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Wetenschap
Marketing & Consument

Thema: Perceptie van gezond

Uit onderzoek blijkt dat het merendeel 
van de innovaties in de Nederlandse 
levensmiddelenindustrie vooral kleine 
verbeteringen zijn van bestaande produc
ten, zoals een nieuwe smaak vla. Trends 
en nieuwe technologieën bieden veel 
kansen voor de ontwikkeling van radicale 
innovaties, bijvoorbeeld ‘hongerstillende 
drankjes’, maar zulke producten worden 
zelden succesvol geïntroduceerd. 
Volgens Karen Janssen, die eind vorig 

jaar promoveerde aan de Radboud  
Universiteit Nijmegen, kan een product
innovatie alleen succesvol zijn als een 
consumentenbehoefte wordt vervuld en 
wanneer het product ook als zodanig 
door de consument wordt geaccepteerd. 
“Maar foodbedrijven betrekken consu
menten pas aan het eind van een innova
tietraject om het intern ontwikkelde  
product te valideren. Dat is te laat”,  
aldus de promovenda.

Effectieve methoden en maatregelen
Uit de literatuur blijkt dat de kans op een 
succesvolle innovatie wordt vergroot als 
consumenten eerder informatie kunnen 
geven over hun behoeften. Sommige 
wetenschappers zijn echter van mening 
dat consumenten niet weten wat zij in de 
toekomst willen en daarom niet kunnen 
benoemen wat hun latente (onbewuste) 
behoeften zijn. Anderen menen dat met 
de juiste methoden consumenten zijn te 

Consumenten vroeg betrekken in een innovatietraject kan leiden tot meer radicale 

productinnovaties, concludeert Karen Janssen naar aanleiding van haar promotieonderzoek. Met 

methoden zoals observatie en crowdsourcing kunnen consumenten bijdragen aan nieuwe 

inzichten voor productontwikkeling. Bedrijven moeten daar wel klaar voor zijn. “De afdelingen 

marketing en research moeten beter samenwerken om het maximale uit de consument te halen.”

Innoveren met hulp van de 
consument

Promovenda Karen Janssen: “Consumenten moeten eerder bij het innovatietraject betrokken worden.” 
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stimuleren en aan te moedigen en op die 
manier kunnen bijdragen aan nieuwe 
inzichten.
Janssen onderzocht welke methoden en 
organisatorische maatregelen het effec
tiefst zijn voor het proactief betrekken 
van consumenten in radicale productont
wikkeling. “Door consumenten te vragen 
wat zij willen, dus reactief onderzoek, 
zullen alleen stapsgewijze verbeteringen 
aan het licht komen: ze antwoorden wat 
ze vandaag willen. Door consumenten te 
stimuleren buiten hun huidige referentie
kader te treden, worden blinde vlekken 
zichtbaar, dus wat ze in de toekomst 
wensen. Dit is proactief onderzoek.”

Conceptueel raamwerk
Janssen ontwikkelde een conceptueel 
raamwerk waarmee ze proactieve consu
mentenonderzoeksmethoden relateert 
aan de verschillende fasen in een innova
tietraject én aan soort van innovatie. Ze 
deelde het ontwikkelproces van radicale 
innovaties op in drie fasen: de ontdek
kingsfase, de ontwikkelingsfase en de 
commercialiseringsfase. Daarnaast 
onderscheidde ze drie soorten radicale 
innovaties (zie tabel 1):
– Technologisch nieuw 

(nieuwe technologie/bestaande con
sumentenbehoefte)

– Trendbrekend nieuw 
(bestaande technologie/latente con
sumentenbehoefte)

– Een doorbraakproduct 
(nieuwe technologie/latente consu
mentenbehoefte)

Onderdeel van het onderzoek van Jans
sen was het in kaart brengen van de ver
schillen in consumentenonderzoek per 
type van radicaalheid. Hiervoor liet ze 
een team van experts, dat niet betrokken 
was bij de ontwikkeling van deze innova
ties, een aantal levensmiddelenproduc
ten in de drie categorieën indelen. “Het 
bleek niet zo zwartwit te zijn als mijn 
raamwerk suggereert”, herinnert ze zich. 

Van de twintig beoordeelde producten 
waren de experts het slechts over het 
Senseoapparaat eens dat het een door
braakproduct was. Het is voor externe 
mensen lastig te beoordelen hoe nieuw 
een technologie voor een bedrijf is en 
aan wat voor soort behoefte het tege
moet wil komen.
“De huidige aanpak van de bedrijven is 
dat ze consumenten pas aan het eind van 
het innovatietraject, de commercialise
ringsfase, inschakelen”, vertelt Janssen. 
Als voorbeeld geeft ze de ontwikkeling 
van OptimelControl, het hongerstillende 
drankje dat nu niet meer in de schappen 
ligt. Het bedrijf wilde inspelen op de 
trend van ‘functionele voeding’. Het ont
wikkelde een zuiveldrankje dat honger
signalen onderdrukt. “De R&Dafdeling 
had kennis van het eetlustremmende 
ingrediënt Fabuless van DSM en ontwik
kelde het drankje. Pas op het moment 
dat het eindproduct klaar was, kwam de 
marketingafdeling in actie. Zij onder
zocht hoe de nieuwe technologie het bes
te verwoord kon worden richting de con
sument. Uit het consumentenonderzoek 
bleek dat de bewoordingen ‘drankje dat 
de eetlust bij de volgende maaltijd remt’ 
het beste aansloot. 
Janssen: “Bij aanvang van de ontwikke
ling is niet onderzocht of de consument 
wel op een hongerstillend drankje zat te 
wachten. Wellicht dat er een blijvende 

innovatie was ontstaan als consumenten 
eerder waren geraadpleegd.” 

Meer interactie
Volgens Janssen bevordert de scheiding 
tussen de afdelingen R&D en marketing 
de vroege participatie van consumenten 
niet. “Meer interactie tussen R&D, mar
keting en de consument is nodig om een 
innovatie naar een radicaler niveau te til
len.” Om dit mogelijk te maken, moet de 

marketingafdeling niet alleen worden 
afgerekend op kortetermijnsuccessen, 
maar ook de tijd krijgen om aan radicale 
innovaties te werken, vindt Janssen. De 
langetermijnvisie en bijbehorende ont
wikkelingstijd is er nu alleen voor de 
R&Dafdeling. Desondanks zal de 
inbreng van beide afdelingen verschil
lend zijn bij projecten die verschillen in 
soort radicaalheid. “R&Dprofessionals 
ontwikkelen nieuwe technologieën en 
marketeers zoeken latente consumenten
behoeften. Voor trendbrekende nieuwe 
producten zijn vooral marketeers aan zet 
om de latente consumentenbehoeften te 
herkennen, de technologie is immers 
bestaand. Bij technologisch nieuwe pro
ducten zullen vooral R&Dmedewerkers 
betrokken moeten zijn om de nieuwe 
technologie uit te leggen aan de consu
menten. De marketeers moeten er in 
deze projecten op toezien dat de consu
mentenbehoefte wordt herkend, aldus 
Janssen.”

‘Observatie, lateraal denken en 
crowdsourcing halen het 
maximale uit de consument’

Karen L. Janssen, Driving the Food Market, Proactive 
Consumer Involvement to Support Radical Product Inno-
vation, Radboud Universiteit Nijmegen, 2011, ISBN 978-
90-817459-0-1, k.janssen@fm.ru.nl, promotoren: Prof. dr. 
B. Dankbaar, Prof. dr. J. de Wit, co-promoter: Dr. G.A.N. 
Visser.

Antwoord: De mate van betrokkenheid bij langetermijnontwikkeling is een uitda-
ging. Marketingprofessionals zijn vaak kort verbonden aan projecten. Zij ronden 
(met succes) een ontwikkelstap af om vervolgens de carrièreladder te beklimmen. 
Nieuwe mensen doen het op hun manier nog eens over. Veel betrokkenen wor-
den niet afgerekend op het falen van het eindproduct omdat zij inmiddels andere 
functies bekleden. Door projectleden meer eigenaar te laten zijn van het concept 
en verantwoordelijkheid te geven voor de complete ontwikkeling, zullen zij eer-
der en gerichter onderzoek kunnen doen.

Stelling: Voor een succesvolle afloop van radicale innovatietra-
jecten moeten werknemers zich ten minste vijf jaar 
binden aan het innovatieproject (dit proefschrift).
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ringen), early adopters (open voor nieu
we ervaringen) en early majority (positie
ve houding ten opzichte van nieuwe erva
ringen). 
Bij de interactie tussen productontwikke
laars en consumenten moeten consu
menten worden gestimuleerd om infor
matie vrij te geven. De stimulus kan pro
duct of probleemgestuurd zijn. Bij 
productgestuurde stimuli krijgen consu
menten informatie over producten om 
een mening te vormen. Bij probleemge
stuurde stimuli krijgen consumenten een 
probleem of behoefte voorgelegd. 
Belangrijk daarbij is dat bedrijven consu
menten op de hoogte brengen van tech
nologische ontwikkelingen. “Dat is een 
lastige, want bedrijven willen hun kennis 
niet graag delen. En hoeveel snapt een 
consument van een technologie zoals 
coaten? Een gesloten omgeving op inter
net zou een mogelijke oplossing zijn om 
vrij te kunnen sparren.” 
Om consumenten te stimuleren om mee 
te doen, zijn er verschillende manieren 
om de informatie te verkrijgen: direct via 
vragenlijsten of indirect via observatie. 
“De laatste methode zal eerder latente 
behoeften aan het licht brengen, omdat 
consumenten deze niet kunnen formule
ren. Voor de ontwikkeling van echt nieu
we producten is deze methode erg 
goed.”
Consumenteninformatie draagt bij aan 
weloverwogen beslissingen in het pro
ductontwikkelingstraject. “Gebruik de 
kennis van de consument niet alleen als 
validatie van een afgesloten ontwikkeling 
maar juist als startpunt voor de ontwik
keling”, besluit Janssen.   

“Ze worden echter niet geconfronteerd 
met deze selectie. Ze krijgen simpelweg 
geen onderzoeksvragen voor radicale 
innovaties.”

Observatie 
Maar hoe betrek je de consument eerder 
bij het innovatietraject en welke metho
den zijn daarvoor geschikt? Uit het 
onderzoek van Janssen bleek dat obser
vatie, lateraal denken en crowdsourcing 
de meest geschikte technieken zijn om 
het maximale uit de consument te halen.
De onderzoekster relateerde diverse 
consumentenonderzoeksmethoden aan 
soorten van innovatie én aan fasen in 
de ontwikkeling op basis van vier catego
rieën (zie ook tabel 2):
1. de soort consument
2. de stimulus
3. de mate van interactie
4. de vorm van het resultaat.
Consumenten die openstaan voor nieuwe 
ervaringen werden onderverdeeld in: 
innovators (erg open voor nieuwe erva

Externe bureaus
Janssen bekeek ook de rol van markton
derzoeksbureaus. Levensmiddelenbedrij
ven maken vaak gebruik van externe 
bureaus voor het inwinnen van marktin
formatie en het verkrijgen van kennis 
over consumentenbehoeftes. “Ze funge
ren als tussenpersoon tussen het bedrijf 
en de consument. Zij zijn ervoor om te 
vertalen wat de consument wil”, verklaart 
Janssen.
Het consumentenonderzoek van de 
meeste marktonderzoeksbureaus richt 
zich op kleine veranderingen aan 
bestaande producten, zoals een nieuwe 
smaak. Bij deze reactieve manier van 
onderzoek, combineren ze vaak elemen
ten uit verschillende consumentenonder
zoeksmethoden voor het inwinnen van 
informatie. Marktonderzoeksbureaus 
erkennen echter wel dat aandacht schen
ken aan de mate van radicaalheid en het 
moment in de ontwikkeling van een inno
vatie zinvol zal zijn bij de selectie van een 
specifieke onderzoeksmethode. Janssen: Dionne Irving

Tabel 1. Raamwerk voor radicale productinnovatie (in het paars) en marktgedreven innovatie 
met productvoorbeelden. 

Technologisch nieuw Doorbraak

Incrementeel Trendbrekend nieuw

manifest latent

nieuw
bestaand

technologie

Tabel 2. Invulling van proactieve consumentenonderzoeksmethode per soort van innovatieproject. 

Technologisch nieuw Trendbrekend nieuw Doorbraakproduct

Fase Ontdekking Ontwikkeling Ontdekking Ontwikkeling Ontdekking Ontwikkeling

Deelnemers

Bedrijf Met name R&D Met name R&D Met name marketing Met name marketing R&D en marketing R&D en marketing

Consumenten Early adopters Early majority Early majority Early majority Innovators Innovators

Stimulans

Type Probleemgestuurd Productgestuurd Productgestuurd Productgestuurd Probleemgestuurd Productgestuurd

Interactie

Verzamelen info Direct Direct of indirect Indirect Direct of indirect Indirect Direct of indirect

Uitkomst

Type info Exploratief Experimenteel Exploratief Experimenteel Exploratief Experimenteel

Belangrijk voor R&D Marketing Marketing R&D R&D en marketing R&D en marketing

consumentenbehoefte
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