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over innocent

innocent is een Brits bedrijf dat 
smoothies en andere gezonde dranken, 
zoals sappen, produceert. Het bedrijf 
is opgericht in 1998, door Richard 
Reed, Jon Wright en Adam Balon. Zij 

ontwikkelden een recept voor smoothies, en nadat zij dat uitprobeerden met een 
stand op een festival bleek dat het zo werd gewaardeerd dat zij hun eigen bedrijf 
oprichtten. 
innocent gebruikt natuurlijke, verantwoorde ingrediënten; ook hun verpakkingen 
worden geacht zo weinig mogelijk schade aan het milieu te berokkenen. Van de 
jaarlijke nettowinst gaat tien procent naar goede doelen.
innocent wordt inmiddels verkocht in dertien Europese landen, waaronder Neder-
land. 

innocent als mogelijke innovator

Om uit te zoeken of een merk als innovator gebruikt kan worden, is een speciale 
checklist (fig. 1) samengesteld. Deze checklist richt zich op vier punten:

De inhoud van het merk. Het moet als inspiratie voor nieuwe producten kunnen 
dienen, waar het merk meestal om bestaande producten heen wordt gevormd. 
innocent scoort hierin goed; visie en merkwaarden komen duidelijk naar voren. 
Het is ook gericht op duidelijk aanwezige “problemen” in de maatschappij, zoals 
het milieu dat verslechtert en mensen die gezonder willen leven.

De rol die het merk speelt. Een innovatief merk speelt vaak, naast het doel waar 
het zich in eerste instantie op richt, een rol in vele andere punten. Ook hier scoort 
innocent goed; mensen kunnen het gebruiken als richtlijn als het gaat om bijvoor-
beeld de manier waarop innocent omgaat met het milieu. Ook steunt innocent 
goede doelen - terwijl het zich in eerste instantie op milieu en gezondheid richt.

De plaats in het proces waar het merk zich bevindt. Een merk wordt vaak 
gevormd rond reeds ontworpen producten en richtlijnen. Een innovatief merk 

bevind zich echter aan het begin van het proces, waar nog geen huisstijl of 
producten zijn ontstaan. Deze worden naar aanleiding van het merk gevormd, in 
plaats van andersom. De oprichters van innocent wilden een eigen bedrijf begin-
nen. Richard Reed, een van de oprichters, zegt hierover: “In een brainstorm komen 
we uit op verantwoorde voeding. Jongeren van onze leeftijd leven ongezond. Ze 
zijn zich ervan bewust, maar krijgen gewoon niet de kans om gezond te leven.” 
Naar aanleiding van deze eerste richtlijn (verantwoorde voeding) zijn zij gekomen 
tot het maken van smoothies: lekker en gezond. Later zijn hier richtlijnen als “goed 
voor het milieu” toegevoegd, omdat ook dat goed is voor de mens. 

De mensen die het product gebruiken. Producten van een innovatief merk worden 
niet alleen gebruikt door de doelgroep, maar ook door anderen. Hoewel innocent 
zich in eerste instantie richtte op jongeren, worden hun smoothies en andere 
producten door mensen van allerlei leeftijden gekocht en gebruikt.  
 
Met deze punten en de checklist als richtlijn kunnen we zeggen dat innocent zeer 
geschikt is als innovatief merk. 

Fig. 1: Checklist 



innocent intern

Zoals een innovatief merk betaamt, begonnen de oprichters van innocent met hun 
visie; waar zij vervolgens hun merk en producten op baseerden. Hun visie luidt:

“Make natural, delicious food and drink that helps people live well and die old.”

Deze visie geeft heel goed de identiteit van het merk weer. Zij geven om milieu, om 
mensen, en voegen graag een vleugje humor toe aan hun producten. 
Hun producten bestaan voor 100 procent uit fruit; geen toegevoegde vitaminen, 
kleurstoffen en, zoals zij het noemen: “onnatuurlijke E-honderdnogwatnummers”.
Deze luchtige toon komt terug op heel hun site, maar ook 
op hun verpakkingen. Zo staat bijvoorbeeld bij de smaak 
‘kiwis, apples & limes’ onderaan de lijst met ingrediënten 
een afbeelding van een trompet, met de mededeling dat er 
geen trompetten in de smoothie zitten (fig. 2). 
Om bij te dragen aan het milieu stellen zij strenge eisen aan 
de verpakkingen en telers van het fruit dat zij gebruiken; dit 
wordt ook regelmatig gecontroleerd.

Deze visie en hun manier van werken hebben zij samen-
gevat in vijf kernwaarden die zij hun werknemers 
voorhouden - onder andere door ze op elk toilet in de 
kantoren te hangen:

Be natural
Wees natuurlijk, wees jezelf. Niet alleen hun producten 
houden zij zo natuurlijk mogelijk, onder deze waarde ver-
staan zij ook de manier waarop mensen in de organisatie elkaar behandelen en 
hoe zij hun consumenten aanspreken.

Be entrepreneurial
Wees ondernemend. Innocent begon als een kleine onderneming, en hoewel 
het bedrijf enorm gegroeid is zijn hun visie en kernwaarden nooit veranderd. Zij 
bedoelen hiermee dat mensen goede kansen moeten aangrijpen, maar wel zichzelf 
moeten blijven.

Be responsible
Wees verantwoordelijk. innocent maakt geen beloften die zij niet na kunnen 
komen. Zij beloven milieuvriendelijke verpakkingen en duurzame ingrediënten, 
en om deze belofte na te kunnen komen worden telers en fabrieken regelmatig 
gecontroleerd.

Be commercial
Wees commercieel. innocent heeft als doel zowel zichzelf als haar klanten verder 
te ontwikkelen.

Be generous
Wees eerlijk en royaal. Medewerkers worden geacht elkaar eerlijk feedback te 
geven, maar ook elkaar te bedanken. Onder deze waarde valt ook de jaarlijkse 
donatie van 10 procent van de nettowinst aan goede doelen.

internal vision statement

Fig. 2: Ingrediënten



innocent extern

Een bedrijf als innocent heeft vele externe stakeholders: mensen die belang heb-
ben bij het tot stand komen van het product. Een korte opsomming van de stake-
holders van innocent:

De investeerders in innocent. Bij het tot stand komen van het bedrijf werden zij 
geholpen door Amerikaanse zakenman Maurice Pinto; momenteel bezit Coca Cola 
zo’n 58 procent van de aandelen. In ruil hiervoor geven zij tips en ondersteuning 
waar dit nodig is.

De telers van het fruit dat gebruikt wordt. Zij kunnen hun fruit verkopen aan In-
nocent, en zo hun inkomsten vergroten. In ruil hiervoor worden zij geacht hun fruit  
op een biologische manier te verbouwen.

Bedrijven die belast zijn met de transport en productie van innocent-producten. 
Ook zij kunnen hier hun inkomsten mee verdienen, maar worden net als de telers 
aan vele regels gebonden. Zowel transport als bijvoorbeeld verpakkingen moeten 
zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.   

De gebruikers, oftewel de mensen die een smoothie kopen. Richard Reed zegt 
in zijn interview dat hun aanvankelijke doelgroep jonge mensen van hun leeftijd 
waren, dus mensen rond de 26 jaar. Zij wilden deze mensen de kans geven een 
gezonder leven te leiden, zonder dat ze daarvoor naar de sportschool hoefden. 
Tegenwoordig worden smoothies echter gedronken door mensen van alle 
leeftijden, en niet met enkel de reden gezond te blijven: het is gewoon lekker.  

Goede doelen die zich eventueel kunnen 
verheugen op een gedeelte van de nettowinst van 
innocent. Momenteel is dat het Nationaal 
Ouderenfonds, dat eenzame ouderen in Nederland 
tegemoet komt. Voor elke verkochte smoothie 
(met gebreide muts) doneert innocent 10 cent aan 
dit fonds.

de merkbelofte

 



innocent in de toekomst

Met als visie zo veel mogelijk mensen van gezond, lekker voedsel te voorzien, kan 
innocent zich nog in vele richtingen ontwikkelen. Richard Reed ziet in een inter-
view een brede productlijn in de gezondheidssector voor zich met onder andere 
babyproducten en lichaamsverzorging, en misschien zelfs wel een innocent-eiland. 
In dit verslag bekijken we twee mogelijke scenario’s:
- innocent in de Verenigde Staten
- innocent met een uitgebreider assortiment

Innocent in de Verenigde Staten
Momenteel wordt innocent in 13 Europese landen verkocht. Voor bedrijven die zo 
snel groeien als zij is de volgende stap vaak Amerika, ofwel de Verenigde Staten. 
Hoewel dit over het algemeen een grote stap is op het gebied van regelingen, doel-
groepen en financiën zou het voor innocent aansluiten bij hun visie en waarden, 
evenals het vele nieuwe kansen biedt:
- In de VS breken mensen zich al jaren het hoofd over de toename van obesitas. 
innocent zou hier heel goed op in kunnen springen met het feit dat een van hun 
smoothies twee van de vijf aanbevolen stuks fruit per dag bevat. Ook kunnen ze 
externe partijen als Weight Watchers en dergelijke aantrekken.
- Veel van de vruchten die innocent gebruikt komen in Europa niet voor, maar in de 
VS wel. Hiermee kan bespaard worden op de logistiek, en het geld dat hiermee be-
spaard wordt kan gebruikt worden voor onder andere de ontwikkeling van nieuwe 
producten en efficiëntere manieren van verpakken.  
- Met zijn duidelijke aandacht voor gezond- en duurzaamheid kan innocent in de 
VS als voorbeeld of richtlijn dienen voor veel mensen en bedrijven, zoals een 
resource-merk doet. Wat innocent tevens tot een resource-merk maakt is het feit 
dat zij enkel fruit van hoge kwaliteit gebruiken, waardoor dit zeldzaam wordt. Ge-
bruikers aan de andere kant, verwachten dat het eindproduct altijd beschikbaar is. 
Deze paradox eist een goed uitgekiende marketingstrategie, en zal in de VS miss-
chien verschillen van de strategie die in Europa gebruikt wordt. Dit zal van te voren 
goed uitgezocht moeten worden.  
- Wanneer innocent in contact treedt met de gebruikers in de VS, kan dit leiden tot 
geheel nieuwe inzichten. Dit kan op het gebied van smaken - misschien hebben ze 
in de VS hele andere gewoonten op het gebied van smoothies - , maar ook op het 
gebied van het productaanbod en het soort marketing dat gebruikt wordt. 

Hoewel het vestigen in de VS dus vele kansen biedt, brengt het ook een uitdaging 
met zich mee. Er zullen misschien aanpassingen gemaakt moeten worden in het 
assortiment en de marketing, maar met een dergelijk groot bedrijf moet het wel 
zijn oorspronkelijke visie en waarden niet uit het oog verliezen. Nu worden werk-
nemers van innocent hier in Europa dagelijks bij bepaald door de waarden op wc’s 
te hangen, in de VS zal misschien een andere manier beter werken. Ook dit zal dus 
grondig uitgezocht moeten worden, zodat innocent innocent blijft - hoe groot het 
ook is. 

innocent met een uitgebreider assortiment
Een andere mogelijkheid in de toekomst is het uitbreiden van het assortiment. 
Momenteel bevat dit voornamelijk drankjes, waaronder smoothies en sappen. 
De doelgroep is inmiddels al uitgebreid met bijvoorbeeld smoothies speciaal voor 
kleine kinderen, maar er zijn nog meer dingen mogelijk:
- Wat in Europa steeds meer onder de aandacht gebracht wordt is het aantal stuks 
fruit per dag. Nu zitten er in smoothies dus al twee van de vijf aanbevolen stuks 
fruit, in winkels en fastfoodketens wordt ook steeds meer fruitsalades en direct 
eetbare porties fruit (“fruit voor onderweg”) aangeboden. Hier kan innocent ook 
op inspringen door bijvoorbeeld fruit als snack aan te gaan bieden. Evenals de 
smoothie sluit dit aan bij de waarden lekker en gezond, maar is dit een mooie 
oplossing voor gebruikers die meer behoefte hebben aan gezond vast voedsel. 
- Wanneer innocent vast voedsel tot het assortiment gaat rekenen, zou het meer 
externe stakeholders aan kunnen trekken. Zo biedt bijvoorbeeld de McDonalds bij 
het Happy Meal fruit aan, en zou het baat kunnen hebben bij het gezonde imago 
van innocent. Aan de andere kant moet innocent zich wel afvragen of het geasso-
cieerd wil worden met het minder gezonde imago van McDonalds.
- innocent gebruikt waar kan biologisch geteelt fruit, maar wanneer fruit zonder dit 
stempel lekkerder blijkt te zijn in een smoothie wordt het lekkerste gebruikt. Wan-
neer zij een aparte lijn met het label Biologisch lanceren, wat dus enkel biologisch 
geteelt fruit bevat, kan dit een aparte doelgroep aanspreken. Biologisch voedsel 
is erg in opkomst de laatste jaren, vooral bij mensen in grote steden - waar ook de 
winkels die innocent aanbieden zich voornamelijk bevinden. Behalve 
gebruikers zullen ook bepaalde telers zullen hier baat bij hebben, en zich aan 
innocent kunnen/ willen binden als externe stakeholder.



een innovatiestrategie voor innocent

Om te zien waar bij innocent het beste aan gewerkt kan worden, en waar de inno-
vatie zich dus het beste op kan richten, kijken we op welke punten in de checklist 
verbetering mogelijk is. Bij innocent richt dit zich op twee punten:
- Bekend staan als middel om doelen op lange termijn te realiseren. Dit is per 
gebruiker verschillend; de een koopt het omdat het lekker is (korte termijn) de 
ander omdat hij gezonder wil eten (korte of lange termijn) en een derde omdat hij 
weet dat innocent erg milieugericht is (lange termijn). 
- De gebruiker helpen bij het maken van complexe keuzes. Ook dit hangt weer van 
de gebruiker af; zin hebben in een smoothie en er dus een kopen is geen erg com-
plexe keuze. Gezonder willen eten of meer aan het milieu denken kan voor de ene 
gebruiker het omgooien van zijn leefstijl betekenen, voor de ander betekent het 
kleine alledaagse dingen achterwege laten of veranderen. 

Met deze punten als leidraad zou het eerste scenario, vestigingen openen in de VS, 
de meeste kansen bieden voor innocent. 
Als we kijken naar het eerste punt en ons richten op de laatste twee gebruikers 
(afvallen of gezond eten op lange termijn, en milieubewust zijn op lange termijn) 
is dit zowel bij het uitbreiden naar de VS als bij het uitbreiden van het assortiment 
toepasbaar. Wanneer we echter kijken naar complexe keuzes in de zin van het 
omgooien van een leefstijl, zullen er in de VS meer mensen zijn die daar behoefte 
aan hebben: in Europa lijdt 15,5 procent van de mensen aan obesitas, terwijl dit in 
de VS bijna het dubbele, 34 procent, is. Aangezien deze cijfers, tenzij mensen ge-
zonder gaan eten en meer bewegen, volgens deskundigen alleen nog maar zullen 
oplopen zijn Amerikanen met obesitas zowel op korte als lange termijn een goede 
doelgroep voor innocent.

Dat de doelgroep mensen met overgewicht bevat, betekent niet dat innocent zich 
neer moet zetten als een drankje dat speciaal gemaakt is voor afvallers - dit zou 
ook niet passen bij de visie en waarden.
Wel kan in de VS meer nadruk gelegd worden op de gezondheid van de producten, 
terwijl het “gewoon” een smoothie is. Mensen die willen afvallen kunnen bijvoor-
beeld gewoon smoothies blijven drinken, alleen zijn de innocent-smoothies een 
stuk gezonder. 

Wanneer de nadruk wordt gelegd op de gezondheid van de producten zullen 
mensen het ook meer gaan zien als middel dat hen kan helpen op lange termijn, 
en nog een lekker middel ook. En omdat mensen het zullen kennen als lekker maar 
gezond, zal het complexe beslissingen als “in het vervolg ga ik alleen nog maar 
gezond drinken, geen alcoholische of koolzuurhoudende drank meer voor mij” 
makkelijker maken. 

Door deze opstelling zal innocent Amerikanen een gezonder leven kunnen laten lei-
den, wat hen - op lange of korte termijn - ook vrolijker zal maken. Dit sluit dus niet 
alleen aan bij de verbeterpunten, maar ook bij de visie.

Make natural, delicious food and 
drink that helps people live well 

and die old.
- innocent
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Een interview met Innocent-oprichter Richard Reed: 
http://bit.ly/TvXpqr

Een tweede interview met Richard Reed: 
http://www.startups.co.uk/richard-reed.html

Artikel over obesitas wereldwijd uit Margriet, met als bron Stepaday:
http://bit.ly/XseOru


