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Management
Thema: Innovatie

Innoveren werkt beter als je

dat samen doet met partners,

zo bleek op het Nationale In-

novatie Event. Essentieel is wel

dat die partners dezelfde drive

hebben om het doel te berei-

ken. Welke initiatieven en mo-

gelijkheden zijn er voor bedrij-

ven in de food?

Een en al beweging en activiteit, dat ka-
rakteriseerde het Nationaal Innovatie
Event op 7 december in De Fabrique in
Maarssen. Het innovatieplatform had de
locatie zorgvuldig gekozen. De voormali-
ge mengvoederfabriek, waar vroeger olie
uit noten en zaden werd geperst en het

restafval tot mengvoeder werd vermalen,
heeft een nieuwe bestemming gekregen
als kartbaan en evenementengebouw. De
lezingen en workshops van het Innovatie
Event vonden plaats in zalen met namen
als Meelzolder, Perserij en Jutekelder. De
aanwezigheid van kennisinstellingen,
samenwerkingsverbanden en bedrijven
uit verschillende sectoren bood inspiratie
aan de ruim 2000 deelnemers. Minister-
president Jan-Peter Balkenende, tevens

voorzitter van het Innovatieplatform, gaf
het belang aan van het Innovatie Event:
“Versterking van het innovatief vermogen
kan alleen als je het samen doet.” 
In de toekomst ziet Balkenende een com-
binatie van ‘high tech’ en ‘high touch’: de
globaliserende samenleving vol techno-
logie gaat hand in hand met de ‘zorg
voor de buurman’. Hij verwacht ingrij-
pende veranderingen in de economie
vanwege de noodzaak tot duurzame pro-
ductie en de aandacht voor sociale inno-
vatie. Food & Flowers is een van de sleu-
telgebieden waarin het Innovatieplat-
form extra wil investeren om innovatie te
versnellen.

Drinkgroenten
Een voorbeeld van samenwerking in het
sleutelgebied Flowers & Food is de Task
Force Beschikbaarheid Groenten en
Fruit. Hierin werken AGF Promotie Ne-
derland, Plantum (waaronder Rijk Zwaan)

en het Productschap Tuinbouw samen
aan concrete projecten om de consump-
tie van groente en fruit te verhogen. Met
het nuttigen van een slok drinkgroenten,
aangeboden door een dame beschilderd
met bodypaint in fruitige kleuren, gaf
Balkenende het startschot voor de Task-
force.
Naast drinkgroenten zijn schoolfruit,
sportfruit, werkfruit en vendingmachines
met ‘coolfruit’ manieren om vraag en
aanbod van groente en fruit beter op
elkaar af te stemmen. Nieuwe producten,
bijvoorbeeld verse gemaksvoeding, moe-
ten de consumptie van groente en fruit
verhogen. Op dit moment bedraagt die
consumptie nog geen 50% van de aanbe-
volen hoeveelheid. Veel wordt ook ver-
wacht van minigroenten zoals komkom-
mer en tomaat. Qua formaat zijn ze ge-
schikt als snack en met hun aantrekke-
lijke kleur en uiterlijk verleidelijk genoeg
als gezonde tussendoortjes.

Innoveren doe je samen

Voorwaarde voor innovatie is de kunst van anders denken.
Karola Asche van Choices and Changes liet in een workshop
zien hoe je dat kunt leren. Essentieel is het activeren van de
rechter hersenhelft, die meestal het onderspit delft ten op-
zichte van de analytische, logisch denkende linkerhelft. Het
gaat in eerste instantie vooral om het ‘afleren van patroon-
denken’. Een oefening hiervoor is het lezen van ‘kleurwoor-
den’ in een andere kleur, bijvoorbeeld het woord ‘geel’ ge-
schreven met groene letters. Lezend met de linker hersenhelft
lees je de letters, dus geel, kijkend met de rechter hersenhelft
zie je de kleur, en noem je dus groen. Degelijke oefeningen
zorgen voor het gebruik van een groter gedeelte van de herse-
nen dan de 3% die in gebruik zijn voor logisch denken.

Na enkele ‘losmaakoefeningen’ gingen deelnemers aan de
slag met een fictief bedrijfsprobleem. De begeleiders van
Choices and Changes gaven eerst ruimte om zoveel mogelijk
ideeën te spuien. Daarbij stimuleren ze alle zintuigen, bij-
voorbeeld met geur en kleur, zodat niet-alledaagse oplossin-
gen ontstaan. Vervolgens kiest de groep daaruit op een ori-
ginele manier de ideeën die passen binnen de vastgestelde
kaders, zoals geld en tijd. In de workshop leverde het anders
denken bijzondere ideeën en enthousiaste deelnemers op. In
de praktijk kan een bedrijf daarna verder aan de slag met de
geconcretiseerde plannen.

Anders denken

De Fabrique vormde een inspirerend decor voor de workshops, lezingen en
stands op het Nationaal Innovatie Event.

‘We willen optimale voeding
aanbieden van voor de zwangerschap

tot aan hoge leeftijd’

Foto: Innovatieplatform
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Innovatiemotor
De Food & Nutrition Delta, een samen-
werkingsverband van meer dan 90 partij-
en op het gebied van voedingsinnovatie,
presenteerde op het Event haar toe-
komstvisie. “Samenwerking in de hele
onderzoeksketen staat centraal, met als
doel zo een ‘innovatiemotor’ te genere-
ren”, zo verwoordde Tjerk Gorter, in het
dagelijks leven Director Corporate Inno-
vation bij Friesland Foods. Een aantal
kennisinstellingen, universiteiten en gro-
te bedrijven werken al enkele jaren sa-
men in Wageningen Centre for Food
Sciences (WCFS). In de nabije toekomst
ziet Gorter vooral in toegepast onderzoek
ook een belangrijke rol weggelegd voor
het MKB. Om de ‘innovatiemotor’ te kun-
nen realiseren, hebben Food & Nutrition
Delta en WCFS een businessplan inge-
diend bij de ministeries van EZ en LNV.
Behalve aan samenwerking wordt daarin
ook expliciet aandacht besteed aan het
overdragen van kennis.
Pre- en probiotica, voedselveiligheid en
‘food for mood’ zijn enkele van de onder-
zoeksgebieden voor de toekomst. Een

prominente plaats is ingeruimd voor on-
derzoek naar gewichtsbeheersing en ver-
zadiging, dat moet leiden tot smakelijke
voedingsmiddelen die het verzadigings-
gevoel verhogen en honger onderdruk-
ken. “We willen optimale voeding aan-
bieden van voor de zwangerschap tot aan
hoge leeftijd”, aldus Gorter. 

Keten
“Samenwerken is nodig om te innoveren,
maar het is wel het moeilijkste dat er is”,
maakten Henk van Oosten en Ger Vos
van het Innovatienetwerk duidelijk. In
hun project ‘de kas als energiebron’ heb-
ben ze ervaren dat een revolutionair
nieuw idee alleen tot een concreet pro-
ject kan worden als er “een paar gekken
zijn die erin geloven” en er ruimte en tijd
is om ideeën te ontwikkelen.
Formele platformen ontaarden snel in
praatgroepen, is de ervaring van Van
Oosten en Vos:  “Mensen zitten vaak vast
op hun eigen eiland en zijn moeilijk en-
thousiast te krijgen voor een revolutio-
nair nieuw idee.” In plaats van stimulans
en steun hebben ze desinteresse en te-

genwerpingen ontmoet. Hun advies: wel
de argumenten van de ‘remmers’ meene-
men, daarna doorgaan met de enthousi-
astelingen.
De overgang van ‘idee ontwikkelen’ naar
‘commerciële haalbaarheid’ heeft het
Innovatienetwerk onderschat bij dit pro-
ject. Van Oosten: “In de beginfase heb je
conceptuele denkers nodig, maar dat zijn

niet persé de mensen die vervolgens in
een commercieel consortium thuishoren.
Daarvoor moet je juist commerciële par-
tijen hebben.”
Inmiddels is de haalbaarheid van ‘de kas
als energiebron’ aangetoond en wordt
hard gewerkt aan een pilot. Van Oosten
en Vos zijn het eens: “Innoveren vraagt
een lange adem. Je moet echt in een idee
geloven om dat vol te houden.”

Annemarie Barbier-Schenk
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‘Samenwerken is nodig om te
innoveren, maar het is wel het
moeilijkste dat er is’

Een model met bodypaint in
fruitige kleuren bood
ministerpresident en voorzit-
ter van het Innovatieplatform
Jan-Peter Balkenende drink-
groenten aan. 


