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Steve Jobs in food?  

De ontwerpen van Apple zijn tot 
in de puntjes doordacht. Een 
strak vormgegeven buitenkant, 
een herkenbaar logo, een verpak-
king met uitstraling en zelfs het 
binnenwerk moet een plaatje zijn 
om naar te kijken. Steve Jobs 
vond dat zijn producten er als 
massaproduct nog gelikt uit zou-
den moeten zien. In een vroeg 
stadium van het ontwerpproces 
nam hij zijn ontwerpers mee naar 
de fabriek van Tiffany’s gebrand-
schilderde glaslampen in New York om hen te laten 
zien hoe perfect een product ook in grote aantallen 
kan worden gemaakt. Jobs wilde absoluut geen con-
cessies aan kwaliteit doen én hij bezat de gave om 
zich in te leven in gedrag van gebruikers dat ze zelf 
nog niet kenden. Jobs overzag de gehele keten van 
ontwerp tot gebruik. Dat gekoppeld aan een unieke 
kijk op medewerkers, consumenten en commercie 
bleek de sleutel tot zijn succes.

Ook de voedingsmiddelenindustrie doet veel R&D 
naar nieuwe producten. Altijd zoekt men het perfec-
te product dat in grote hoeveelheden kan worden 
vervaardigd. Niet alleen de grondstoffen, ook de 
productiemethode en de smaakhoudbaarheid van 
het product dragen bij aan de beleving van de con-
sument. Het product moet natuurlijk ook nog per-
fect verpakt worden, om het te beschermen, te dis-
tribueren en de inhoud te communiceren. 

Binnen food is er ruimte voor betere oplossingen, 
maar er wordt nog te veel in hokjes gedacht, vaak 
omdat organisaties nog hiërarchische bestuursstruc-
turen hebben. Nieuwe matrix-structuren en open 
innovatiemodellen dragen – zo leert Jobs – bij aan 
een andere kijk op oplossingen. Een ketengerichte 
ontwerpaanpak waarbij marketing en verkoop, pro-
duct-, proces- en verpakkingsontwikkeling vanaf het 
begin hand in hand gaan, is zeker een belangrijke 
factor voor succesvolle toekomstige product-/verpak-
kingsoplossingen. Zonder concessies.

Waarom doen we dat als foodsector dan nog zo wei-
nig? Waarom zijn bijvoorbeeld veel gesealde verpak-
kingen nog steeds een uitdaging om te openen? En 
waarom heeft de consument vaak nog hulpgereed-
schappen nodig om verpakkingen te openen? Omdat 
wij de processen nu eenmaal zo hebben ingericht? 

Daarnaast moeten we, net als Jobs, oplossingen aan 
gaan bieden die consumenten nu nog niet kunnen 
benoemen, maar wel heel graag willen. Duurzaam, 
verantwoord in alle opzichten en intuïtief gebrui-
kersvriendelijk. 

Vandaar de vraag: wanneer gaat u op zoek naar de 
Steve Jobs in uw bedrijf?
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ABN Amro: ‘Goed herstel en 
geringe impact recessie’ 
De agrarische sector en de voe-
dings- en genotmiddelenindus-
trie hebben zich goed hersteld 
van de recessie van 2008/2009. 
De impact van de 15 februari 
afgekondigde nieuwe recessie 
lijkt beperkt, aldus ABN Amro in 
het rapport ‘Sectoren in stress’. 
Na de recessie in 2008/2009 
heeft de voedings- en genotmid-
delenindustrie zich de afgelopen jaren krachtig hersteld, vooral door 
sterk gestegen prijzen. Daarnaast ontwikkelde de export zich gunstig 
waarbij die naar Oost-Europa, met name Rusland, sterk steeg. De 
gestegen omzet heeft er niet voor gezorgd dat bedrijven meer reser-
ves hebben opgebouwd. Oorzaak zijn de sterk gestegen prijzen voor 
grondstoffen die de fabrikanten slechts in beperkte mate en ver-
traagd konden doorvoeren. Marges staan onder druk. De nieuwe 
recessie zal een beperkte impact op de sector hebben aangezien de 
afzet van veel producten relatief conjunctuur-ongevoelig is. De agra-
rische sector zal nauwelijks hinder ondervinden van de recessie,  
verwachten de bankiers. Sommige luxe producten of producten met 
een hogere toegevoegde waarde, bijvoorbeeld snijbloemen, planten 
en luxere vleessoorten, zullen een beperkte hinder ondervinden. 
Goedkopere producten zullen daar juist van kunnen profiteren.
Zowel de retail als de horeca hebben zich onvoldoende hersteld van 
de recessie in 2008/2009, terwijl de impact van de nieuwe recessie als 
hoog wordt ingeschat. De consument houdt de hand op de knip. 
Supermarkten hebben als enige branche in de retail de crisis goed 
doorstaan. In beide branches blijft de faillissementsgraad hoog, 
aldus het rapport.

www.abnamro.nlQQ

Weggooiwijzer
Albert Heijn, voorlichtingsorga-
nisatie Milieu Centraal en uit-
voeringsorganisatie Nedvang, 
introduceren de Weggooiwijzer. 
Deze wijzer bestaat uit logo’s 
op eigen merk-producten van 
de supermarkt die laten zien 
hoe klanten de verschillende 
verpakkingsonderdelen het 
beste kunnen weggooien. De 
Weggooiwijzer gaat uit van vier 
gangbare stromen van verpak-
kingsafval: papier, glas, plastic 
en restafval. De Weggooiwijzer 
zal voor het eerst te zien zijn op 
de puur & eerlijk biologische 
yoghurtproducten van Albert 
Heijn. Andere supermarkten en 
producenten mogen het logo 
ook gebruiken op hun verpak-
kingen. 

www.milieucentraal.nlQQ

Alpro
Alpro breidt zijn productengam-
ma uit met plantaardige drinks 
die gemaakt zijn van amande-
len of hazelnoten. In februari 
zijn Alpro Amandelmelk en 
Alpro Hazelnootdrink in de 
supermarkten verschenen. Met 
deze nieuwe producten wil 
Alpro meer plantaardige keuze 
bieden aan de consument. Ber-
nard Deryckere, CEO Alpro: “De 
nieuwe producten zijn een ech-
te revolutie. Ze scoren op 
smaak, zijn gezond en volledig 
plantaardig.” Alpro paste ook 
zijn logo aan. De sojaboon werd 
vervangen door een zon die 
opkomt achter een groen 
blaadje. Het woord ‘Soya’ is  
vervangen door de belofte 
‘Enjoy Plant Power’. 

www.alprosoya.nlQQ

_VMT0512_D   6 22-02-2012   16:07:53




