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Economie & Bedrijven

Wederom waren veel mensen uit de food-
sector naar het jaarlijkse congres van de 
stichting Food Valley in het mooie Cine-
Mec in Ede gekomen. Wel minder dan in 

2009, toen de conferentie werd gecom-
bineerd met een internationale bijeen-
komst. Ook leek het aantal mensen dat 
daadwerkelijk aanwezig was kleiner dan 

de ‘list of delegates’ aangaf. Desalniet-
temin was het een geanimeerde bijeen-
komst met een goed gevuld Food Plaza 
waar volop innovaties te zien waren. Een 
prima gelegenheid om ‘business’ te doen 
voor de op innovatie gerichte netwerker 
in de foodbranche.

Verandering
‘Business’ en ‘money’, en meer specifiek 
businessmodellen ofwel verdienmo-
dellen, vormden dit jaar het centrale 
thema van de Food Valley-bijeenkomst. 
De foodsector lijkt wat minder door de 
recessie te worden getroffen dan andere 
branches, maar de resultaten staan wel 
degelijk onder druk. Zweeds manage-

mentgoeroe Jonas Ridderstråle gaf in een 
inspirerend betoog zijn visie op de vier 
veranderingen die gaande zijn.
Allereerst wees Ridderstråle op het weg-
vallen van gecentraliseerde structuren. 
“Maatschappelijk gezien groeit de hoe-
veelheid kennis exponentieel. Dit vraagt 
nieuwe organisatievormen die zijn geba-
seerd op netwerken. De kennis is niet 
meer bij één persoon onder te brengen.”
“Voorspellen is niet meer mogelijk. De 
wereld is te complex geworden”, ver-
volgde de Zweed met de tweede verande-
ring. Creëren is nu het devies volgens de 
managementgoeroe. “En onderdeel van 
de innovatiestrategie is omgaan met ver-
gissingen en het leren van fouten.” Daar-
bij is het volgens Ridderstråle belangrijk 
te realiseren dat de sociaal-economische 
omgeving voortdurend verandert en dat 
het verschil tussen ‘the best and the rest’ 
toeneemt.
De laatste verandering die Ridderstråle 
schetste heeft alles te maken met de 
intermenselijke relaties. Hij wees op het 
belang van gevoel in de hedendaagse 
business. “Mensen moeten geloven in 
wat je doet om zaken met je te willen 
doen.” Aansluitend daarbij gaf hij zijn 
gehoor tot slot het advies: “Think, feel 
and do differently. Be the change.”

Duurzame waardecreatie
Het centrale thema van de presentatie 
van CEO Cees ’t Hart was eveneens ver-
andering. “Bij FrieslandCampina zijn 
we gegaan van een push- naar een pull-
strategie. Nu is het tijd voor duurzame 
waardecreatie.” ’t Hart schetste hoe in 
het klassieke businessmodel van de coö-
peratie alles draaide om melk. Nu Fries-
landCampina is uitgegroeid tot een groot 
concern is er naast de coöperatie een NV 
geplaatst. “Boeren runnen geen bedrijf 
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‘Business’, ‘money’ en verdienmodellen waren onderwerp van gesprek op de Food Valley-
conferentie. 
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‘Think, feel and do differently. 
Be the change’
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met een omzet van negen miljard euro. 
Daarvoor zijn experts aangesteld.”
De focus op melk in het verleden, leidde 
volgens de CEO tot grote marketing-
fouten. Hij noemde als voorbeeld dat 
halfvolle melk goedkoper werd dan volle 
melk. “Halfvolle melk is een ‘light-pro-
duct’ of wel een ‘value added’-product.” 
Nu vindt valorisatie van melk zelfs plaats 
op basis van restproducten, zoals lactose 
of wei-eiwitconcentraat. “Daar zijn we 
van push naar pull gegaan.”
De komende tien jaar staan voor Fries-
landCampina in het teken van duurzame 
waardecreatie. Innovatie, startend bij de 
boeren, is belangrijk om bedreigingen 
voor de zuivelsector het hoofd te bieden, 
zo verkondigde ‘t Hart. Daarbij maakte 
hij bekend dat FrieslandCampina de 
R&D-faciliteiten concentreert in Food 
Valley. Uiteindelijk gaat het nieuwe inno-
vatiecentrum 300 medewerkers tellen.
Naast innovatief moet voor Friesland-
Campina de route naar 2020 ook duur-

zaam zijn. “We hebben niet alleen een 
businessfocus”, aldus de zuivelvoorman, 
“we willen mensen en de wereld verder 
helpen.”

Recessie nog niet ten einde
Dagvoorzitter en economisch journalist 
Mathijs Bouman onderschreef dat bedrij-
ven meer moeten zijn dan een winstge-
vende ondermening. “Corporate social 
responsibility is een van de positieve 

aspecten van de huidige recessie.”
Bouman gaf zijn gehoor mee dat de 
economische crisis nog niet voorbij is. 
“Alleen in Azië is er sprake van herstel. In 
de westerse wereld lijkt de handel aan te 
trekken, maar nog altijd zijn we ver ach-
ter op het niveau van 2008.” De econoom 
waarschuwde voor de oorlog die lijkt te 
ontstaan op het terrein van wisselkoer-
sen. “Elk land wil de valuta goedkoop 
houden. Dat is goed voor de export.” 
Voor de lange termijn voorziet Bouman 
echter een hoge en aanhoudende inflatie 
en hoge, sterk fluctuerende prijzen voor 
commodities. “Mogelijk komen er nieu-
we ‘bubbles’ en dat is ‘fun’ voor specu-
lanten, maar slecht voor de economie.”

Verdienmodellen
In de workshops werden uiteenlopende 
businessmodellen gepresenteerd die 
lieten zien hoe bedrijven succesvol zijn 
in economisch mindere tijden. Bio+ is 
een collectief businessmodel met als 
drijvende kracht de directeur van Baltus-
sen Konservenfabriek Ruben Bringsken. 
Baltussen verwerkt volledig biologisch 
geteelde groenten tot conserven. De 
naam Bio+ spreekt tot de verbeelding 
van de klant die op zoek is naar een bio-
logisch product.
Gijs zoekt de toegevoegde waarde in 
streekproducten en heeft het verdienmo-
del gebaseerd op ketensamenwerking. 
Directeur René Bink van Streekselecties 
vertelde hoe hij de ontbrekende schakel 
is geworden voor veel kleinschalige pro-
ducenten. Onder de naam Gijs brengt hij 
de streekproducten in de supermarkt. 
Vorig jaar realiseerde Streekselecties een 
omzet van €4,2 miljoen.
Evenals FrieslandCampina gelooft DSM 
in innovatie als motor voor een succesvol 
verdienmodel. Voor de uitvoering is de 

multinational overgegaan van gesloten 
R&D naar open innovatie, vertelde busi-
ness unit director Food Specialities Rob 
Beudeker. “Innovatie alleen in handen 
leggen R&D voldoet niet meer. De kosten 
zijn te hoog, de afstemming op de markt 
vaak niet voldoende en het is een rem op 
creativiteit en snelheid.” DSM werkt nu 
mondiaal en regionaal samen met klan-
ten, leveranciers, universiteiten en start-
ups in multidisciplinaire teams.

Congresverslag
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NSure mocht uit handen van juryvoorzitter en 
directeur Topinstituut Food and Nutrition Jan 
Maat de Food Valley Award 2010 in ontvangst 
nemen. Het bedrijf ontwikkelde een technolo-
gie gebaseerd op metingen van genactiviteit, 
waarmee de kwaliteit van verse plantaardige 
producten objectief kan worden vastgesteld. 
Met de NSure-technologie is het optimale oogst-
moment te voorspellen van appels en peren. 
Direct na de oogst is in te schatten of een partij 
langdurige bewaring kan doorstaan.

Food Valley Award 2010

Managementgoeroe Jonas Ridderstråle wees 
op het belang van ‘gevoel’ in business.

Bijzondere, innovatieve hapjes waren te 
proeven.

Ook tijd voor ontspanning tijdens de confe-
rentie.

‘We zijn gegaan van een push- 
naar een pull-strategie’ 

Carina Grijspaardt-Vink

VMT_032-033.indd   33 02-11-2010   09:57:21


