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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Specificaties

Het lijkt misschien of er niets wezenlijks 
is veranderd aan het gigantische vraag-
en-antwoordspel dat internet heet. En je 
kunt lacherig doen over de onbenullig-
heid van twitterberichtjes. Toch is het ris-

kant om de impact van de huidige ont-
wikkelingen te onderschatten. Het is als 
bij een explosief mengsel: bekende 
ingrediënten kunnen in de juiste meng-
verhouding de zaken opeens volledig op 
z’n kop zetten. Wat is er veranderd sinds 
de tijd van de klassieke website?

Website versus app
Alles gaat gemakkelijker en sneller dan 
ooit tevoren. Vroeger moest je achter een 
pc actief op zoek naar informatie, nu 
komt die automatisch binnen op je 
smartphone. Het Rathenau-instituut 
noemt dit in zijn publicatie Check in/Check 
uit. De digitalisering van de openbare ruimte 
automatische relevantie. Profielen en hash-
tags (labeltjes waarmee je twitterberich-
ten zoekt en rubriceert) geven aan waar 
je interesses liggen en koppelen je met 

gelijkgestemden. Je krijgt realtime tips, 
zelfs vanaf de andere kant van de wereld. 
De gps-module weet waar je bent, zodat 
je supersnel het beste restaurant op 
loopafstand kunt vinden. Wil je informa-
tie over het product in je winkelkarretje: 
houd de streepjescode of de QR-tag voor 
de camera. Je hoeft niet eens een foto te 
nemen, het apparaat geeft met een piep-
toon aan dat de informatie binnen is.

Omschakeling
Effectief inspelen op de nieuwe commu-
nicatiemogelijkheden vergt een totaal 
andere manier van denken. Informatie-
managers van de oude stempel hebben 
moeite om die omschakeling te maken 
en ook voor marketeers en specialisten 
in de levensmiddelenbranche is het 
geen sinecure. Toch moeten ze, want 
naast grote mogelijkheden zijn er ook 
grote risico’s. Wie belang heeft bij de 
consument, moet zorgen voor een stevi-
ge positie, ook op het gebied van infor-
matie.

Food apps
Apps zijn in te delen in de categorieën 
Business process, Fun, Informatief, 
Registreren/analyseren en Socialize. De 
categorie Fun overheerst, maar de ande-
re zijn in opkomst. Op het terrein van 

food zien we steeds meer apps waarmee 
je kunt meten of je gezond leeft. Er zijn 
nu apps als CalorieTeller en GoodGuide 
die vergelijkbaar zijn met de eetmeter-
website van het Voedingscentrum. 
What’s on my food (www.whatsonmy-
food.org) geeft de consument informatie 
over residuen van pesticiden op groenten 
en fruit en in andere levensmiddelen.
De betrouwbaarheid van dit soort apps 
hangt natuurlijk sterk af van de kwaliteit 
van de onderliggende database met 
gegevens over voedingsstoffen in pro-
ducten. Twijfels wekt een door het Japan-
se NTT Communications ontwikkelde 
app (http://tinyurl.com/SayCheeseApp) 
die op grond van een foto van je bord 
beoordeelt hoe (on)gezond je eet. 

Leefstijl
Ook op het terrein van leefstijlbegelei-
ding verschijnen verschillende apps. Op 
www.thecarrot.com vind je apps om fitter 
te worden, te werken aan een lagere 
bloeddruk, voor diabetesbegeleiding, 
enzovoorts.
Het is niet altijd even duidelijk welke 
organisaties de apps aanbieden en wat 
hun doelstellingen zijn. Doet men geen 
concessies aan zijn commerciële drijfve-
ren? Hoe (medisch-)wetenschappelijk 
verantwoord zijn de toepassingen? 

Smartphones vliegen als 

warme broodjes over de 

toonbank. Talloze apps 

worden gepubliceerd. Volgens 

IT-specialist Gartner zal het 

aantal downloads uit de app 

store dit jaar oplopen tot 17,7 

miljard. Wat kunnen apps 

betekenen in de wereld van 

productspecificaties en food 

business?

Het nut van apps voor de voedingsmiddelenindustrie 

Wake App, you Food!

‘Naast grote mogelijkheden 
zijn er grote risico’s’

Recepten apps zijn bijzonder talrijk Appie van Albert Heijn
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Etiketten
Uit respectabele bron komt De Etiketten-
wijzer van het Voedingscentrum (www.
voedingscentrum.nl/mobiel.aspx), die 
informatie geeft over etiketten, E-num-
mers en keurmerken. Het Voorlichtings-
bureau Brood heeft de Brood App 
(mobiel.brood.net) met informatie over 
brood en broodrecepten.
Recepten apps zijn overigens bijzonder 
talrijk. Soms vormen ze een slimme 
ingang voor het eigenlijke belang van de 
aanbieder. Albert Heijn heeft de Appie, 
die op basis van de recepten die je kiest, 
een boodschappenlijst opstelt in de vol g-
orde waarin je de producten aantreft in 
de schappen van jouw plaatselijke super-
markt.

Risico’s
De nieuwe ontwikkelingen stellen bedrij-
ven ook voor problemen, vooral vanwege 
de onbeheersbaarheid van sociale net-
werken, die steeds bepalender zijn voor 
de beeldvorming over mensen, merken 
en bedrijven. Niet voor niets worden zelfs 
revoluties geschreven op het conto van 
de sociale netwerken. Het potentiële 
sneeuwbaleffect bij geruchten en menin-
gen is groter dan ooit. Dat houdt grote 
risico’s in, al dateert het klassieke voor-
beeld over dat alcoholvrije bier van ver 
voor de huidige sociale netwerken. 

Crowdsourcing
Sommige bedrijven verkiezen daarom de 
vlucht naar voren. De laatste jaren is het 
zogeheten crowdsourcing populair: het 
op een slimme manier betrekken van 

consumenten bij een product, of bij het 
ontwikkelen van nieuwe producten en 
diensten, om zo te werken aan een posi-
tief imago.
Maar welke strategie een bedrijf ook 
kiest, het is altijd beter dan afwachten. 
Niches zullen onmiddellijk door concur-
renten worden gevuld. Geen bedrijf kan 
zich permitteren om terrein braak te 
laten liggen, daarom moet het niveau van 
dienstverlening, consumenteninforma-
tie, enzovoorts, gelijke tred houden met 
de nieuwe mogelijkheden.

Food business
Voorheen was het ontwikkelen en gebrui-
ken van mobiele toepassingen kostbaar. 
Nu ligt de drempel een stuk lager, zodat 
‘Business Apps’ voor veel meer bedrijven 
een interessante mogelijkheid zijn om 
efficiënter te werken. Dergelijke business 
apps worden beschikbaar gesteld aan 
een selecte groep gebruikers die met een 
wachtwoord toegang krijgen. Enkele 
voorbeelden.
Inspecteurs van het Kwaliteits Controle 
Bureau (KCB) gebruiken voor fytosanitai-
re inspecties van groenten en fruit een 
app waarmee de afhandeling van inspec-
ties en het vrijgeven van het product 
sterk is versneld. 
Aan het Groenten en Fruit-Portaal van het 
Productschap Tuinbouw is een app toege-
voegd die handelsbedrijven en telers kun-
nen raadplegen voor Europese en Russi-
sche residunormen en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen in de teelt.
De VWA werkt met mobiele toepassingen 
voor certificering en controle. Hiermee 

wordt met een mobiele app registratie op 
locatie uitgevoerd. Door informatie- 
uitwisseling met een centrale database 
wordt een elektronisch dossier opgebouwd 
en hebben controleurs ter plaatse toegang 
tot informatie over eerdere controles. 
Dat waren slechts een paar voorbeelden 
van hoe dergelijke apps kunnen bijdra-
gen aan een betrouwbare en efficiënte 
dataverzameling. Ook leveranciersaudits 
en labinspecties zijn hiervoor voor de 
hand liggende terreinen.

Kansen
Er is nog veel werk aan de winkel. De ont-
wikkelingen zorgen voor een vervagende 
grens tussen business en consumer en 
ook de grens tussen online en offline ver-
vaagt. De food business moet zich terde-
ge oriënteren hoe ze vanuit deze ontwik-
kelingen kansen kan benutten in de 
bedrijfsprocessen en de relaties met con-
sumenten.

Het nut van apps voor de voedingsmiddelenindustrie 

Wake App, you Food!

Henk Aarts 
H. Aarts, business consultant, Q-ray Wageningen, 0317-

471371, www.q-ray.nl

Iedereen kent de gewone 
streepjescode, maar inmiddels 
bestaan er nieuwe coderingen 
en tags die rechtstreeks toegang 
geven tot allerlei informatie. 
Deze zijn ook te gebruiken voor 
business apps en consumenten 
apps.
Een QR-code (Quick Response, 

www.qrcode.nu) is een tweedimensionale 
streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door 
Denso-Wave. De informatie in de QR-tag kan 
bestaan uit een URL, contactinformatie (vCard), 
een agenda-afspraak, telefoonnummer of tekst.

Microsoft heeft een eigen tag 
ontwikkeld (tag.microsoft.com) 
op basis van High Capacity Color 
Barcodes (HCCB). Deze vallen op 
door de kleuren, driehoekjes en 
andere vormen. De tag is een 
link naar een server waardoor is 
te achterhalen waar en wanneer 
de tag is gescand en zelfs door 

welk type mobiel. Een schat aan marketinginfor-
matie.

In Japan en Engeland heeft het gebruik van 
deze codes al een grote vlucht genomen: zie bij-
voorbeeld een vermakelijke tv-commercial op
www.tesco.com/apps.

Barcodes en tags

What’s on my Food Etikettenwijzer van het Voedingscentrum

QR-code

High Capacity 
Color Barco-
des
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