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Marktactueel

Stelling: ‘Voedingsmiddelenbedrijven  
verdienen te weinig aan innovaties’

a)  Eens. De condities voor innovatie zijn 
ongunstig zodat het rendement niet 
terecht komt bij het bedrijf dat inves-
teert.

b)  Oneens. Bedrijven verdienen hun 
investering ruimschoots terug.

c)  Meer samenwerking tussen de par-
tijen in de keten is nodig om de inves-
tering terug te verdienen

d)  Anders , namelijk …

Albert Zwijgers, innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta, 
zucht, want niets is zo moeilijk om uit te drukken als wat de 
effecten van onderzoek en ontwikkeling in de omzet en de 
winst zijn. “Verschillende onderzoeksinstellingen hebben 
allemaal een andere methodiek ontwikkeld om het rende-
ment van R&D te bepalen. Het probleem met food is dat het 
een mandje van disciplines is van landbouw naar marketing 
en commercie.” Volgens Zwijgers komen in alle schakels 
van de voedingsmiddelenindustrie innovaties voor. “Op het 
gebied van marketing en in het productieproces worden 
innovaties gerealiseerd. Alleen zie je ze niet terug in het pro-
duct. Er wordt te veel gekeken naar het product in het schap. 
Ook het renoveren van voedingsmiddelen door minder zout 
of vet toe te voegen, is innovatie.” Toch zijn er zeker zaken 
die beter kunnen. Meer ketensamenwerking is nodig en er 
komen te weinig compleet nieuwe producten op de markt, 
vindt de innovatie-expert. 
De FNLI  vindt dat het rapport van ABN-AMRO duidelijk 
maakt dat meer geld voor innovatie niet vanzelf tot meer 
rendement leidt en kiest voor d. “Integendeel zelfs”, zegt 
adjunct-directeur Murk Boerstra. “Het is van groot belang 
hóe dat geld besteed wordt: het rapport breekt een lans 
voor open innovatie in strategische netwerken waarin 
gelijkwaardige partners snel van elkaars sterke punten kun-
nen profiteren. Daarnaast wijst men er terecht op dat de 
levensmiddelenindustrie (nog) beter moet nadenken over 
het beschermen van innovatieve producten tegen namaak, 
hoe lastig dit soms ook is met de beschikbare juridische mid-
delen.”  
Jaap Prins, senior consultant bij Berenschot, ziet veel in meer 
samenwerking in de keten om de investering terug te ver-
dienen. “Het probleem zit hem dan ook niet in het al of niet 
innoveren, maar veel meer hoe hier aan te verdienen. Hier 
valt op dat, in tegenstelling tot andere industrietakken, de 
discussie in voedingsmiddelen nog steeds gericht is op het 
verdelen van de marge. Helaas maakt dat de koek niet gro-
ter, maar heeft wel scheve ogen als gevolg en een groeiend 
wantrouwen. Andere industrieën kijken veel meer naar de 
hele value chain. Resultaat is echt samenwerken met de leve-
rancier op basis van wederzijds vertrouwen en ook dat er een 
behoefte groeit tot het spreken van dezelfde taal. Elkaars 
belangen begrijpen in plaats van het uitvoeren van een 
audit. Een richting in plaats van een target. Een outcome in 
plaats van output. We zullen zien waar de huidige crisis ons 
brengt. Het succes van Toyota lag ook in de diepe financiële 
crisis in Japan gedurende de jaren zestig.”
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‘Investeren in innovatie leidt 
niet tot meer rendement’
Hogere investeringen in R&D-activiteiten in de voedingsmidde-
lenindustrie resulteren niet in meer rendement. Dat blijkt uit het 
onderzoeksrapport ‘Samen excelleren in innovatie en efficiency’ 
van ABN AmRo.
Dit betekent niet dat bedrijven niet meer in R&D moeten investe-
ren, maar dat er een klimaat wordt geschapen waarin innovatie 
wel kan leiden tot een reëel rendement, stelt Niels Dijkman, sector 
banker agrifood van ABN AmRo. 
In de praktijk zijn de condities voor innovatie zo ongunstig dat de 
gecreëerde waarde onvoldoende terechtkomt bij het bedrijf dat 
investeert. Het rapport beschrijft hoe deze condities kunnen veran-
deren.
Een slechte onderhandelingspositie naar grote afnemers toe en 
veelvuldige imitatie bepalen sterk het ongunstige klimaat. De 
schaal en kwaliteitseisen voor innovaties worden steeds hoger. De 
druk neemt toe, terwijl de terugverdienperiode korter wordt. De 
faalkans is zo groot dat voedingsmiddelenbedrijven risicomijdend 
verdrag vertonen.
De voedingsmiddelenindustrie moet sterker worden ten opzichte 
van de retail en er moet vooral worden gestreefd naar samenwer-
king. “De ieder-voor-zich-mentaliteit van de voedingsproducenten 
en supermarkten werkt contraproductief”, aldus Dijkman.
• www.abnamro.nl

Vette honger
Niet een lege maag, maar 
juist het eten van vet voedsel 
zorgt voor meer honger. Het 
hongerhormoon ghrelin wordt 
geactiveerd door vet uit voedsel 
om de spijsvertering te optima-
liseren en vet in het lichaam op 
te slaan. Voorheen dacht men 
dat ghrelin vooral na een peri-
ode van vasten of vlak voor een 
maaltijd in hoge concentraties 
in het lichaam aanwezig was. 
Het draagt de naam hongerhor-
moon omdat het de hersenen 
dusdanig stimuleert dat een 
hongergevoel ontstaat.
• www.nature.com

Ontwerpwedstrijd
Bastiaan Jongerius Architecten 
gaat de nieuwe kaasmakerij van 
Cono Kaasmakers ontwerpen. 
Het bureau ontwierp al eerder 
de weipoederfabriek van de 
kaasfabrikant. Cono schreef 
een wedstrijd uit voor het 
bedenken van de nieuwe kaas-
makerij. Een beoordelingscom-
missie koos het ontwerp van 
Jongerius uit drie voorstellen. 
Volgens de commissie toont het 
concept aan dat modernisering 
en uitbreiding van de kaasma-
kerij goed verenigbaar is met 
de status van de Beemster als 
werelderfgoed.
• www.cono.nl

“Overgewicht bij kinde-
ren heeft dezelfde effec-
ten als mishandeling.”
Anonieme arts, in: De 
Pers, 21 juni.

Mishandeling


