CAPITALMIND FABULOUS 20

Hard groeien? Doe als…
Als zelfs de nummer 20 van de ranglijst nog met dubbele cijfers groeit, weet je dat je
met een bijzonder groepje bedrijven te maken hebt. Hard groeien gebeurt weliswaar
veel door overnames, maar ook autonoom weten sommige foodbedrijven opmerkelijke prestaties te leveren. ‘Iets met vers’ doen lijkt daarbij een goede groei-indicator.

Door: Dave van Loon Foto’s: Rob Keeris

FABULOUS 20 2019
Bedrijfsnaam

Segment

Goedhart/Borgesius
Nedato
Van Loon Goup
Izico
Looye Kwekers
DTI Group
Vreugdenhill Dairy Foods
Aartsen
Hessing
Rouveen
Group of Butchers
BIP Holland
Van Rooij
Euroma
Farm Frites
Royal Swinkels Family Brewers
Royal A-ware
Agrico
Snack Connection
Enkco (Vivera)

Brood/banket
AGF
Vlees
Convienience
AGF
Zuivel
Zuivel
AGF
AGF
Zuivel
Vlees
Zoetwaren
Vlees
Kruid en specerijen
Convenience
Alcoholische dranken
Zuivel
AGF
Convenience
Vlees

De Capitalmind Fabulous 20 beleeft dit jaar
alweer zijn tiende editie. Bovenaan de lijst treffen
we een fraaie illustratie aan van groeien door
over te nemen. Incarlin is immers de houdstermaatschappij van wat nu de bakkerijbedrijven
Goedhart en Borgesius zijn. De enorme groeispurt van het bedrijf (CAGR 94,9%) was echter
alleen mogelijk door de overname van Bakkersland in 2016. Op de tweede plaats treffen we juist
een treffend voorbeeld aan van op eigen kracht
groeien: coöperatie van consumptieaardappeltelers Nedato, dat op eigen kracht een meer dan
indrukwekkende groei (CAGR 28,6%) weet te
realiseren.
Hoe kom je als bedrijf in deze ranglijst verzeild?
Daarvoor moeten we te rade bij Capitalmind,
adviesbedrijf op het gebied van corporate finance
voor middelgrote bedrijven. Food is een van de
grotere sectoren waar het bedrijf zich op richt.
Alleen niet-beursgenoteerde bedrijven met hun
hoofdzetel in Nederland en met een omzet van
meer dan € 15 miljoen komen in aanmerking.
“Voorwaarde is verder wel dat de bedrijven tijdig
hun jaarstukken deponeren bij de Kamer van
Koophandel”, aldus Jules van den Munckhof,
M&A associate bij Capitalmind en vanuit die
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hoedanigheid betrokken bij de totstandkoming
van de Fabulous 20. Van den Munckhof: “De
informatie die we gebruiken voor het rangschikken van bedrijven komt uit openbare bronnen.
Jaarstukken zijn daarbij een hele belangrijke
informatiebron.”
Dat heeft wel als nadeel dat de beschikbare cijfers
niet actueel zijn. “Datzelfde geldt overigens voor
alle bedrijfsinformatie die op gedeponeerde jaarcijfers zijn gebaseerd, dat vullen we aan met onze
kennis van actuele ontwikkelingen.”
Voor de totstandkoming van de Fabulous 20 2019
heeft Capitalmind gekeken naar de jaarcijfers van
de jaren 2015 tot en met 2017. Op basis daarvan
wordt de samengestelde jaarlijkse groei oftewel
de ‘compounded annual growth rate’ (CAGR)
van de bedrijven bepaald. De CAGR is een basale
maar veelgebruikte methode om de groei van
bedrijven over een reeks van jaren te meten om
zo een eerste inzicht te krijgen in de omzetontwikkelingen van een organisatie. Opmerkelijk:
de gemiddelde CAGR ligt dit jaar 10 procentpunt
hoger dan vorig jaar (waarbij Goedhart/Borgesius
het percentage wel enigszins flatteren) en komt
uit op 20,4%.
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Jules van den Munckhof, M&A associate bij
Capitalmind.
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1 Consumenten kiest weer vaker voor vers brood
drivers om brood te eten zijn lekker, gezond en voedzaam. Vooral het feit
dat brood voedzaam en goed voor je is, wordt gewaardeerd. Brood levert,
naast groente en fruit, een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse intake van
vezels die nodig zijn voor een gezond voedingspatroon. Per dag wordt 30-40
gram vezels aanbevolen en graanproducten leveren hieraan de belangrijkste
bijdrage.
We zien vooral de populariteit van volkorenbrood toenemen, dit zien we aan
de groei van volkoren brood en broodjes. Volkoren brood is hip! Bij volkoren
brood wordt het meel gemaakt van de hele graankorrel, dat levert per boterham 2,5 gram vezels op. Dus met een paar broodjes of boterhammen volkorenbrood ben je al een goed eind op weg richting een gezonde levensstijl.
Dagelijks bakken wij bij bakker Goedhart vers brood, gebak en belegde

Lekker brood, op elk moment van de dag

broodjes en leveren wij dit elke dag uit aan onze retail- en foodservicepart-

Ook zien we het consumptiegedrag van brood veranderen. Consumenten

ners. Goedhart heeft met 11 bakkerijen, ruim 1.000 medewerkers en een

eten vaker buitenshuis en creëren meerdere broodmomenten op een dag.

ruim assortiment een compleet aanbod voor de bakkerijafdeling.

Met name voor tussendoor, tijdens de lunch, het diner en de borrel zien we

Iedere dag - dus zeven dagen per week - wordt ons brood vroeg in de och-

brood steeds vaker terug. Hier spelen we op in met lekkere en voedzame

tend vers afgeleverd bij de winkels. Dat maakt deze categorie uniek.

innovaties.

Bakker Goedhart is een familiebedrijf dat al zeven generaties, bijna 125 jaar

Onze klanten adviseren wij over optimalisatie van de schappen, assorti-

lang, bestaat. Wij bakken ons brood en banket met de beste ingrediënten,

mentsopbouw en innovaties, om zo een beter rendement te kunnen halen

met respect voor het ambacht.

en de categorie te laten groeien. Wij hebben hiermee afgelopen jaar de titel
Captain of the Category in de categorie brood en gebak in de wacht gesleept

Volkoren is hip

en daar zijn we als bescheiden bakkers best trots op!

Uit diverse onderzoeken (NBC/GfK en eigen marktonderzoek) zien wij dat
de afgelopen jaren het imago van brood sterk is verbeterd. 85% van de

Bakker Goedhart | www.bakkergoedhart.nl

Nederlanders kijkt positief aan tegen het eten van brood. De belangrijkste

BRANCHE/CATEGORIE FABULOUS 20
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Vlees
20%

Nederland te klein
Kijken we naar de ranglijst, dan zien we een
groep bedrijven die door overnames, autonome
groei of een combinatie daarvan indrukwekkende
groei realiseren, zeker wanneer je dat afzet tegen
de doorgaans beperkte groei in het supermarkt-

kanaal. Let wel, het is niet zo dat de lijst bestaat
uit foodbedrijven die per se leverancier zijn van
supermarkten. Sommige bedrijven zijn weliswaar
direct leverancier, anderen leveren vooral indirect
of zijn met name in aanpalende branches actief,
zoals in foodservice. Een ander aspect is export.
Diverse bedrijven op deze lijst realiseren een flink
deel van de omzet – en de groei - in het buitenland. Managing partner Jan Willem Jonkman:
“Veel van deze bedrijven moeten op een gegeven
moment de grens over. Nederland is dan gewoon
te klein om door te groeien.”
Capitalmind bekeek ook in welke takken van
sport (categorieën, red.) de bedrijven actief zijn
(zie taartdiagram hiernaast). Wat opvalt is dat
– evenals in vorige edities – versbedrijven sterk
vertegenwoordigd zijn. Zo is een kwart van de
bedrijven actief in groente en fruit, 20% in vlees
en nog eens 5% in brood. En daar schurkt zuivel
(kaas) met een aandeel van 20% nog eens dicht
tegenaan.

Jan Willem Jonkman, managing partner
Capitalmind.
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De smaak te pakken!
Het is onze ambitie om zoveel mogelijk mensen te
laten genieten van lekkere en smaakvolle tomaten.
Smaak zit in het hart van ons bedrijf: het is de
basis voor hoe we tomaten kweken.
Looye behoort met haar merken Honingtomaten®,
JOYN® en MOYO® tot de beste kwekers van
Nederland. We kweken tomaten op onze eigen
manier: we kiezen voor smaakvolle tomatenrassen
en kweken deze in evenwicht met de natuur.
Zo zoet als honing zijn de Honingtomaten® met
een frisse, zachtzure nasmaak. De combinatie van
deze smaak, de glanzend rode kleur en de stevige
bite maken deze cherrytomaten dé lekkerste
tomaten die verkrijgbaar zijn, heerlijk als snack
en voor bij de borrel.
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JOYN® is een sappige, stevige trostomaat. Mooi om
te zien, maar vooral boordevol smaak! De balans
van zoet en zuur maakt JOYN® tomaten perfect
geschikt om te verwerken in gerechten. Ze passen
bij alle gerechten en halen het beste in smaak en
smaakcombinaties naar boven.
MOYO® is de ideale snacktomaat voor kinderen.
De zachtzoete smaak, de fijne textuur, de vorm
en de felrode kleur van deze mini-pruimtomaten
zijn de ideale combinatie voor een kindertomaat.
Ze zijn verpakt in een volledig kartonnen en
prikkelende verpakking. Uitgevoerd in verschillende eigenzinnige designs. Lekker voor tussendoor
en handig om mee te nemen.
Wilt u meer weten over Looye en hoe we tomaten
vol smaak kweken? Neem een kijkje op looye.com.

12-11-19 18:23

2 Nedato wil aardappelschap verder veroveren
Als coöperatie met ruim 500 geselecteerde telers

Nieuwe verpakkingslijn

vormen wij sinds 1963 een ultrakorte keten van teler

Van oudsher richten wij ons vooral op grootverpakkingen tafelaardappe-

tot klant. Door nauwe contacten stemmen we vraag

len. Een nieuwe verpakkingslijn brengt daar verandering in. Het bedrijf kan

en aanbod nauwkeurig op elkaar af. Dat is goed voor de

supermarkten nu bedienen met kleinere verpakkingen. De vraag verandert,

klant, want die krijgt daardoor precies wat hij wil. Telers zijn

klanten willen kleinere verpakkingseenheden en duurzame verpakkingen,

bij Nedato verzekerd van hun afzet en worden intensief

zoals verpakkingen van rietsuiker of papier. Dat is allemaal mogelijk bij

begeleid om een zo goed mogelijk bedrijfsrendement te

Nedato.

halen. Een korte keten, duurzame teelt en transparantie

Door een veranderd eet- en inkooppatroon van Nederlandse huishoudens

zijn de pijlers onder onze coöperatie.

vindt een verschuiving plaats. Het aandeel kleinverpakkingen (zakken met

Als de NEDerlandse AardappelTelers Organisatie (NEDATO) in

minder dan 2 kilo) wordt steeds groter in zowel binnen- als buitenland. In

1963 wordt opgericht, ziet de wereld er nog heel anders uit.

dit segment maakt de verpakking van 0,5 tot 1 kg als één van de weinige

De gekookte aardappel vormt zes dagen per week het

verpakkingsvormen een groei door.

hoofdbestanddeel van de middag- of avondmaaltijd

Met deze investering kan Nedato tevens inspringen op de nieuwste ontwik-

bij het Nederlandse gezin. Het Bintje is zowat het

kelingen op het gebied van verpakken. De consument wil minder plastic

enige – en daarmee populairste – ras. Een aardap-

verpakkingen en gaat op zoek naar alternatieven. De nieuwe JASA-machine

pelvariant als chips heeft net het levenslicht gezien

maakt het mogelijk om te verpakken in folie van rietsuiker en zelfs een ver-

in Nederland en aan ‘uit eten gaan’ wordt nauwelijks

pakking van papier, zonder plastic coating. Deze investering past volledig in

gedaan: de friettent, de supermarkt en fastfoodketen

de groeistrategie die Nedato heeft ingezet.

hebben nog geen vaste voet aan de grond.

De nieuwe aardappelverpakkingslijn draait sinds begin vorige maand. Met

Hoe anders ziet die wereld er nu uit? De frietindustrie

deze nieuwe verpakkingsmachine zet Nedato weer een stap in de verdere

heeft een enorme opkomst doorgemaakt en aardappelen

verduurzaming van verpakte aardappelen.

liggen in een grote variatie en gesegmenteerd naar kooktype
en toepassing in het supermarktschap. Iets kruimig, vastkokend of in een
stamppotvariant. Mediterraan van smaak of speciaal geteeld om te poffen.
En dat wereldwijd.
Wij zijn een van de weinige spelers met de volledige keten van teler, fabriek
tot klant in beeld. Met de focus op retail, foodservice, verwerkende industrie
en export. Met een productie van 400.000 ton aardappelen zijn we een grote

Inlichtingen: Nedato | 0186 - 645 945 | www.nedato.nl

speler op de Europese markt. Daaraan liggen veel innovaties ten grondslag.

GEMIDDELDE CAGR FABULOUS 20

Capitalmind is een Europese speler op het gebied van

25,0%

20,4%
20,0%

corporate finance. Het heeft kantoren in Nederland
(Den Bosch), Duitsland, Frankrijk en Denemarken.
Sinds 1999 adviseert het bedrijf ‘mid-market’/MKB(+),

15,0%
10,0%

9,6%

ondernemers, familiebedrijven, (private equity) inves-

10,4%

teerders en corporates op het gebied van koop, verkoop en financiering van bedrijven wereldwijd. Behalve
in Food & Agro is Capitalmind actief in de sectoren:

5,0%

Business Services, Consumer, Healthcare, Industrials en
Technology, Media & Telecom.

0,0%

2017

2018

2019

De gemiddelde CAGR van de bedrijven in de Fabulous 20 van de afgelopen jaren. CAGR oftewel
de ‘compounded annual growth rate’ is een basale maar veelgebruikte methode om de groei
van bedrijven over een reeks van jaren te meten. Die kun je ook voor de Fabulous 20 als geheel
bepalen.

Kwart private equity
Vanuit het perspectief van Capitalmind zijn fusies
en overnames uiteraard interessant om in kaart
te brengen, ten behoeve van groeistrategieën
en innovatiekracht. Het bedrijf volgt vanuit die
invalshoek in totaal zes sectoren en daarbinnen 23 subsectoren. Food is in dit opzicht een
geliefde sector. Bij bijna de helft (45%) van de
bedrijven in de Fabulous 20 van dit jaar blijkt

in de onderzochte periode sprake te zijn van
overname-activiteiten. Ook interessant: 25% van
de bedrijven op de lijst is in handen van private
equity. Jonkman: “Juist deze categorie bedrijven
is erg interessant voor investeerders, vanwege het
aanzienlijke opwaartse potentieel. Er wordt over
het algemeen tussen de 5 en 7 keer de EBITDA
(winst voor belasting en afschrijvingen, red.) voor
kleinere bedrijven betaald, terwijl voor grotere

internationale bedrijven die factor richting 8-10+
keer gaat, blijkt uit onze onderzoeken. Of we nu
op de top van de markt zitten? Ik weet het niet,
winstcijfers en prijzen liggen relatief hoog en
boven de eerdere top van de markt in 2007.
De onderliggende motieven voor fusies en overnames lijken vooralsnog onveranderd.”
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6 Roomboter als de verbindende factor
De DTI Group is een Nederlands

Europa. Ook buiten Europa zijn we succesvol. Zo wordt onder het merk Wijs-

familiebedrijf met vestigingen in Wijk

man boter in blik geproduceerd waarmee we marktleider zijn in Indonesië.

en Aalburg en Zelhem. Haar productie-

Bart van Belleghem, CEO van de
DTI
Group

maatschappijen, Royal VIVBuisman en

‘Samen werkt het’

Van der Pol zijn actief in de zuivel- en

Hofleverancier Van der Pol is opgericht in 1885 en houdt zich bezig met de

bakkerijsector. Bart Van Belleghem is

productie van diepgevroren deegwaren. Van Belleghem: “De cookie dough

sinds 2014 de CEO van de DTI Group.

chunks worden voornamelijk afgenomen door ijsproducenten en blader- en

“De DTI Group belevert de voedings-

croissantdeeg verkopen we vooral aan ambachtelijke en semi-industriële

industrie, foodservice en retail. Onze

bakkers. Van der Pol is marktleider in Nederland en we verkopen onze pro-

focus ligt altijd op smaak en kwaliteit.

ducten over de hele wereld. Ons cookie dough zit bijvoorbeeld in verschil-

De verbindende factor tussen onze

lende soorten cookie dough-ijs dat je door heel Europa in de supermarkten

producten is de Nederlandse roombo-

kunt vinden. Het blader- en croissantdeeg wordt veel geëxporteerd naar

ter”, aldus Van Belleghem.

Japan. Achter het succes van onze organisatie staat een team van enthousi-

Royal VIVBuisman (opgericht in 1868)

aste en kundige medewerkers. We delen de passie voor ons werk en de focus

is een specialist in melkvetproducten als roomboter

op onze missie Ons motto is niet

en Ghee. “Een breed assortiment producten wordt

voor niets: ‘Samen werkt het!’”

geproduceerd in onze fabriek in Zelhem. In Wijk en

Meer informatie: DTI Group |
0416 - 69 27 85 |
www.dtigroup.nl

Aalburg maken we producten voor foodservice én
consumentenproducten zoals 3D-boterfiguren
die met name rond Kerst en Pasen verkrijgbaar zijn in supermarkten door heel

Tien nieuwkomers
Ten opzichte van vorig jaar is er in de ranglijst
wel het nodige veranderd. Zo telt de Fabulous
20 maar liefst tien nieuwkomers. De voormalige nummer één – Group of Butchers (DGS
Group) – die drie jaar lang die positie innam, is
nu gedaald naar de 11e plaats. De nummer twee
van vorig jaar – Hessing – treffen we nu aan op
plaats zes, terwijl de nummer drie van 2018 – Van
Loon Group – zich heel knap op die derde plaats
heeft weten te handhaven. Hierna per bedrijf de
belangrijkste wetenswaardigheden:

1 Incarlin (Goedhart/Borgesius) |
Bakkerij | CAGR: 94,9%
Incarlin, in de markt beter bekend onder de
namen van bakkerijbedrijven Goedhart en
Borgesius, is het verhaal van de overname van
Bakkersland door Borgesius in 2016. Die overname zorgde voor de spectaculaire groei in 2017,
en voor de eerste plaats in de Fabulous 20.

2 Nedato, | AGF | CAGR: 28,6%
Nedato, voluit de Nederlandse Aardappeltelers
Organisatie, groeit hard op eigen kracht door
consumptieaardappelen te telen, verpakken en
verkopen, onder meer aan supermarkten door
heel Europa. In 2017 kwamen we Nedato al eens
tegen bij de Top 30 Toetreders van dat jaar. Toen
met het merk Pommily Organic.

3 Van Loon Group | Vlees | CAGR
25,8%
Met Van Loon Meat, Brandenburg, Sleegers en
Meat Friends levert de Van Loon Group zowel

verse als kant-en-klare vleesproducten. In 2016
nam het de centrale slagerij van Jumbo over. Daar
kwam nog de overname van Van Raa Meat &
More bij en de vleesactiviteiten van Enkco (zie
ook Enkco/Vivera). De laatste twee transacties
vonden na 2017 plaats en zijn dus niet in deze
cijfers verwerkt.

4 Izico | Convenience | CAGR: 25,1%
Izico ging over van eigenaar Parcom naar Egeria,
de investeringsmaatschappij van de familie
Brenninkmeijer. Het bedrijf legt zich behalve
op traditionele snacks (Beckers) op eigentijdse,
vegetarische gemaksproducten toe. Maar steeds
meer onder private label en met een toenemende
focus op het buitenland.

5 Looye Kwekers | AGF | CAGR:
23,4%

blik voor de internationale markt.

7 Vreugdenhil Groep | Zuivel |
CAGR: 19,5%
Vreugdenhil is een producent van melkpoeder
voor zowel consumenten als de levensmiddelenindustrie. Het bedrijf groeit met name door
de nog altijd stijgende internationale vraag naar
(Nederlands) melkpoeder, ook als ingrediënt
voor kindervoeding.

8 Aartsen | AGF | CAGR: 16,2%
Aartsen vermarkt 25 miljoen dozen groenten en
fruit per jaar, waaronder 15.000 rijpdozen bananen per week. Met vestigingen in Breda, Venlo
en St. Katelijne-Waver (België) en een verkoopkantoor in Hong Kong noemt het zich de gateway
voor verse groente en fruit.

Je onderscheiden in een ogenschijnlijk generiek
product als de tomaat. Het lukt Looye als geen
ander. Vooral met zijn Honingtomaten. De teler
die marketeer werd en erin slaagde een succesvolle merkoperatie in vers op te bouwen. Begin
dit jaar ketste een voorgenomen fusie met collega
Redstar af.

9 Hessing | AGF | CAGR: 16%

6 Dairy Trading International (DTI)
| Zuivel | CAGR: 22,8%

10 Rouveen Kaasspecialiteiten |
Zuivel | CAGR: 15,3%

Met de bedrijven Kon. VIV Buisman, Van der Pol
& Zonen en Wijsman legt DTI zich met name
toe op de verkoop van boter en deegwaren aan
de voedingsindustrie, foodservice en retail. Van
der Pol produceert deegwaren (o.a. bladerdeeg,
koekdeeg), terwijl Wijsman zich richt op boter in

Rouveen Kaasspecialiteiten is een coöperatie van
250 zuivelboeren die kaas produceert op twee
locaties. De kaas wordt in opdracht geproduceerd en het bedrijf biedt opdrachtgevers ‘kaas à
la carte’, een keuzesysteem waarmee een geheel
eigen kaasspecialiteit kan worden ontwikkeld.

Hessing is specialist in gemaksfruit voor onder
meer supermarkten. Daarnaast levert Hessing
ook aan de industrie. De afgelopen jaren deed het
een reeks van overnames: Groentehof, Chiquita
Fresh, Tacken (Duitsland), Van Gorp Greenfood
en vorige maand nog uienverwerker Peter CV.
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12

Dé speler in Fun Snacking Novelty

Fun

snacking novelties

lend en wij zijn continu op zoek naar relevante uitbreiding. In Nederland zijn
wij distributeur van Guylian, Dubble Bubble & Brain Licker.

BIP is een hard groeiend internationaal bedrijf met de focus op de Europese
markt en ontwikkelt & produceert ‘fun snacking novelty’ producten met zowel chocolade, snoep als 100% natuurlijke fruitsnacks. Wij combineren altijd

Innovatief

een heerlijke snack met een gezonde hoeveelheid fun!

Onze BIP producten ontwikkelen wij onder licentie (Disney, Nickelodeon,
Warner Bros., Universal etc.), maar ook met verschillende eigen karakters en

Europa

designs gebaseerd op populaire thema’s.

BIP is met het hoofdkantoor gevestigd in Etten-Leur en heeft daarnaast
kantoren in Duitsland, UK, Frankrijk, Spanje, Tsjechië en Polen. Vanuit het

Impuls & seizoen

hoofdkantoor organiseren wij de Benelux markt en met onze export afdeling

Wij streven naar continue verrassing en dus nieuwswaarde voor onze doel-

verkopen wij onze producten aan zowel distributeurs als direct-to-retail in

groep. Dit doen wij met succesvolle innovatieve impulsproducten op vaste

bijna alle overige Europese landen waar wij zelf niet gevestigd zijn.

posities in de schappen en aan de check-out. Daarnaast staan onze producten in de winkels tijdens alle belangrijke seizoenen zoals, Valentijn, Pasen,

Distributeur

Halloween, Sinterklaas en Kerstmis.

Daarnaast distribueren wij via onze eigen Europese verkoopkantoren ver-

Inlichtingen: BIP Holland | 076 - 767 66 00 (sales manager Benelux:
Kim Verschuren) | www.bip.nl

schillende gerenommeerde zoetwaren en chocolade merken waaronder
Lutti, PEZ, The Jelly Bean Factory: de distributierechten zijn per land verschil-

11 Group of Butchers (DGS Group) |
Vlees | CAGR: 14,6%
Een succesvolle fabrikant van supermarktvleeswaren die de afgelopen jaren door een reeks van
overnames hard is gegroeid, ook buiten Nederland. Zo nam het in 2018 het Duitse Gmyrek en
Hartmann Fleischwaren over. Dit jaar lijfde het
nog ook Schouten Vleeswaren in. Investeerder
Nordian verkocht het bedrijf in 2017 aan Equistone.

12 BIP Holland | Zoetwaren | CAGR:
13,2%
BIP is een hard groeiend internationaal bedrijf
met de focus op de Europese markt en ontwikkelt & produceert ‘fun snacking novelty’producten met chocolade, snoep en natuurlijke
fruitsnacks. BIP combineert heerlijke snacks met
een gezonde hoeveelheid fun, voorzien van de
populairste licenties van o.a. Disney, Universal en
Nickelodeon.

13 Van Rooij | Vlees | 13,2%
Van Rooi Meat is een slachter en leverancier van
vleesdelen dat het verkoopt aan vleesverwerkers
die er eindproducten van maken. De onderneming bestaat sinds 1998 en heeft het hoofdkantoor in Helmond. De Van Rooij Groep omvat
ook het bedrijf ProViande dat wel eindproducten
voor consumenten maakt.

14 Kon. Euroma | Kruiden en specerijen | CAGR: 13,1%
Euroma produceert onder het merk Euroma en
onder meer de merken Original Spices (Jonnie
Boer) en Drogheria & Alimentari kruiden en spe

cerijen voor consumenten. Daarnaast is het leverancier aan andere foodbedrijven. Vorig jaar nam
Euroma branchegenoot Intertaste over en eerder
dit jaar opende het een volledig nieuwe productielocatie in Zwolle.

‘merkloze kaas’. Groeien gebeurt deels door over
names: Prika (producent van kaaspoeder) in 2017
en daavoor Il-Re (producent van Parmezaanse
kaas) in 2016.

15 Farm Frites | Convenience |
CAGR: 13%

Evenals Nedato is Agrico een coöperatie van
aardappeltelers. Agrico is wel een maatje groter
en doet behalve in consumptieaardappelen ook in
pootaardappelen, waarmee het vooral internationaal groeit. Met consumptieaardappelen, zowel
biologisch als gangbaar geteeld, richt Agrico zich
vooral op de Nederlandse markt.

Farm Frites is gespecialiseerd in gemaksproducten op basis van aardappel (oftewel frites en
aanverwante producten), voor de foodservicemarkt, zowel vers als diepvries. Farm Frites heeft
productielocaties in Nederland, België, Polen,
Egypte en Argentinië.

16 Royal Swinkels Family Brewers
| Alcoholische dranken | CAGR:
11,4%
Royal Swinkels Family Brewers was lange
tijd vooral pilsbrouwer (Bavaria) en geldt als
grondlegger van alcoholvrij bier, waarmee het
ook internationaal succes heeft. De afgelopen
jaren deed de brouwer een aantal opmerkelijke
overnames (o.a. Palm en Bier&cO) waarmee in
hoog tempo een portfolio in speciaalbieren wordt
opgebouwd. Begin dit jaar werd brouwerij De
Molen nog overgenomen en afgelopen juli nam
het een in belang in de Georgische brouwerij
Argo (niet verwerkt in deze cijfers).

17 Royal A-Ware | Zuivel | CAGR:
11%
Royal A-Ware is met een omzet van ruim € 1,3
miljard (2017) veruit de grootste onderneming in
deze ranglijst. Om dan met 11% te groeien mag
een prestatie heten. A-ware is een grote speler in

18 Agrico | AGF | CAGR: 10,6%

19 Snack Connection | Convenience
| CAGR: 10,5%
In minder dan tien jaar heeft Snack Connection
zich een positie verworven als vooraanstaande
private label partner voor de retail op het gebied
van noten, pitten, zaden en zuidvruchten. Het
bedrijf beschikt over twee productielocaties, een
eigen inkoopbedrijf en twee chocoladefabrieken
voor het coaten van producten. Investeringsmaatschappij GIMV is inmiddels mede-aandeelhouder.

20 Enkco (Vivera Food Group) |
Vlees | CAGR: 10,3%
Hier halen actuele ontwikkelingen de Fabulous
20 in, want inmiddels zijn de vleesactiviteiten
van Enkco in handen van de Van Loon Group en
gaan de vleesloze activiteiten door onder de naam
Vivera Food Group. De groei zal ook voornamelijk voortkomen uit de steeds bredere acceptatie
van vleesvervangers en de prominente positie die
Vivera in de markt neemt. ■
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CAPITALMIND FABULOUS 20

Snack Connection: ‘Met retailers op
reis door de wereld van noten’
Noten, pinda’s, zaden, pitten, zuidvruchten… Dat is de wereld van Snack Connection. Sinds de
oprichting in 2010 groeit het bedrijf gestaag door een combinatie van flexibiliteit, innovatie en ambitie.
En dan zitten de trends in de markt ook nog eens mee.

Verkoopdirecteur Joris Zwagerman (l.) en managing director Perry van Otterloo. (Foto: Guido Benschop)

Mede-oprichter Perry van Otterloo had al jaren
het idee dat er meer mogelijk moest zijn met het
schap van noten en pinda’s in de supermarkt.
“De markt had veel weg van commodityhandel,
terwijl ik het idee had dat je er met een beetje
extra aandacht veel meer uit kunt halen. Een
andere menging, andere smaken, andere verpakking. Kortom, meer onderscheid en een flinke
dosis enthousiasme”, aldus Van Otterloo,
managing director van Snack Connection.
Samen met zakenpartner Rens van Oostrum
waagde hij in 2010 de stap en startte Snack
Connection vanuit een nieuwe productielocatie
in Giessen. Van Otterloo wilde het vooral anders
doen en die atypische benadering kenmerkt het

bedrijf nog altijd. Van Otterloo: “Zo is één van
onze pluspunten dat we een trade marketeer in
dienst hebben, gewoon omdat ik geloof in een
category managementbenadering voor deze
markt. Los van wat we hier op het gebied van
producten allemaal kunnen, ligt een flink deel
van onze meerwaarde in het vermogen om samen
met klanten in kaart te brengen waar behoefte
aan is. Soms komt dat voort uit gaten in de
organisatie van de retailer. Personeelsverloop
en krapte op de arbeidsmarkt zijn gewoon een
gegeven.”

Nieuwsgierigheid
Idealiter zijn retailers los van personele perikelen

op zoek naar een betere invulling en prestatie van
hun schap. Van Otterloo: “Daar steken we graag
tijd en energie in. In verschillende sessies zijn we
in staat om kennis van de markt over te brengen.
We maken met retailers dan als het ware een reis
door de wereld van noten, op een college-achtige
manier. Het is namelijk belangrijk om ook intern
enthousiasme voor het notenschap te ontwikkelen.”
Joris Zwagerman, sinds afgelopen augustus
verkoopdirecteur van Snack Connection (en met
ruime ervaring aan retailzijde, red.): “Maar ook
buiten het traditionele notenschap kunnen noten
een rol spelen. Denk aan het bakschap en aan
vers. We stoppen hier namelijk niet zomaar noten
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in een zakje, maar houden de consumententrends
goed in de gaten. Op basis daarvan komen we
tot nieuwe melanges en nieuwe verpakkingen.
Maar ook gebruiksmomenten veranderen dus.”
Het gaat Snack Connection erom steeds de
nieuwsgierigheid en de behoefte aan avontuur bij
consumenten aan te wakkeren.

Eigen merken
Snack Connection profiteerde de afgelopen
jaren ook van de toenemende populariteit van
noten, om van de opkomst van zaden en pitten
nog maar niet te spreken. Van Otterloo: “Noten
werden jarenlang vooral als snack gezien. Onder
invloed van de gezondheidstrend, hebben ze
nu erkenning gekregen als uitgesproken gezond
product en maken ze deel uit van de Schijf van
Vijf van het Voedingscentrum.”
Mede daardoor zijn volgens Zwagerman de
gebruiksmogelijkheden van noten enorm toegenomen. Ga maar na: in yoghurt, in salades, in
maaltijden en – uiteraard – als gezonde snack. En
dat rechtvaardigt ook de aanwezigheid op meer
plaatsen in de supermarkt.
Snack Connection positioneert zichzelf in de
markt als leverancier van private labels, en als
zodanig als partner van de retail. 97% van de
omzet doet het bedrijf dan ook in private labels.
Het resterende deel komt uit de eigen merken
Nutcase en Sundream. Van Otterloo: “Dat heeft
alles met onze flexibele opstelling te maken. Deze
merken kunnen we voor retailers inzetten om een
product te laten groeien totdat het groot genoeg
is om het onder het huismerk van de retailer te
brengen. Die aanpak wordt gewaardeerd. Maar
belangrijker nog: het werkt.”

QFN in Zwijndrecht (van oorsprong een makelaarskantoor in noten en zaden, red.) over een
eigen inkoopbureau en stellen de twee locaties
van Choco Support (één van de grootste chocoladecoaters in Europa, gevestigd in Leerdam en
Geldermalsen) het bedrijf in staat producten van
een chocolade coating te voorzien. Tenslotte heeft
Snack Connection sinds een tijdje een verkoopkantoor in het Duitse Gummersbach, dichtbij
de inkoopcentrales van een aantal grote Duitse
retailers.
Van Otterloo: “We hebben Duitsland en Scandinavië aangewezen als groeimarkten voor de
komende jaren. Op dit moment komt 35 à 40%
van onze omzet al uit export.”

Mooi en compleet aanbod
Wat niet alleen voor de Nederlandse markt geldt,
is dat onderwerpen als duurzaamheid, transparantie en social compliance steeds belangrijker
worden voor retailers. “En daarmee ook voor
ons”, aldus Van Otterloo. “Van sommige producten hebben we de hele keten in kaart, van zaadje
tot het schap. Maar we zijn er nog niet.”
Op een ander vlak is Snack Connection al een
stuk verder: het verduurzamen van de verpakkingen. Zo bestaan de klassieke notencups bij
Snack Connection al voor 80% uit gerecycled
plastic. Van Otterloo: “Het staat hoog op onze
agenda. We houden de discussie over plastic goed
in de gaten. Tegelijkertijd zijn vervolgstappen
best uitdagend. Bewerkte noten hebben namelijk

een hoge zuurstofbarrière nodig om ze vers te
houden. Veel duurzamere verpakkingsvormen
schieten in dat opzicht nog tekort.”
In de pogingen van retailers om met zelftapsystemen beleving toe te voegen en tegelijkertijd de
hoeveelheid verpakkingen terug te dringen, ziet
Snack Connection een kentering, aangezien een
gedeelte van de markt inmiddels heeft besloten
hiermee te stoppen. Volgens Van Otterloo is hier
een gegronde reden voor: “Het gaat ten koste van
de kwaliteit, het is niet hygiënisch en zorgt voor
veel handling. Wil je het echt goed doen, dan
moet je kiezen voor noten in bediening. Maar
vanwege de kosten en de personeelskrapte is dat
gewoon niet haalbaar. Bovendien is het risico van
allergenen voor supermarkten te groot.”
Toch is het aanbod van supermarkten volgens
Zwagerman de afgelopen jaren sterk verbeterd,
“Bij veel retailers vind je nu een mooi en compleet aanbod terug. Belangrijk is vooral dat
retailers snel inspelen op trends en ontwikkelingen. Zo hebben sommige retailers de opkomst
van enkele superfoods gemist, doordat ze niet in
staat waren hier tijdig op in te spelen.”
“De Nederlandse markt, met zijn hoogste notenconsumptie per hoofd van de bevolking, staat
in tegenstelling tot de meer behoudende Duitse
markt meer open voor vernieuwing”, aldus Van
Otterloo. “Of het motief nu gezondheid is of jezelf iets gunnen, consumenten willen regelmatig
verrast worden met nieuwe producten. En daar
helpen wij retailers natuurlijk graag bij.” ■

Snack Connection Groep

Europese ambities

Snack Connection bestaat behalve uit de productiebedrijven in Giessen en Bergschenhoek (zie

Snack Connection weet als geen ander dat prijs in
de wereld van private labels altijd een belangrijk onderwerp is. Zwagerman: “De prijs- en
assortimentsopbouw in deze markt luistert heel
nauw. Voor ons betekent het dat we steeds cost
leadership nastreven.”
Van Otterloo: “Doorslaggevend daarbij is dat we
alle processen in eigen huis hebben. Dat is overigens niet alleen ingegeven vanuit kostenoverwegingen, het geeft ons ook de gewenste flexibiliteit
en stelt ons ook in staat de kwaliteit te borgen.
Bovendien hou ik er niet van om afhankelijk van
derden te zijn. Dat is mijl op zeven.”
Sinds een aantal jaren heeft Snack Connection
in de van oorsprong Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv een partner gevonden om het
bedrijf door te ontwikkelen tot een Europees
platform voor de notensector. Daar is het bedrijf
goed mee op weg. Zo heeft het productielocaties
in Giessen en Bergschenhoek, beschikt het met

foto), ook uit inkoopbureau QFN in Zwijndrecht en de twee productielocaties van Choco Support
in Leerdam en Geldermalsen. Met het oog op de buitenlandse expansie heeft het bedrijf sinds
enige tijd ook een verkoopkantoor in Duitsland. De groep als geheel realiseert een jaaromzet van
meer dan € 150 miljoen.
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