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Marketing & Consument

Volgens Bordewijk zet de foodsector 
design te weinig in voor innovatie. “Dat 
komt omdat ze een verkeerd beeld van 
fooddesign hebben. Het gaat niet alleen 
om vorm; het is een denkwijze om tot 
innovatie te komen.” In een foodbedrijf 
houden marketeers en productontwik-
kelaars zich meestal bezig met innovatie. 
Bordewijk gelooft dat fooddesigners 
een waardevolle aanvulling hierop zijn, 

omdat ze van jongs af aan getraind zijn in 
creatief denken. “Ze denken niet in pro-
blemen. Het vinden van oplossingen zit 
in hun DNA.” Met een goede ontwerper 
kom je snel tot de essentie van het inno-
vatievraagstuk, betoogt Bordewijk. “Zij 
zijn getraind in het opdoen van inspiratie 
en deze te vertalen tot concrete, reali-
seerbare oplossingen.”

Pioniers
Wereldwijd zijn de Angelsaksische lan-
den verder in conceptueel denken verge-
leken met Nederland. “Woord, beeld en 
product worden als één geheel gezien.” 
Op het VMT Food Event zal Bordewijk de 
innovaties laten zien die ze tijdens een 
recente trip naar New York heeft gespot.

Nederland is wel een pionier op het 
gebied van fooddesign met de speciale 
HAS-opleiding en verschillende ontwer-
pers die zich als fooddesigner presente-
ren. Bordewijk zelf is opgeleid in Delft als 
industrieel ontwerper. Dat biedt voorde-
len om mee te denken met technische 
mensen die problemen zien in een voor-
gestelde innovatie. De Delftse ontwerper 
vindt dat je niet alleen moet volharden 
in een eigen creatieve visie. “Je moet ook 
oog hebben voor de realiteit.”

Design driven
Bordewijk gelooft in de visie van de Ita-
liaanse ontwerper Roberto Verganti. Hij 
schreef het boek: Design driven innovation. 
“Verganti stelt dat bedrijven moeten 
investeren in een netwerk van ‘interpre-
ters’ oftewel andersdenkenden.” Volgens 
de Italiaan kunnen mensen buiten het 
eigen vakgebied nieuwe betekenis geven 
aan producten of diensten. En dat is de 
kern van innovatie. “Steve Jobs ontwierp 
niet alleen een mooie mp3-speler, maar 
met de iPod een manier om muziek te 
verzamelen, beheren en kopen”, verdui-
delijkt Bordewijk. 
Een mooi Nederlands voorbeeld is Kop-
pert Cress, die zaailingen vermarkt als 
smaakmakers aan een maaltijd. “Hij gaf 
een product, onvolwassen plantjes, een 
nieuwe betekenis, namelijk als smaak-
volle component in de gastronomie. 
En natuurlijk heeft hij dit idee prima 
vermarkt met vele demonstraties en het 
cressperience-center.” 

Betekenisvol innoveren
Bordewijk geeft ook voorbeelden uit haar 
eigen werk. “Voor Shell heb ik het Britse 
Deli-to-go-concept vertaald naar pro-
ducten en diensten voor de Nederlandse 
markt. Dit is geen nieuwe betekenis 
vinden, maar de bestaande betekenis 
versterken en vertalen naar een andere 
markt.” Ze ontwikkelde een verpakking 
die de betekenis van mobiliteit onder-
streept door een haakje in de verpakking 
te integreren zodat een consument kof-
fie en brood met één hand kan dragen. 
Wraps verpakte ze in een cup die in de 
cuphouder van de auto past.
Ook hielp ze Bakker Wiltink om zich als 
vruchtenbroodspecialist neer te zetten 
door de naam ‘fruitbakkers’ te bedenken 
en een fruit- en broodlab te ontwikkelen 
waar zij samen met klanten co-creatie-
sessies organiseren. 

Iedereen praat over innovatie, maar hoe succesvol 

te innoveren is een lastig onderwerp voor velen. 

Fooddesigner Marielle Bordewijk merkt dat veel 

bedrijven een verkeerd vertrekpunt kiezen. Ze kijken 

naar de concurrent of volgen een oppervlakkige trend. 

Of verklaren consumentenonderzoek heilig. “Goede 

innovatie begint bij een visie”, betoogt de fooddesigner.

Fooddesigner Marielle Bordewijk over innovatie:

‘Omring je met 
andersdenkenden’

Marielle Bordewijk spreekt op het VMT Food 
Event op 22 maart over fooddesign en beteke-
nisvol innoveren, waarbij zij recente innovaties 
uit New York toont. Lezingen over tastedesign 
en packaging design completeren deze sessie.
 www.vmt.nl; www.studio-foodoo.nl 

Meer weten over fooddesign? 

‘Designers denken niet in 
problemen’ 

Koppert Cress is een voorbeeld van betekenisvol inno-
veren.

Dionne Irving
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