
Management

De Stichting Agro Keten Kennis (AKK)
vierde het tienjarig bestaan op grootse
wijze op 2 november in Maarssen. AKK
hield zich de afgelopen jaren bezig met
complexe vraagstukken, zo memoreerde

directeur Woody Maijers. AKK-projecten,
in totaal zo’n 120, waren een ‘trektocht’:
de weg die moest worden bewandeld
ontvouwde zich al zoekende en gaande-
weg. “Partijen vonden samen de oplos-
sing. AKK was tien jaar lang ‘onzichtbaar’
als de lijm tussen de puzzelstukjes die er
al lagen. Vooraf was de uitkomst niet te
voorspellen. Achteraf was deze wel
begrijpbaar”, aldus Maijers. 

Innovatie
“Taakstelling voor de komende periode
is”, zo stelde de AKK-directeur, “het
creëren van een nieuwe golf. Er is visie

voldoende. Zaak is dat nu gewerkt gaat
worden aan praktijkinnovatie of wel het
daadwerkelijk realiseren van vernieuwing
in de ketens.”
Gastspreker Kitty Koelemeijer van de

Universiteit Nyenrode gaf aan dat een
innovatieve organisatie is gericht op
leren en (ver)nieuw(end) ondernemen.
Dit betekent proactief te werk gaan,
nieuwe kansen (en problemen) zien en
bereid zijn risico’s te nemen. De innova-
tieve organisatie beweegt zich in de drie-
hoek kennisontwikkeling, ondernemen
en markt, waarbij de consument zich in
het verlengde van de markt bevindt. Of
een consument een innovatie accepteert,
is afhankelijk van het relatieve voordeel
dat wordt geboden. Bij voedingsmidde-
len ligt dit voordeel vooral op de terrei-
nen gemak, kwaliteit en gezondheid. “De
uitdaging is dus om op een eenvoudig te

begrijpen manier de voordelen te com-
municeren die de innovatie de klanten op
de korte termijn biedt”, aldus Koele-
meijer.

Toenemende specialisatie
Innovatieve organisaties moeten samen-
werken en innovatieve ketens vormen die
flexibel zijn en inspelen op de wensen
van de klanten. “Is het daarbij nodig dat

een producent alles weet van zijn eindge-
bruikers? De vraag is vaak heterogeen en
het vaststellen van de klantenbehoeften
brengt hoge kosten met zich mee”, zo
stelde de Nyenrode-hoogleraar. Koele-
meijer illustreerde met de ‘toolkits’ die

Het toekomstscenario gaat uit van
specialisatie binnen ketens
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Verder met keteninnovatie

Op de bijeenkomst ter
gelegenheid van tien
jaar AKK was er plenair,
maar ook in de wandel-
gangen volop gelegen-
heid om te discussiëren
over de taakstelling
voor de toekomst. 

Provalor ontving de
AKK Keten Project
Award.
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De Stichting Agro Keten Kennis (AKK) is begonnen aan de ‘der-

de levensfase’. Na het creëren van bewustwording van de nood-

zaak van ketensamenwerking en het bijeenbrengen van partijen

in co-innovatieprogramma’s, ligt er nu de taak voor AKK om

ketenkennis op te schalen en in te bedden in de dagelijkse reali-

teit van bedrijven. Bepalend voor succes is daarbij hoe wordt

omgegaan met bestaande structuren en macht. 



Personalia
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Nestlé ontwikkelde voor afnemers in de horeca hoe het ook
anders kan. Op basis van zo’n toolkit, die de basisingrediënten
voor sauzen bevat, assembleert de leverancier het product in
samenwerking met de klant. “Deze ontwikkeling, waarbij de
‘verbijzondering’ van een product wordt uitgesteld zodat de
klant zijn product op maat kan samenstellen, staat nog in de
kinderschoenen, maar er wordt veel van verwacht.”
Het toekomstscenario dat Koelemeijer voor ketens schetste,
gaat uit van specialisatie binnen ketens. “Doe waar je goed in
bent en ben niet bang voor een verzwakte positie in de keten.”
Er komen in de visie van Koelemeijer ‘need fulfillers’. Nu zijn
dat nog retailers als Albert Heijn en Tesco. In de toekomst kun-
nen dat ook andere, nieuwe (virtuele) partijen zijn. Daarnaast
zijn er de ‘value creators’, zoals nu, op non food-terreinen, Phi-
lips of Nike. Verder komen er meer ‘third party operators’,
gespecialiseerde ondernemingen voor fysieke functies, inclusief
productie, logistiek, transport en administratie.

Informatie
In VMT nr. 13 (2004), pp. 20-22 publiceerde VMT een interview met AKK-
directeur Woody Maijers over tien jaar AKK en de missie voor de toekomst. 

Carina Grijspaardt-Vink

Provalor was de winnaar van de AKK Keten Project
Award. Het bedrijf creëerde een nieuwe keten en wel voor
de verwerking van reststromen uit de groenteverwerken-
de industrie tot sap. Dat sap is geschikt voor consumptie
en kan tevens dienen als (basis voor) natuurlijke kleur-
stoffen. “De reststromen, die anders worden gebruikt als
veevoeder, kunnen zo een meer-inkomen betekenen voor
de agrarische sector. Bovendien leidt deze ketensamen-
werking tot milieuwinst via de besparing op energie- en
transportkosten”, aldus Piet Nell van Provalor. Inmiddels
vormen 60 bedrijven in Nederland de duurzame keten en
werd in 2004 5.000 ton groentenresten gevaloriseerd.
Doelstelling voor 2010 is de valorisatie van 40.000 ton. 

AKK-award voor Provalor

Burger King
Burger King International heeft Chris Stanley als senior director
Supply Management aangewezen en Karen Smith als director
Information Technology. Beide functies zijn nieuw binnen de
organisatie. De twee zullen kantoor houden in het Burger King
International Restaurant Support Center in Uxbridge (Engeland).
Stanley en Smith rapporteren aan Ian Martin, senior vice presi-
dent en chief financial officer. De nieuwe functies zijn in het kader
van verdere uitbouw en globalisering ingericht.

FOOD
Berto van der Manden is gestart als zelfstanding
ondernemer in de werving en selectie van HBO- en
academisch personeel in de keten Food. Hij heeft zich
aangesloten als franchisenemer bij Bruins Recruit-
ment te Sassenheim. Hiervoor was hij ruim 23 jaar
werkzaam in de business-to-business-markt van
grondstoffen voor de levensmiddelen- en diervoeder-
industrie.

Messe Frankfurt
Detlef Braun (44) is unaniem verkozen door de aan-
deelhouders tot directeur van Messe Frankfurt. Hier-
voor was hij topman bij het internationale advertentie-
bureau J. Walter Thompson in Frankfurt. Braun stu-
deerde aan de European Business School in
Oestrich-Winkel. Hij heeft onder meer gewerkt bij Phi-
lip Morris en Marlboro als marketing manager.

Fruitingrediënten
Ocean Spray Ingredient Technology Group (ITG), een
leverancier van fruitingrediënten, heeft Rob Beams
benoemd tot Agricultural Supply Strategy Director.
Voordat hij in 2003 bij Ocean Spray in dienst kwam,
werkte hij 12 jaar bij Callery-Judge Grove, een onder-
neming in Florida die citrusfruit verbouwt, verpakt en
op de markt brengt. Beams studderde aan de Univer-
sity of Pennsylvania (MBA) en aan Princeton University
(Bachelor of Science and Engineering).

Yakult
Per 1 november 2004 is dr. Hans van Schijndel
benoemd tot science manager bij Yakult Nederland
BV. Voor deze benoeming was hij werkzaam bij HAL
Allergy BV. 

IDF
Jim Begg is verkozen tot nieuwe voorzitter van de
International Diary Federation (IDF). IDF is in 1903
opgericht en is verzamelplaats voor wetenschappelijke
en technische expertise op het gebied van zuivel. Begg (54) was
directeur van de Diary UK, een recent opgericht genootschap dat
de hele zuivelindustrie in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoor-
digt. Begg heeft aan de Strathclyde Universiteit in Glasgow
(Schotland) economie en marketing gestudeerd. In 1972 betrad
hij de wereld van de zuivel door de Scottish Milk Marketing Board
te versterken.
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