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InhoudBespiegelingen

Efficiënt innoveren
Efficiënt produceren is het thema van deze VMT. Effi
ciënt produceren door inline te meten. Plantmanagers 
krijgen de benodigde informatie om in een vroeg sta
dium bij te sturen, met minder afkeur van product als 
gevolg. Efficiënt produceren door de waterfootprint uit 
te rekenen. Zo komen bedrijven te weten waar in de 
keten het meeste waterverbruik plaatsvindt. Efficiënt 
produceren door efficiënt met reststromen om te gaan. 
In plaats van te spreken over reststromen, moet 
gedacht worden in waardevolle bijproducten. Zo is wei 
in de zuivelindustrie allang geen restproduct meer en in 
de consumptieijsindustrie zijn hoogwaardige toepas
singen van restproduct te vinden. IJs dat bij misproduc
tie vrijkomt wordt vergist. Er ontstaat gas en warmte dat 
geschikt is voor elektriciteit en stadsverwarming. 
Buiten het thema Efficiënt produceren valt het artikel 
over innovatie. Een recent gepubliceerd rapport van 
XTC Food Innovation laat zien dat gemak en genieten 
de twee belangrijkste consumententrends zijn. Gemak 
betekent makkelijk te openen verpakkingen en eten 
waar en wanneer de consument dat wil. Genieten bete
kent een nieuw smaakje of exotische ingrediënten. 
Genieten staat voorop, met gezondheid of ethiek als 
belangrijke tweede propositie. Maar valt het artikel over 
innovatie eigenlijk wel buiten het thema Efficiënt pro
duceren? Direct betrokken op de productie, moeten 
nieuwe smaakjes ook worden gefabriceerd of van ver 
komen. Hoe staat het met de productieomstandig
heden op de plek waar ‘de innovatie’ wordt gemaakt? 
Vereiste het aanpassingen in de productie? Wordt er 
efficiënt omgegaan met water?
Innovatie in producten is geen op zichzelf staand 
onderwerp. Het heeft invloed op de hele keten. Leuk, 
zo’n nieuwe verpakking, maar hoe wordt die verwerkt 
nadat de consument het zakje, doosje of potje heeft 
weggegooid? In het artikel over hoogwaardig herge
bruik van reststromen, Cradle to Cradle heet dat, wordt 
het voorbeeld van vloerbedekkingfabrikant Desso aan
gehaald. Het bedrijf haalt versleten vloerbedekkingen 
bij klanten op. Deze vormen dan weer de basis voor een 
nieuw product. Een mooi voorbeeld van hoe innovatie 
zelfs een vorm van efficiënt produceren kan zijn.
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