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  is product-
vernieuwing een motor om omzet

en winst voor de toekomst te kunnen
blijven genereren. Wie investeert in
innovatie, neemt risico, want een
terugbetaling vindt pas op langere
termijn plaats en soms leidt het tot
verlies. Maar de noodzaak om toch te
blijven vernieuwen en aan te passen,
is duidelijk. Dit was een belangrijk
uitgangspunt tijdens de bijeenkomst
Food Design, uitdagingen, vernieuwin-
gen en knelpunten, gehouden op de
Wageningen Business School, bedoeld
voor ontwikkelaars in het midden- en
kleinbedrijf. Toch is innovatie niet
altijd vanzelfsprekend. Mathijs
Dekker van de afdeling Product
Design van de business school somde
de reacties op die naar voren komen
als mensen in bedrijven iets nieuws
moeten doen. Ze zullen vast herken-
baar zijn: ‘Dat kan nooit; da’s veel te
duur; waarom veranderen, we doen
het al jaren zo; laten we realistisch

blijven; we houden het in het achter-
hoofd; als dat iets zou zijn, dan had
een ander het al lang bedacht; sinds
wanneer ben jij hier de expert; dat is
een goed idee, maar daar zijn we nog

niet klaar voor...’ Met dergelijke hou-
dingen komt er natuurlijk weinig van
de grond.

Tijdens zijn inleiding, die vooraf
ging aan een aantal parallel lopende
workshops, legde Dekker nog uit dat
in de agri-foodsector de vernieuwing
enerzijds is georiënteerd op het pro-
duct en anderzijds op de consument.
Er is een voortdurende wisselwerking
nodig tussen de markt met consu-
menten en de ontwikkelaars die met
de producten bezig zijn, waarbij het

accent aan het verschuiven is naar de
consument. ‘De makers van nieuwe
producten zijn beperkt door een aan-
tal randvoorwaarden op het gebied
van voedselveiligheid, natuurweten-
schappelijke mogelijkheden, juri-
disch-wettelijke mogelijkheden en
natuurlijk de hoeveelheid kapitaal die
beschikbaar is. Maar daarnaast is
vooral passie van mensen van belang
die zich door de hele keten van de
voedselproductie bewegen’.

Producten

‘Luisteren naar de stem van het product’
Nederland moet innoveren om als kennisland weer mee

te tellen in de top van Europa. Er is zelfs een platform

voor opgericht (zie kader). De ontwikkeling van nieuwe

producten is een belangrijk onderdeel van innovatie. De

afgelopen maanden vonden twee workshops en een sym-

posium over innovaties in de voedingssector plaats.

Voeding Nu ging een kijkje nemen.

 

‘Sinds wanneer ben jij hier de expert,

laten we realistisch blijven’

Om tot vernieuwing te komen, speelt ook motivatie een belangrijke rol. De in nood gekomen

bemanning van de Apollo 13 en hun grondbegeleiders waren nooit zo creatief geweest als ze niet

zo gemotiveerd waren om het probleem, het naar de aarde laten terugkeren van de bemanning, op

te lossen.
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Producten

Veranderen    Maar hoe ontsnappen
bedrijven nu aan de onwil van mede-
werkers om te veranderen? In de
workshop over productontwikkeling
was te merken dat het creatief naden-
ken over nieuwe producten in ieder
geval ook leuk kan zijn. Gert Poppe,
adviseur en trainer bij het innovatie-
bedrijf InnoQ in Valkenswaard, die al

jaren advies geeft aan grote en kleine
bedrijven, legde in zijn workshop uit
hoe ‘Systematic Inventive Thinking’
werkt. Met zijn model konden de
deelnemers van de workshop syste-
matisch naar nieuwe producten en
mogelijkheden zoeken.

Uitgangspunt voor veel innovaties is
een brainstormsessie in een bedrijf,
waarbij het ook volgens de meeste
workshopdeelnemers goed is als er
geen regels of randvoorwaarden zijn.
Iedereen kan daarbij zijn zegje doen,

er wordt geen kritiek op elkaar geven
of op elkaars ideeën, ‘ins blaue hin-
ein’, zullen we maar zeggen. Het is
terecht dat mensen zo denken, merkte
Poppe op, maar hij nuanceerde dat.
Uit experimenten waarin werd geke-
ken naar creativiteit is naar voren
gekomen dat als mensen beperkt zijn
in hun mogelijkheden, de creativiteit
toeneemt. ‘Mensen worden gedwon-
gen om creatiever te zijn als ze
beperkt zijn’, aldus Poppe. ‘Vaak
komen er in een vrije sessie zoveel
ideeën los dat je door de bomen het
bos niet meer ziet. Door dicht bij
bestaande producten te blijven, kun je
ook vernieuwen. Er wordt vaak veel
informatie uit de markt verzameld,
bijvoorbeeld via focusgroepinterviews
of telemarketing. Maar dat kan ieder-
een. De concurrenten doen het en
daarmee onderscheid je je dus niet
van de ander. Je moet wel luisteren
naar de stem van de consument, pro-
beren te achterhalen wat de latente
wensen zijn, maar wij zeggen: luister
bij vernieuwing ook naar de stem van
je product’. En met een uitspraak van
Bill Gates onderstreepte hij dit: ‘If you

have enough information to make a
business case, you’re too late’.

Als voorbeeld van innovaties die
dicht bij het product zijn gebleven,
had Poppe een waterpas bij zich,
waarmee het eenvoudig is in één keer
een lichte helling af te meten. De
waterpas is eeuwenoud en sindsdien
weinig vernieuwd, maar dit nieuwe
product blijkt een succes. Of neem de
kranten als Metro en Spits. Ze hebben
geen abonnees, maar zijn gratis
omdat ze hoofdzakelijk draaien op
advertentie-inkomsten. En een suc-
cesproduct in de voedingssector is het
Senseo koffiezetapparaat, waardoor
het idee van een kopje makkelijk te
zetten espresso zelfs voor keukenprin-
sen met twee linkerhanden werkelijk-
heid wordt.

Weglaten    Nadat Poppe de ver-
schillende denkmethoden om syste-
matisch nieuwe producten te beden-
ken had uitgelegd, gingen de aanwezi-
gen aan de slag met de zogenoemde
Sacrifice-methode. Hierbij is het de
bedoeling om van een bestaand pro-
duct systematisch onderdelen weg te
laten, waarna een virtueel ander pro-
duct kan ontstaan. Als voorbeeld was
melk gekozen. Om een beetje een
gevoel te geven waar dat dan heen
gaat: als je van melk de witte kleur
weghaalt, een zichteigenschap, wat
houd je dan voor product over, en
wat kun je verder bedenken? Door in
groepjes anders naar producten te kij-
ken, ontstaan gaandeweg al tal van
ideeën, nieuwe vormen of oplossin-
gen voor problemen. ‘Deze methode
zet mensen vaak op het spoor van
volledig nieuwe ideeën omdat we bij
het denken over nieuwe producten
meestal de neiging hebben om onder-
delen te gaan toevoegen’, aldus Poppe.

In een tweede testcase was het de
bedoeling om nieuwe toepassingen of
alternatieven voor een strijkplank te
vinden. Dat leverde aardig wat nieuwe
ideeën op en was een openbaring
voor de  deelnemende manager van
Johma die nog nooit zelf had gestre-
ken. En daarmee is tijdens de work-

‘Mensen worden creatiever als ze

worden beperkt’

AP
PELMOES

Of vierkante appel-

moesstaafjes uit een

tube ook echte

marktkansen hebben,

is de vraag.
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shop ook gebleken dat het verstoken
zijn van enige ervaring geen belem-
mering hoeft te zijn voor het krijgen
van ideeën.

Nieuw patatje met    Op de
Hogeschool Larenstein in Velp vond
in januari het congres Innovation
Inspiration 2005 plaats met ook een
aantal workshops voor de deelne-
mers. In de sessie Creatief Denken
van Alexander Heijnen van het trai-
nings- en adviesbureau KreaNova in
Zutphen, kwam ook een strijkplank
voorbij. Sinds jaar en dag zoeken
mensen naar verlichting van het
strijkwerk, door steeds maar weer
betere strijkijzers te ontwikkelen. Er
bestaat zelfs een apparaat dat volledig
automatisch een overhemd kreukvrij
kan stomen. Maar je kunt het strijk-
werk ook op een andere manier aan-
genamer maken. Eén creatieve oplos-
sing op dit gebied heeft in Engeland
een ware rage veroorzaakt. Op een
overtrek is een dame in bikini afge-
beeld. De bikini is gedrukt met een
inktsoort die bij verhitting doorzich-
tig wordt. Door het strijken toont de
beach-babe haar ware gedaante, en
zie: het strijken kan opeens niet meer
lang genoeg duren. Voor wie op man-
nen valt, zijn er drie versies met stevi-
ge chippendale-types verkrijgbaar.

In de aansluitende workshop moes-
ten de deelnemers in groepjes een
nieuw gerecht bedenken door op de
eigenschappen van een ‘patatje met’ te
variëren. Door de kenmerkende
eigenschappen als aardappel, frituur,
zout en mayonaise te vervangen door
alternatieven, en hier (met behulp
van een dobbelsteen) nieuwe combi-
naties mee te maken, ontstonden in
korte tijd een groot aantal nieuwe
gerechten. Als klap op de vuurpijl
werden voor alle gerechten klinkende
nieuwe namen bedacht, die in het
schap van de supermarkt niet zouden
misstaan. Of vierkante appelmoes-
staafjes uit een tube ook echte markt-
kansen hebben, is een tweede, maar er
komt heel wat nieuws uit zulke ses-
sies.

Jongleren    Een derde bijeenkomst
over innovatie is gehouden door de
Nederlandse Vereniging voor
Voedingsleer en Levensmiddelen-
technologie in Wageningen. Tijdens
het symposium Innoveren is Jongleren
vertelden tal van vertegenwoordigers
van bedrijven en instellingen op
welke manier ze (vooral) succesvol
nieuwe voedingsproducten introdu-
ceerden. Opvallend waren de Franse
magnetronfrietjes van Aviko die in
no-time met een krokante korst op
tafel kunnen komen. Volgens het
bedrijf hadden deze nooit kunnen
worden ontwikkeld als niet zo nauw
was samengewerkt met de maker van
de verpakking.

Ook de 1,2,3... soep van Honig viel
op, waarmee de consument in vijf
minuten een ‘verse’ soep kan berei-
den. Minder succesvol - en eigenlijk
het enige minder geslaagde product

dat op de dag werd aangestipt - was
een eerdere introductie van Honig,
een woksoep. De naam zegt het al: de
consument kon hiermee, samen met
roerbakgroenten, in de wok een soep
bereiden. Het vernieuwende idee is

echter niet opgepikt, maar het bedrijf
gaat gewoon door met innovaties.
En dat kan alleen maar door 
niet stil te blijven zitten.

Ter gelegenheid van het symposium Innoveren is

Jongleren op 16 december bracht de NVVL een

gelijknamige publicatie uit. Meer informatie:

www.nvvl.nl.

Nederland moet innoveren
Innovatie is een belangrijk onderdeel van het
huidige regeringsbeleid. In 2003 is er een plat-
form voor opgericht, onder voorzitterschap van
de minister-president. Er zitten vooraanstaande
vertegenwoordigers in van bedrijven, maat-
schappelijke organisaties en overheden. De
doelstelling: Het Innovatieplatform zal plannen
opstellen en een visie ontwikkelen teneinde een
impuls te geven aan innovatie in Nederland als
motor van productiviteitsgroei en economische
ontwikkeling. Het kabinet verwacht dat het
Innovatieplatform concrete aanbevelingen zal
doen die als basis kunnen dienen voor beleids-
vorming én -uitvoering. Daarnaast geeft de vor-
ming van het Innovatieplatform een stimulans
aan bedrijfsleven en kennisinstellingen om zelf
initiatieven te ontplooien ter versterking van het
innovatief vermogen van de Nederlandse econo-
mie. ‘Het platform heeft de opdracht vertaald
naar een koploperspositie in 2010 in de
Europese kenniseconomie’, zo is te lezen in de
brochure Werken aan innovatie, start van het
innovatieplatform, die afgelopen jaar uitkwam
ter gelegenheid van het eerste jaar van het
bestaan. 

Volgens het platform is de essentie van inno-
vatie vernieuwing van producten, diensten, pro-

cessen of organisatievormen, waarbij het kan
gaan om ingrijpende innovaties (zoals een
nieuw medicijn), om meer ‘incrementele’ ver-
nieuwing (zoals een lichtere mobiele telefoon)
of over combinaties van verschillende producten
of diensten (denk aan de fotocamera in het
mobiele telefoontoestel). 

Volgens minister president Balkenende is na
het eerste jaar van het platform de conclusie te
trekken ‘dat er veel goed onderzoek is, maar dat
het slecht lukt om de resultaten van dat onder-
zoek om te zetten in nieuwe producten en dien-
sten. De onderzoeker en de ondernemer staan
met de rug naar elkaar... Innovatie komt pas op
gang in een innovatief klimaat, een werkomge-
ving met nieuwsgierige mensen die bereid zijn
te leren. Dat vergt een cultuur waarbinnen
ruimte is om te excelleren, te ondernemen en
risico’s te nemen. Die cultuur heeft ons land op
dit moment nog niet. Het platform is zich er van
bewust dat cultuurverandering een proces is dat
traag verloopt. Het komt niet op gang door er
veel over te praten, maar juist door in beweging
te komen, door actief veranderingen door te
voeren in de praktijk’, aldus de voorzitter van
het Innovatieplatform. 

Nieuw gerecht met eigenschappen van

patatje met


