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Product en ontwikkeling

“Ik hou ermee op”, sprak meneer Kummel. Met een

klap sloeg hij de winkeldeur dicht. Hoe vaak had hij nu

naar buiten gekeken… om te zien of er toch niet iemand

kwam? “Ik moet er gewoon flink geld tegenaan gooien,

dan komen ze terug”, sprak hij zichzelf bemoedigend

toe. En zijn blik bleef rusten op een mooi paardje van

suikerwerk, dat in de etalage stond.

In de congreszaal van het Figi in Zeist is
het muisstil. De meer dan honderd
bezoekers van het congres Food Design
op 28 oktober, georganiseerd door VMT
en FooDoo, luisteren aandachtig naar het
verhaal van Tjakina Wildeboer. Zij heeft

een ‘story & concept’-bedrijf en schrijft
verhalen voor bedrijven die de ziel van de
onderneming moeten blootleggen.
Wildeboer vertelt het verhaal van meneer
Kummel die in een kleine badplaats

belandt en daar op zoek gaat naar geld.
Na wat schatgraven en enkele ontmoe-
tingen met een mysterieuze vrouw uit
een vuurtoren begint Kummel met het
schrijven van zijn verhaal in een leeg
boek. Volgens de mysterieuze vrouw de
enige manier om de klanten terug te krij-
gen – omdat hij dan een identiteit heeft.

Moraal
De moraal van het verhaal van Wildeboer
is duidelijk. Als een bedrijf een goed ver-
haal achter zijn producten heeft, is de
kans groot dat het de consumenten beter
aan zich kan binden. Als voorbeeld noemt
ze het Aziatisch Go-Tan: het verhaal van

de familie Tan. De familie is te zien op de
verpakking, in de commercials en zelfs
‘live’ in de supermarkt bij kookdemon-
straties. “Het is een familie waar je van
gaat houden”, zegt de verhalenvertelster.

Context
De verhalentactiek van Wildeboer sluit
naadloos aan bij de aanpak die food
designers Katja Gruijters en Mariëlle Bor-
dewijk-van der Krol presenteren over
fooddesign. Zij werken sinds begin van
2004 samen onder de naam ‘FooDoo,
Fooddesign and Innovation’. Deze wijze
van design gaat verder dan vorm alleen:
ook smaak, kleur, geur, klank, gevoel,
verpakking en communicatie komen er in
samen. Een goed doordacht ontwerp is
gebaseerd op een centrale conceptge-
dachte (zie kader ontwerpdriehoek). Het
eerste advies van FooDoo luidt: ‘create
context’.
Volgens hen is het noodzakelijk rond het
product een verhaal te vertellen waarmee
de consument zich kan identificeren.
Daarmee gepaard gaat het creëren van
rituelen bij het product. Producenten
moeten consumenten het gevoel geven
dat hun product de moeite waard is.

Rituelen hebben betrekking op de berei-
dingswijze en de manier van consume-
ren. Het geeft de producten een extra
dimensie. Aan de hand van een foto van
een brood met een bakje kruidenboter in
het midden legt FooDoo uit wat deze
meerwaarde is: “Je ziet al hoe de consu-
ment dit brood gaat eten.”

Echt en spannend
Eten moet niet alleen lekker of voedzaam
maar ook ‘spannend’ zijn. Producten met
een contrast zijn spannender in de bele-
ving van een consument. “Dat kan op
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Perfetti van Melle schakelde voor haar
dropmerk Klene een nieuw marke-
tingteam, reclame- en designbureau
in om de dalende verkopen te keren.
De dropmaker moest inspelen op de
behoefte van de consument aan
authenticiteit, genot en functionali-
teit. “Wij moesten dus meerwaarde
creëren rond Klene”, vertelde group
brand manager Roel Nouws. Daarvoor
moest in platformen worden gedacht.
De basisformule kreeg meer diep-
gang. Muntdrop werd uitgebreid met
een hele geldlijn: Spaarpotjes, Bank-
kluizen en Goudklompjes. In 2004 zag
de Suikervrije drop het licht in voorna-
melijk drogisterijen. Klene is nu
marktleider in de drogisterijen. Ver-
der veranderde de Oud-Hollandse
Drop in de Pionierslijn. “Je kunt wel
zeggen dat het oud is, maar je moet
het laten ervaren.” Voor deze drop

zijn authentieke ingrediënten uit de
kast getrokken: Arabische gom, zee-
zout en zoethout. Waterwerken vor-
men een voorbeeld: een stevige zoute
drop met zeezout. De naam verwijst
naar het zout en de zee. Op de verpak-
king staat een beeldverhaal van de
Waterpioniers: mensen die strijd
tegen het water leverden. De papieren
verpakking heeft veel weg van de
‘ouderwetse drogisterijzak’.

Sabbelaars en kauwers

De Pionierslijn van Klene heeft een
authentiek karakter.

Om zijn product
aantrekkelijk te
maken, moet een
producent er ritu-
elen omheen 
creëren.
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vele manieren”, zegt Bordewijk-van der
Krol. “In kleur, denk aan de contraste-
rende kleuren rood en groen van de klas-
sieke Italiaanse Salade Caprese. Maar
ook qua temperatuur, warm en koud,
zoals bij de Crêpe Suzette.” 
“De schoonheid van eenvoud, echtheid

en puurheid spreekt velen aan. Weinig
toeters en bellen, maar ondertussen wel
écht goed en lekker”, aldus Foodoo.
Door het product zo min mogelijk
opsmuk te geven met te doordachte mar-
ketingconcepten, winnen producenten
het vertrouwen van consumenten.

Transparantie
Rekening houden met het menselijk
lichaam, zoals Bolletje dat deed met de
ingekeepte beschuitjes, is goed food
design. Maar niet alleen deze ‘human
factor’ is goed voor de verkoopcijfers.
“Transparantie heeft een grote schoon-
heid in zich. Het fascineert ons als we
een glimp weten op te vangen van het-
geen er binnenin zit.” Het is volgens
FooDoo goed als de verpakking iets weg

heeft van een ‘sluier’: het product is net
niet helemaal goed zichtbaar en heeft
dus iets onthullends en mysterieus tege-
lijkertijd.
“Wees ook transparant op een andere
manier, door te vertellen over de her-
komst en de samenstelling van de pro-
ducten.” Bordewijk-van der Krol bena-
drukt daarbij het belang van eerlijkheid:
“Eerlijk duurt het langst.”

ign

Food design gaat verder dan alleen 
de vorm

Food design begint bij het formuleren
van de centrale conceptgedachte ach-
ter de creatie die inspeelt op behoeften
in de doelgroep en trends in consumen-
tengedrag. Vervolgens wordt dat uitge-
werkt in ontwerpactiviteiten voor het
product, de verpakking en de com-
municatie. De driehoek illus-
treert het belang van een
geïntegreerde aanpak,
waarbij de verschillende
disciplines bij het ontwik-
kelen van een totaalproduct
intensief met elkaar samen-
werken.

Ontwerpdriehoek

Product
– geur, kleur, vorm
– klant, mondgevoel
– ritueel
– etc.

Communicatie
– naam
– branding
– verhaal
– gebruiksaanwijzing
– etc.

Verpakking
– vorm en grafiek
– gevoel
– functie
– formaat
– etc.

concept

De congresdeelnemers werden voor
een workshop verdeeld over 12 groe-
pen en voorzien van tijdschriften, vilt-
stiften, scharen en plakband. De
opdracht luidde: creëer een concept-
gedachte voor de versmarkt. De uit-
eindelijke selectie van foto’s, tekenin-
gen, uitgeknipte woorden en zinnen
werden op grote vellen papier
geplakt, in designjargon een ‘con-
ceptboard’. De ideeën liepen uiteen

van Eigenheimertjes (aardappeltjes in
bekertjes) tot Pop-up (surprise-
afbakbrood in designbakje). Al deze
concepten wonnen het niet van de
Middeleeuwse Maaltijdsoep. Deze
soep, onder meer bestaand uit ‘verge-
ten’ groenten, kan uitsluitend stil-
zwijgend worden genuttigd in kloos-
terachtige restaurants. Voor de win-
naars was er een Toblerone-reep: een
‘food design-icoon’.

Knippen en plakken
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oo

Anne Paul Roukema

Slowast en Aulochtoon
Trends in design en food die de komen-
de jaren tot vernieuwing inspireren
worden volgens Gruijters gekenmerkt
door tegenstellingen die grenzen laten
vervagen. Wat is natuurlijk of onna-
tuurlijk, gezond of ongezond, allocht-
oon of autochtoon en slow of fast food?
Hierdoor ontstaan nieuwe begrippen
als ‘slowast’ en ‘aulochtoon’. “Een bron
van inspiratie voor productontwikke-
laars of marketeers”, aldus Gruijters.
“Fast food wordt beter en langzamer.
Denk aan de sandwiches van Subway of
aan smakelijk vormgegeven Halal-pro-
ducten in de supermarkt.”


