig, want die zeggen al gauw van we sorteren al zoveel, dan hebben we nog een last
erbij. Hoe gaan we dat allemaal doen in de logistiek?
Friso
Nou, dat is goed om te horen, want dat kwam toch redelijk laag uit de vragenlijst.
Ronald
Maar dat is ook zo. Het is goed dat het eruit komt. Het is heel logisch dat dit eruit komt.
Friso
Sjaak gaf al aan dat er in ieder geval aan dat er aan gedacht wordt en dat het verbeterd wordt.
Ronald
Maar dat is ook één van de reden dat ik hier zit en waar ik ook een beetje invloed op kan uitoefenen
hopelijk.
Friso
Oke, dan zijn we door die vijf puntjes heen. Dan wil ik nog wat algemene dingetjes bespreken. Eerst
even de samenwerkingen die er zijn via TIFN en met Friesland Campina. Zoals met Friesland
Campina wordt er aan het laagzout project gewerkt. Is dat alleen maar via het platform van het
Top Instituut of hebben jullie ook een soort van joint venture of alliantie met Campina?
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Ronald
We hebben geen alliantie met Campina. In dit voorbeeld doen zij het voor kaas en wij voor vlees
binnen het Top Instituut Food & Nutrition. Dat blijven we ook doen trouwens. Wij zijn de enige twee
die verder gaan met dat programma binnen het Top Instituut Food & Nutrition. En dan hebben we
altijd nog verschillende invalshoeken om te zorgen dat we dat allebei terug zien in de projecten die
gaan lopen. Dat lukt vaak wel, bijvoorbeeld in dat NISO-project, dat was in dit geval een Food &
Nutrition Delta project, waarbij het de bedoeling is dat je kennis vanuit TIFN gaat implementeren.
We hebben wel met hun in een project gezeten en we kregen ook halfjaarlijks een update wat er aan
die kant gebeurde. Omdat producten zover van elkaar verschillen, kunnen we ook samenwerken.
Het is vaak wel heel lastig om de technologie van de één toe te passen bij de ander. Er zijn wel wat
raakvlakjes die je misschien verder uit kan werken, maar daar is nog geen alliantie voor. Maar een
ander voorbeeld: Eén van die zoutvervangers die heel veelbelovend was, die we nu ook in bacon
toegepast hebben, dat hebben we in samenwerking met Purac gedaan, dat is onderdeel van CSM, die
ook in TIFN zitten. We hebben geen contract of zo, of een alliantie, maar wel een hele nauwe
samenwerking. Zo hebben we een product van hun, wat nog geen eens op de markt was uit kunnen
testen, gezien dat het werkte e.d. En daar hebben we nu ook -het duurt nu heel lang voordat we het
op de markt krijgen- met hun de afspraak dat het niet direct bij de concurrenten te koop zou zijn.
Friso
Sorry, dus met CSM en Purac werk je samen op het gebied van low salt?
Ronald
Ja, die hebben in principe een zoutvervanger en daar werken we aan. De volgende stap wordt dan
behalve zout ook nitriet uit het product halen.
Friso
Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Ronald
Nitriet schijnt dan ineens kankerverwekkend te zijn. Al vanaf jaar en dag wordt dat gebruikt om de
roze kleur van gekookte ham…, veroorzaakt door nitriet, dan krijg je een mooie roze stabiele kleur
door nitrosomyoglobine. Maar daarnaast werkt het ook tegen botulisme en allerlei bacteriën. Alleen
het schijnt dan kankerverwekkend te zijn volgens sommige onderzoekers. Dat is al heel veel omlaag
gebracht. Maar er zijn dan weer mensen die willen dat je dat helemaal uit met name biologische
producten haalt. Daar mag het eigenlijk niet in. Dan heb je dus een ham die verkleurd binnen een
paar dagen en dan koopt niemand het meer. Daar zijn we wel mee bezig.
Friso
Maar je werkt dus met namen samen met bedrijven die niet binnen de vleesindustrie werkzaam zijn?
Ronald
Jawel, met Purac wel heel veel, alleen is het een ingrediënten leverancier. Alleen voor dit specifieke
product. Zij hebben wat R&D faciliteiten en wij hebben bepaalde kennis. Omdat Vion groot genoeg is
kun je mooi samenwerken. Op het moment dat daar iets uit komt, dan kun je in ieder geval zeggen
van wij hebben exclusiviteit binnen dit gebied van Europa binnen deze type producten. Het is nog
niet zover gekomen. Andere voorbeelden zijn bedrijven of leveranciers zoals Marel en Stork die dan
ook weer nieuwe apparatuur ontwikkelen en die dat het liefst in samenwerking met een bedrijf doen.
Toen hebben wij gezegd dat is goed, alleen op het moment dat er een machine is, dan willen wij een
lead time hebben van 1 of 2 jaar.
Friso
Om voorsprong te krijgen op je concurrenten.
Ronald
In Europa en Azië of in Amerika doen we dat, dat we in ieder geval die voorsprong hebben. Dat is
onze investering dan. We hoeven er niet voor te betalen, maar we investeren wel tijd en stellen
ruimtes beschikbaar. Dus dan zit je samen heel kort op de nieuwe ontwikkeling. Dat is wel leuk.
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Friso
Ja, interessant. En als er dan synergie optreedt dan valt er in ieder geval wat te halen in de
samenwerking. Ik sta ervan te kijken dat daar toch wel open en transparant mee om wordt gegaan
en niet angstig met contracten en met licenties…?
Ronald
Ja, ik kan me wel gevallen herinneren, bijvoorbeeld met Stork. Dat het 2 jaar geduurd heeft voordat
we van start gingen, omdat er toch wel een soort van samenwerkingsovereenkomst getekend moest
worden. Dat duurt toch altijd weer wat langer dan je denkt. Heel veel projecten kan ik zo bedenken,
initiëren, beschrijven wat we willen gaan doen. Daar ben ik en de productontwikkelaar bij. Maar
dan heb je toch een bedrijf nodig. Dan moet er een samenwerkingsovereenkomst komen, dat moet
dan door hun en onze juristen bekeken worden en dan ben je een half jaar verder voordat iedereen
zijn punten en komma’s op de juiste plek heeft staan. Dat is niet altijd even handig.
Friso
Dit volgt een beetje uit wat ik heb gehoord van een sector bankier AgriFood van de ABN Amro waar
ik kort mee gesproken heb. Die gaf al aan dat die samenwerkingen en open innovatie een steeds
terugkerend fenomeen worden binnen de VMI en in de toekomst ook tot heel veel resultaten zal
leiden. Het enige gevaar is wel dat zo’n platform als het Top Instituut gecreëerd wordt in principe
door subsidies van de overheid. En die kan zomaar beslissen om over 4 jaar de stekker eruit te
trekken.
Ronald
Maar goed, dat is in feite nu al een beetje zo. Er zijn ook veel nieuwe regelingen die dadelijk veel
minder geld… Top Instituut Food & Nutrition was toevallig net goedgekeurd voor de volgende 4 jaar,
maar tegen die tijd is er weer een nieuwe regering.
Friso
Ja precies.
Ronald
Ja, dat is wel zo ja.
Friso
Dat is jammer, want innovatie is wel echt een lange termijn proces. Dat brengt wel een bepaald
risico met zich mee.
Ronald
Maar ik denk wel dat niet alleen in Nederland, maar ook in Europa die doen er gewoon in
vergelijking met Japan en Amerika veel te weinig aan. Het wordt gezien als kosten, niet als
investering naar de toekomst.
Friso
Ja klopt. Als laatste nog: Worden er binnen Vion en bij jou ook gerichte trainingen gegeven op het
gebied van innovatie of bijscholing of iets dergelijks?
Ronald
Jawel, niet specifiek op innovatie moet ik zeggen. We hebben een cursus projectmanagement gehad
een tijdje terug voor heel veel mensen. Er is niet echt een innovatietraining. Dat is één van de dingen,
toen ik het functioneringsgesprek had met Sjaak, die heeft in principe de mogelijkheid om cursussen
te doen en dergelijke. Hij had er nog niet over nagedacht. Ik heb tegen Sjaak gezegd: Daar moet je
misschien over nadenken, want hij is heel goed in het omgaan met databases en Excel. Ik heb nog
nooit iemand zo uitgebreid met Excel zien werken als hij dat kan. Als je daar een mooie statistische
cursus bij doet, dan kun je alle data die hij nu al mooi kan weergeven, statistisch analyseren.
Friso
Maar dat is meer een onderdeel van: Hey, ik zie dat je daar goed in bent en we gaan het verder
ontwikkelen. Daarin is geen vast programma.
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Ronald
We hebben wel elk jaar twee mensen vanuit de Business, dit jaar zijn het er twee geweest, die bij het
Anton Jurgens Instituut een MBA in productontwikkeling hebben kunnen volgen. In dit geval is dat
iemand uit Duitsland geweest. Ik weet niet of het productontwikkeling heet, maar wat zij moeten
doen, ze krijgen gewoon een jaar lang een cursus met alle stappen die ze moeten volgen, maar dan
krijgen ze ook een casestudie mee met een groepje van vier, daar zitten ook andere bedrijven bij.
Dat is best wel leuk. Aan het einde van het jaar worden ze gevraagd om te kijken of ze producten
kunnen ontwikkelen voor de oudere medemens, de 50-plusser. Dan gaan ze van alles bedenken, van
conceptidee, allerlei ideeën op een rijtje zetten, ranken, consumentenonderzoek tot en met de
businesscase aan het einde schrijven. Dus dat gebeurt wel.
Friso
Oké, dat is duidelijk. Ik ben er doorheen. Ik had nog wel wat vraagjes over de invloed van algemene
trends in de markt op innovatie en ondernemerschap, op business development. Ik vroeg me af of ik
dan de business development manager kan bellen volgende week en even telefonisch nog wat kan
vragen.
Ronald
Ja, dan kan je het beste Jos even vragen.
Friso
Oke, dan doe ik dat. Dan ben ik er door heen, dankjewel.
Ronald
Ja? Harstikke goed. Succes met het afronden.
Friso
Bedankt.
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