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Ontwikkeling nieuw merk: de ‘Fruitige

Dingemans: “In drie jaar tijd ben ik met de rode paprika’s volledig overgestapt op de Warmia-paprika.
Op den duur leidde die keuze tot de vraag hoe we ons daarmee konden manifesteren op de markt.”

Van iets basaals als een zaadje tot veelomvattende processen als marktontwikkeling en ketendigitalisering. Kwekerij
Dingemans-Vierpolders raakte in een jaar tijd wegwijs op vele terreinen. Het resultaat: de ‘Fruitige en smaakvolle
paprika’ die sinds kort is te vinden in de schappen van Boni Supermarkt en die wellicht zelfs zijn opgang gaat maken in
de betere horeca. Moraal van het verhaal: ook in een historisch traditioneel ingestelde sector zijn er kansen om te
innoveren en toegevoegde waarde te creëren.

antioxydanten

rood en geel

T E K S T: G E R B E N S TO L K / P LU M AT E K S T

B E E L D : T O T A L LY E Y E P H O T O G R A P H Y

Mooi van vorm. Zoet van smaak. Uniform
in uiterlijk. Rijk aan vitamines. Voorzien
van veel anti-oxydanten, wat betekent dat
het goed is voor het immuunsysteem van
de consument. Kort nadat Wim Dingemans
was gaan werken met een nieuwigheidje
van veredelingsbedrijf Seminis, wist hij
het zeker: de Warmia-paprika is een unieke groente. Maar hoe moest hij de markt
ermee gaan bedienen?
Al bijna veertig jaar teelt deze teler groenten in Vierpolders. Lange tijd ging het om
komkommers, sinds tien jaar zijn het
paprika’s. Kwekerij Dingemans doet in
rode en gele vruchten. Dingemans senior
is verantwoordelijk voor de 1,7 ha rode

paprika’s. Zoon Stephan, sinds twee jaar
mede-eigenaar, concentreert zich op de
2,5 ha waar gele paprika’s centraal staan.

Onderscheidend vermogen
“In drie jaar tijd ben ik met de rode paprika’s volledig overgestapt op de Warmia”,
zegt Wim Dingemans. “Op den duur leidde
die keuze tot de vraag hoe we ons daarmee
konden manifesteren op de markt. Vorig
jaar bezocht ik een workshop van Syntens,
innovatienetwerk voor ondernemers. Het
onderwerp: hoe zet je een productinnovatie in de markt? Precies de vraag waarmee
ik rondliep. Ik had een product met onderscheidend vermogen. Maar hoe kan ik dat
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nu op de markt zó onder de aandacht krijgen dat de deze paprika niet terechtkwam
in het algemene segment?”
Koen Knol is innovatieadviseur bij Syntens.
“Samen met Annette Poiesz van softwarebedrijf agriMORE gaf ik die workshop.
Wim teelt een bijzonder lekkere paprika,
maar het probleem is dat de oppervlakkige
observant dat niet in de gaten heeft. Aan
de buitenkant onderscheidt de Warmiapaprika zich niet van andere rode paprika’s.”
Poiesz: ”Wim had de Warmia paprika’s
laten proeven aan vrienden en kennissen.
Op basis daarvan wist hij: dit is zó lekker,
dat het meer is dan een bulkproduct.

lekkere
paprika
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en smaakvolle paprika’
Maar ja, hoe krijg je de bijzondere eigenschappen onder de aandacht van de consument wanneer het product er uitziet
als een gewone rode paprika?”

in de potentie van het product. Het is duidelijk dat deze paprika bij ons nog in de
aanloopfase verkeert, maar je merkt al
dat de aankoop aantrekt na een actie of
bij een goede presentatie.”

Merk ontwikkelen

unieke
eigenschappen

alle
schakels

Het was zaak een merk te ontwikkelen.
Dingemans. “Ik heb een aantal gesprekken
gevoerd met Syntens en agriMORE en zij
hebben een onderzoek laten verrichten om
de unieke eigenschappen van het product
goed op een rij te krijgen. Vanaf het begin
was duidelijk: dit moeten we breder trekken. Daarom waren ook veredelingsbedrijf
Seminis en onze telervereniging United
West Growers (UWG) erbij betrokken.”
Maarten van ’t Hof, accountmanager bij
Seminis: “Als veredelingsbedrijf merken
wij steeds meer dat je alle schakels in de
keten achter je moet hebben wanneer je
met succes een product wilt introduceren. Dan heb je het over de teler, de retailer en bijna zelfs over de consument. Een
van onze lijfspreuken is: je bent van oudsher gewend zaad te verkopen aan telers,
maar we gaan steeds meer zaden verkopen aan de keten. Je ziet ook steeds
meer dat telers een ras kiezen in overleg
met hun afnemer.”

Geen massa, maar nichemarkt

zoete
smaak

Boni
Supermarkt

Het onderzoek onderstreepte onder meer
dat de Warmia-paprika overeenkomt met
de consumentenvoorkeur voor een zoete
smaak. Verder is deze paprika dankzij het
stevige vruchtvlees en de zachte schil
goed te verwerken in gerechten en bij het
roerbakken. Dingemans: “Het onderzoek
vormde de basis van waaruit we ons op de
markt konden richten.”
De overeengekomen strategie luidde:
geen massa, maar nichemarkt. Geen
kwantiteit, maar kwaliteit. De focus werd
onder meer gericht op exclusieve restaurants en kleinere supermarktenketens.
Dat leidde ertoe dat de deze paprika met
ingang van augustus in de schappen
kwam te liggen van de 32 vestigingen van
Boni Supermarkt.
Wessel van Doesburg is Manager Aardappelen Groenten Fruit (AGF) bij die organisatie. “Wij zijn qua producten traditioneel
ingesteld, maar steunen met ons assortiment ook innovaties. Wij proefden de
Warmia-paprika en stelden vast: dit is een
enorme smaakbeleving. We hebben geloof

Fruitige en smaakvolle paprika
Op welke manier deze paprika zich bij
Boni Supermarkt onderscheidt van andere
rode paprika’s? Het product wordt gepresenteerd als ‘Fruitige en smaakvolle
paprika’. Verder wordt het verkocht in
een verpakking van twee, met daarbij een
flyer en tips voor recepten. Dingemans:
“Wij zijn op dit moment de enige teler die
Warmia-paprika’s verpakt en er een flyer
bij levert waarin de positieve eigenschappen worden beschreven en tips voor
gerechten staan.”
Knol: “De fruitige en smaakvolle paprika
bewijst dat in een historisch traditioneel
ingestelde sector als agri meer mogelijk is
dan menigeen zou denken. Ook een relatief kleine onderneming als die van Wim
Dingemans is in staat om meerwaarde te
creëren met een innovatie.”

Ketendigitalisering
Met de ontwikkeling van het merk is nog
niet het complete verhaal verteld. Syntens
en agriMORE onderkennen ook de kracht
van ketendigitalisering. Eenvoudig gezegd:
de waarde van het aan elkaar koppelen en
op elkaar afstemmen van de ICT-systemen
van verschillende organisaties. Bovendien
met het doel om er soms nog een aantal
slimme toepassingen aan toe te voegen.
Poiesz: “AgriMORE is een IT-platform
waarmee je ketendigitalisering kunt realiseren. Dat is precies wat we nu aan het
doen zijn met het oog op de Warmiapaprika’s. Alle andere spelers uit de keten
zijn er ook bij betrokken: veredelingsbedrijf Seminis, verkooporganisatie en
logistiek expert UWG en natuurlijk Boni
Supermarkt. De verbeterde communicatie moet ertoe leiden dat het product in
de juiste hoeveelheden in de schappen
ligt op het moment dat het vers is en het
best van smaak.”

Communicatie met de klant
In het ideale plaatje wordt de productie
exact afgestemd op de vraag. Dat zou bijvoorbeeld ook betekenen dat je minder
paprika’s hoeft op te slaan.

Telervereniging United West Growers
heeft straks alle informatie om de vraag
van de retailer te laten rijmen met het
aanbod. Dingemans: “UWG kan de retailer
duidelijk maken dat wij de betere paprika
leveren met een mooie verpakking en nóg
meer zaken, die andere paprika’s niet
hebben.”
Poiesz: “Maar niet alleen de communicatie tussen alle spelers in de keten is van
belang. We hechten net zo goed aan de
communicatie met de klant. Die willen
we niet alleen wijzen op de positieve
eigenschappen van de Warmia-paprika,
maar ook op aansprekende punten uit
het productieproces. Dankzij de ketendigitalisering kun je bijvoorbeeld aan de
consument melden hoe vers het product
is. Zóveel dagen geleden is deze paprika
geplukt. Daarmee kun je je óók onderscheiden.”

betere paprika

ketendigitalisering

Stel, je hebt als ondernemer een innovatief product. Leuk, maar hoe betreed je er de markt
mee? Hoe krijg je het voor elkaar dat de handel
erin geïnteresseerd raakt en dat de consument
uitgerekend jouw product gaat kiezen uit een
gigantisch aanbod? Het antwoord van Kwekerij
Dingemans: de ‘Fruitige en smaakvolle paprika’.
Het bedrijf ging samen met Syntens een traject
in van ‘merkontwikkeling’. Dat voerde uiteindelijk naar de schappen van Boni Supermarkt.
Verder kreeg Kwekerij Dingemans te maken
met ketendigitalisering: de Warmia paprika’s
komen op het juiste moment en in de juiste
hoeveelheden bij de klant terecht dankzij de
optimale afstemming van de ICT-systemen van
alle schakels in de keten.
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