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Innovatie in crisistijd
“De mooiste tijd is crisistijd”. Een opmerkelijke uitspraak die 
Marc Lammers, voormalig coach van het Nederlandse dameshoc-
keyteam, deed bij de Grand Opening van het nieuwe innovatie-
programma van het Topinstituut Food and Nutrition en Food and 
Nutrition Delta eind september. Lammers vertelde de lessen die hij 
leerde op zijn weg naar hockeygoud in Beijing: “Focus op de sterk-
tes en niet op het verbeteren van de zwaktes. Kijk naar mogelijkhe-
den en niet naar problemen.” Zijn conclusie was dat juist als er een 
crisis is – het damesteam werd tot dan toe alsmaar tweede en greep 
steeds naast de gouden plak – er kansen liggen. Voorwaarde is wel 
te blijven innoveren en het innovatieproces te versnellen.
Het betoog van Lammers was direct door te vertalen naar de wereld 
van zijn gehoor, maar liefst 500 mensen uit de foodbranche. Inno-
vatie is belangrijk voor succes, crisis of geen crisis. Sterker nog, 
juist in tijden van crisis kun je winnen van je concurrent.
Wat voor productinnovatie geldt, gaat ook op voor verpakkingsin-
novatie. In deze verpakkingsspecial van VMT wordt belicht op welke 
wijze nieuwe verpakkingen in de huidige economische malaise 
vorm krijgen. Het laat zien hoe creatief de sector met de situatie 
omspringt. Om dit te vertalen naar de terminologie van Lammers: 
er wordt gekeken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkin-
gen: een nieuwe verpakking brengen, zonder grote investeringen te 
doen in verpakkingslijnen. 
Samenwerking is belangrijk om tot innovatie te komen, vertelde 
Lammers. Hij ging te rade bij Ankie van Grunsven, een uitstapje 
naar de paardensport, en benutte ongebruikelijke technologie in 
zijn innovatieproces. Te lezen valt in deze special hoe minder voor 
de hand liggende partijen partner kunnen zijn in het innovatiepro-
ces. Bekend als contractverpakker, heeft het bedrijf Budelpack zich 
op verpakkingsinnovatie gestort. Specifieke expertise als low cost-
verpakker die in tijden van crisis uiterst bruikbaar kan zijn. Samen-
werking – of partnership – was ook de boodschap die de Grand 
Opening uitdroeg. Het voedingsmiddelenbedrijfsleven (zowel mkb 
als grote concerns) moeten samenwerken met kennisinstellingen 
om tot bijzondere innovaties te komen. De overheid ondersteunt 
dit de komende vier jaar met €100 miljoen. Duurzaamheid wordt 
daarbij inmiddels als voorwaarde aan innovatie gekoppeld. Het 
begrip is breed en kent vele facetten. In relatie tot het verpakkings-
thema van deze uitgave luidt het credo ‘groen’. Alhoewel de prak-
tijk in de foodsector is gericht op recycling en de supermarkt nog 
bijzonder weinig hernieuwbare 
foodverpakkingen telt, wordt 
voorspeld dat de ontwikkelingen 
op dit terrein snel zullen gaan. 
Tijd voor een oriëntatie? Dat kan 
op 9 december als VMT het con-
gres organiseert over ‘Groene 
verpakkingen’ (zie pag. 21). 
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De Franse vakbeurzen 
SIAL en IPA staan dit 
jaar – 17 t/m 21 okto-
ber – weer bol van de 
innovaties. Op SIAL 
vallen honderden 
innovatieve producten te bewonderen bij het 
Trends & Innovations Observatory. Bij buur-
man IPA is er de IPA Innovation Competition.

Bolletje breidt het ont-
bijtassortiment uit met 
zeven producten. Het 143-
jaar oude bedrijf verlegt 
het accent naar het ontbijt-

lunchmoment. Uit eigen onderzoek bleek dat 
de consument het merk Bolletje associeert 
met positieve kenmerken, zoals ambachte-
lijk, ontbijt en gezellig. “Het merk is al sterk, 
we kunnen nu bouwen op het merk.” 
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