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Innovatie is de kern van het onderwijsaanbod

van Wageningen Business School. 750 studen-

ten en cursisten volgen per jaar 30 verschillen-

de opleidingen en cursussen op het gebied van

agri-food en de groene ruimte. De trend is meer

kortlopende cursussen, Engelstalig onderwijs

en nieuwe vormen om kennis over te brengen.

Wageningen Business School (WBS) is de
organisatie binnen de WUR die verant-
woordelijk is voor het onderwijs aan men-
sen met ervaring. “We verzorgen opleidin-
gen en cursussen voor mensen met een
HBO- of academische opleiding die werk-
zaam zijn in de gebieden agri-food en
groene ruimte, dit in de ruimste zin van
het woord”, licht dr. Wietze van der Aa,
directeur van WBS, toe. “WBS richt zich op
innovatie en ondernemerschap binnen de
sterk technisch georiënteerde WUR. Dat
vindt onze doelgroep belangrijk.”
Bij WBS werken 12 personeelsleden die de
programma’s bedenken en de organisatie
ervan verzorgen. De docenten voor cur-
sussen worden ingehuurd bij de WUR, bij
andere universiteiten of komen uit het
bedrijfsleven

Combineren
‘Wat kun je met nieuwe kennis in het
bedrijfsleven doen?’, is de centrale vraag
bij WBS. Het onderwijs richt zich daarbij
op de technologie, de inrichting van pro-
cessen en het ondernemerschap zelf. Van
der Aa: “We gaan uit van de kennis en
ervaring van de deelnemers en maken
programma’s waarin ruimte is voor ken-
nisuitwisseling. We stoppen dus geen
standaardcursus van de WUR in een
nieuw jasje.”
In het najaar start de nieuwe opleiding
Design and Innovation. “Een dergelijke
opleiding is nieuw voor food, maar

bestaat al langer bij andere technische
universiteiten. We leren de deelnemers
om kennis uit verschillende disciplines te
combineren zodat ze in de complexe
foodketen beter kunnen opereren. Men-
sen leren om op een creatieve manier de
denkwerelden van R&D, technologie en
marketing te combineren. Het bedrijfsle-
ven heeft behoefte aan dergelijke ont-
werpers”, aldus Van der Aa.
Andere activiteiten van WBS variëren van
een part-time MBA in Agri & Food 
Business tot cursussen ‘entrepreneurship
in life sciences’, waarin startende bio-
technologische bedrijven leren om te
ondernemen.
Jaarlijks nemen 750 studenten afkomstig
uit bedrijfsleven en overheid deel aan cir-
ca 30 verschillende programma’s. Een
nieuwe doelgroep vormen medewerkers
uit de farmaceutische hoek. “Het is een
natuurlijke uitbreiding. Food en farma
hebben veel overeenkomsten, zoals func-
tional foods en gezondheidsclaims”, licht
Van der Aa toe. “Deze sectoren kunnen
veel van elkaar leren.”

Samenwerken
WBS ontwikkelt nieuwe ideeën door te
praten met bedrijven in de markt, deel-
nemers aan cursussen en onderzoekers.
Ook door samenwerking met andere
onderwijsinstellingen komen program-
ma’s tot stand. WBS heeft goede banden
met de Purdue University in de VS en

diverse Europese en Nederlandse busi-
ness-scholen.
WBS heeft het initiatief genomen voor
het oprichten van een platform voor ken-
nisuitwisseling op hoog niveau, de Wage-
ningen Academy. “We willen nieuwe net-
werken creëren tussen bedrijfsleven,
overheid en de Wageningse expertise,
gericht op nieuwe toepassingen van ken-
nis en het ontwikkelen van nieuwe com-
petenties, licht Van der Aa toe.
Hij wil daarmee ook nieuwe doelgroepen
voor WBS bereiken. “We hebben nu veel
relaties aan de researchkant van bedrij-
ven, in de toekomst willen we nog meer
in contact komen met de marketingmen-
sen. Wageningen heeft al goede naam,
WBS moet nog aan haar naamsbekend-
heid werken.”

Annemarie Barbier-Schenk

Dr. Wietze van der Aa, directeur Wageningen Business School: “We
gaan uit van de kennis en ervaring van de deelnemers en maken pro-
gramma’s waarin ruimte is voor kennisuitwisseling.”

Wageningen Business School
WBS biedt onder andere:
– MBA in Food & Agri Business;
– InventIT Life Sciences – ondernemen en

innoveren (zie VMT nr. 6, 2004, p. 33);
– Executive Programma’s – zoals  innovatie

in ‘life science industries’ en Supply chain
management;

– Design & Innovation for Food & Agribusi-
ness.

Informatie: www.wur.nl/wbs.
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Voor de ‘food business’ wordt concurre-
ren op basis van kwaliteit en onderschei-
dende producten steeds belangrijker.
Originele en hoogwaardige producten
rechtvaardigen ook een hoger prijsniveau
en betere marges. Om zo’n differentiatie-
strategie te realiseren, zijn innovaties
nodig op gebied van producten, distribu-
tieconcepten en technologieën. Belang-
rijk is het evenwicht tussen exploratie en
exploitatie. Exploitatie van bestaand
assortiment en productiecapaciteit is
nodig om middelen te verwerven voor de
exploratie van nieuwe producten.

Kennis toepassen 
Uit wetenschappelijke publicaties en
octrooien blijkt dat Nederland goed is in
research. Er is veel kennis. Het rende-
ment hiervan kan worden vergroot door
research te vertalen naar nieuwe produc-
ten. Initiatieven als Food Valley helpen
om de samenwerking tussen bedrijfsle-
ven en kennisinstellingen te versterken.

Ondernemerschap
In veel bedrijven sleutelen onderzoekers

lang aan de technische perfectie en
komen ze pas in een laat stadium met
potentiële klanten in contact. Meer
ondernemerschap, durf en initiatief zijn
nodig om resultaten te boeken met goe-
de technische kennis. Bedrijven kunnen
meer budget vrij maken voor risicovolle
projecten en tegelijk innovatieve ideeën
in de hele organisatie stimuleren.

Consumentenwensen
Hoewel het vertalen van consumenten-
wensen niet eenvoudig is, lijkt vraagge-
stuurde productontwikkeling onafwend-
baar. Daarbij komen nieuwe eisen ten
aanzien van de veiligheid en gezondheid
van producten. Deze vraagstukken vra-
gen om nieuwe vormen van samenwer-
king en afstemming binnen ketens.

Combineren
Een aantal recente successen zijn ont-
staan door combinaties van producten en
technologieën uit verschillende bedrij-
ven. Een mooi voorbeeld is Senseo van
Philips en Douwe Egberts. Ook nieuwe
producten, diensten en distributiecon-

cepten zoals food service, benzinesta-
tions, nieuwe horecavormen, evenemen-
ten, et cetera, spelen hierbij een belang-
rijke rol. 

Klant als medeproducent
Klanten worden door de voedingsmidde-
lenindustrie meestal alleen gezien als

afnemer. Maar die klant wil allerlei activi-
teiten zelf verrichten en zo ook medepro-
ducent van zijn ‘voedingservaring’ zijn.
Een van de succesvolle bedrijven in het
‘managen’ van de klant is IKEA. Ook de
nieuwe ‘huistap’ van Heineken en Krups
past heel goed bij dit idee.

Bruggenbouwers
Om nieuwe typen ideeën te kunnen reali-
seren, zijn mensen nodig die verschillen-
de soorten kennis met elkaar kunnen ver-
binden. Mensen die bruggen kunnen
slaan tussen de denkwerelden van R&D,
productie en marketing. Creativiteit is
een belangrijke eigenschap van bruggen-
bouwers. De nieuwe opleiding ‘Design
and Innovation’ van Wageningen 
Business School biedt aan professionals
met een technische achtergrond de
mogelijkheid om zich verder ontwikkelen
in de richting van ‘innovators’.

Uitdagingen voor innovaties

Wietze van der Aa 
Dr. W. van der Aa, Wageningen Business School, 

Wageningen, 0317-495226, www.wur.nl/wbs, wietze.van-

deraa@wur.nl.

Innovaties in food zijn nodig om de sterke positie van de levens-

middelenindustrie te handhaven. Verbeteringen zijn te behalen

in het toepassen van kennis en meer aandacht voor de consu-

ment. Daarnaast kunnen bedrijven zelf het ondernemerschap

binnen hun organisatie stimuleren.
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Afstuderen in stijl aan
de MBA-opleiding van
Wageningen Business
School.


