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• Carina Grijspaardt-Vink •

‘No nonsense’ innovatieproces

Hoe kom je tot een succesvolle innovatie en hoe wordt een  
productcategorie nieuw leven ingeblazen? volgens Food  
designer katja Gruijters zijn er korte lijnen nodig tussen  
fabrikant en retailer in een ‘no nonsense’ innovatieproces.  
de consument staat daarbij centraal.

zo’n benadering in deze crisistijd niet realis-
tisch is. Haar advies is daarom het risico te 
spreiden: “Zorg voor een langetermijnvisie 
maar werk daar in kleine stapjes naar toe. 
Laat een product langzaam transformeren. 
Als het bijvoorbeeld om verduurzaming 
gaat, is dat heel goed mogelijk. Vlees met 
een, twee en uiteindelijk drie sterren.” 
Trends geven de richting aan voor de lange 
termijn. Transparant en terug naar de oor-
sprong is zo’n trend. Fabrikanten kunnen 
daar bij aansluiten. Als voorbeeld noemt 
Gruijters de koelversafdeling. “De consu-
ment wil zelf koken, maar wel op een 
gemakkelijke manier. Ontwerp bijvoorbeeld 
een compleet zelfmaak-soeppakket, verse 
runderbouillon of een alternatief voor een 
dagje zonder vlees.”

“Het innovatieproces zit behoorlijk vast.  
Als ik door de supermarkt loop, valt me op 
dat er weinig wordt vernieuwd terwijl er 
genoeg kansen liggen. Neem bijvoorbeeld 
het koek- en zuivelschap. Het overzicht is 
zoek door het brede assortiment. Hoe vind 
je als consument een koekje voor bij de kof-
fie of voor onderweg?
Food designer Katje Gruijters is van 
mening dat de huidige prijsdruk een rem 
op innovatie is. “Juist het mkb wil innove-
ren. Dat is ook in het belang van de retailer, 
want uit het mkb komt vernieuwing. Denk 
aan de Vegetarische Slager of Ben & Jerry’s, 
die zijn ook klein begonnen.”

Zoekende
Zowel retail als voedingsmiddelenprodu-
centen zijn zoekende, ervaart Gruijters. 
“Fabrikanten van A- en huismerken zoeken 
naar de aansluiting bij retailer en consu-
ment. Vernieuwing gebeurt vooral via nieu-
we retailoplossingen, zoals Bilder & De 
Clercq, Landmarkt, Marqt of de nieuwe 
Jumbo in Breda, waar retail en horeca 
samenkomen. En ook Albert Heijn timmert 
aan de weg. Deze veranderingen zorgen 
voor nieuwe innovatieprocessen.”

De vergeten consument
In het proces waarin retailer en fabrikant 
moeite hebben om op elkaar aan te sluiten, 
wordt de consument vergeten, ervaart 
Gruijters. Zij benadrukt dat het innovatie-
proces moet starten met de vraag wat het 

VMT-bijeenkomst
Tijdens de VMT-bijeenkomst ‘Het Innovatie-
proces’ op 6 juni in Maarssen, geeft Katja 
Gruijters samen met andere specialisten 
haar visie op het innovatieproces en reikt zij 
inspirerende handvatten aan. Concrete 
oplossingen staan centraal. Ook vanuit de 
retail wordt het optimale innovatieproces 
belicht. In een miniworkshop reiken Gruij-
ters en Marcel Verkaik, verpakkingsontwer-
per van FLEX/the Innovationlab, tips en 
tools aan om zelf in de praktijk aan de slag 
te gaan. 

‘echte probleem’ is van die consument. 
“Neem de categorie koek. Wie is de consu-
ment? Wat wil hij of zij? Hoe krijg je dat 
koekje in de boodschappentas? Op welke 
wijze wordt het thuis gebruikt?”
Innovatie is dan meer dan alleen het pro-
duct zelf. Volgens Gruijters draait het inno-
vatieproces om design: “Vorm, smaak, ver-
pakking, bereiding, gebruiksgemak, com-
municatie en schappresentatie. Het gehele 
zintuigelijke pallet is aan de orde. En dat is 
voor elke productcategorie weer anders. Dit 
vraagt om creativiteit”, vertelt de food desig-
ner. “Fabrikant en retailer moeten hier 
onderling de verbinding leggen en naar de 
consument.”

Kleine stapjes vooruit
Gruijters gelooft in risico nemen als het om 
innoveren gaat. Tegelijkertijd ziet zij dat 
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No limits

Vloeren voor de industrie

Door onze innovatieve manier van 

denken zijn wij freerunners in hart 

en nieren; als het nuttig of nodig is, 

kijken wij over de grenzen van ons 

vakgebied heen. Want uiteindelijk 

telt alleen het resultaat: Bolidt 

vloeren voor de industrie. Ze voldoen 

aan de hoogste eisen op het gebied 

van functionaliteit, veiligheid, 

hygiëne en duurzaamheid. Om over 

de onbegrensde kleurmogelijkheden 

nog maar te zwijgen. 

Bolidt, no limits. 

http://voedsel.bolidt.nl
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