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De innovatiemanager
Een kijkje in de keuken van een restaurant inspireert en surfen in de zee bij Zandvoort kalmeert. 

Innovatiemanager Bart Fischer van Albert Heijn heeft beide nodig om creatief te kunnen 

excelleren. Drie jaar geleden stond hij mede aan de wieg van het succesvolle Kies&Kook-concept. 

En er komt meer. “Begin 2009 liggen er nieuwe concepten in de schappen.”

Wat doet een innovatiemanager?
“Ik ontwikkel samen met mijn team 
concepten. We kijken naar de behoef-
ten van klanten en naar trends en 
schrijven daarover een concept. Die 
werken we uit. Overigens samen met 
productontwikkelaars van leveran-
ciers.”

Bijvoorbeeld?
“Kies&Kook is een succesvol concept 
dat we in 2005 hebben ontwikkeld. 
Gezinnen willen wel koken, maar 
het mag niet te veel tijd kosten. Bij 
Kies&Kook kunnen klanten de eigen 
maaltijd samenstellen. Alle ingredi-
enten zoals groente zijn gewassen, 
gekruid en gesneden. De maaltijd staat 
binnen vijftien minuten op tafel en kost 
8 euro. Ruim 50.000 combinaties zijn 
mogelijk. Al kan ik niet garanderen dat 
ze allemaal even lekker zijn. We doen 
daarom ook maaltijdsuggesties. Om te 
zien welke recepturen gangbaar zijn, 
overleggen we met de leverancier.”

Waar haalt u uw inspiratie vandaan?
“We ontwikkelden Kies&Kook op basis van de vijf g’s: genie-
ten, gemak, gezondheid, geld en goed gedrag. Als je kijkt naar 
genieten dan laat ik mij inspireren door de horeca. Ik ga naar 
verschillende restaurants om te eten en in de keuken te kijken. 
Zo kom je erachter wat de trends in de keukens zijn, één hier-
van is bijvoorbeeld wokken.”

Wat vindt u zo leuk aan uw werk?
“De combi strategisch bezig zijn en vertalen naar concrete 
zaken. Je bent conceptueel bezig en later zie je de producten 
over de band lopen. Als je vrienden langskomen en die zeg-
gen: ‘Ik heb iets gaafs ontdekt bij AH’, nou dan kan jij vertellen 
dat jij dat hebt ontwikkeld. Je maakt van niets iets en dat geeft 
energie. Ik heb echt de mooiste baan van Nederland.”

Natuurlijk zijn er ook nadelen?
“Ik heb ze eigenlijk nog niet ontdekt….tsja, tuurlijk, soms is er 
werkdruk. Maar die leg je jezelf ook op. Zijn er constant dead-
lines dan ga je niet creëren, je krijgt dan geen inspiratie. Jij 
kunt toch ook geen mooi verhaal schrijven als er continu harde 
deadlines zijn?’’ 

Hoe ziet uw werkweek eruit?
“Dat is heel wisselend. Het hangt af 
van de fase van je project. Als je aan 
het ontwikkelen bent dan sta je vaak 
in de keuken met de leveranciers. Als 
het product bijvoorbeeld in de winkel 
geplaatst gaat worden dan is er intern 
weer heel veel overleg met de afde-
lingen en bij trendonderzoek houd je 
je meer bezig met wat zich afspeelt in 
de buitenwereld. Je werkt van buiten 
naar binnen. Ik werk vijf dagen van 9 
tot 17.30 uur. Met het diner wil ik thuis 
zijn voor de kinderen. De balans werk-
privé moet goed blijven. Dan doe ik 
liever ’s avonds nog wat.”

Is uw functie in de loop der tijd ver-
anderd?
“Ik ben drie jaar geleden aangenomen 
om een nieuwe categorie te ontwik-
kelen: component koken. Sinds ander-
half jaar ben ik innovatiemanager en 
verantwoordelijk voor alle innovaties 
van AH en niet alleen meer voor maal-
tijden. We zijn volop bezig nieuwe 

concepten te ontwikkelen. Ik mag hier verder niets over vertel-
len. Maar onze scope is nu breder dan alleen maaltijden. 

Dus het wordt geen maaltijd? 
Er zijn nog meer mogelijkheden om naar maaltijden te kijken 
dan alleen het gemaksaspect. Het wordt minimaal een net zo 
groot succes als Kies&Kook. Begin 2009 liggen er nieuwe con-
cepten in de schappen.”

Heeft u nog tijd voor hobby’s?
“Ik ben in Zandvoort gaan wonen om te golfsurfen en windsur-
fen. Met hetzelfde oogmerk gaan we naar Texel op vakantie. Het 
voordeel van sporten is dat je nergens anders mee bezig bent. 
Soms krijg ik dan juist mijn ingevingen. Maar dat kan ook net 
zo goed onder de douche gebeuren.”

En koken?
“Jazeker. Ik sta regelmatig in de keuken met topkoks. Dat is 
echt gaaf en je leert er heel veel van. Ik ben echt in de ban van 
de smaak van de Franse keuken. 

Loopbaan & opleiding 

Maurice de Jong

Mens in Bedrijf

Fo
to

: B
ar

t H
om

bu
rg

35_vmt21 GA.indd   35 25-09-2008   17:35:24


