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Strategie
Congres

Een jaarlijkse conferentie waar het 
bedrijfsleven aanwezig is. Met die ambi-
tie ging vijf jaar geleden de eerste Food 
Valley Conferentie van start. Voorzitter 
van de gelijknamige organisatie Theo 
Meijer toonde zich op 7 oktober in Ede 
een tevreden man toen hij de aanwe-
zigen toesprak die de zesde editie van 

de conferentie bezochten. “Maar”, zo 
verwoordde Meijer, “de ambitie reikt 
verder. Food Valley heeft grootse ideeën 
om alle initiatieven op food-gebied 
in Nederland te bundelen, niet alleen 
wat hier gebeurt in de vallei. We willen 
laten zien dat we voorop lopen in de 
wereld. Communiceren hoe innovatief 

de voedingsmiddelenindustrie is richting 
politiek en beleidsmakers wordt dan 
ook een speerpunt. De opdracht voor de 
komende jaren is Nederland wereldwijd 
op de kaart te zetten als kennisland voor 
food en agribusiness.”
Met de creativiteit die op de conferentie 
tentoon werd gespreid, werd daar een 

Creativiteit staat aan de basis van innovatie en daarmee van succesvol ondernemen. Nu is er in 

food-land aan ideeën vaak geen gebrek. De prangende vraag is eerder hoe die creativiteit kan 

worden benut en omgezet in business. De Food Valley Conferentie 2008 gaf inzicht in de wijze 

waarop bedrijven van verschillende aard en omvang dit ter hand nemen. Daarnaast deden de 

bijna 300 deelnemers van de bijeenkomst creatieve inspiratie op door een verrassende combinatie 

van horen, ruiken, zien, proeven en beleven.

Food Valley Conferentie 
ademt creativiteit
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vergelijkbare producten voor Salmonella, 
MRSA-bacterie en andere pathogenen.

Groot en klein
In een van de CreaLabs kwam de geïn-
spireerde ondernemer Jan Klerken aan 
het woord. Klerken is directeur van Scelta 
Mushrooms, gespecialiseerd in cham-
pignonproducten. Zijn enthousiasme en 
creativiteit leiden voortdurend tot nieuwe 
producten, steeds met de champignon als 
basis. Zo ontwikkelt hij gepaneerde cham-
pignons als gezonde snacks en doet hij 
met partners onderzoek naar de gezond-
heidsbevorderende eigenschappen van de 
betaglucanen uit champignons. 
In het Crealab was Hanneke Veldhuis zijn 
gesprekspartner. Als businessmanager 
binnen DSM werkt zij in een omgeving 
waar innovatie is georganiseerd in een 
meer vaststaand proces. Veldhuis ver-
telde hoe DSM kleine teams van mensen 
voor innovatie vrijmaakt door hen buiten 
de lijnfuncties te plaatsen. Door de dage-
lijkse beslommeringen weg te halen, kan 
de focus geheel op nieuwe ideeën liggen. 
“Het is dan wel een proces”, aldus Veld-
huis, “dat steeds nieuwe impulsen vraagt 
om de creativiteit te stimuleren.”
Solanic liet met de nominatie voor de 
Food Valley Award eveneens zien hoe cre-
ativiteit en innovatie in grotere concerns 
gedijen. Voortgekomen uit Avebe richt dit 
bedrijf zich op dat deel van de aardappel 
dat tot dusverre nauwelijks werd benut, 
namelijk het eiwit, en produceert het op 
innovatieve wijze. 

Crowd sourcing in optima forma
‘Bouw een relatie met innovatie’, was de 
boodschap van de executive vice president 
HR van Albert Heijn. Luc de Baets vertelde 
over de innovatiestructuur binnen deze 
retailorganisatie, die bestaat uit Innova-
tieTeams, InnovatieFriends en het Innova-
tieCafé. In het boekje ‘AH Innovatie DNA’ 
zijn de uitgangspunten voor innovatie 
en de rol die een ieder in de organisatie 
op dit terrein kan vervullen, vastgelegd. 
De teams bestaan uit medewerkers uit 
diverse lagen in de organisatie met ver-
schillende achtergronden. De activiteiten 
zijn gericht op klanteninnovatie en er 
wordt gewerkt met ‘no of low budget’. 
Voor InnovatieFriends is er een vaste rol, 
in brainstormsessies, bij het bekijken van 
leverancierspresentaties, het testen van 
primeurs en als ambassadeur bij de uitrol 
van nieuwe producten in winkels. In het 
InnovatieCafé in Zaandam zijn de laatste 
trends en experimenten in winkelconcep-

aanzet toe gegeven. Deelnemers konden 
fysiek inspiratie opdoen op het plein der 
zintuigen door te ruiken, proeven en voe-

len. De creatieve geest werd gevoed in de 
workshoprondes die voor deze gelegen-
heid CreaLabs waren gedoopt. 

Persoonlijke drive
Hoe creativiteit leidt tot innovatie en 
business is voor veel mensen en organi-
saties verschillend. Er blijkt niet één weg 
te zijn die naar Rome leidt. Natuurlijk 

spelen hier omvang en aard van het 
bedrijf een rol. Maar het zijn vooral de 
mensen die het verschil maken. Innovatie 
is immers mensenwerk. In het MKB gaat 
het dan vooral om persoonlijke drive en 
ambitie, meestal van de ondernemer in 
kwestie.
Zo’n ondernemer is bijvoorbeeld Jos 
Nelissen. Zijn bedrijf Newtricious weet 
via veel creativiteit vernieuwend te zijn 
met een ‘oeroud’ product, namelijk eie-
ren. Nelissen ontving voor de met caro-
tenoïden verrijkte eieren ter preventie 
van een ernstige oogaandoening de Food 
Valley Award 2008.
Ook bij EBI Food Safety, geen winnaar 
maar wel genomineerd voor de Food Val-
ley Award, draait het om creatief en inno-
verend ondernemerschap. Het bedrijf 
ontwikkelde Listex, een bacteriofaag 
product dat Listeria afdoodt, en werkt aan 

In het MKB gaat het vooral om 
persoonlijke drive en ambitie

Combineer zintuigen met technieken om tot nieuwe producten te komen, luidde 
de boodschap van food designer Katja Gruijters. Gruijters noemt deze vorm van 
innovatie sensinieke productontwikkeling. Volgens deze methode ontwikkelde zij 
onder meer natuurlijk snoepgoed met namen als Fruittakjes en Fruitekruid. Ook 
‘Ander kant’ is er een resultante van: tegels met een kanten patroon gemaakt van 
suikerwerk of chocolade. In samenwerking met VMT ontwierp zij vorig jaar het 
Cradle to Cradle-diner, een tong- en oogstrelend diner gemaakt volgens het prin-
cipe van afval is voedsel. Geïnspireerd door deze gedachtegang werkt Gruijters nu 
aan een heuse restaurantketen met internationale aspiraties.

Fooddesign

Het plein der zintuigen was letterlijk een proefplein vol creativiteit. Zo kon men proeven van chocolade en 
patisserie, maar ook van bloemen, meelwormen en gefrituurde sprinkhanen.
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ten te zien. Hier ontmoeten AH-ers elkaar 
om innovaties te bespreken.
“Bij Albert Heijn beschikken we over 
70.000 innovators”, verwoordde De 
Baets het potentieel van zijn organi-
satie. “De eigen medewerkers zijn de 
ideale poule voor crowd sourcing”. 
Daarnaast maakt AH gebruik van zijn 
klanten: “Ook die hebben tal van sug-
gesties”, aldus de HR-man. Een derde 

inspiratiebron zijn de leveranciers, van 
food maar ook relaties die zorgen voor 
de automatisering, koel- en vriesinstal-
laties en vele andere zaken in en rond 
de AH-winkels. Zo loopt er een pilot 
met fluistertrucks om de winkels zonder 

geluidsoverlast voor omwonenden te 
beleveren, vertelde De Baets. 

Innovaties bij AH
Op productgebied deed AH dit jaar al 600 
innovaties binnen de eigen-merkproduc-
ten. Voor 90% gaat het om line-extensi-
ons en receptuur- en assortimentsaan-
passingen. AH heeft ook tientallen unie-
ke producten onder het Excellent-merk. 
En er zijn enkele doorbraakproducten, 
zoals Koken & Stomen en meer recent 
Kies & Kook.
Samengevat draait innovatie bij AH om 
drie thema’s: betalen, zelfservice en 
gezondheid. Technieken waarnaar geke-
ken wordt zijn bijvoorbeeld het betalen 
met de vingertip en de handscanner 
waarmee de klant zelf de boodschappen 
scant. Op het terrein van innovatieve 
gezondheid verkent AH zaken als de 
gezondheidskalender, bewegings-, voe-
dings- en dieetadvies en gezondheidsme-
tingen en -acties. Recent is de pilot ‘De 
Allergie Check’ gestart. Consumenten 

kunnen bij aanvang van het boodschap-
pen doen de Allergie Check activeren 
door met een handscanner aan te geven 
waar zij allergisch voor zijn. Bij het scan-
nen van een voedingsmiddel vermeldt de 
display van de scanner of het de aange-
melde allergenen bevat.

Carina Grijspaardt-Vink

Geïnspireerd door de creativiteit van 
Katja Gruijters? VMT organiseert op 
6 november het Fooddesigncongres 
2008 waar Gruijters, fooddesigner 
Mariëlle Bordewijk en tal van spre-
kers hun ervaring en visie met u 
delen om tot innovatieve concepten 
te komen door anders te denken en 
te doen.
	 www.vmt.nl, button  

bijeenkomsten.

Innoveren met lef

Newtricious won de Food Vally Award 2008 voor 
de met carotenoïden verrijkte eieren. Carote-
noïden hebben een beschermend effect op de 
ernstige oogafwijking Macula Degeneratie, die 
bij 100.000 mensen in Nederland voorkomt. De 
verwachting is dat het speciale ei eind 2008 op 
de markt komt (zie ook VMT nr. 18/19, 2008, 
pag. 20-21).
‘Laat zien dat de voedingsmiddelenindustrie 
een aantrekkelijke en uitdagende werkgever is, 
die volop ruimte biedt voor creativiteit en inno-
vatie.’ Dat was de opdracht voor de deelnemers 
aan de Food Valley Filmcompetitie ‘Shooting 
Food’. Als winnaar kwam uit de bus de Stichting 
Benchmark Producties met Vers is topsport, een 
komisch filmpje over een kakelvers ei dat, net 
onder de kip vandaag gegrist, via razendsnelle 
atletische capriolen en onderweg gebakken op 
de motorkap van een auto, zijn eindbestem-
ming bereikt: het bord van restaurantbezoeker.

Awards

‘Bij Albert Heijn beschikken we 
over 70.000 innovators’

Sprekers als HR-manager Luc de Baets van Albert Heijn en fooddesigner Katja Gruijters 
gaven hun visie op innovatie en creativiteit.

De workshoprondes waren Crealabs gedoopt.
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