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O p l e i d i n g e n
MBA Business Creation in Food
and Health
Werken in de voedingsmiddelenbranche
betekent werken op het snijvlak van voedingstechnologie, R&D, gezondheid,
marketing, sales en management. Er is
daarbij behoefte aan managers die bruggen bouwen tussen professionals uit de
verschillende disciplines. De MBA Business Creation in Food and Health van het
Anton Jurgens Institute leidt cursisten via
een anderhalf jaar durend werk-leertraject op tot dergelijke nieuwe managers.
EVMI vraagt oud-cursisten naar hun ervaringen. Dit keer Karina van de Goor.

Alle facetten

van food

Tijdens haar werk als KAM-staffunctionaris bij zorginstelling MeanderGroep Zuid-Limburg begon het toch weer te kriebelen bij Karina van de Goor. “Ik wilde weer met voeding zelf aan de slag. Nieuwe producten bedenken, proeven, ruiken.” De MBA-opleiding
bij het Anton Jurgens Institute hielp daarbij.

Waarom koos u deze MBA?
“Ik hield me sinds 1997 bij verschillende bedrijven bezig met de invoering van HACCPnormen, waaronder ook bij Meander. Vervolgens had ik bij Meander allerlei projecten op het gebied van voeding, gezondheid
en welzijn, maar hier kwam ik uiteindelijk
wat ver van de daadwerkelijke productie af
te staan. De kracht van deze MBA is dat cursisten met verschillende studieachtergronden meedoen. In onze groep zaten levensmiddelentechnologen, een fooddesigner,
een gezondheidswetenschapper, een marketingmanager en iemand uit de genetica.”
Hoe beviel het?
“Erg goed. We waren de eerste groep, met
acht cursisten. Tijdens de MBA, die van september 2007 tot en met december 2008
duurde, hadden we acht maal een studieweek, elk met een ander thema. Tijdens
deze weken zaten we in een hotel en werkten ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds aan
de opdracht. Dat was heel intensief, maar je
leert elkaar zo wel zeer goed kennen.”
“In het thema productontwikkeling moesten we bijvoorbeeld beautyfoods bedenken, vermarkten en verkopen. Ook dachten
we na over de manier van produceren,
deden sensorisch onderzoek en presenteerden het concept voor een professioneel
panel. Ik had speciaal voor de wellnessmarkt een yoghurt met muesli en vruchten
en bloemen ontwikkeld, elk met hun eigen
gezondheidseffecten, in de vorm van het
yin-yangsymbool.”
Wat leerde u ervan?
“Het leukste is het totaalpakket, vooral de
combinatie voeding en marketing. Je hebt
te maken met verschillende mensen en ach-

tergronden, net als in de praktijk. Zelf ben
ik als persoon gegroeid. Je leert in een elevator pitch, in een halve minuut een goede
presentatie van jezelf te houden. Ik kwam
erachter dat ik goed in een team kan werken, terwijl ik dacht vooral solistisch te zijn.
Ook leerde ik netwerken. Verder leer je je
eigen en elkaars sterktes te benutten. Bovendien kom je er achter wat je níet kunt
en waar of bij wie je voor informatie terechtkunt.”
“Ik vond het technologisch soms wat te
diep gaan, bijvoorbeeld op vitaminen- en
mineralengebied, maar achteraf had ook
dit waarde. Verder heb ik eigenlijk niets gemist in de cursus. We hadden ook steeds
evaluaties waar in het verdere traject op
werd ingespeeld.”
Hoe past u het toe in uw werk?
“Halverwege 2008, tijdens de opleiding,
stapte ik over naar Van Gorp Greenfood. Ik
ben, denk ik, mede vanwege deze MBA aangenomen; officieel als productmanager maar
ik ben steeds meer accountmanager en rechterhand van de directeur productie. Ik kan
hier veel meer naar buiten, ook om te netwerken. Er is nog voldoende uitdaging. We
organiseren brainstormsessies en ik houd
voor innovaties voortdurend ogen en oren
open. We zijn een productiegericht bedrijf,
maar gaan ons daarnaast meer focussen op
sales en marketing. We willen nu meer naar
buiten treden, naar afnemers in de foodservice. Zo zijn we bezig onze producten goed
op de website te zetten. Ook updaten we
ons businessplan met studenten, doen we
marktonderzoek naar potentiële klanten en
stellen een concurrentieanalyse op. Zelf zou
ik uiteindelijk wel wat meer richting marketing brand management willen.”

Zou u de cursus aanraden?
“Niet zonder meer. Je moet beseffen dat
het hard werken is. Die anderhalf jaar leren,
werken en leven heeft een behoorlijke impact. Ik was thuis nog met z’n tweetjes,
maar als je een gezin hebt, is het helemaal
intensief. Geïnteresseerden die het alleen
leuk vinden om een businessplan te schrijven, kunnen beter iets anders gaan doen.
Maar als je alle facetten interessant vindt,
van idee tot daadwerkelijk product, is deze
MBA absoluut een aanrader.”



September 2011 start een nieuwe groep.
Meer info: www.antonjurgens.nl
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