
Verkade koekjes en chocolade; wie is er niet mee opgegroeid? 
Wie op zoek gaat naar de roots van het huidige Koninklijke 
Verkade moet ruim 130 jaar terug. Naar het jaar 1886. Toen richtte 
Ericus Verkade in Zaandam de Zaansche Brood en Beschuit fa-
briek op. Vandaag de dag worden op dezelfde locatie nog steeds 
elk jaar duizenden tonnen van de heerlijkste lekkernijen gemaakt.
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Familiebedrijf
Ruim 100 jaar stond de Verkade-familie 
aan het roer van Koninklijke Verkade. In 
1990 werd Verkade verkocht aan het toen-
malig beursgenoteerde United Biscuits. 
25 jaar later, na omzwervingen via verschil-
lende private equity-partijen, werd 
Koninklijke Verkade in 2015 opnieuw 
onderdeel van een familiebedrijf; de 
wereldwijd opererende multinational 
Yildiz. Yildiz richtte binnen haar gelederen 
het snackfoodbedrijf pladis op. Van 
dit bedrijf maakt Koninklijke Verkade nu 
deel uit.

Dual brand strategy
Pladis streeft naar groei in de markten 
waarin zij opereert en acteert volgens haar 
wereldwijde missie 'Promissing Happyness 
to the Wolrd with Every Bite'. In Nederland 
streeft Koninklijke Verkade groei na door 
continu te bouwen aan haar bestaande 
merken en door het volgen van een zoge-
naamde dual brand strategy in zowel koek 
als chocolade. Door het toevoegen van 
merken aan de bovenzijde van de markt 
weet Verkade nieuwe consumenten 
aan zich te binden. Zo is onder meer 
eind 2017 het premium chocolade 
merk Godiva toegevoegd op de 
Nederlandse markt en zag eind 
2018 McVitie's in Nederland het 
levenslicht.

Koen Regout
In 2017 is Koen Regout binnen-

gehaald als managing director Koninklijke 
Verkade / commercial director pladis 
Benelux. Zijn doel? De gedroomde groei 
bewerk stelligen! Voor Regout was de keus 
voor Verkade een hele logische. Hij was 
namelijk eerder al marketing directeur bij 
dit mooie bedrijf. 'Voor mij was het een 
warme thuiskomst. Ze weten dat ik Verkade 
een warm hart toe draag. Het is dan mak-
kelijker samen aan de wedstrijd beginnen.' 
Om de gewenste groei te behalen, gaat 
Koen ver nieuwen; pladis en daarmee 
Verkade moet opereren als een startup. 
Het bedrijf moet de wendbaarheid krijgen 
om snel be slissingen te nemen. Dusdanig 

dat het moederbedrijf pladis het snelst 
groeiende foodbedrijf wordt.

Dat Koen de aangewezen persoon is om 
Verkade te leiden, blijkt wel uit zijn cv. Hij 
is geboren in 1971, studeerde economie 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en volgde het general management pro-
gram aan Harvard. Na zijn studies wis-
selde hij FMCG-managementfuncties af 
met het operationeel management van 
ziekenhuizen in conflictgebieden. Dit 
deed hij voor Artsen zonder Grenzen in 
Zuid-Sudan, Congo en de Somali Region. 
Inmiddels heeft hij ruim 20 jaar ervaring 
in marketing en sales.

Van harte uitgenodigd
Tijdens de Cornerbijeenkomst van 
18 april vertelt Koen Regout u hoe het is 
om wederom onderdeel te zijn van een 
familiebedrijf, over de dual brand strate-
gies, en over de plannen voor 2019. U 
bent samen met uw (zakelijke) partner 
e/o collega van harte uitgenodigd. 
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
Donderdag  20 juni 2019: 
-  Zaanse Haringparty

Vrijdag 13 september 2019:
-  Feestelijk 35-jarig 
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Unieke rondleiding in Verkade Experience
Voorafgaand aan de presentatie door Koen Regout kunt u om 16.00 uur een unieke 
rondleiding meemaken in de Verkade Experience. Deze rondleiding wordt speciaal 
voor Cornerbezoekers gegeven door Tom Verkade. De familie Verkade heeft al die 
jaren alle historische zaken goed bewaard. In 2008 is midden in het Zaans Museum 
de Verkade Experience geopend. Hier laten onder meer duizenden foto’s, reclame-
posters, verpakkingen, blikken en drie werkende productielijnen voor chocolade, 
biscuit en waxine zien hoe het bedrijf de afge lopen 130 jaar opereerde. Dat mag u 
natuurlijk niet missen! U kunt zich voor deze rondleiding melden bij de balie van het 
Zaans Museum. Gaat u niet mee met de rondleiding, dan ontvangen we u graag op 
de gebruikelijke tijd van 17.00 uur.
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