
Succes van nieuwe producten hangt af van de mate
waarin een product aansluit bij de wensen van con-
sumenten. Consumentgeoriënteerde productont-

wikkeling kan een bijdrage leveren aan het succes van een
product. Deze wijze van productontwikkeling neemt
behoeften van consumenten als uitgangspunt. Het pro-
duct en de productietechnologie zijn daarvan een afgelei-
de. Voor een consumentgeoriënteerde productontwikke-
ling is inzicht nodig in de perceptie van de consument en
van diens behoeften en wensen. Daarnaast is het van

belang te weten hoe deze moeten worden vertaald naar
producteigenschappen. In dit artikel gaat het om de derde
factor die belangrijk is bij consumentgeoriënteerde pro-
ductontwikkeling, namelijk hoe productontwikkelaars de
perceptie van consumenten al dan niet integreren in het
productontwikkelingstraject. 

Opvattingen
Productontwikkeling is een complex en multidisciplinair
proces met een belangrijke rol voor de productontwikke-
laar. Productontwikkelaars hebben verschillende achter-
gronden: een technologische, een marketing- of een voe-
dingskundige achtergrond. Ook zijn ze werkzaam in ver-
schillende afdelingen van een bedrijf of eventueel vanuit
een extern bedrijf.

Productontwikkelaars hebben grote invloed op het ont-
wikkelproces, de productie en de producteigenschappen
van het eindproduct en daarmee op de kans van slagen
van een productontwikkelingstraject. Ze zijn de interme-
diair tussen consumentenwensen, trends, productie en
producteigenschappen. Het is daarom interessant meer
inzicht te krijgen de opvattingen van productontwikke-
laars over de verschillende elementen van het traject.
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Behoeften van consumenten worden vaak als uitgangspunt genomen

voor ontwikkeling van producten. Maar hoe denken en handelen

productontwikkelaars in de praktijk? Onderzoeker Siet Sijtsema kwam

tot vier werkwijzen: De productontwikkelaar is georiënteerd op kosten,

technologie, klant of consument. Deze oriëntatie heeft een positieve

dan wel negatieve invloed op succesvolle productontwikkeling.

Succes product staat of valt met 

Siet Sijtsema*

PRODUCTINNOVATIE

Samenvatting
In de werkwijze van productontwikkelaars kunnen vier

oriëntaties worden onderscheiden. Zo kunnen technologie

of kosten als uitgangspunt worden genomen. Deze uit-

gangspunten zijn gerelateerd aan meer traditionele werkwij-

zen. De productontwikkelaar kan ook georiënteerd zijn op

klanten of consumenten. In deze gevallen wordt gebruik

gemaakt van moderne en interactieve methoden. De vier

oriëntaties zijn gerelateerd aan opvattingen van productont-

wikkelaars over variabelen die het falen van producten beïn-

vloeden, het werken met modellen en interne en externe

samenwerking.

Abstract
Four orientations of product developers are revealed. Tech-

nology and cost orientation are related to the use of more

traditional work methods. Customer and consumer orienta-

tion are related to the use of more modern and interactive

work methods. These four orientations are related to diffe-

rent opinions about factors influencing failure of products,

attitudes towards working with models, and internal and

external cooperation.
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denken en doen productontwikkelaar
Nemen ze allemaal consumentenwensen als uitgangs-
punt? Hoe denken ze over aspecten die samenhangen met
het floppen of geen (groot) succes worden van nieuwe
producten? Wat is hun houding ten aanzien van het wer-
ken met modellen? En hoe denken ze over interne en
externe samenwerking? Deze studie is een verkenning van
de wijze waarop productontwikkelaars denken en hande-
len gedurende het productontwikkelingtraject.

Oriëntaties
Verschillende onderwerpen werden in vragenlijsten aan
productontwikkelaars voorgelegd (zie kader). Aan de
hand van stellingen werd gevraagd naar de wijze van
gebruik van informatiebronnen, het belang van informa-
tie over bepaalde onderwerpen, het werken met modellen
die helpen het productontwikkelingtraject te structureren,
en het belang van interne en externe samenwerking. De
antwoorden werden afgezet op een 5-punts Likert-schaal,
lopend van oneens, enigszins oneens, neutraal, enigszins
eens, eens.

Op basis van de respons werden vier groepen van stel-
lingen samengesteld met elk een bepaalde gerichtheid
ofwel oriëntatie. De eerste groep richtte zich op consu-
mentenwensen, marktonderzoek en brainstormsessies
met de consument. Deze groep werd ‘consumentenoriën-
tatie’ genoemd. De belangrijkste stelling bij deze oriënta-
tie op consumentenwensen werd door 60% van de
respondenten met ‘eens’ en 26% met ‘enigszins eens’
beantwoord.

De tweede groep bestond uit stellingen gebaseerd op
technologie en techniek en werd benoemd als ‘technolo-
gieoriëntatie’. De stelling ‘uitgaan van technologie’ werd
door 36% van de respondenten met ‘eens’ en 36% met
‘enigszins eens’ beantwoord.

De derde groep was georiënteerd op maatschappelijke
ontwikkelingen, externe samenwerking en brainstorm-
sessies met medewerkers en vertegenwoordigde de groep
‘klantenoriëntatie’. De belangrijkste stelling bij deze

oriëntatie was uitgaan van maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Hiermee was 38% van de respondenten het ‘eens’ en
29% het ‘enigszins eens’.

De vierde groep nam winst en kosten als uitgangspunt
bij productontwikkeling en werd geïnterpreteerd als ‘kos-
tenoriëntatie’. De belangrijkste stelling ‘uitgaan van kos-
ten’ werd door 28% van de respondenten met ‘eens’ en
45% met ‘enigszins eens’ beantwoord. Tabel 2 vermeldt
welke stellingen passen bij welke oriëntaties.

Persoonlijkheden
Gevraagd werd in hoeverre iemand zich een bepaalde
eigenschap toedicht die van belang is voor zijn of haar
werk. Productontwikkelaars met een technologische
denkwijze bleken zichzelf vooral precies te vinden. Creati-
viteit, innovativiteit en doorzettingsvermogen waren de
persoonlijkheden die juist bij de op de klant georiënteerde
productontwikkelaars hoger scoorden. De productont-

wikkelaar die kosten als uitgangspunt nam, noemde zich-
zelf behoedzaam.

Niet werd onderzocht of deze eigenschappen ook daad-
werkelijk aanwezig waren of slechts gewenst werden
geacht door de desbetreffende persoon. Een conclusie die
wel mag worden getrokken is dat het in een productont-
wikkelingsteam belangrijk is om een evenwicht te hebben
tussen verschillende persoonlijkheden.

Falen
De vier oriëntaties hadden een verschillend beeld van de
variabelen die invloed hebben op het falen van producten.
De productontwikkelaar die de klant centraal had staan in
zijn of haar werkwijze vond externe samenwerking een
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Methode
In totaal zijn 166 vragenlijsten verspreid. De respons was 58 (35%). Er deden evenveel

mannen als vrouwen mee aan het onderzoek, allen met een grotendeels technologische

achtergrond.

Tabel 1 Achtergrondvariabelen van de productontwikkelaars uit het onderzoek

Variabele Categorie Percentage 

Leeftijd 20 – 30 30%

31 – 40 39%

41 – 50 16%

> 51 9%

Non response 6%

Grootte van het bedrijf  1-50 2%

(aantal werknemers) 51-150 20%

151-500 23%

>500 55%

Non response 0%

Grootte productontwikkelingsteam 1-3 20/5

(aantal deelnemers) 4-6 32%

7-10 7%

> 10 41%

Non response 7%

Samenwerking met externe bedrijven None 32%

(aantal bedrijven) 1-3 45%

4-7 14%

>7 7%

Non response 2%

Nieuwe producten per jaar 1-2 20%

(aantal producten) 3-5 38%

6-10 20%

>10 18%

Non response 4%

Tabel 2 Stellingen per oriëntatie (++: hoge bijdrage/score, +: matige bijdrage/score)

Ik ga uit van ….. bij productontwikkeling Consument Technologie Klant Kosten 

Consumentenwensen ++ 

Techniek ++ + 

Sensorisch onderzoek ++ + + 

Technologie ++ 

Verpakkingstechnologie ++ + 

Winst ++

Kosten ++

Brainstormsessies met consumenten ++ + 

Marktonderzoek ++ + 

Maatschappelijke ontwikkelingen ++ 

Kwaliteit + ++ 

Brainstormsessies met medewerkers ++ + 

Externe samenwerking ++ 

Productontwikkeling is 

een complex en multidisciplinair

proces



factor bij het falen van producten. De productontwikke-
laar die technologie als uitgangspunt nam, vond sen-
sorisch onderzoek, ketensamenwerking, interne expertise
en de bedrijfsfilosofie invloed hebben op het falen van
producten. Verpakkingstechnologie en sensorisch onder-
zoek waren juist voor de productontwikkelaar die vanuit
het perspectief van de consument dacht en werkte
invloedrijke factoren bij het floppen van producten.

Modellen
In deze steekproef werkte 38% van de 55 respondenten
met modellen die het productontwikkeltraject structure-
ren, 36% werkte niet met modellen, en 26% gaf een neu-
traal antwoord.

Productontwikkelaars die vooral werkten vanuit een
kostenbenadering vonden het werken met modellen com-
plex. Productontwikkelaars die letten op de klant vonden
het werken met modellen een rationeel proces dat struc-
tuur en uitdaging biedt. Hieruit blijkt een duidelijk posi-
tievere houding ten aanzien van het werken met modellen
bij de laatste groep dan bij personen die vanuit kosten
handelen.

Informatie
Productontwikkelaars informeren zich door (in afnemen-
de mate van belangrijkheid) populair wetenschappelijke
tijdschriften, het bijwonen van congressen en het lezen
van wetenschappelijke tijdschriften. Opvallend was dat de
productontwikkelaar die vanuit de consument dacht en
werkte hoger scoorde op informatievoorziening via inter-
net.

Productontwikkelaars verschillen van mening over de
onderwerpen die voor hen van belang zijn. De consu-
mentgeoriënteerde productontwikkelaar hechtte waarde
aan informatie over consumententrends en voedselveilig-
heid en kreeg bovendien ideeën voor nieuwe producten
door informatie over trends. Een technologiegeoriënteer-
de productontwikkelaar kreeg juist ideeën door informa-
tie over voedselveiligheid. De productontwikkelaar die
zijn of haar denken liet leiden door de klant was gericht
op informatie over de internationale handel en putte
ideeën voor nieuwe producten uit informatie over voeding
en gezondheid, de internationale keuken en buitenlandse
producten.

Samenwerken
De op kosten georiënteerde productontwikkelaars vonden
het extern samenwerken een risico voor het bedrijf. Per-

sonen die het ontwikkeltraject meer vanuit de klant bena-
deren, waren van mening dat interne en externe samen-
werking juist nuttig waren.

Invloed
De verschillende oriëntaties bij productontwikkelaars op
aspecten gerelateerd aan consumentgeoriënteerde pro-
ductontwikkeling zullen de wijze waarop het productont-
wikkelingproces wordt ingevuld, beïnvloeden. Het gaat
dan om zaken als de mate waarin de wensen van de con-
sument als uitgangspunt worden genomen in het pro-
ductontwikkelingstraject maar ook het wel of niet werken
met modellen die structuur kunnen geven aan het proces,
en de wijze waarop de productontwikkelaar informatie
verzamelt.

Voor het ontwikkelen van succesvolle producten is het

daarom van belang dat er wordt samengewerkt met mede-
werkers uit verschillende afdelingen of achtergronden. In
eerste instantie is het belangrijk dat er voldoende aan-
dacht is voor de perceptie van de consument. Dat is
immers een essentieel element van consumentgeoriën-
teerde productontwikkeling. In het team dienen daarom
beslist productontwikkelaars met consumentenoriëntatie
en klantenoriëntatie vertegenwoordigd te zijn.

Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld
welk percentage van de productontwikkelaars consu-
mentgeoriënteerd werkt. Duidelijk is wel dat er verschil-
lende oriëntaties zijn met ieder een eigen invloed op het
ontwikkelen van nieuwe producten. Een evenwicht in ver-
schillende persoonlijkheden is van belang voor een suc-
cesvol productontwikkelingsteam. ■
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Productontwikkelaars zijn de 

intermediair tussen consumentenwensen, trends,

productie en producteigenschappen

Graag geziene gezondheid
Niets is zo alledaags als eten en niets is de afgelopen eeuw

zo ingrijpend veranderd als de positie van ons eten. We zien

dat productontwikkeling in tijden van overvloed vraagt om

een consumentgeoriënteerde productontwikkeling. Het ver-

talen van consumentenwensen naar producteigenschappen

is echter een moeilijke en complexe stap. Dit promotieonder-

zoek had tot doel het vertalen van de consumentenwens

‘gezond’ naar eigenschappen van voedingsmiddelen. In het

onderzoek is die vertaalslag in vier stappen gemaakt.

Op basis van sociaal-psychologische literatuur werd een

voedselperceptiemodel opgesteld. Hierin werden vier deter-

minanten van voedselperceptie onderscheiden: het individu

(demografie, fysiologie, psychologie en houding), het pro-

duct (eigenschappen en productiesysteem), de sociale omge-

ving van het individu (gezin en maatschappij) en het con-

sumptiemoment (tijd en plaats).

Vervolgens werd in expressieve en associatieve groepsdis-

cussies met consumenten de gezondheidsperceptie vastge-

steld. In deze discussies werd aan de hand van tekeningen

en schilderijen een cognitief (kennis) en een affectief (emo-

tie) beeld van gezondheid en voeding ontrafeld.

Daarna werd bij 344 consumenten getoetst in hoeverre

producteigenschappen en attributen, zoals vastgesteld in de

groepsdiscussie, aan gezondheid werden gerelateerd. Dit

kwantitatieve onderzoek geeft antwoord op vragen als: Is

‘gezond’ gerelateerd aan natuurlijk, onbewerkt, biologisch

of vers? 

Voorts werd op dezelfde wijze de gezondheidsperceptie

van 56 productontwikkelaars gemeten en inzicht verkregen

in de oriëntaties van hun werkwijze bij productontwikke-

ling.

De eerste drie stappen worden in volgende artikelen in

VMT beschreven. In dit artikel is de vierde stap beschreven

waarin inzicht wordt verkregen in de rol van de perceptie

van de productontwikkelaar in het productontwikkelings-

proces.
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