Een Andere kijk

DE ANALYSE VAN TRENDS & TOEKOMST

Een andere kijk
© Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ)
Tekst & Ontwerp:
Roosmarie Kramer & Nikki Groote Schaarsberg
Project Begeleiding:
HAS Kennistransfer & Bedrijsopleidingen (HKT)
HAS Hogeschool

DE ANALYSE VAN TRENDS & TOEKOMST

1 | INLEIDING

Voorwoord

Ten eerste willen we graag de experts bedanken die ons hebben geholpen
tijdens onze zoektocht naar verduurzaming van verpakkingen:
•
•
•
•
•
•

LCA Centre
Intersnack
Daelmans Banket
Ravensbergen
Mars
KIDV

Onze dank gaat verder uiteraard uit naar Charlotte ter Haar en Ton Baas van
het VBZ. Beiden hebben ons begeleid en ons daarnaast van veel nuttige informatie en inzichten voorzien.
Verder willen we projectbegeleiders Stefan Hermsen en Piet Degen, die ons
tijdens dit project veel inzichten gebracht hebben, bedanken voor hun bijdrage.
Nikki Groote Schaarsberg & Roosmarie Kramer
Juni 2016, Den Bosch
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Samenvatting
Het VBZ, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, wil haar leden
inspireren door een aantal ontwerpen te
presenteren op basis van een onderzoek
naar duurzaamheid, uitgevoerd door twee
studenten onder leiding van HKT, Has Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.

- minder materiaal
- mono-materialen
- biobased materiaal
- recyclebaar materiaal
- herbruikbare verpakkingen
- portie verpakkingen
- versterkte functie als verpakking

Het onderzoek heeft duidelijkheid gebracht in het onderwerp duurzaamheid
een heeft een aantal kaders met zich mee
gebracht voor het ontwerpproces. De
meest interessante zijn de volgende:

Naast de duurzaamheidskaders is er onderzoek gedaan naar de huidige markt, de
recente trendontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen.
Het marktonderzoek heeft een goed beeld
gegeven van wat er momenteel al is. Er
is daarnaast gekeken naar wat de eigen-
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schappen zijn van iedere productgroep.
Op deze manier kan er goed gezien worden waaraan een verpakking moet voldoen.
Enkele belangrijke (verwachte) trends uit
het trendrapport zijn gebaseerd op de
technologische ontwikkelingen omtrent de
marketing, packaging en retail. De ontwikkelingen in de e-commerce zijn in een
apart onderdeel van de analyse uitvoerig
behandeld.

De ontwerpen zijn afgebeeld vanaf handschetsen tot de digitale visuals.
Bij het ontwerpen is er vooral gericht op
het structureel ontwerp, maar ook de materiaalkeuze en suggesties voor grafische
vormgeving zijn onderdelen van het proces.

Er is tot slot op basis van de analyse een
aantal ontwerpen gemaakt.
EEN ANDERE KIJK
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1. INleiding
1.1 INTRODUCTIE
De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) is een belangenorganisatie voor producenten in de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, gesitueerd
in Den Haag.
Het VBZ is altijd op zoek naar manieren
om haar leden een helpende hand te
kunnen reiken en is door haar expertise
in de sector en bovendien haar onafhankelijke rol hierin, in staat zich voor
100% in te zetten voor haar leden.
Het VBZ wil haar leden graag inspireren met een tiental duurzame ontwer12

pen, gebaseerd op een gedegen analyse. Om deze reden is het VBZ, samen
met HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen (HKT), een project gestart.
Het project is uitgevoerd door twee studenten Food Design & Innovation (HAS
Hogeschool), Nikki Groote Schaarsberg
& Roosmarie Kramer, als zijnde hun afstudeeropdracht.
De begeleiding binnen deze opleiding
is gedaan door twee experts en tevens
vakdocenten, Stefan Hermsen en Piet
Degen.
Gedurende 20 weken is er gewerkt
aan het opstellen van een analyse naar
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duurzaamheid. Hiervoor is naast veel
1.3 PROBLEEM
naslagwerk ook contact gezocht met
experts uit de industrie en tevens diver- Doordat duurzaamheid echter een
breed begrip is, waarbij veel verschillense leden van het VBZ.
de richtingen mogelijk zijn, is het voor
zowel consumenten als bedrijven niet
1.2 AANLEIDING
altijd helder wat duurzaamheid behelst.
In een samenleving waar de laatste
jaren een steeds groter vergrootglas op 1.4 DOEL
duurzame ontwikkelingen en bedrijfsvoering ligt, is het voor ieder bedrijf tegenwoordig van belang dat er rekening Om deze reden is er onderzoek gedaan
hiermee wordt gehouden in de bedrijfs- naar duurzaamheid op verschillende
manieren. Er is een aantal kaders gevoering.
steld welke relevant zijn voor het onderzoeken van duurzaamheid in verpak
EEN ANDERE KIJK
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kingen. Het doel van dit project is het
verkrijgen van een analyse naar duurzaamheid in verpakkingen en op basis
daarvan het ontwikkelen van een tiental
inspirerende duurzame verpakkingen
voor de leden van het VBZ.

waarvoor er ontworpen wordt.
In hoofdstuk 2 is de trendanalyse te
vinden, die zich focust op zowel brede
consumententrends als specifieke verpakkingstrends.

1.5 Het boek - Trends & toekomst

In hoofdstuk 3 is de toekomstanalyse te
vinden, die zich focust op de toekomst
Om een beeld te krijgen van de huidige van de retail en e-comerce.
In de conclusie en aanbevelingen worsamenleving en de toekomstige saden de belangrijkste conclusies en
menleving, is er een trendanalyse en
aanbevelingen genoemd die aan het
een toekomstvisie opgesteld. Dit boek
einde van het project kunnen worden
brengt een breder perspectief en
gemaakt.
schetst een beeld van de wereld
14
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2. trends
Internationale trends in de maatschappij, bij de consument en in de wereld van
voedsel en de verpakkingsindustrie
Bronnen:

Deloitte University Press
Deloitte Consulting LLP
Food Inspiration Magazine
The Dieline
VMT Voedingsmiddelen Management Technologie
RetailTrends 10
TetraPak
Development Booster
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Bevolking groeit
MAATSCHAPPIJ

- mensen worden steeds gezonder en ouder
(vergrijzing) door medische ontwikkelingen
- resources en rijkdom niet eerlijk verdeeld
- geen voedselzekerheid (heden en toekomst)
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Milieudruk
MAATSCHAPPIJ

- door onze groei in omvang als soort en onze consumentencultuur raakt
de planeet overbelast
- uitputting van grondstoffen
- vervuiling planeet

20
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WEreld ‘krimpt’
MAATSCHAPPIJ

- afstanden worden relatief kleiner, bijna alles is bereikbaar
- culturele verschillen vervagen grotendeels
- ‘lokaal’ bestaat bijna niet meer (conflicten ook niet langer lokaal)
- chaos, overload aan informatie

BEELD: UNLV | Connected Technology
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GENERATIE Y/z
MAATSCHAPPIJ

- we leven in een jongerencultuur, de nadruk ligt op verjonging en zo lang mogelijk
jong blijven
- generatie Y : 1985-2000 | generatie Z :
2000-2015
- er ligt veel druk op het maken van carrière
en presteren, mede door social media

BEELD: Surgeryvip | Broadbean
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INFORMATION
OVERLOAD
MAATSCHAPPIJ

- in onze cultuur raken we overladen met informatie
- grens tussen werk en prive vervaagd: we staan altijd
aan, zijn altijd alert oftewel always on
- men heeft echter ook behoefte aan rust, comfort,
geborgenheid.
- dit resulteert zich in herwaardering van het kleine,
orde in de chaos, back to basic, nostalgie
BEELD: The Critical Scientist | Midas Dekkers Thigmofiel
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concious consumING
CONSUMENT

- consument wilt controle en zelf keuzes kunnen maken in een chaotische wereld
- kritische consument eist transparantie van producenten: de consument
wil informatie
- teveel informatie en tegenstrijdige claims zorgen voor een chaos en
een zoektocht naar de waarheid
- behoefte aan ‘de bewuste keuze’, is dit echter wel mogelijk bij zoveel
informatie?
- ook het bewust zondigen is hier een onderdeel van
BEELD: Conscious Consumers
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health
CONSUMENT

- grote behoefte aan gezond eten en leven is een uiting van de bewuste
consument
- suiker- en zoutarm is bij velen de nieuwe norm
- (al dan niet medische) intoleranties met termen als glutenvrij, zuivelarm,
raw en vegan als gevolg
- hypes als vleesch noch visch, superfoods, paleo

BEELD: The Butchers Daughter | Kinjao | Printaholic
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REbel revolution
CONSUMENT

- flexibilisering / individualisering
- grenzen vervagen
- het einde van “hoe het heurt”-tijdperk
- steeds meer zzp-ers en flex-werkplekken
- clockless eating, eetmomenten veranderen, klassieke drie-eenheid verleden tijd (meer eetmomenten)

BEELD: Nutrition Unplugged | ShutterStock | Flexible Boss
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perceptie BEWUST
CONSUMENT

- behoefte consument tot bewuste keuzes leidt tot mogelijkheden voor
slimme marketeers
- gebruik/misbruik van termen als duurzaam, bio en eco

BEELD: RAW Crunch Bar | Gessato | Marqt
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food = hip
CONSUMENT

- behoefte aan een nieuw soort fastfood dat beter past bij de huidige
maatschappij
- culinair voor de massa
- groeiende behoefte aan ‘gezonder’, specialer food, wereldkeukens,
voor iedereen beschikbaar
- grote belangstelling voor foodtrucks en -festivals

BEELD: Verboden Fruit | Detik
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gebruikersgemak
CONSUMENT

- consument centraal
- gericht op de beleving, gemak zorgt voor meerwaarde voor de consument
- verrijking in verpakkingen (hersluitbaarheid, ergonomie, dubbele functies, hergebruik)

BEELD: Starbucks | Pistachio Provenance | Natural Delivery
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back to the future

CONSUMENT

- nostalgie, behoefte om terug te grijpen naar het verleden en de natuur
- dingen van toen in het jasje van nu
- oude technieken smaakontwikkeling, fermenteren, rijping op speciale
wijze
- basic healthy producten zoals boerenkool en de boon (2016 jaar van
de boon), van suf naar hip imago

BEELD: Mustaine Vineyards | Mother in law’s Kimchi | BOON

42

EEN ANDERE KIJK

43

2 | ANALYSE TRENDS

AMBACHT
FOOD

- terug naar de basis, back to the future
- in het schap wordt steeds vaker de link met de ambacht gelegd
- terug naar de ouderwetse snoepwinkeltjes
- schepsnoep, handgemaakte bonbons en ambachtelijke koekjes uit
eigen oven

BEELD: Bijenkorf | Jamie Oliver | Jumbo
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zero FOOD WASTE
FOOD

- verkoop en gebruik van ‘lelijke’ of afgedankte producten
- voorkomen food waste door bijvoorbeeld hersluitbaarheid garanderen
- mogelijkheid tot verschillende doseringen passend bij verschillende
situaties
- afvalstoffen gebruiken (eventueel up- of downcycling)

BEELD: Kromkommer | Food Guerilla | Pinterest
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upcycling
VERPAKKING

- recyclebaar maken van verpakking
- opnieuw te gebruiken door vormgeving of nieuwe functie
- zero waste

BEELD: Rotterzwam | LINDA | Kesbeke
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Recycling
VERPAKKING

- recyclebaar maken van verpakking
- streven naar zero waste en volledige circulaire economie

BEELD: London City Waste | Bin Bang | Kringloopblik
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RECHT UIT DE NATUUR
VERPAKKING

- perceptie: uit de natuur = goed voor de natuur
- materialen recht uit de natuur, dit geeft een goed gevoel maar is
meestal niet duurzaam
- emotie boven ratio
- brengt wel bewustzijn over natuur bij consumenten

BEELD: Coto | Riska Tiovani | Solskin Design
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kraft = king
VERPAKKING

- perceptie duurzaamheid, recycling, weinig bewerking
- kraft, wordt veelal gemaakt van virgin vezels om het voedselveilig te
maken
- ‘natuurlijke’ kleur om een natuurlijk en ‘groen’ gevoel bij de consument
te brengen
- vaak gaat het om overbodig materiaal zonder primaire functie naast
marketing

BEELD: Marqt | EkoPlaza | Dieline
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PLASTIC loser ?
VERPAKKING

- perceptie: kunststof is enkel slecht
- behoefte aan zo min mogelijk kunststof door o.a. Pacific trash vortex
- consument niet op de hoogte van de voordelen van kunststof t.o.v. andere materialen i.v.m. food waste

BEELD: NCSU | The Note Passer
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PLASTIC HERO
VERPAKKING

- steeds betere systemen in de recycling van kunststof verpakkingen
- biobased kunststoffen winnen vertrouwen terug van de consument
- innovatie in kunststof folies op grote schaal

BEELD: Veronika Richterova | PlantBottle
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‘t nieuwe transparant?
VERPAKKING

- perceptie: ‘beter materiaal’
- matte uitstraling moet uitstraling kunststof verbeteren
- slechts uit esthetisch en emotioneel belang (emotie boven ratio)
- natuurlijker en zachter gevoel i.t.t. glanzende materialen

BEELD: The Flying Tiger | Ekoplaza
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technologie
VERPAKKING

- digitale revolutie helpt consument door gemak te bieden
- mogelijkheid tot interactie en uitgebreidere product- of merkinformatie
- mogelijkheid tot waardevolle relatie met klanten via digitale middelen
verwerkt in de verpakking

BEELD: Heineken | Heinz
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BACK TO Basic
VERPAKKING

- behoefte aan transparantie en rust in chaos zorgt voor de
kracht van minder (less is more)
- valt op in het schap, tegenhanger van het grote en drukke
aanbod
- slechts benodigde informatie
- basic kan zowel luxe als goedkoop uitstralen

BEELD: Death Wish Coffee | Delta Airlines
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Storytelling
VERPAKKING

- volwassenen ook behoefte aan stories
- mindfulness, weg uit de harde en volwassen realiteit, terug naar kindheid, nostalgie
- toegevoegde waarde verpakking door grafiek, dit
verlengt de shelf life thuis

BEELD: William wistle | Albert Heijn
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LUXURY
VERPAKKING

- niks mis met snoepen, snoepen is van alle leeftijden
- naast storytelling ook sprake van veel ‘volwassen’ snoep,
reactie op kinderlijke snoepschap
- vaak een combinatie van goud met ‘zachte’ kleuren
- vrouwelijk

BEELD: Bijenkorf | Marks & Spencer
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3. toekomst

TOEKOMSTANALYSE VAN RETAIL
Een toekomstvisie van de retail in het algemeen,
de rol van de consument en van de
bakkerij- en zoetwaren industrie hierin.

Bronnen:

Verpakken Magazine - 2014
Rabobank Trendrapport - Oktober 2013
Pearson Highered - The revolution is just beginning - 2005
The Telegraph
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FUTURE PROOF
HET BELANG VAN EEN TOEKOMSTVISIE
IN HET ONTWERPPROCES
Om ervoor te zorgen dat een ontwerp niet alleen voor nu maar
ook voor de toekomst geschikt is en op een situatie aansluit,
moet er rekening gehouden worden met zowel de huidige ontwikkelingen, oftewel de trends, als de verwachte veranderingen
in de toekomst. Een ontwerp wordt op deze manier future proof.
Om een beeld te vormen van de toekomst wordt er gekeken
naar de huidige ontwikkelingen (trendrapport) en de ontwikkelingen in het verleden.
Uiteraard is een dergelijke toekomstvisie slechts een mogelijke
benadering en zal de toekomst altijd anders lopen dan men
denkt. Echter is het goed rekening te houden met de mogelijke
scenario’s en hier deels op in te spelen om de concurrent een
stap voor te zijn.
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HISTORY

GESCHIEDENIS VAN DE RETAIL
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19e 				
industriële revolutie

20e

21e

globalisatie

technologische revolutie
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E-Commerce
HET ONLINE SCHAP

Door de technologische en digitale ontwikkelingen, zijn de
schakels in de retail langzamerhand aan het transformeren en
er is zelfs sprake van een revolutie van e-commerce.
Sinds de start van Amazon, begonnen als een online boekenwinkel in 1995, heeft het internet een grote verandering in het
koopgedrag van de consument veroorzaakt.
Online verkopers, oftewel e-tailers, investeren in snelle bezorging, assortiment maar ook in logistieke oplossingen zoals distributie centra, koelsystemen en slimme verzendverpakkingen,
zodat de consument steeds meer online kan worden bediend.
Waar de consument vroeger slechts boeken en dvd’s online
bestelde, kan men nu ook voor bloemen, cadeaus, meubels,
warme maaltijden en zelfs boodschappen op de thuis blijven.
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e-tailer

DE ‘NIEUWE’ SCHAKEL
E-tailer oftewel de Electronic retailer is de (nieuwe) schakel tussen producent en eindgebruiker in de e-commerce.
De e-tailer kan zich onderscheiden door o.a.:
- groot assortiment
- geen of lage verzendkosten
- snelle verzending
- gebruikersgemak
- vertrouwen (klantenservice)
- extra services (inpakken, retourmogelijkheden)
- zowel online als fysieke beleving (unpack experience)
Belangrijke voorbeelden van grote e-tailers zijn Amazon en
Ebay. Nederlandse giganten zijn bijvoorbeeld Bol.com en
Wehkamp.
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ME, MYSELF AND I
DE CONSUMENT CENTRAAL

Door de hoeveelheid informatie, drukte en impulsen in de huidige samenleving, groeit het belang van orde en rust. De behoefte aan gemak en service groeit ondertussen ook.
Om dit te verzorgen en de consument toch van informatie te
kunnen voorzien, moeten bedrijven hun manier van adverteren
aanpassen.
Er moet daarom gericht worden geadverteerd door gepersonaliseerde advertenties aan de consument te brengen. Dit kan
door het verzamelen en vervolgens toepassen van big data.
De online ‘winkelbeleving’ zelf moet bovendien toegankelijk en
waardevol zijn en bovendien vertrouwen wekken, om de consument te overtuigen van een online aankoop.

82
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internet of things
HET NETWERK VAN SMART DEVICES

Het Internet of Things is het netwerk tussen fysieke communicatie-apparaten waardoor interactie hiertussen mogelijk is. Deze
interactie kan gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals
het inspelen op eerder vertoond (koop-) gedrag.
Hiernaast kan er tijdens het productontwerp rekening mee worden gehouden, waardoor doorgaans ‘offline apparaten’ in het
communicatie netwerk betrokken kunnen worden. Dit kan extra
functies aan een product meegeven.
The Internet of Things (IoT) is the network of physical objects that contain
embedded technology to communicate and sense or interact with their
internal states or the external environment.1
1 http://www.gartner.com/it-glossary/internet-of-things/
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BIG DATA

SERVICE VS. PRIVACY
Anno 2016 is het verzamelen van data ten behoeve van marketing en verkoop al een groot onderdeel van het dagelijks
leven. (Wie heeft immers de afgelopen tijd de ‘Ik accepteer
cookies’ niet regelmatig moeten aanklikken bij het bezoeken
van een nieuwe website?)
Door middel van o.a. cookies wordt de consument constant in
de gaten gehouden in haar online (koop-) gedrag. Grote bedrijven spelen hier vervolgens op in met aangepaste advertenties.
De verwachting is dat het gebruik van big data in de toekomst
een nog grotere rol zal spelen en bedrijven zullen nog meer
investeren in het verkrijgen van een nog gedetailleerder klantenprofiel om hier vervolgens met (automatische) gepersonaliseerde marketing op in te spelen.
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“Big Brother is
watching you...”
1984 - George Orwell (1903)
88
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ACTION > REACTION

TERUGKOMST VAN DE KLEINE WINKELIER

90

In het verleden werd de kleine winkelier door de komst van grote
multinationals en winkelketens grotendeels geruïneerd. De kruidenier verdween om plaats te maken voor grote ketens zoals Blokker,
V&D en HEMA.
Opvallend is dat de komst van de online ‘winkels’, niet meteen de
kleine winkeliers schaden, maar juist de grotere ketens op scherp
lijken te stellen. Zij moeten snel schakelen naar een waardevolle
online beleving om kans te maken in het huidige klimaat, wat voor
grote ondernemingen niet altijd mogelijk is gebleken.
De consument heeft een andere smaak en bovendien eisenpakket
ontwikkeld waardoor juist de lokale, kleinschalige en (schijnbaar)
eerlijke winkelier meer vertrouwen lijkt te wekken dan de “grote
boze ketens met hun onpersoonlijke goederen en achterhaalde
formules”.
EEN ANDERE KIJK
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FUTURE

TOEKOMST VAN DE RETAIL
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supermarket of the future?
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the new consumers?

93

3 | ANALYSE TOEKOMST

SHOPping

WINKELEN IN DE TOEKOMST
E-commerce zal een toenemend grote rol spelen in de toekomst
doordat de technologie blijft groeien maar ook doordat de
technologie langzamerhand het vertrouwen van de consument
zal winnen. Tot slot zal de generatieverschuiving ervoor zorgen
dat de samenleving grotendeels de technologische kennis en
middelen beschikt om de e-commerce mogelijk te maken.
Online aankopen zullen vooral bestaan uit houdbare producten, het online verkopen van verse aankopen zal een uitdaging
zijn.
De fysieke winkels zullen blijven bestaan in een andere vorm
dan de huidige winkels. Winkels zullen inspelen op het IoT en
op Big Data om zo de beleving van de consument waardevol,
gemakkelijk en interessant te maken.
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CHAIN

CONSEQUENTIES VOOR DE LIJN
De logistiek zal compleet veranderen wanneer de schakel ‘winkel’ kleiner wordt en er grotendeels direct vanuit grote distributiecentra verstuurd kan worden.
Bezorgdiensten zullen een nieuwe, grote rol binnen de keten
vervullen. Hiervoor moeten deze diensten uitgerust zijn met speciale systemen die de producten onder de ideale omstandigheden kunnen vervoeren.
De technologische ontwikkelingen in drones, oftewel (op afstand bestuurbare) onbemande luchtvaartuigen, zorgen voor
mogelijkheden in het bezorgingssysteem. 1
1 http://www.marketwatch.com/story/drone-delivery-is-already-here-and-it-works-2015-11-30
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PACKAGING

CONSEQUENTIES VOOR VERPAKKINGEN
Productverpakkingen zullen een compleet andere rol spelen
in de toekomst. Waar de verpakking nu een grote rol speelt in
het geven van productinformatie en het verleiden op het schap,
zal in de toekomst de verpakking vooral haar primaire rol (het
bundelen, beschermen en conserveren van het product) vervullen. De productinformatie zal m.b.v. het IoT gegeven kunnen
worden en is dus niet meer afhankelijk van de verpakking.
Het product is verder al in huis, de consument hoeft dus niet
meer te worden verleid door een verpakking. Echter zal bij een
online aankoop de unpacking experience, oftewel het brengen van beleving tijdens het openen van een verpakking, een
belangrijke marketingtool zijn voor het product, aangezien de
klantbinding nog belangrijker wordt.
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CONSUMER

CONSEQUENTIES VOOR DE CONSUMENT
De winkelbeleving van de toekomst zal veel invloed hebben op
de consument:
- meer gemak
- minder persoonlijk contact
- meer vrije tijd door efficiëntere tijdsbesteding
- meer thuisbezorgingen
- meer (primair) verpakkingsmateriaal
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CHANCES

KANSEN VOOR DE INDUSTRIE
In de veranderende winkelbeleving kan de industrie op de volgende kansen inspelen:
- waardevolle bezorgservice
- efficiënte verzendverpakkingen
- unpacking experience
- persoonlijke marketing
- gebruik van big data
- verpakkingen aansluiten op IoT
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conclusie
Trends & Toekomst

Markt

Om te produceren voor de huidige samenleving moet er gekeken worden naar hoe deze eruit ziet. Er moet context gezocht worden in ontwikkelingen in de samenleving om een beeld te krijgen ervan.
Om te produceren voor het heden moet er bovendien ook gekeken worden naar de toekomst, zodat een product ook future proof
is. Innovatie is uiteraard pas mogelijk wanneer er naar een bredere context gekeken wordt.

De huidige bakkerij- en zoetwarenmarkt is heel divers. Voor alle productgroepen is er uiteraard een andere eisenlijst te stellen
aan de verpakking doordat iedere productgroep andere eigenschappen heeft. Er zijn dan ook veel verschillende product-verpakkingscombinaties te vinden in het supermarkt-schap.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn de technologische ontwikkelingen die heel veel mogelijk maken in de wereld van food, packaging, retail en design.
Een belangrijk deel hiervan is de opkomst van e-commerce en de vernieuwde winkelbeleving. Hier moet vooral rekening mee
gehouden worden wanneer er bijvoorbeeld innovaties in het productieproces gedaan worden.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een soort brede kapstok geworden waar veel marketeers graag hun producten aan willen ophangen. Duurzaamheid is immers een term die het goed doet bij de consument. Consumenten zijn zich bewuster dan ooit van hun rol t.o.v. het
milieu.
Duurzaamheid is desalniettemin ook een belangrijke voorwaarde geworden in de huidige bedrijfsvoering. Bedrijven worden als
het ware verplicht op verschillende manieren op duurzaamheid in spelen, door zowel de consument als door de overheid.
Het is moeilijk om van een eenduidige duurzame bedrijfsvoering te spreken, aangezien er altijd wel een compromis gemaakt moet
worden. Wanneer men immers bijvoorbeeld voedselverspilling wil voorkomen moet er materiaal worden gebruikt om verpakkingen van te produceren.

Er is dus altijd een balans die gezocht moet worden en een compromis die gemaakt moet worden tussen verschillende duurzame thema’s.

Wat opvalt is dat een groot deel van alle productschappen voor de bakkerij- en zoetwaren bestaat uit kunststofverpakkingen, die
ervoor zorgen dat er veel productzichtbaarheid is in het schap.
Dit is een groot verschil met winkels in bijvoorbeeld Engeland, waar productzichtbaarheid voor bakkerij- en zoetwaren niet heel
belangrijk lijkt te zijn. Hierdoor kan men concluderen dat de Nederlandse producten vooral op productzichtbaarheid inspelen.
Opvallend is dat de meeste kunststofverpakkingen zich bevinden in het goedkopere segment. Het lijkt alsof er hierdoor een associatie tussen goedkoop en kunststof is, bij zowel de producent als bij de consument.
Er is verder heel veel natuurlijk en duurzaam ogend (al dan niet werkelijk duurzaam) materiaal zoals kraft-karton te vinden in de
schappen. Het valt op dat de marge op dit soort product-verpakkingscombinaties gemiddeld hoger ligt dan die van kunststof
varianten.
Het lijkt alsof de consument dus meer wilt betalen voor producten die duurzaam ogen. De perceptie van de consument blijkt een
belangrijk marketingmiddel te zijn.
Ontwerpproces
Het ontwerpproces is iets wat zich niet laat leiden. Wat erg belangrijk is, is het divergeren voordat er geconvergeerd wordt. Het
proces moet dan ook heel breed begonnen worden en er moeten zo min mogelijk restricties gesteld worden aan de eerste schetsen. Op deze manier kan er veel meer verschillende richtingen opgegaan worden en worden deze richtingen uiteindelijk sterker
onderbouwd.
Een belangrijk onderdeel van het ontwerpen is na te divergeren, te convergeren.
Er moet kritisch gekeken worden naar opgestelde richtingen en er moeten bepaalde richtingen los gelaten worden.
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aanbevelingen
Het is belangrijk te allen tijde een goed beeld te hebben van de samenleving waarin je produceert. Er zijn
bijvoorbeeld vaak interessante ontwikkelingen waarop kan worden ingespeeld bij het produceren. Bovendien is het verdiepen in trends en ontwikkelingen een manier van het uitdiepen van de doelgroep, aangezien
de doelgroep onderdeel uitmaakt van de samenleving.
Het is verder heel belangrijk duurzaamheid in de bedrijfsvoering mee te nemen. Het is echter wel aan te
raden om een aantal thema’s binnen duurzaamheid te kiezen die voor het bedrijf van belang zijn en hier zo
goed mogelijk op in te spelen. Op deze manier wordt voorkomen dat er enkel compromissen gemaakt worden en kan er daadwerkelijk gesproken worden van duurzame bedrijfsvoering.
Het is daarnaast belangrijk te realiseren dat de consument een heel ander beeld heeft van wat duurzaam
is en ook bereid is om hiervoor meer te betalen. Het kan dan ook interessant zijn om op de perceptie van
de consument in te spelen. Het is echter aan te raden om hierop in te spelen met daadwerkelijk duurzame
initiatieven zodat er geen sprake is van een zogenaamd ‘windei’ waar de consument zich uiteindelijk slechts
gefopt door voelt.
Tot slot is het in de zoektocht naar innovatie belangrijk deze zo breed mogelijk te beginnen en pas later te
gaan toespitsen tot een aantal kansrijke richtingen. Het is dan ook heel belangrijk dingen los te laten ten
behoeve van een sterker eindresultaat.
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