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Toekomst

Een van de 250 geselecteerde consumen-
ten komt het bedrijfsrestaurant binnen
om zijn dagelijkse lunch te nuttigen. De
camera’s registreren zijn bewegingen.
Waar let deze lunchgebruiker op? Waar
draalt hij, waarop valt zijn oog? Waaraan
gaat hij voorbij en hoe kiest hij? Wanneer
en hoe gaat een verpakking open? Hoe
eet de luncher die nieuwe snack die hij
eerst nog in de magnetron moet berei-
den?

Na zijn maaltijd verlaat de bezoeker het
gebouw. De scanner bij de kassa regis-
treert wat en hoeveel hij heeft gegeten,
net als bij de overige gasten. In speciaal
daartoe ingerichte ruimten doet een spe-
ciaal daartoe opgeleid panel extra sen-
sorische tests en vult enquêtes in volgens
de laatste onderzoekstechnieken. Zo kan
het gaan, in het Restaurant van de Toe-
komst. Gegevens worden verzameld,
gecombineerd, geïnterpreteerd. Een pro-
duct dat gisteren nog van de testmachi-
nes afrolde, is morgen geëvalueerd.

Experimenteerruimte
Nu nog toekomstmuziek, maar in de
zomer van 2005 gaat het bedrijfsrestau-
rant op volle toeren draaien. Tenminste,
als het aan de initiatiefnemers Agrotech-
nology & Food Innovations (A&F) en So-
dexho ligt. René Koster, afdelingshoofd
consumenten- en marktkennis van A&F:
“Vóór het eind van het jaar begint de
bouw van het Restaurant van de Toe-
komst – wat overigens een werktitel is.
Het wordt een experimenteerruimte voor
wetenschappers, technologen, marke-
teers, detailhandel, leveranciers van

apparatuur, enzovoort.”
Het restaurant met bijbehorende keuken
en proeffabriek biedt een plek waar nieu-
we producten, machines en apparatuur,
technologieën, manieren van bereiden,
presenteren of variërende prijzen in reële
praktijkomstandigheden kunnen worden
getest. De testmarkt bestaat uit een vaste
groep van ongeveer 250 consumenten
die langere tijd worden gevolgd en waar-
van achtergronden bekend zijn. “Dit
panel is niet representatief, maar we
kunnen inzichten en kennis wel extrapo-
leren naar andere doelgroepen”, aldus
Koster.
Het consumentengedrag kan tot in detail
worden vastgelegd met camera’s. Die
hangen bij bereiding, uitgifte, kassa en
tafels. Verder komen er faciliteiten voor
bijvoorbeeld sensorisch en fysiologisch
onderzoek. “We kunnen vragen beant-
woorden als: wat bepaalt de keuze van de
consument, wat gebeurt er als we de prijs
variëren, koopt de consument meer vis

als het restaurant is ingericht als een
strandtent?”, vertelt Koster.

Speeltuin is noodzaak
“Van consumentengedrag weten we nog
te weinig. Zeker als het gaat om die 35%
van elke euro die tegenwoordig aan eten
buiten de deur wordt besteed”, legt Nico
Heukels uit. Hij is manager productont-
wikkeling van Sodexho, de grootste
bedrijfscateraar in ons land, met dage-
lijks een half miljoen gasten. “Deze
markt groeit. We gaan de Verenigde Sta-
ten achterna, waar al de helft van het
huishoudbudget buitenshuis wordt uit-
gegeven. Dus dat deze ‘speeltuin’ er
komt is pure noodzaak.”
Heukels was de man die het idee lanceer-
de om de noodzakelijke uitbreiding van
het bedrijfsrestaurant van Wageningen
UR te combineren met gewenste verbre-
ding van de beschikbare onderzoeksfaci-
liteiten van A&F. Het restaurant zal geen
nadrukkelijk Sodexho-stempel krijgen.
“Het decor, de geur, kleur, inrichting,
muziek, alles is aan te passen aan de
wensen van opdrachtgever, of aan te slui-
ten bij de doelgroep”, schetst Heukels.
“Dagelijks kunnen we 250 lunchgebrui-
kers ‘real life’ volgen. Buiten lunchtijd
staat alles ter beschikking voor ander-
soortig onderzoek, met specifieke wen-
sen, producten of doelgroepen zoals
schoolkinderen of ouderen.”

Participatie in stichting
Eind oktober werden de plannen uit de
doeken gedaan aan potentiële deelne-
mers in het project. De bijeenkomst was
bedoeld om geïnteresseerden kennis te
laten nemen, uit te nodigen deel te
nemen en om draagvlak vast te stellen.
Volgens Koster was de bijeenkomst suc-

‘Van consumentengedrag weten 
we nog te weinig’

Foodturoscope
Het ‘Bedrijfsrestaurant van de
Toekomst’ is geïntegreerd in
Foodturoscope. Foodturoscope is
een proeffabriek, met de nieuw-
ste technieken en technologieën
op allerlei gebied. Hier komen
leveranciers van machines en pro-
ducenten van levensmiddelen
samen om te ontwikkelen,te
onderzoeken, proef te draaien en
te analyseren. Bij de totstandko-
ming waren de branchevereniging
van machinefabrikanten GMV en
Agrotechnology & Food Innova-
tions betrokken.

Een-tweetje tussen
R&D en markt

Proefproducties draaien en die direct laten testen door een groep consumenten. Weg met de ver-

foeide eilandjes binnen de organisatie die het ontwikkelen en vermarkten van innovaties kunnen

frustreren. Want in de Foodturoscope van Food Valley in Wageningen verrijst vanaf januari 2005

een bedrijfsrestaurant dat eigenlijk onderzoeksfaciliteit is. Een speeltuin voor technologen

gecombineerd met een proeftuin voor de marketeer. Uniek in de wereld.
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cesvol. “Er is veel interesse. Van de hoe-
veelheid participaties hangt af hoe uitge-
breid de faciliteiten worden.”
Bedrijven kunnen participeren in een op
te richten stichting. Er zijn diverse vor-
men denkbaar. Hierover zijn infopakket-
ten aan te vragen. Zo is clusterparticipa-
tie mogelijk voor gezamenlijke deelname
van kleine (MKB-)ondernemingen voor
wie tot nu toe (markt)onderzoek buiten
bereik was door de hoge kosten.
Minimale eerste inleg is ¤ 10.000 waarvan
85% ten goede komt aan de algemene
middelen. De resterende 15% vloeit terug
naar de deelnemer in de vorm van ken-
nis.
Bovenop het aanvangsbedrag kan in
blokken van ¤ 10.000 extra worden
geparticipeerd. Daarvan is slechts een
klein deel bedoeld voor algemene midde-
len. Voor het overgrote deel krijgt de
onderneming naast klantspecifiek onder-
zoek ook recht op: informatie en deelna-
me aan het alsmaar groeiende netwerk,
precompetitief onderzoek, bijhouden van
trends en nieuwe technologieën, con-
gressen, contact met topkoks voor inno-
vatie, nieuwe ideeën uit andere bran-

ches, klankbord bij R&D-trajecten, mee
laten denken bij vermarkten, voorrang bij
consumentenonderzoek in het restau-
rant.
De stichting wordt mede-eigenaar van de
vergaarde kennis en daardoor zal het res-
taurant meegroeien met de ontwikkelin-
gen. Het is dus geen statische faciliteit,
maar een die ook over 15 jaar met recht
de titel ‘van de toekomst’ mag blijven
voeren.

Nieuwe soep
Stel een fabrikant heeft een nieuwe
variant soep ontwikkeld en wil die testen.
Twee routes zijn mogelijk. Indien het
bedrijf een participant is, kan een test
van zijn product direct gepland worden.
Zelfs is het mogelijk dit te doen in combi-
natie met andere lopende onderzoeken
die extra informatie kunnen genereren.
Tests kunnen in het lab, bij de bereiding,
bij presentatie of bij aankoop en nuttigen
worden gedaan. Als de fabrikant geen
deelnemer in de stichting is, gaat het om
een eenmalige opdracht. Die moet pas-
sen in de planning en binnen de vertrou-
welijkheid van de participanten en is

duurder. Zo’n fabrikant is als het ware
niet zeker van een plaats.
Met deze gecombineerde faciliteit zou er
wel eens een einde kunnen komen aan
de gewraakte ‘eilandjescultuur’ binnen
organisaties, die R&D-trajecten menig-
maal frustreren. Want de afdelingen

onderzoek, productie, commercie en
marketing spreken maar zelden dezelfde
taal. Met het restaurant van de toekomst
wordt een geïntegreerde aanpak van
innovatie mogelijk.

Inlichtingen
Agrotechnology & Food Innovations, 
René Koster, Wageningen, 0317-478535,
rene.koster@wur.nl.
Sodexho, Nico Heukels, Rotterdam, 
010-2884099, nico.heukels@sodexho-nl.com. 

Leontien Braakman
Ing. L. Braakman is freelance journalist.

‘Dat deze ‘speeltuin’ er komt is pure
noodzaak’

Ontwerp van het restau-
rant van de toekomst dat
begin volgend jaar zal ver-
rijzen te Wageningen.


