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Trends en ontwikkelingen

Merken centraal bij

kaasbedrijf Westland
Tekst en foto’s: Norbert van der Werff



Drie broers Westland starten in 1936 met het venten van kaas.
75 Jaar later zijn er nog altijd zes telgen van het geslacht bij het bedrijf werkzaam. Eén van hen, Henriëtte Westland blikt samen met
CEO Cor Lustig terug op het verleden. Ze werpen tevens een blik

Cor Lustig (links, naast
Henriëtte Westland):

vooruit: de zelfstandigheid van het familiebedrijf, outsourcing en de

“Ons bedrijf is redelijk
klein en de lijnen zijn

merkenstrategie moeten blijven. Westland richt het vizier bovendien

kort. Daarom kunnen
we innovatief zijn.”

op nieuwe markten.

Henriëtte Westland praat honderduit over
de geschiedenis van het bedrijf. Niet alleen
omdat ze verantwoordelijk is voor de public
relations van Westland Kaas Groep, maar
ook omdat ze één van de vertegenwoordigers is van de derde generatie Westland in
het bedrijf. En misschien ook wel omdat de
pay-off van het bedrijf ‘Passie voor kaas!’
luidt. “Drie vissers , waaronder mijn opa,
zijn in 1936 begonnen met de verkoop van
kaas. In 1932 werd de Afsluitdijk voltooid.
In het vissersdorp Huizen kon toen niet
meer op haring worden gevist. Ze moesten

Familie-onderneming viert 75-jarig bestaan
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toen op zoek naar een andere broodwinning. Er werd vanuit Huizen al vis gevent in
het katholieke zuiden van Nederland, waar
op vrijdag geen vlees gegeten mocht worden. Ze dachten ‘wat met vis kan, kan ook
met kaas’. Dat gebeurde gewoon met de
bakfiets en al snel ook vanuit een kraam in
Amsterdam. Het was geen gemakkelijke
tijd, met eerst de crisis en daarna de Tweede
Wereldoorlog. Na de oorlog werd ook in
Duitsland kaas gevent. Dat waren de eerste
activiteiten in het buitenland.”
“Mijn opa had vijf zoons en die zetten
samen met een neef de zaak voort. Zij
waren de tweede generatie. Westland is
een particulier bedrijf en heeft, in tegenstelling tot de coöperaties, geen eigen fabriek.
We kopen onze kaas in bij geselecteerde fabrieken die volgens onze kwaliteitsstandaard werken. Rond 1970 gingen we aan
de slag met marketeers, al bestond die term
toen nog niet eens. Goudse kaas was toen
redelijk zout. Wij kwamen in 1975 met een
kaas met minder zout. Die noemden we
Maaslander. De fabriek stond namelijk in
Arkel, in het land van Maas en Waal. We
kozen voor een logo met geel-groene strepen, wat stond voor kaas en gras. In die tijd
was er Goudse kaas en Edammer, maar er
waren geen merken. Voor een merkkaas
kon je meer vragen. Bovendien werden we
zo minder afhankelijk van Goudse kaas, dat
is een vechtmarkt.”
“Tien jaar later kwamen we met Old Amsterdam. Oude kaas was toen kaas die lang op
de plank was blijven liggen, onder meer
omdat koeien in de zomer meer melk geven
dan in de winter. De kwaliteit was niet altijd
gelijk. Wij wilden echter een snijdbare kaas
met een constante kwaliteit. Old Amsterdam
smaakt zoals de kaas die vroeger meegenomen werd uit Amsterdam naar Huizen. We
hebben het zuursel samen met een partner
ontwikkeld. Het wordt exclusief door ons gebruikt. We kozen bij Old Amsterdam voor
een zwart etiket met goud. Zwart was een
ongebruikelijke kleur voor voedsel, maar
daar wilden we ons mee onderscheiden.”

Premium merk
“De combinatie goud en zwart is chic. We
hebben Old Amsterdam direct als premium
merk neergezet”, vult algemeen directeur
Cor Lustig aan. “Dat was toen heel uniek.

Als je zelf niet produceert, is het lastig de
prijsvorming te controleren. Met zulke merken wordt je minder afhankelijk van de
prijsmarkt, je kunt veel meer een eigen
prijsbeleid voeren. Bovendien ben je voor



Kaasbroodjes
Westland tracht de omzet te verhogen met producten waarin kaas van de beide merken verwerkt is. “Kaas stretchen
over het productsegment”, noemt directeur Cor Lustig dat. Het bedrijf hecht er belang aan dat kaas een belangrijk
ingrediënt van het product is en dat de kenmerkende smaak tot zijn recht komt. Voorbeelden daarvan zijn de Maaslander Kaasschnitzel, de Old Amsterdam KaasEnvelop en het Old Amsterdam KaasBrood. Genoemde producten zijn
ten burele van Westland bedacht en samen met partners ontwikkeld. Westland wordt ook door andere bedrijven
benaderd, maar daar zijn nog geen nieuwe producten uit voortgekomen. Wel heeft het bedrijf een samenwerkingsverband met Zwanenberg Food Group voor de levering van plakjes Old Amsterdam en Maaslander aan foodservice.
Op de verpakking staat zowel het logo van het kaasmerk als het Zwanenberg-logo.
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af hoe natuurlijk kaas is waar veel aan is
veranderd. Om de cholesterol te verlagen,
nemen mensen liever een drankje of een
margarine. Ik denk dat dat te maken heeft
met de mogelijkheid om gemakkelijk te doseren. Iets uit kaas halen, als vet en zout,
kan in de beleving van consumenten weer
wél.”

retailers met een onderscheidend merk minder uitwisselbaar met de merkloze concurrentie.”
“Dat we al zo vroeg geloofden in de kracht
van merken was innovatief. Het is goed dat
we dat toen hebben gedaan. Het zou nu
veel moeite kosten, een nieuw kaasmerk in
de markt te zetten. Klanten waren toen ook
wat coöperatiever. Je krijgt nu weinig tijd
om een nieuw product tot volle wasdom te
laten komen. Alles is resultaatgestuurd. Een
product moet al heel snel een bepaalde omzetsnelheid hebben. Aan de andere kant
zijn wij zelf ook heel kritisch geworden.

Keepkantjes
De nieuwste innovatie is de gemakkelijk te verwijderen kaaskorst.
Voor de gepatenteerde Keepkantjes wordt de korst machinaal na
het rijpingsproces ingesneden waardoor deze met de vingers, dus
zonder mesje of kaasschaaf, stukje voor stukje van de kaas kan
worden gehaald. De inkepingen hebben geen invloed op smaak
en houdbaarheid, omdat kaas en korst gewoon tegen elkaar aan
blijven zitten. De Keepkantjes zitten sinds afgelopen december
op de Maaslander kaasstukken.
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Hier gaat de 80/20-regel op. Als je bedenkt
dat je met twintig procent SKU’s 80 procent
van de omzet haalt…” Toch sluit Lustig niet
uit dat Westland een nieuw merk in de
markt zet, of een bestaand merk overneemt.
Gezondheid
De gezondheidstrend is niet aan Westland
voorbij gegaan. Het bedrijf was, zoals vermeld, met Maaslander medio jaren zeventig al bezig met zoutreductie. Andere innovaties bleken geen blijvertje, naar Lustig en
Westland veronderstellen omdat ze hun
tijd vooruit waren. In Italië is Trenta op de
markt, een kaas waarin het dierlijk vet is
vervangen door plantaardig vet. Bovendien
is geen stremsel uit de maag van een kalf
gebruikt, maar een plantaardig alternatief.
In Nederland is het product rond 1990 op
de markt geweest, maar de ‘vegetarische
kaas’ sloeg toen niet aan. Ook een cholesterolverlagende kaas die een jaar of vijf geleden werd geïntroduceerd, haalde het
niet. Lustig: “Gezondheidsbevorderende
kaas is een moeilijk product, want kaas is
van zichzelf al gezond. Mensen vragen zich

Korte lijnen
Bij Westland is inmiddels de derde generatie actief. Er zijn 26 familieleden aandeelhouder en daarvan zijn er zes werkzaam bij
het bedrijf. Directeur Lustig is echter niet afkomstig uit de familie en dat geldt ook voor
een aantal leden van de Raad van Commissarissen.
De Westland Kaas Groep kent verschillende
takken. Westland Kaasspecialiteiten houdt
zich bezig met merkkazen en Westland
Kaasexport is het deel dat vooral exporteert
naar landen buiten de EU. Kaas onder licentie, zoals Weight Watchers en Disney, wordt
vermarkt door Casalus B.V. CheesePartners
Holland is een joint venture met DOC en
C.Z. Rouveen, voor kaas onder private label.
Dit bedrijf is voor vijftig procent in handen
van Westland. Ook heeft Westland nog tien
procent van de aandelen van de Spaanse
importeur van Westland Kaasspecialiteiten
in Spanje Iber Conseil.
Er werken tegen de honderd mensen bij de
Westland Kaas Groep. Niet vergelijkbaar
dus met de reus FrieslandCampina. “We zijn
redelijk klein en de lijnen zijn kort. Daarom
kunnen we innovatief zijn. We hebben
geen kaasfabriek en geen verpakkingsbedrijf, maar we doen waar we goed in zijn.
We focussen op de klant en op de consument. Dat zijn de twee schakels in de keten
met de meeste toegevoegde waarde. We
willen niet de grootste zijn, maar ons onderscheiden door flexibel te zijn.”
Er is volop sprake van consolidatie in de
branche. “Tien jaar geleden fuseerden Friesland Foods en Coberco. Dat leidde er bij ons
toe dat we nog meer gingen focussen en
outsourcen. De fusie van Friesland Foods en
Campina betekent schaalvergroting. Wij
moeten ons zodanig onderscheiden dat we
winstgevend blijven.” Eén van de manieren
om dat te doen is door de export. Nu levert
Westland al aan 62 landen. Het bedrijf ziet
groeimogelijkheden in Oost-Europa en Rusland, Noord-Afrika en de VS. Ook in Japan
liggen kansen. Daar wordt kaas verkocht
onder Nijntje-licentie.


