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Abstract
Consumers are responsible for approximately one-third of global food waste. For over a
quarter of discarded food articles the reason is that the expiration date has been reached, while
the product did not show any flaws. Intelligent packaging that provides dynamic information
on the real-time freshness of packed food products might be able to reduce food waste due to
inflated safety margins on the package, by communicating information related to the
microbiological quality to consumers. A concept of IP, where volatile compounds in the
surrounding headspace of cod fillet are monitored and translated into a measure of freshness
of the fish, is under construction. This concept is promising for other expensive, highly
perishable food products as well. To be able to eventually implement the IP successfully, this
research studied consumer preferences on the way the information on food quality from IP
should be communicated. Two focus-groups of one hour were conducted, existing of four
women respectively four men. This research showed that consumers want the information
directly visible on the package and that the IP must be supported by a reliable organisation to
become a substitute for current date-labels.
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1. Introduction
Food shortages and scarcity of resources are a huge problem in many regions of the world.
Meanwhile however, almost one-third of the food produced globally is discarded. In this
thesis, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) definition of food
waste will be used: wholesome edible material intended for human consumption, arising at
any point in the food supply chain (FSC) that is instead discarded, lost, degraded or consumed
by pests. In this thesis consumer food waste refers to the share of waste that consumers are
responsible for after the food has been in their possession.
Food that is produced but never consumed is not only inefficient from an economic point of
view, it has a negative impact on the environment as well. In affluent economies, food waste
on the consumer level accounts for the greatest part of overall food losses (Shafiee-Jood &
Cai, 2016; Parfitt, Barthel, & Macnaughton, 2010).
For over a quarter of discarded food articles the reason is that the expiration date has been
reached, while the product did not show any flaws (Lebersorger & Schneider, 2014). Since
manufacturers do not want to take any risks they often set expiration dates that are too short.
Most consumers however, see these inflated expiration dates as quality indicators and
therefore unnecessarily throw away many food products that are still safe to consume. Mainly
perishables that are often not, or only minimally processed form a large economic and
environmental loss (Heising, 2014). As Heising (2014) states: product quality can be
described as “meeting or exceeding customers’ expectations”. Product quality can be
described by quality attributes. Product attributes are turned into quality attributes by the
perception of a consumer.
Intelligent packaging (IP) that provides dynamic information on the real-time freshness of
food products might just be the answer for this problem. In this thesis freshness or quality of a
food product refers to the microbiological quality of the product. Intelligent packaging is
considered as food packaging that monitors and communicates information related to the
microbiological quality or safety of a food product by means of a sensor or indicator. A
sensor only measures certain aspects, whilst an indicator integrates measurement and display.
Sensors have to be connected to a separate device to transduce the sensor signal to an
observable response, while an indicator directly provides information about quality by a
visible change (Özdemir, 2012; Heising, 2014). By providing more accurate information on
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the shelf life of a product then static date-labels, IP has a lot of potential to reduce the amount
of food waste (Heising, 2014).
Intelligent systems can be divided in two groups: ‘indirect’ and ‘direct’ indicators of food
quality. Indirect indicators monitor environmental conditions that influence the product
quality (e.g. temperature). There are many examples of indirect indicators used for
commercial ends (Figure 1). A movement towards a new generation of IP with direct sensors
or indicators is noticeable however. These can give more accurate information on quality
attributes of the product. At this moment, however, most methods of the latter system are
either destructive or too expensive or too complicated to apply on individual food packages
(Heising, 2014; Özdemir, 2012).

Figure 1. Example of IP of which the colour of the inner circle changes (depending on time
and temperature) and needs to be compared to the outer circle in order to establish use-by
status (Heising, 2014).
Heising (2014) is developing a non-destructive (i.e. neither the product nor package is
negatively affected by it) IP concept to measure volatile compounds of packed cod fillet that
indicate the fish’s freshness. This method can also be developed for other products. This
could be a promising concept to be implemented into a commercial intelligent packaging,
especially for expensive high-perishable foods (e.g. fish and meat). This thesis focuses on this
specific concept of IP. However, other forms of IP are shortly elucidated in the literature
section as well.
1.1 Problem definition
In a time in which scarcity of resources and sustainability are major issues on the political
agenda worldwide, conservatively set date-labels resulting in unnecessary consumer food
wastage do not make sense anymore. Already in 2012 Soethoudt, van der Sluis, Waarts &
2

Tromp investigated the legal possibilities for abolishing expiration dates for this reason. Now
a promising method of IP for perishable food products is under construction, with the ability
of providing real-time information on food freshness. Previous studies have found that the
majority of consumers is willing to purchase food in intelligent packaging and that IP
increases consumer acceptance of food (Schut, 2013; Barska & Wyrwa, 2016).
As Heising (2014) states: “An intelligent packaging concept comprises an interaction system
between the product, the package and the environment. (...) An intelligent package can
contain sensors or indicators monitoring quality indicator compounds of the product or
monitoring quality indicator environmental conditions. The output of the sensor needs to be
translated to a clear message, like a quality or safety status or the remaining shelf life period.
Next the signal needs to be communicated to different actors in the supply chain; this can also
include the consumer” (p. 9-10). However, little research has been done to the consumer
preferences on the way the information on food freshness of IP is communicated to them. For
this technology to be implemented successfully, information on consumer viewpoints is
necessary.
1.2 Aim
The aim of this research is to find out what way of communicating the information from
intelligent packaging is preferred by consumers, so that eventually IP can be implemented
with the goal of reducing food waste. This is approached by answering the following research
questions:
-

In what ways do consumers want to receive dynamic information on the freshness of a
perishable product by means of IP?
•

In what ways do consumers want to receive dynamic information on the freshness
of a perishable product directly on the package by means of visual indicators on
the package?

•

In what ways do consumers want to receive dynamic information on the
microbiological quality of a perishable product by means of digital information?

•

To what extent does the information from IP on the freshness of a product
influence the consumers’ perception of the freshness of a perishable food product?
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-

Under what conditions can a dynamic indicator of the microbiological quality of a
perishable food product be a substitution for date-labels according to consumers?

Visual indicators, in this thesis also referred to by the term ‘analogue information’, refers to
quality information given by the package, that is directly visible on the package without
interference of another device. Digital information refers to information measured by a sensor
that is not directly visible on the package, but needs another device such as a scanner or
display to be viewed.
In order to answer the research questions a qualitative exploratory research is conducted.
Hereby consumers had the possibility to share their ideas on how they want to receive the
information on food quality given by IP.
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2. Background literature
Consumers are more and more demanding for mildly preserved, minimally processed and
safe, constant high-quality food products. Due to the nature of perishable foods, its quality
can be considered as a dynamic state of which some intrinsic attributes always change after
processing. This may result in an increase in quality, which happens for instance by the
ripening of fruits. However, it can also result in a decrease of the quality of a product, as is the
case with microbiological spoilage (Heising, 2014; Heising, Dekker, Bartels, & Van Boekel,
2014).
Perishable products are highly dependent on external conditions, like temperature and storage
time. When changes in quality happen after the processing of a product this is not monitored
in the supply chain. This means that retailers and consumers will not be able to accurately
estimate quality. This applies in particular for products in a package as certain quality
attributes, like smell, are not observable. The dependency of perishable products on external
conditions, like storage time and temperature, cannot be controlled and monitored by
manufacturers and retailers of these products after leaving the factory or retailer (Heising,
2014).
2.1 Food waste
A review of worldwide food waste showed that in affluent economies, post-consumer waste
accounts for the greatest overall losses. High- and medium income countries often have less
waste higher in the supply chain due to centralized food production and better resource
efficiency. However, this is negated by a greater amount of post-consumer losses in affluent
economies. Increased consumer choices and a decrease in the proportion of disposable
income have tended to increase wasteful behaviour. The increase of urbanization of
transitional countries will potentially increase post-consumer food waste (Parfitt et al., 2010).
Data that show a growth from 1-3% food wasted in U.K. homes in 1939 to 25% food wasted
(by weight) in 2008, confirm this trend of increasing waste over time. Note that these
numbers are about wastage at homes. In effect this excludes significant quantities of foods
eaten ‘on-the-go’, in the workplace or somewhere else (Parfitt et al., 2010). A report on behalf
of the EU showed that in 2012 households were already responsible for 53% (±47 million
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tonnes) of wastage in the total EU food supply chain waste (Figure 2) (Tostivint et al., 2016).

Figure 2. Split of EU-28 food waste in 2012 by sector; includes food and inedible parts
associated with food (Tostivint et al., 2016).
Although there are differences between measurement of food wastage and loss in different
studies (e.g. loss of weight or loss of nutritional value) most studies have found that about one
third of food produced globally is lost and that household waste accounts for a large part of
these losses (Parfitt et al., 2010).
2.2 Date-labels
As stated on the website of the “Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit”
(https://www.nvwa.nl/onderwerpen/etikettering-van-levensmiddelen/houdbaarheidsdatumlevensmiddelen) both manufacturers as well as retailers have the authority to set an expiration
date on most food products. The organisation that sets the expiration date is also responsible
for the quality and traceability of the product. The expiration or best before date on food
packages set by manufacturers is often their estimate as to how long the product will be at its
best quality. With only a few exceptions, the majority of food products is still perfectly safe to
eat after their expiration date. This has to do with the fact that when setting the expiry dates,
producers have to deal with uncertainty of fluctuations in conditions during transport and
storage, but also with variability in initial quality of foods. To capture these deviations in
handling of products and individual products, expiration dates contain a safety margin (Broad
Leib et al., 2016; Heising, 2014; Schut, 2013).
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There are two types of date-labels described in the European legislation: “best-if-used-by”
(which roughly can be compared to the Dutch “ten-minste-houdbaar-tot” label) and “expires
on” (to be compared to the “te-gebruiken-tot” label). The law states that the “expires-on”
label must be used for products that are dangerous to consume shortly after spoilage, i.e.
highly perishable foods like meat and fish (Broad Leib et al., 2016; Soethoudt, 2012).
Whereas the first is a guarantee of the product’s quality until that date, the second is a
guarantee of the product’s safety until the stated date.
A 2016 national survey in the U.K. showed that often both of these date-labels are mistakenly
taken as indicators of safety. Consumers often discard food based on its date-labels. Over one
third of the consumers always discard food close to or past the date-label and 84% do so at
least occasionally. Millennials were most likely to view date-labels as indicators of food
safety and most likely to discard food past the date on the label. Even when the label shows a
‘fresh if used by’ date consumers’ taste perception is negatively influenced when this date
comes near or expires (Wansink & Wright, 2006; Broad Leib et al., 2016). The confusion
about date-labels has become central to debates about food waste in the late-twentieth and
early-twenty-first centuries. In relation to packaging ‘food gone past its sell by date’ was
mentioned as the main driver for food waste in homes (Williams et al., 2012; Milne, 2012).
It makes sense that consumers use date-labels as a guideline on how they perceive the quality
of perishable food-products. First of all, quality is a heterogeneous and multidimensional
concept consisting of inferences related to the product’s (microbiological) safety, its sensory
attributes (e.g. taste), its nutritional characteristics or healthfulness, it’s convenience and the
production process used. Secondly, the speed and amount of microbiological deterioration
differ per product category and handling of the product. For instance, most products
deteriorate faster under higher temperatures. Thirdly, the use of preservation techniques
extends the shelf-life duration which makes it hard for consumers to use their basic
knowledge on the expiration of food products. Therefore, in order for consumers to make an
informed choice, food producers are required to provide information about the expected
microbiological-related quality of the product on the package by means of a date-label. As
consumers observe an approaching best-if-used-by date-label, it decreases consumer
acceptance, as well as the perceived healthfulness and freshness of the product (Wilson et al.,
2015; Schut, 2013).
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2.3 Intelligent packaging
An opportunity for reducing food wastage may lie in the use of IP for perishable products. IP
contains sensors or indicators that estimate and communicate food quality to users.
There are two main categories in intelligent systems: indirect and direct IP concepts of food
quality. Indirect indicators or sensors measure environmental conditions that influence food
quality. More recent developments have led to direct IP concepts with sensors or indicators
that are in contact with the product or the surrounding headspace atmosphere to measure
quality attributes of the product itself. These provide more accurate and precise information
on the quality of a product (Özdemir, 2012; Heising, 2014).
2.3.1 Indirect intelligent systems
This form of IP monitors environmental conditions that influence the changes in quality
attributes of the food. With mathematical models the information on the conditions can be
translated into predictions of food quality. However, this method is only reliable when the
initial quality of a product (i.e. quality status of the food right after the moment of packaging)
is known and quite constant, like milk. A time-temperature indicator (TTI) is an example of
an IP concept that monitors environmental conditions that affect the quality of food (Özdemir,
2012; Heising, 2014).
Temperature is of prime importance in keeping quality of food products, since most
deteriorative reactions speed up with increasing temperature. The time of exposure to
temperature is also a crucial factor that affects the speed of deterioration. As shelf life of
products is determined based on a reference temperature during handling and storage,
deviations from this temperature make the indicated end-date on the product obsolete
(Özdemir, 2012).
TTIs provide the time-temperature history to which the product has been exposed. Often TTIs
are accompanied by a predefined scale that functions as a guideline for consumers for
evaluating the product quality. TTIs have the advantage that they can be applied on many
products, as they are cheap and reliable (Özdemir, 2012; Heising, 2014).
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2.3.2 Direct intelligent systems
A trend towards a new generation of direct indicators of food quality is visible. Direct quality
sensors and indicators measure quality-related compounds formed in the product, or
microorganisms in or on the product and can give a good indication of food quality attributes
(Heising et al., 2014).
Heising (2014) developed a promising IP concept for cod fillet that monitors volatile amines
in the package. These are compounds that are generally used as a freshness indicator for the
packed fish. By means of mathematical models these measurements were translated into a
quality status of the fish. This method does not require a sensor to be in direct contact with the
product, but only needs to be in contact with the surrounding headspace, making it a nondestructive concept. The development of this quality sensor for fish could serve as an example
for other foods. Expensive, highly perishable foods benefit the most from IP, as costs are
relatively lower than for cheaper products and the waste of expensive foods results in a large
economic loss.
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3. Method
This research was designed to find preferences and ideas of consumers on how they want to
receive information from IP. Since IP has not yet been implemented in commercial products
many consumers do not yet have knowledge on this topic. Most of them will therefore not
have formed a clear opinion on their preferences yet as they are not familiar with the
possibilities. Next to that, little is known about this topic in the literature.
Considering the topic of IP is very unknown amongst consumers and in order to gain insight
into consumer preferences as well as their rationale behind them, an explorative qualitative
study was conducted, by doing a focus-group interview (‘t Hart et al., 2005). “(…) a focusgroup can be defined as a carefully planned discussion designed to obtain perceptions on a
defined area of interest in a permissive, nonthreatening environment.”(Krueger, 1988, pp. 18).
Focus-groups are useful to discover preferences for new or existing products. The focusgroup discussion is particularly effective in providing information about why people think or
feel the way they do (Krueger, 1988, pp. 15). Krueger states that a deficiency of surveys and
face-to-face interviews is that those methods assume that individuals really know how they
feel and that they form opinions in isolation. While in fact, attitudes and perceptions relating
to products, services, or programs are developed in part by interaction with other people.
People may need to listen to opinions of others before they form their own personal
viewpoints.
In the following sections the following topics considering the method are addressed: the
research population, the procedure and the data-analysis.
3.3 Research population
The chosen research population consists of Dutch young-adults in the age between 18 and 25
years living on their own or with roommates and do grocery shopping. One reason for this is
that millennials are most prone to discarding food that comes near or past its expiration date
(Broad Leib et al., 2016). Another reason for choosing this target group is that this group is
familiar with technology and that they are the ones that will benefit more from IP
development in the future compared to older consumers.
The sub-groups of this research population are male and female consumers. Previous studies
found that women are likely to respond positively towards any enhancements to the shopping
10

experience and women show more interest than men in taking care of the environment
(Espejel-Rodriquez et al., 2014; Alreck & Settle, 2002). It is therefore assumed that men and
women have a different view on this new technology, as well as a different level of interest in
and/or awareness of the environmental consequences of food waste.
3.4 Procedure
Eight Dutch young-adults participated: four women and four men living in Utrecht. All
participants had an education level of HBO or WO The number of four participants per focus
group made sure everyone had the opportunity to share his or her insights in the available
time frame and was yet large enough to provide diversity of perceptions (Krueger, 1988, p
27).
The first focus-group consisted of four female participants that were unfamiliar with each
other, in the second focus-group four male participants partook that did not have relations to
one another as well. The focus-groups took place in an informal place in the centre of Utrecht,
an easy to reach location in an informal, non-threatening setting. An informal setting where
participants feel comfortable is important so that they can feel free to express their views
(Krueger, 1988, p 31). Each focus-group had de duration of one hour.
After all participants were welcomed and were offered a refreshment, they took a seat at the
table with the interviewer sitting at the head. After providing the participants with the
necessary information (their task and the duration of the conversation), the interviewer started
the discussion with an opening question, to break the ice and get every participant to talk.
This made it easier for participants to speak again further into the discussion (Krueger, 1988,
p 81).
The discussion was opened by asking participants what kind of food products they throw
away every now and then. A simple topic that was relevant for the purpose of this study, yet a
topic light enough to function as a conversation starter.
After circa ten minutes the concept of IP was introduced and explained to the participants by
the interviewer. Firstly the general opinion of participants on IP was asked. Follow-up
questions were more specific: in what way would participants want to receive information on
food quality from IP? Under what conditions would IP be accepted as a substitute for date11

labels? The sequence of the questions and possible additional questions differed per focusgroup as this is both depended on the course of the conversation. However, by means of an
elaborate interview guide, the interviewer could make sure all relevant topics were addressed
during the discussions. See Appendix I for the complete interview guide.
In return for participating the focus-group interview, all participants received the gift of two
specialty beers.
3.5 Data analysis
The interviews were transcribed begin to end. By inductive coding the data was organized.
Firstly, by means of open coding, all relevant answers of both interviews received a label that
states the main theme of that fragment. By means of axial coding the codes were compared to
each other and bundled together where fitting, to create a clear overview of the data. With this
structured data, relations could be found resulting in conclusions by means of selective
coding.
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4. Results
4.1 Sample
The population sample for this study consisted of four female and four male participants. The
female participants varied in age between 21 and 24 years old (with a mean of 22.5 years old).
The male participants varied in age between 19 and 24 years old (with a mean of 22 years
old). All participants were HBO or university students and lived in Utrecht in houses they
shared with other students or working graduates.
4.2 Data
4.2.1 Food wastage
From the interviews came clear that mostly open packages of fresh foods containing leftovers
from a specific recipe were thrown away. Almost all the interviewees stated that they use their
senses rather than the best before date to determine if a product is still suitable to eat.
“Ik ben sowieso nooit zo happig op ten minste houdbaar tot data. Ik kijk gewoon hoe
een product eruitziet en hoe het ruikt. Ik ga meer op mijn gevoel af.” (female student,
Utrecht)
Highly perishable products like diary, fish and meat are more likely to be discarded when the
best before date is reached, to avoid the risk of getting sick.
“Het verschilt bij mij ook wel echt per product hoor. Bijvoorbeeld dingen waar je echt
ziek van kunt worden, echt goed ziek, daar neem ik geen risico mee. (…) Vooral vis of
vlees.” (male student, Utrecht)
An often-stated reason for spoiled goods is that they are forgotten.
4.2.2 Visual indicators
In both interviews came forward that the information on the freshness indicator should be
visible directly on the package. In the interview with female participants the focus was on a
colour spectrum on the package that indicates quality, either by changing from one colour to
another colour (like green to red) or a colour that fades more and more linearly with
degradation of the quality. The male participants had an overall opinion that the package
should contain a scale like a thermometer: with just one colour that decreases to the point of
zero.
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4.2.3 Intelligent pricing
The clear visibility of freshness did raise some questions among the participants. First of all,
how do you prevent people from only buying the freshest product available causing the
‘lesser’ products to stay in the shelves to be spoiled? In both groups the idea came up of
making the price of a product dependent on its freshness.
“En wat ook niet handig is; als jij aan de hand van een graadmeter kan zien welke het
meest vers is, dan gaat iedereen altijd voor die meest verse en dan blijven altijd die
over die het eerst bederven. Dus dan moet je wel met een soort graderingssysteem
komen dat je dan ook meer korting krijgt op producten die al verder zijn. Dan zijn er
wel studenten die al die meuk opkopen.” (male student, Utrecht)
One participant came up with the idea of displays with changing prices for each product.
“Je zou ook met een soort schermpjes kunnen werken. MediaMarkt heeft dat
bijvoorbeeld: flexible pricing. Die hebben bij elk product een displaytje staan en dat
verandert constant. Dus als het ergens anders goedkoper is, komt er een nieuwe prijs te
staan. Dus dat zijn displays en ik weet niet of dat heel duur is, maar er zal vast wel een
variant met inkt ofzo, dus geen elektrisch display, maar een soort inktvariantje, die ook
echt goed werkt. Dat je dat dan in de supermarkt ook doet met die prijzen als
producten ouder worden.” (male student, Utrecht)
A similar system to the current system of a large supermarket chain, where products that are
near the end of their lifetime are put together in a discount area was also mentioned in both
interviews.
4.2.4 Perceived freshness
Also, in both groups concerns came forward about the perceived freshness of products when
it becomes visible that the product is approaching the end of its lifetime. When working with
a spectrum the idea came up not to work with the signal colours orange and red, because
when a product is in its orange segment, even though the last stage of the spectrum is red,
some people will throw away the food anyways.
“Maar misschien dat mensen wel daardoor een product juist niet meer willen als het
pas oranje is of richting rood gaat. Misschien beter dan van groen naar geel of zoiets.”
(female student, Utrecht)
Another solution for this potential problem that came up is to make it very clear that when a
product approaches the end of its lifetime it must be consumed.
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“Als je daar juist met die marketing op inspeelt door te zeggen dat oranje betekent dat
je het nu moet opeten.” (female student, Utrecht)
In the interview with male participants the idea was suggested to let the meter on the package
proceed a little bit after zero, which is the point of spoilage. That way, it is still clear when the
product should not be consumed anymore but it is also visible how far past the point of
spoilage the product is. A grey area after the end of the colour spectrum was suggested as yet
another way let consumers decide for themselves if they would still want to eat it without the
guarantee of the sensor that it is still proper for consumption.
“Of dat het grijs ofzo wordt. Niet rood, van "oké, je kunt het niet meer eten", maar
meer dat je geen garantie meer biedt dat het nog goed is, dus dat mensen het zelf maar
uitzoeken. Dat mensen vanaf dat punt zelf moeten kijken of het nog goed is.” (female
student, Utrecht)
Some participants believed the perception of the freshness of products is influenced by what
is said about it on the package as is illustrated in the following fragment:
“Ja en ik denk ook dat als je ziet dat iets over de datum is, dat je dan ook veel sneller
vindt dat het er niet meer zo lekker uitziet.” (female student, Utrecht)
“Maar bijvoorbeeld bij Nespresso kopen we elke dag gewoon opnieuw lunch voor
iedereen en dan bijvoorbeeld rosbief ofzo ziet er na een dag al echt vies uit. En omdat
we toch elke dag geld krijgen om lunch te kopen, gooien we het altijd weg als het over
is. Terwijl ik denk dat als er zo'n sticker ofzo op zit, dat we dat dan misschien net wat
minder snel zouden doen, omdat als die dan groen aangeeft, je toch een soort extra
"proof" hebt dat het nog goed is.” (female student, Utrecht)
The possibility of changing the way you prepare your food dependent on its freshness (e.g.
bake your salmon well done instead of rare) was mentioned as well.
4.2.5 Digital freshness indicators
Receiving information from intelligent packaging by a digital device such as a mobile phone
or a scanner was overall less wanted than analogue visibility. However, a few advantages of
digital information provision were mentioned during the focus-group interviews. When
working with a QR-code on packages that can be scanned with a mobile phone, it is a
possibility to immediately show recipes for that product to consumers. In the male focusgroup it was suggested to connect the sensors in packages to a so called smart refrigerator,
which makes it possible to always know which products in it are still eatable.
15

“Nou ik denk dat je het beide kunt doen. Want houdbaarheid of versheid van
producten, dat gaat over producten die in de koelkast liggen en niet over producten die
ergens in een kastje staan. Die blijven toch wel goed. Dus je kunt gewoon een soort
kleine Bluetooth sensor gebruiken van de verpakking naar de koelkast die zegt "dit is
mijn houdbaarheid", meer niet. "Dit is mijn kwaliteit, tot dan ben ik nog goed en kun
je me nog eten". En al die signaaltjes bij elkaar kunnen naar die app gezonden worden.
Dat hoeft bijna geen data te kosten ook.” (male participant)
A condition for this system is that the information is always available to look up whenever
you want, yet it does not unasked sends you messages about products.
Elaborating on the left-overs in consumers’ refrigerators the idea of an exchange platform
came up, with the use of a Bluetooth sensor in an IP. This is illustrated in the following
fragment:
“Je zou ook kunnen na gaan denken dat mensen producten die ze bijna niet gaan
gebruiken op een soort ruilmarktplaats ofzo gezet worden. Dat mensen bijvoorbeeld
zo'n app daarvoor zouden gebruiken. Dat je ziet dat bijvoorbeeld jouw buren nog iets
hebben wat ze toch niet gaan gebruiken, dat je gewoon kunt ruilen. Dat daardoor
minder wordt weggegooid. Zo kun je heel veel andere dingen bedenken denk ik, om te
zorgen dat mensen minder weggooien.” (male student A)
“Dat zou mooi zijn met die Bluetooth dan bijvoorbeeld.” (male student B)
In the female focus-group the idea of a platform with recipes for left-overs came up as well,
all though not specifically linked to IP.
4.2.6 IP as a substitute for date-labels
In order to be able to become a substitute for the current best before date all participants
agreed on the fact that it should either be initiated by a reliable organisation (e.g. a
governmental institution), or supported by such an organisation. Participants expect
communication of information on this new technology by media. Mainly in the female focusgroup the need for clear communication and information on IP, that is visible for everyone,
was considered to be important for IP to succeed. In the interview with male participants less
information was desired on IP, commercials on radio and television from a reliable
organisation are sufficient. The female participants wanted communication through more
channels, so all consumers come across the information in their daily lives.
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“Ja, je kunt wel alleen reclames op tv doen, maar niet iedereen kijkt tv. Het moet
gewoon echt visueel onder de aandacht komen in het dagelijks leven van mensen, dus
op producten zelf zoals C al zei en in supermarkten zelf informatieborden, of in
bushokjes.” (female student)
On the package itself no or little information is desired, as it should be clear from the sensor
itself how to interpret the product’s freshness. For this reason, the male focus-group mostly
shared the opinion that no information at all should be on the package.
“Ik zou misschien op de verpakking alleen die pijl met "Wat betekent dit?" zetten en
dan een website erbij, waar je alle informatie kunt vinden. Dat helemaal wordt
uitgelegd ook hoe het werkt. Dan kan dat veel uitgebreider.” (female student)
“Ja, ik weet niet hoe veel informatie mensen nodig hebben. Als het goed is, spreekt dat
ding heel erg voor zichzelf, want het moet juist verhelderend zijn. Ik denk het in dit
geval sterker is om geen informatie te geven, dan om veel informatie te geven.” (male
student)
Even though the overall opinion on this new technology was positive in both focus-groups,
the costs of it are an issue as well. Predominantly the male participants shared the opinion
that, to be a possible replacement of current date-labels, products should not become more
expensive due to a costly sensor.
“Kan het niet naast elkaar leven? Dat je en de THT en zo'n verpakking hebt. En dan
weet je: "ik betaal hier extra voor", maar dan krijg ik wel de garantie terug dat ik altijd
weet hoe vers mijn product is. Het ene moment kies je er dan bijvoorbeeld voor als je
diezelfde avond iets moois op tafel wil zetten, kijk dan heb je aan die THT genoeg.
Terwijl als je de andere keer een stukje kip koopt wat je pas over drie dagen wil gaan
eten, dan kies je voor zo'n intelligente verpakking.” (male student)
Despite finding the idea of freshness indicators appealing, some participants wondered if such
technology actually works.
“Als het werkt zou het goed zijn, maar ik vraag me af of dat wel bij alle producten
kan.” (male student)
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The female focus-group also argued that the technology should perform well immediately
after being implemented in the market, otherwise trust in IP will be lost. This is illustrated by
the following fragment:
“Ik zou het in ieder geval wel van tevoren heel goed testen, want ik denk wel dat als je
dit doet en het gaat fout, dat je dan niet echt meer een tweede kans krijgt.” (female
student A)
“Ja, dat denk ik ook, het moet wel echt in een keer goed gaan.” (female student B)
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5. Conclusion
From the results can be concluded that an analogue visualization of the food quality is
preferred. The visualization should be very clear in what the current freshness of the product
is and interpretable in only one way. A colour spectrum containing the signal colours red and
orange is not recommended, as those colours might encourage people to throw away products
when that area approaches.
A colour spectrum from one colour to another colour or a colour spectrum with one colour
that fades based on the quality degradation are two options. A label that looks like a
thermometer with one colour which range becomes smaller when quality gets less is another
option. To these options more research should be done.
If the sensor contains a safety margin on the moment until when the product’s safety is
guaranteed it is recommended to add an area after that moment, from where consumers must
decide for themselves if they still think a product is safe to eat.
However, when the freshness of products is easily visible consumers will always buy the
freshest product, leaving the less fresh products in the shelves. In order to avoid this a
dynamic pricing system where prices are dependent of a product’s freshness should be
implemented along with the IP. This can be done by using dynamic price displays that change
according to the decrease in quality of a product or by creating separate shelves for products
that are discounted for this reason.
Since consumers have an evident preference for an indicator that shows freshness of a product
directly on the package, it is not advised to use a digital signal that must be scanned. A digital
signal however, does provide a great opportunity to provide consumers with real-time
information on the shelf life of fresh products at home that is always available to serve as a
reminder to eat certain products that near the end of their lifetime.
It is recommended to combine these options and create a platform for exchanging leftovers
and unused products and with ideas for recipes. This can immediately offer a solution for
opened packages. As IP sensors cannot provide information on food quality once a package is
opened, a digital sensor can still signal the fact a product is present and make it visible on the
platform. An app was suggested to have the freshness of your products available at any time,
but further research is necessary to this.
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The dynamic quality indicators have to be implemented or supported by well-known reliable
organisations. These organisations must communicate information to consumers through
diverse media to reach the mass. On the package itself little to no information on the sensor is
desired; the sensor should be self-explanatory. At most, an arrow to the sensor saying “What
is this” is recommended. However, the desired amount of internal (i.e. on the package) and
external information, including the channels to be used, differed among participants, hence
more investigation to this should be done.
Another demand for IP is that products should not cost too much more than non-IP products.
Further research should be done to how much consumers are willing to pay for the availability
of real-time freshness information of products.
The overall conclusion of this study is that IP should be implemented and promoted by a
reliable institution, the freshness indicator must be easy to read and directly visible on the
package as well as serving as a reminder for products near spoilage to be consumed. A digital
signal can be used for extended features like a platform with recipes and for exchanging
products, as well as real-time information on products’ quality that are in your refrigerator,
available anytime and anywhere (e.g. by means of an app). The intelligent packaging must be
accompanied by dynamic pricing and consumers are not willing to pay much more for
products with an intelligent package.
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6. Discussion
6.1 Internal validity
A risk of doing group interviews that jeopardizes the internal validity of a study is the chance
of groupthink taking place. “(…) Groupthink stands for concurrence-seeking, that is, the
tendency for group members toward converging opinions about the adoption of a certain
course of action in a given decision situation.” (‘t Hart, 1991, p 257). Janis (1982, in ‘t Hart
1991), the pioneer of groupthink theory, lists the following three causes that enhance the risk
of groupthink to emerge: high cohesiveness in the decision-making group, structural
organizational faults, like the lack of impartial leadership, and stressful internal and external
characteristics of the situation. Groupthink may result in a tunnel vision if critically evaluating
alternative viewpoints is neglected.
Janis (1982, in ‘t Hart 1991) considered high cohesiveness within a group as the most
influential antecedent for groupthink. Therefore, the fact that all participants were unfamiliar
to each other decreases the risk on groupthink. However, all participants being students of
similar ages increases group cohesiveness. Next to that all participants were familiar with the
interviewer that functioned as conversation leader. The interviewer had a vision on the topic
IP which might unintentionally steered the conversation, resulting in the lack of impartial
leadership. Stressful characteristics were no large issue for these interviews, as it was more of
a casual brainstorm session then a decision-making process.
In both interviews the focus stayed mainly on one suggested idea in the beginning of the
conversation that was received positively. For the male focus-group this was the
‘thermometer-indicator’ and in the female group the colour spectrum. This tunnel vision
resulted in a lack of alternative options to come up in the interviews. A very clear example of
congruence-seeking can be seen in the following quote from the interview:
“En een leuk naampje erbij geven.” (male student A)
“Ja? Van mij hoeft dat niet.” (male student B)
“Nee, van mij ook niet. Misschien een beetje voor de marketing.” (male student A)
In the fragment above, one participant suggests something and another participant does not
support the suggestion. In response, the suggestion is withdrawn by the first participant.
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It can be stated that groupthink took place during both interviews, although the degree to
which is not measureable. This decreases the internal validity of this research. In future
research it is advised to eliminate the factors contributing to groupthink as much as possible.
When conducting a new focus-group the group cohesion must be minimized and the
conversation should be leaded by an impartial interviewer.
As said above, the interviewer might unintentionally have steered the conversation which
jeopardizes internal validity of the research. It is very likely that when another interviewer
had led the same focus-groups the outcome would have been different, even though the use of
the exact same interview guide (‘t Hart, Boeije & Hox, 2005). Multiple reproduction of the
research with similar results can prove internal validity.
6.2 External validity
In 1988 Krueger already stated: “Researchers have tended to describe focus-group results as
exploratory, illuminating, and not suitable for projection to a population” (p 97). A few
factors in this research led to a reduced external validity, meaning that the results and
conclusion thus cannot be generalized to a larger population. First of all, the sample for this
study consists of only eight research subjects. Next to that, all participants were students at a
high educational level. The sample therefore does not make for a good representation of the
entire research population. Further research on a larger scale with more diversity amongst
research subjects will result in a higher external validity.
It must be kept in mind that this study was based on a theoretical concept. Once the IP will be
implemented in a tangible form, it cannot be assumed that the found results maintain valid.
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FOCUS-GROUP INTERVIEW GUIDE
Background information
The main topic of the focus-group discussion is Intelligent Packaging. The participants do not
know the topic of the discussion beforehand. Prior to the focus-group discussion participants
receive information on the interview: the location and time they are expected and the duration
of the interview.
Procedure
2.1 Preparations
Set up the room 30 minutes before the start of the discussion:
-

5 chairs around the table;

-

The interview schedule, a notebook with pencils and a watch on the spot of the
discussion leader (on the head of the table);

-

Voice recorder in the middle of the table;

-

5 glasses and a carafe with water and lemon on the table;

-

other refreshments (Coca Cola, Ice tea and Fanta) in the refrigerator;

-

A pot of hot tea and a switched on coffee machine in the kitchen;

-

4 gift wrapped sets of two specialty beers each set up in the room next to the
entrance/exit.

2.2 The Discussion
Questions & instructions

Comments & materials

Start
-

Take participants into the focus
group room

-

Ask them if they would like to have
coffee, tea or a refreshment

-

Ask them to get seated at the table
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-

If all participants are seated with
their drink, sit down yourself to
proceed with the discussion

Introduction (10 minutes)
-

-

Thank the participants for joining,

Clarify what a focus-group

introduce the participants and

discussion is and that the topic of

explain the topic of today and what

today is about packaging of food.

is expected of them.

The concept of IP does not yet have

Tell the participants that the duration

to be introduced.

of the interview will be about one

-

Make sure for every question to stay

hour and clarify your own role: you

within the available time that’s

will ask some questions and lead the

mentioned.

discussion, but you will not

-

When the conversation goes too far

participate in the discussion.

off-topic, lead the conversation back

Furthermore you tell them you will

to the question.

make notes now and then.
-

-

-

Explain that the discussion is

Make sure participants give
arguments for their opinions.

recorded and ask if all participants
agree. Give them the option to
withdraw themselves participation.
-

After approval is given, turn on the
voice recorder.

-

-

Make sure the question does not
come of judging on the participants,

Start with an introductory question:

Gooien jullie wel eens eten weg? Zo ja,

by stating the assumption everyone

welke producten en waarom?

throws away food products now and
then.

Wat zouden jullie ervan vinden om via IP
informatie over de versheid van het
product zouden krijgen? (10 minutes)

-

Explain the concept of IP and datelabeling before asking the question:

“Veel verpakkingen van voedingsmiddelen
bevatten een datum die aangeeft tot wanneer
een product ten minste houdbaar is. Echter,
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deze datum is in feite een schatting,
aangezien van producten die snel bederven
(denk aan vis of vlees) niet bekend is onder
welke omstandigheden zij zich bevinden
nadat ze uit de fabriek zijn vertrokken
richting supermarkt of zelfs consument.
Hierbij kun je denken aan blootstelling aan
temperatuur of licht, of hoe lang je stukje
zalm buiten de koelkast is geweest. Dit heeft
invloed op de kwaliteit van die producten.
De huidige houdbaarheidsdata worden heel
krap gezet, voor de zekerheid. Bijna alle
producten zijn nadat deze datum is
verstreken nog houdbaar.
Nu zijn er al verschillende vormen van
intelligente verpakkingen ontworpen. Dit
zijn verpakkingen met sensoren die de
kwaliteit van het product in de verpakking
kunnen meten en weergeven. Door een
nieuwe vorm van IP kan met behulp van
elektrodes in de verpakking de hoeveelheid
van bepaalde stoffen gemeten worden. Aan
de hand van deze hoeveelheid, kan de
versheid van het product bepaald worden.
Deze versheid kan vervolgens op aan
consumenten, zoals jij en ik, weergegeven
worden. Omdat met deze techniek de
weergegeven houdbaarheid van
voedingsproducten langer is, kan IP een
kans bieden om voedselverspilling tegen te
gaan.”
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Op welke manier wil je informatie van IP
het liefst ontvangen? (20 minutes)
-

See what participants come up with.
If necessary give them the options:
digital or analog.

-

See what participants come up with.
If necessary give them an analog
example and a digital example.

è Analog: ripening sensor avocado
è Digital: RFID code

Voor welke producten zou je IP handig
vinden? (5 minutes)

Onder welke voorwaarden zouden jullie
dit als vervanging van de huidige thtdatum op een verpakking accepteren? (15
minutes)

Ending of discussion (5 minutes)
-

-

Make sure none of the participants

Thank all the participants by handing

feel as if they are interrupted and

each a set of the specialty beers.

give them the opportunity to share
things they still want to share on the
topic.
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Female focus-group – 09 may 2017

Participant A

Participant B

Participant C

Participant M

Age: 24

Age: 23

Age: 22

Age: 21

Student

Student

Student

Student

Interviewer: Gooien jullie weleens eten weg dat jullie gekocht hebben? Wat voor producten
en waarom?
M: Ik gooi vaak sla weg. Dat komt omdat dat vaak in grote verpakkingen komt en ik vaak
alleen eet. Verder gooi ik vaak brood weg, want dat wordt ook snel niet meer lekker.
Tegenwoordig ben ik dus overgestapt op crackers.
C: Ik leg brood altijd in de diepvries en dan doe ik ze in de broodrooster.
M: Ik heb geen diepvries.
M: Tegenwoordig probeer ik zo min mogelijk te kopen en alleen te kopen wat ik echt nodig
heb of ik maak alles wat ik heb gekocht in een keer en dan kunnen mijn huisgenootjes het
opeten, of mijn collega's. Dan laat ik in ieder geval geen losse ingrediënten over die ik dan
kan vergeten. Ik ben sowieso nooit zo happig op ten minste houdbaar tot data. Ik kijk gewoon
hoe een product eruit ziet en hoe het ruikt. Ik ga meer op mijn gevoel af.
Interviewer: En de rest?
C: Als je vlakbij een supermarkt woont doe je bijna elke dag boodschappen en dan ga je ook
meer weggooien, omdat je dat gewend bent.
A: Ja, ik denk dat je ook vaak met verschillende groepen eet en dan per keer bedenkt wat je
gaat eten. Ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik dan een roomkaas of crème fraiche koop voor
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door een saus en vervolgens vergeet dat ik daar nog een deel van overheb. Vooral omdat het
ook niet zo'n groot ding is. Als ik nog een hele bloemkool overheb denk ik veel eerder: laat ik
daar nog iets van maken. Om zo'n half pakje crème fraiche bedenk je veel minder snel een
hele maaltijd.
C: ik ben ook niet echt creatief genoeg om te bedenken wat ik met mijn restjes kan maken. Ik
bedenk altijd een nieuw recept.
M: Wij hebben nu in mijn huis, want mijn ene huisgenoot eet alles biologisch en mijn andere
huisgenoot is veganistisch - dus ik ben nu een soort van 'de boosdoener' in huis, omdat ik wel
vlees eet en ook vlees weggooi - dus nu proberen zij mij helemaal over te halen naar 'de
goede kant'. We hebben nu een heel kleine prullenbak gekocht en ik heb de opdracht
gekregen om alleen maar dingen weg te gooien die in dat prullenbakje passen en hij mag maar
een keer per week geleegd worden.
A: Wow! Maar scheiden jullie ook al het afval dan?
M: Mijn ene huisgenoot die boven woont wel, maar beneden hebben wij gewoon minder
ruimte, dus het is gewoon niet haalbaar om plastic te scheiden.
C: Ik dacht altijd dat plastic scheiden niet kon.
A: Jawel, dat kan wel, maar je moet het zelf wegbrengen. Papier wordt bijvoorbeeld wel
opgehaald hier, net als gft.
B: Bij mij wordt gft niet eens opgehaald.
C: In Maastricht hadden ze echt knetterdure vuilniszakken, echt 13 euro per rol ofzo. Dan
moest je wel opletten wat je weggooide.
Interviewer: Hebben jullie vaak producten die over de datum zijn en wat doen jullie daar dan
mee?
B: Als ik een product heb dat over de datum is, is het ook echt meteen een maand over de
datum, omdat ik het dan echt helemaal ben vergeten. Dan staat het bijvoorbeeld in een
koelkastdeur die voor algemeen gebruik is. Meestal als ik zie dat een product de
houdbaarheidsdatum nadert, denk ik er wel aan om het op te maken.
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A: Mij gebeurt het ook niet zo heel vaak en wat M net ook al zei: ik let er ook niet zo heel erg
op. Tenminste, ik ben er niet zo gevoelig voor. Als er "ten minste houdbaar tot ..." staat en het
is twee dagen later en het ziet er nog goed uit of het is nog niet open geweest of wat dan ook,
dan maakt dat niet dat ik het weggooi.
C: Ik heb het meer met bepaalde groenten, zoals lente ui. Je gaat niet in je eentje zo'n hele
lente-ui opeten, dus dan liggen die restjes vaak ergens te rotten.
B: Verse kruiden moet je inderdaad heel vaak weggooien.
C: Basilicum.
B: Bieslook.
Interviewer: En dingen als vlees en vis? Verpakte producten die wel snel bederven?
B: Ik moet vaak de laatste paar plakjes van vlees broodbeleg weggooien, omdat ik dat dan
vergeet.
A: Het scheelt dat wij studenten zijn, dan heb je natuurlijk niet dat je echt voor langere tijd
eten inkoopt. Bijvoorbeeld wat mijn ouders deden, is voor de hele week boodschappen halen.
Dan had je echt ook dichte verpakkingen die je nog een tijd bewaarde, zo van: zullen we dat
gaan eten of niet? Maar dat hebben wij denk ik allemaal niet echt, want je koopt gewoon iets
voor die avond en soms blijft er iets over en dat is dan een open verpakking.
C: Wij deden best wel vaak als we dingen als vlees en vis overhadden dat we dat dan de
volgende dag aten als een soort snackje voordat we gingen eten.
B: Als lunch.
C: Of tijdens het koken, als een soort voorafje.
M: Slim
A: Slim
M: Bij mij thuis hadden we vroeger een keer per dag restjesdag. Als iedereen toch moest
sporten, dan aten we gewoon wat er nog over was.
31

B: Dat is ook wel echt slim, want dat eten kost niet zo veel tijd. Bij ons mocht eens in de
zoveel tijd iedereen iets anders eten. Dan mochten we allemaal iets uit de vriezer kiezen.
Maar ja, dan moet je wel een grote vriezer hebben.
M: Mijn moeder haalde ook wel eens iets uit de vriezer wat dan een jaar geleden ingevroren
was. Dat gooide ze dan wel weg.
B: Daarom vries ik ook eigenlijk nooit dingen in, omdat ik weet dat ik het dan toch ga
vergeten. En ik vind het lekkerder om iets vers te maken.
Interviewer: Veel verpakkingen van voedingsmiddelen bevatten een datum die aangeeft tot
wanneer een product ten minste houdbaar is. Echter, deze datum is in feite een schatting,
aangezien van producten die snel bederven (denk aan vis of vlees) niet bekend is onder welke
omstandigheden zij zich bevinden nadat ze uit de fabriek zijn vertrokken richting supermarkt
of zelfs consument. Hierbij kun je denken aan blootstelling aan temperatuur of licht, of hoe
lang je stukje zalm buiten de koelkast is geweest. Dit heeft invloed op de kwaliteit van die
producten. De huidige houdbaarheidsdata worden heel krap gezet, voor de zekerheid. Bijna
alle producten zijn nadat deze datum is verstreken nog houdbaar.
Nu zijn er al verschillende vormen van intelligente verpakkingen ontworpen. Dit zijn
verpakkingen met sensoren die de kwaliteit van het product in de verpakking kunnen meten
en weergeven. Door een nieuwe vorm van IP kan met behulp van elektrodes in de verpakking
de hoeveelheid van bepaalde stoffen gemeten worden. Aan de hand van deze hoeveelheid,
kan de versheid van het product bepaald worden. Deze versheid kan vervolgens op aan
consumenten, zoals jij en ik, weergegeven worden. Omdat met deze techniek de weergegeven
houdbaarheid van voedingsproducten langer is, kan IP een kans bieden om voedselverspilling
tegen te gaan.
A: Is dat iets wat ten minste houdbaar tot vervangt, of iets wat erbij komt?
Interviewer: Kan allebei.
B: Ik vind het lastig. Ik denk dat je dit vooral zou moeten doen bij duurdere producten die je
koopt, waarvan je ook echt de beste wil hebben. Ik vind het wel een goed idee, maar ik ga ook
meteen een beetje twijfelen van; sommige dingen zijn vast nog wel goed, zoals zalm. Maar
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stel dat dingetje geeft aan dat de kwaliteit net een beetje is afgenomen, dan willen mensen het
misschien al niet meer kopen.
C: Ik denk wel dat veel mensen zo'n nieuwe technologie misschien niet vertrouwen.
Interviewer: Maar zou je het zelf wel vertrouwen?
M: Ja dat denk ik wel.
A: Supermarkten vertrouw ik altijd wel. Ik heb niet dat ik als ik in de supermarkt loop, ik
twijfel of producten al over de datum zijn. Dus ik heb ook met zo'n intelligente verpakking,
dat ik denk: als het in de supermarkt ligt kan ik het nog wel eten. Dus als die
houdbaarheidsgrens hiermee opschuift, lijkt mij dat een heel goede ontwikkeling.
B: Met melk bijvoorbeeld. Dat kun je vaak echt een week na de houdbaarheidsdatum nog
eten. Maar als ik dat bijvoorbeeld buiten de koelkast zie staan en ik weet niet hoe lang het
daar al staat, dan gooi ik het altijd wel weg voor de zekerheid. Als je dan kunt zien of je het
nog kunt gebruiken met zo'n verpakking, is dat natuurlijk ideaal.
M: Ja, ik denk wel dat er veel mensen zijn die wel heel erg naar ten minste houdbaar tot data
kijken. Ik denk dat het voor dat soort mensen heel goed zou zijn als zo'n systeem er komt.
A: Zou je dan alleen dit doen, of zou je dit doen met een ten minste houdbaar tot datum
samen?
M: Vervangen.
A: Waarom?
M: Omdat het anders niet werkt denk ik.
A: Maar zou je dan niet de houdbaarheidsdatum dan ruimer kunnen zetten?
M: Dat lijkt me niet, want als het dan misgaat is de producent de sjaak.
A: Ik ben ook wel benieuwd naar hoeveel energie het kost om dit soort sensoren te maken,
versus hoe veel energie het kost dat voedsel anders wordt weggegooid.
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B: En ik denk dat als je zoiets wil aanprijzen, dat er dan een heel grote marketingcampagne
omheen moet komen. Zodat iedereen weet wat het is.
M: En ik zou überhaupt onderzoeken wat er met producten gebeurt tijdens transport en
daarna.
C: En producenten hebben gewoon heel veel macht. Dus stel dat het misgaat met zo'n sensor
en zij krijgen de schuld, dan gaan zij denk ik tegenwerken.
Interviewer: B, jij had het over een marketingcampagne. Zou je dat nog wat kunnen
toelichten?
B: Ja, ik denk dat als je zoiets doet, je het wel goed moet doen, anders gaat het niet gebruikt
worden.
C: Ik denk dat mensen heel goed geïnformeerd moeten worden over hoe het nou zit.
Interviewer: En wat zou je zelf dan nodig hebben om zo'n product te vertrouwen? Want nu
heb ik jullie verteld wat het is, dat is iets anders dan als je het ineens op de verpakking van je
stukje vis ziet staan.
A: Je zou natuurlijk kunnen beginnen met dit samen met de houdbaarheidsdatum in te voeren,
zodat mensen eraan kunnen wennen en het dan later als vervanging doen.
M: Een soort kleurcode zou wel werken, denk ik. Groen - oranje - rood.
A: Ik denk dat er een soort keurmerk, of nou, ik vind keurmerken altijd een beetje lastig
omdat er duizend van zijn. Maar als dit ondersteund wordt door supermarkten en
voedselproducenten, en dan in een keer op meerdere dingen tegelijkertijd komt ofzo?
C: Ikzelf zou het vooral interessant vinden hoe zo'n sensor dat precies meet. Maar ik weet niet
of dat gewoon is, omdat ik dat soort dingen interessant vind.
B: Nou ik denk wel dat mensen dat willen weten om het te kunnen vertrouwen.
A: Maar je kunt dat er natuurlijk op verpakkingen bij zetten.
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A: En ik denk ook dat in plaats van dat het een risico voor producenten vormt, of extra kosten
geeft, het best kan dat bijvoorbeeld een Unilever denkt voor hun imago: "Goh laten we dit
doen en een grote campagne start waarin ze zeggen 'Wij zijn tegen voedselverspilling en
daarom gebruiken we dit nu'." Ik denk dat het heel goed zou kunnen zijn voor het imago van
een voedselproducent.
C: Stel dat je zo'n sensor en de houdbaarheidsdatum naast elkaar op een verpakking zou
hebben, denk ik dat dat ook wel een positief effect kan hebben. Dat je ziet dat producten na
hun houdbaarheidsdatum gewoon nog goed zijn. Ik denk alleen ook dat veel mensen denken:
"ja, maar we werken al zo lang met dit systeem. Als die nieuwe sensor iets anders zegt, zal dat
vast niet goed zijn." Terwijl ik zelf denk dat het best wel mooi meegenomen is als je langer
met eten kunt doen.
M: Het hangt gewoon heel erg af van de kwaliteit van een product of dit gaat werken of niet.
C: Kip is bijvoorbeeld heel erg tricky.
A: Als je consequent zelf ziet dat producten na de houdbaarheidsdatum zijn, maar de
kwaliteitsindicator zegt dat het nog goed is en het is nog lekker en ziet er nog goed uit. Dan
denk ik dat zo’n indicator niet eens per se als vervanger hoeft te worden ingevoerd, maar dat
het zo ook al wel werkt.
M: Maar dan heb je dus een kwalitatief goed product. Terwijl als je een product hebt dat
kwalitatief minder is, dan kan het ook zijn dat die indicator juist aangeeft dat het niet meer
goed is, terwijl de houdbaarheidsdatum nog niet is bereikt.
C: Misschien verandert de manier waarop je iets bereidt ook wel. Bijvoorbeeld als je ziet dat
zalm halverwege de indicator zit, dat je hem dan niet meer rauw laat in het midden.
Interviewer: En zou dat ook nog uitmaken als je bijvoorbeeld gasten over de vloer zou
krijgen? Dat je dan eerder een heel vers product haalt dan als je het voor jezelf zou maken?
M: Ja, als ik eters krijg haal ik sowieso altijd verse producten.
B: Voor mij zou dat niet zo veel uitmaken. Ik koop bijvoorbeeld nu ook producten met een
35% korting sticker. Dat vind ik alleen maar mooi meegenomen. Als dat met die nieuwe
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verpakkingen ook zo zou werken; dat je bijvoorbeeld minder betaalt voor producten die al wat
achteruit gegaan zijn, dan zou ik daar juist gebruik van maken.
C: Ja, juist als ik echt wil uitpakken met een etentje en dan zouden oudere producten
goedkoper zijn dan zou ik die juist halen, dat is echt chill.
A: Ik geloof echt wel dat alles wat in de supermarkt nog verkocht wordt, veilig is. Dus ik zou
misschien juist wel producten die hun einde naderen kopen, omdat het dan niet weggegooid
hoeft te worden. En ik vind het heel leuk ook dat de Albert Heijn die 'weggooien is zonde'
actie heeft. Dat koop ik heel vaak, niet eens om die 35% korting, maar gewoon, omdat ik niet
wil dat het weggegooid wordt.
B: Nee, ik doe het wel echt om de prijs.
M: Sowieso goed dat er de laatste jaren meer aandacht aan besteed wordt. Ik hoop dat dat
helpt.
Interviewer: En op welke manier denken jullie dat die versheid moet worden weergegeven?
Want dat kan analoog zijn, maar ook digitaal. Jullie hadden het net al over een sticker op de
verpakking, maar er zijn natuurlijk ook andere opties.
M: Je zou bijvoorbeeld een QR-code op de producten kunnen zetten, die je dan scant met je
telefoon. Die heeft iedereen toch wel bij zich. En dat je dan bijvoorbeeld leuke recepten erbij
krijgt. Bijvoorbeeld vlees dat al iets meer richting de vervaldatum is, dat je als tip krijgt om
het ion de oven te doen in plaats van er tartaar van te maken.
C: Ik heb net iets over PicNic gedaan en het blijkt dat mensen graag een product zelf willen
zien of voelen. Misschien dat dit soort verpakkingen ook weer een extra reden zijn voor
mensen om juist naar de winkel te gaan zelf.
A: Ik kan me voorstellen dat als er sensoren op die verpakking die dan de hoeveelheid van
stoffen meet best wel aan te tonen is met een soort kleurindicator, maar om dat echt met een
website te verbinden? Kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat een soort van uit kan qua
energie die dat kost tegenover de energie die je zou winnen qua wat weggegooid wordt.
C: Ja dat is waar. Je zou wel een soort speciaal schap kunnen maken in de winkel met
producten die al wat minder zijn geworden.
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M: Ja, wat ze nu ook hebben met dat 35% korting schap.
C: Ik koop daar altijd superveel dingen uit.
B: Ik denk wel echt dat het werkt als je de prijs daardoor ook naar beneden doet, omdat je dan
toch wel echt dingen gaat kopen die goedkoper zijn. Zeker omdat wij toch bijna elke dag
boodschappen doen, maakt het niet uit als iets tegen de houdbaarheidsdatum aanzit.
M: Ik koop ook veel sneller iets uit dat schap dan zo'n aanbieding van 'twee voor de prijs van
een', want dan denk ik: "ik ga het toch niet opmaken".
B: Ja klopt.
M: Maar voor gezinnen is dat weer anders natuurlijk. Ligt eraan welke doelgroep je aan wil
spreken.
Interviewer: Een QR-code is net al voorbijgekomen en een kleurverandering, maar wat
zouden jullie het fijnste vinden? Hoe willen jullie dat het eruit ziet?
A: Iets wat je meteen kan zien denk ik, want ik heb geen zin om mijn telefoon erbij te pakken
bij elk product.
B: En iets dat voor elk product hetzelfde is.
M: Zoals wat je nu hebt met die blikjes bier, waarbij zo'n kleurmetertje aangeeft of ie koud of
lauw is.
B: Maar wel echt dat het voor elk product hetzelfde is, dat je niet bij elk product moet kijken
van: "oh wat geeft dit getalletje nou weer aan? Moet ik nou een hoog of een laag getal
hebben?"
M: Ik zou gewoon een soort kleurenbalk doen.
C: Bijvoorbeeld groen-oranje-rood, want dat ben je al gewend van autorijden. Rood is
sowieso een kleur die mensen afschrikt, dus dat is misschien wel handig.
M: Iedereen begrijpt dat.
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B: Maar misschien dat mensen wel daardoor een product juist niet meer willen als het pas
oranje is of richting rood gaat. Misschien beter dan van groen naar geel of zoiets.
A: Ja maar hoe waarborg je dan veiligheid, als er niet echt een grens is. Want dat wordt nu
natuurlijk wel een beetje met zo'n houdbaarheidsdatum gedaan, dat er een duidelijke grens is
en dat als het daaroverheen is, het je eigen verantwoordelijkheid is of iets nog wel goed is.
Terwijl als je met zo'n kleurending niet echt een grens hebt waar je overheen gaat, dan wordt
dat oranje of geel of weet ik veel wat aan het einde van je spectrum zit, dat wordt het nieuwe
rood. Dan denken mensen: "oh geel, kan ik niet meer eten"
M: Ja dan zou je misschien alsnog die rood moeten toevoegen daarna, voor als het echt niet
meer eetbaar is.
C: Groen-geel-oranje-rood.
B: Paars, haha.
A: En dat ook wel heel duidelijk is dat er best wel iets kan gebeuren, waardoor die van groen
op de volgende gaat, maar dat het dan nog steeds prima te eten is, want dat is stage drie van
vier. Dus dat je misschien groen naar lichtgroen doet ofzo en dat hij dan in een klap omslaat
naar rood, in plaats van geleidelijk. Want rood schrikt wel echt af en oranje ook al wel denk
ik.
C: En ze moeten in de supermarkt gelegd worden op...
A: Fifo vullen.
M: Ja maar hoe krijg je dan niet juist dat mensen dan de achterste gaan pakken? Want dan
zien ze groen en denken ze: "oh die is het beste".
A: Maar dat zou geen verschil zijn met mensen die nu al de achterste pakken om die reden
toch?
M: Maar dat is puur dat het product langer houdbaar is, terwijl nu is het echt een soort van 'dit
product is beter dan deze', omdat deze helemaal groen is en de ander al geel. Terwijl nu
mensen alleen de achterste pakken, omdat ze denken dat die nog lekker lang houdbaar is.

38

A: Nou aan de andere kant, dat gaat echt lineair aan tijd. Terwijl als alle producten gewoon in
de koelingen liggen in de supermarkt, dan zouden in principe al die dingen echt lang op groen
moeten blijven staan. Terwijl twee dagen gaan gewoon voorbij.
B: Ja, want je gaat ervan uit dat die kwaliteit wel langer goed is dan dat die
houdbaarheidsdatum nu aangeeft. Maar ik denk wel met producten zoals bijvoorbeeld melk,
waar nu heel groot de houdbaarheid opstaat. Ja, dan pak ik inderdaad ook altijd de achterste.
Maar met een bakje aioli ofzo, ja dan ga ik niet helemaal zoeken naar de nieuwste. Terwijl als
er heel duidelijk zo'n label op zo'n product zou staan zou ik dat wel weer doen.
M: Dus misschien dan daar rekening mee houden met de plaatsing van een product.
B: Ja of gewoon bij producten die echt bederfbaar zijn alleen en niet bij alles.
C: En soms weet je ook gewoon dat je een paar dagen niet thuis gaat zijn, dus dan wil je er
juist een die langer goed blijft.
M: Maar producten die juist worden weggegooid zijn juist geen verse producten, maar
producten in potjes, in andere verpakkingen. Daar staat dan een houdbaarheidsdatum op, maar
die slaat dan gewoon helemaal nergens op. Die zetten ze er gewoon op, omdat ze een
houdbaarheidsdatum erop moeten zetten.
A: Maar als ik kijk naar wat ik zelf weggooi, dan gebeurt het wel eens dat ik zo achterin een
kastje een potje tegenkom en denk: "hmm, zou dit nog wel goed zijn, maar dingen die ik echt
weggooi zijn juist verse producten die snel bederven, omdat ik dan inderdaad bijvoorbeeld
een keer een paar dagen niet thuis eet.
M: Maar dat zijn echt de producten die het meest weggegooid worden hoor.
B: Ik denk dat dat de producten zijn die in de supermarkt het meest weggegooid worden, ik
denk dat verse producten misschien de producten zijn die je thuis weggooit.
M: Ja, want in de supermarkten worden echt schappen vol met blikken potten en van alles,
allemaal weggegooid. Terwijl dat dan nog prima houdbaar is, maar door die datum niet meer
verkocht mag worden. En dat is denk ik het grootste probleem, want wat die supermarkten
weggooien is echt niet normaal. Ik denk dat wat consumenten weggooien daarbij vergeleken
echt niks is.
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Interviewer: Consumenten zijn de grootste weggooiers.
M: Ja?
Interviewer: Ja, van de supply chain.
B: Maar ik denk dat het daarbij wel heel erg zou helpen, met de dingen die in mijn eigen
koelkast nog liggen. Dat ik dan in een oogopslag kan zien of iets nog goed is. Want je ziet
toch vaak dat dingen snel naar achter verdwijnen en dan is het bijvoorbeeld een worstje ofzo,
maar dan is het een week oud ofzo en dan denk ik toch vaak: hmm, ja het is wel vlees, laat ik
het maar voor de zekerheid weggooien. Daar doe ik het wel bij.
C: Ja en producten zien er vaak ook niet zo lekker meer uit, terwijl misschien zijn ze nog wel
gewoon goed. Vooral als het gewoon verpakt is.
A: Ja en ik denk ook dat als je ziet dat iets over de datum is, dat je dan ook veel sneller vindt
dat het er niet meer zo lekker uitziet.
B: Ik denk dat zo'n label voor thuis heel goed zou werken en ik denk dat voor in de
supermarkt heb je nog heel veel problemen waar je nog over moet nadenken.
C: Maar bijvoorbeeld bij Nespresso kopen we elke dag gewoon opnieuw lunch voor iedereen
en dan bijvoorbeeld rosbief ofzo ziet er na een dag al echt vies uit. En omdat we toch elke dag
geld krijgen om lunch te kopen, gooien we het altijd weg als het over is. Terwijl ik denk dat
als er zo'n sticker ofzo op zit, dat we dat dan misschien net wat minder snel zouden doen,
omdat als die dan groen aangeeft, je toch een soort extra "proof" hebt dat het nog goed is.

A: Aan de andere kant gooi je het nu ook weg terwijl het nog onder de datum is.
C: Ja soms wel ja. Het wordt gewoon heel snel grijs.
M: Ik denk zeker bij producten als kip en groenten dat het wel werkt.
C: Net als van die pathe, dat ziet er gewoon zo snel vies uit.
Interviewer: Nog even over die QR codes. A, Jij zegt dat je gewoon zonder telefoon wil
kunnen winkelen. Maar ik vind het toch interessant om het nog even te hebben over hoe jullie
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zoiets voor je zouden zien als de info digitaal zou worden weergegeven. Dat hoeft natuurlijk
niet via een QR-code te zijn, maar dat mag ook op andere manieren.
M: Ik denk dat met je telefoon juist handig is.
C: Of met zo'n Albert Heijn zelfscanner, dat zou superhandig zijn.
M: Ja ik doe dus juist als ik zo'n restje creme fraiche ofzo heb liggen, boodschappen aan de
hand van mijn telefoon. Dan zoek ik daarop recepten op en dat vind ik juist heel makkelijk.
B: Dan zou het superhandig zijn als je dat product dan scant en vanzelf al al die recepten
krijgt.
C: Het lijkt mij persoonlijk heel irritant om ieder product te moeten scannen met zo'n QRcode, want dat duurt altijd best wel lang. Vooral als je dan elke keer alles wat je in de koelkast
hebt staan moet gaan scannen, voordat je kan gaan eten.
M: Ja, dat is waar. Ik denk sowieso dat visueel gewoon het beste is, maar ik zou het ook niet
heel erg vinden om te scannen, maar ik zou het wel liever meteen zien.
C: Ik denk wel dat als je zelf echt moeite moet gaan doen, dat dat mensen wel tegenstaat, dus
dat zou ik niet doen.
B: Ik denk wel dat het inderdaad handig is, om als producten hun einde naderen, dat je dan
recepten krijgt die je daarmee kunt maken als inspiratie. Omdat je vaak niet weet wat je met
een product moet, maar als je het met elk product in de supermarkt moet gaan doen, ja dat ga
je gewoon niet doen. Je wil dat in een keer kunnen zien.
C: Het is wel handig inderdaad om een soort platform te hebben, om te weten wat je met
dingen kunt doen nog.
A: Maargoed, dat kan al wel nu. Dat heeft niet echt te maken met hoe ver je producten in
houdbaarheid zijn.
B: Nee, nu kun je gewoon googelen, dat is ook zo.
A: En er zijn al wel applicaties en websites waarbij je kunt invullen dat je nog een half potje
creme fraiche hebt en een beetje sambal en dat het dan zegt wat je daarmee kunt maken.
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Interviewer: Dan wil ik toch nog even terugkomen op vertrouwen, want ik heb het idee dat
jullie allemaal zeggen van: "ja, ik vertrouw supermarkten, dus als er iets op mn product staat,
geloof ik dat wel. Wat zou maken volgens jullie dat mensen die daar meer moeite mee
hebben, of misschien toch ook wel jijzelf, gelooft in deze nieuwe vorm van informatie op een
verpakking.
M: Als het klopt. Als gewoon consequent zo'n meter het goed aangeeft, dan zou ik er
vertrouwen in hebben. Maar als het een keer aangeeft dat het nog goed is en ik eet het, maar
het smaakt echt helemaal nergens naar, dan zou dat vertrouwen wel meteen weg zijn.
A: Als een Albert Heijn dit implementeert en dat ook aangeeft en op het NOS journaal komt
nog even voorbij dat dit nieuw is en werkt, is dat heel anders dan dat een of ander shabby
merk dat ik niet ken dit gaat gebruiken. Dus eigenlijk dat het ondersteund wordt door bekende
instanties.
M: En keurmerken, wat jij ook al zei. Al zijn er natuurlijk wel al heel veel keurmerken. Net
als al die producten met een Beter Leven keurmerk, of duurzaamheid, Beste Keuze. Maar dan
komt er vervolgens in het nieuws dat dat helemaal niet waar is of dat het alleen maar geldt
binnen die productcategorie en dan zie je meteen dat mensen geen vertrouwen meer hebben in
alle keurmerken. Daarom zei ik: als het gewoon altijd klopt, dan pas krijgen mensen er
vertrouwen in.
B: Ja, want als je een negatief media-artikel hebt, dat wordt opgepikt en opgeblazen, dan is
het klaar.
A: Ja, maar als je iets dat wel erkend is zoals de Keuringsdienst van Waarde of het
Voedingscentrum zich hierachter schaart en dat doen ze publiekelijk, dan denk ik wel dat
mensen hier vertrouwen in zullen hebben. Maar dan moet dat dus wel ook gecommuniceerd
worden.
C: Ja, ik denk sowieso dat iedereen eerder overheidsinstanties vertrouwt, dan producenten
zelf.
Interviewer: En hoe vinden jullie dan dat dat gecommuniceerd moet worden?
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A: Ik denk dat er gewoon veel aandacht voor moet zijn. Dus ik denk dat er eerst een paar
testen gedaan moeten worden op bepaalde producten. Ik denk dat het sowieso ook best
interessant is om over te schrijven, dus ik denk dat dat wel in het nieuws komt. Ik denk dat als
de consument al wel weet dat het eraan zit te komen en het komt dan in de supermarkt en het
is groot genoeg.
M: Ik zou het in ieder geval wel van tevoren heel goed testen, want ik denk wel dat als je dit
doet en het gaat fout, dat je dan niet echt meer een tweede kans krijgt.
A: Ja, dat denk ik ook, het moet wel echt in een keer goed gaan.
B: Ja.
C: Ik denk ook dat in ieder geval de eerste paar weken dat het in de supermarkten ligt er een
extra sticker ofzo bij moet met iets van "Iets nieuws op de verpakking" met uitleg van wat het
is.
M: Zorgen dat mensen het in het dagelijks leven gewoon tegenkomen.
B: Ja, dit moet gewoon heel groots worden opgezet.
M: Ja, je kunt wel alleen reclames op tv doen, maar niet iedereen kijkt tv. Het moet gewoon
echt visueel onder de aandacht komen in het dagelijks leven van mensen, dus op producten
zelf zoals C al zei en in supermarkten zelf informatieborden, of in bushokjes.
B: Op basisscholen, zodat kinderen het al zien en dan weer naar papa en mama ermee gaan.
A: Ik zou inderdaad ook echt op de verpakking zelf iets zetten. Een pijltje naar die sensor met
"Wat betekent dit?".
C: Ja, of bij binnenkomst in de supermarkt dat er zo'n paal staat met "Iets nieuws in de
supermarkt! Je vindt het daar en daar...".
M: Ik zou misschien op de verpakking alleen die pijl met "Wat betekent dit?" zetten en dan
een website erbij, waar je alle informatie kunt vinden. Dat helemaal wordt uitgelegd ook hoe
het werkt. Dan kan dat veel uitgebreider.
C: Dat lijkt mij ook slim ja, want ik zou dus zelf ook gewoon heel benieuwd zijn daarnaar.
43

B: Want op een verpakking kun je ook maar zo veel info kwijt natuurlijk.
M: Zo'n bord aan je verpakking, haha.
C: En ik denk ook echt dat je heel duidelijk moet zijn, dat als zo'n sensor alleen maar aangeeft
dat het wat minder vers wordt en dus niet dat een product al niet meer lekker is als zo'n sensor
aan het einde zit.
Interviewer: En hoe kan dat duidelijk gemaakt worden dan?
B: Met die informatie die erbij zit. "Dit duidt kwaliteit aan en geen veiligheid".
C: Maar wat nou als dat product dan wel echt over de datum is, dan moet wel duidelijk zijn
ook dat het dan dus niet meer veilig is.
A: Er zijn natuurlijk heel veel producten die niet echt onveilig worden, ook al zijn ze al zo
lang na die datum die erop staat. Zelfs beschimmelde groenten kun je nog eten vaak zonder
daar ziek van te worden. Dus die producten blijven dan gewoon altijd in dat lichtgroen of
oranje ofzo hangen. Dus alleen bij producten als vlees en vis en eieren en zo, zou je dan echt
duidelijk een rood stuk moeten hebben bijvoorbeeld.
B: Ik denk dat het er ook echt aan ligt wat je doel is. Dus dat mensen thuis minder weggooien,
of dat er in de winkels minder weggegooid wordt. Dus dat producten sneller gekocht worden
in de winkel, ook al zijn ze al wat ouder.
M: Ik denk dat het niet echt effect heeft voor supermarkten, omdat je die houdbaarheidsdatum
toch wel blijft houden en supermarkten het daarna toch niet meer mogen verkopen of het nou
nog goed is of niet meer.
A: Behalve als die houdbaarheidsdatum dus wel echt wordt vervangen.
M: Ja, maar denk je dat dat echt mogelijk is?
A: Dat denk ik wel.
Interviewer: Oke, ik denk dat ik nu wel genoeg weet, in ieder geval voor mijn onderzoek. Wil
iemand graag nog iets zeggen of juist vragen? Heeft iemand nog een lumineus idee?
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B: Ik ben wel benieuwd of het zou werken... Ik heb nu, dat ik me niet kan voorstellen dat het
echt werkt, maar als het eenmaal in de supermarkten ligt dat ik het echt wel vertrouw, want er
moet zoveel aan vooraf gaan voor zoiets op de markt komt.
A: En als je het aan zou geven met een soort schaal? Van 1 tot 10. In plaats van, want we
hebben het nu steeds over kleur.
B: Denk je dat dat eerder zou gebeuren?
A: Nee, weet ik niet. Ik roep gewoon maar wat.
B: Ja, voor al deze studenten in die zesjescultuur, haha. Maar ik weet het niet.
C: Ik had voor een ander schoolproject voor kinderen een mickeymousehoofdje bedacht, wat
dan lachend begint en steeds sipper gaat kijken. Voor kinderen.
A: Of overal hele mooie vrouwen op en hoe verder het product is, hoe meer kleding ze aan
krijgt, haha.
B: Ik denk dat met een schaal van 1 op 10 je bij een vijf al denkt: "Mwah, niet zo lekker",
terwijl dat pas de helft is.
A: Je kunt ook een andere schaal pakken natuurlijk.
B: Ik denk dat dat dan toch wel blijft, maar misschien wel in mindere mate.
A: Ik vind het heel moeilijk in te schatten met bijvoorbeeld zo'n kleurschaal van groen naar
lichtgroen en dan bijvoorbeeld rood. Want ik denk nu ook al: "Ach, twee dagen na de
houdbaarheidsdatum, maar het ruikt nog goed en ziet er goed uit, ik ga dit gewoon
gebruiken." Ik denk dat als zo'n metertje dan rood aangeeft dat ik dan alsnog zelf wel even
zou kijken of ik het niet nog prima vind. Terwijl er misschien ook mensen zijn die denken:
"Oh oranje, dat is al het derde streepje, ik gooi het weg.". Terwijl dat juist niet is wat je wil
natuurlijk. Je moet voorkomen dat mensen het juist eerder weggooien
B: Het ligt er ook aan hoe gevoelig het is natuurlijk.
M: Als je daar juist met die marketing op inspeelt door te zeggen dat oranje betekent dat je het
nu moet opeten.
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B: Ja of dus die andere kleuren, want oranje is ook al wel een soort semi-waarschuwing.
A: Aan de andere kant, op het moment dat je dit implementeert, creëer je hoe dan ook
bewustzijn over "Goh zo'n ten minste houdbaar tot, is misschien iets anders dan een uiterste
houdbaarheid". En ik denk dat heel veel mensen zich dat gewoon niet beseffen. En ik denk
dat je dat er alleen al met zo'n verandering doorheen krijgt, van "Hee, we zijn iets anders gaan
doen, ten minste houdbaar tot is niet hoe het werkt, bij oranje kun je iets ook nog prima eten,
alleen de kwaliteit zal misschien net ietsje minder zijn". Als je dat er gewoon doorheen
geramd krijgt.
M: Daar heb je ook al hele campagnes over gehad he.
C: Ik zou sowieso onderzoek doen naar welke kleuren mensen dan zouden willen,
bijvoorbeeld van groen naar geel of geel naar groen.
A: Je kunt ook van groen naar blauw gaan.
C: Ja bijvoorbeeld. Gewoon kleuren die mensen toch minder afschrikken.
B: Het ligt er ook vooral aan wat zo'n kleur aangeeft, want als een product oranje is en het is
echt niet meer te eten. Terwijl als je juist wil laten zien dat het nog prima te eten is, ja, dan
zou ik inderdaad echt geen afschrikkende kleuren nemen.
A: Of dat het grijs ofzo wordt. Niet rood, van "oké, je kunt het niet meer eten", maar meer dat
je geen garantie meer biedt dat het nog goed is, dus dat mensen het zelf maar uitzoeken. Dat
mensen vanaf dat punt zelf moeten kijken of het nog goed is.
B: Dat vind ik eigenlijk een hele goede.
C: Vind ik ook een goede.
B: Dat je alleen aangeeft: tot zo lang is het nog gegarandeerd veilig.
A: Want zo werkt de tht ook: tot zo lang is de kwaliteit gewaarborgd en daarna, het is ten
minste tot dan houdbaar, dus dan moet je er zelf nog even naar kijken. Terwijl heel veel
mensen het gebruiken alsof het als het daaroverheen is, het niet goed meer is. Dus als je zoiets
erdoorheen krijgt; groen-geel of groen naar lichter, de kwaliteit gaat achteruit dus por por por
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opmaken, stop het in je pan. En dat als ie grijs wordt, oké nu moet ik dus zelf kijken of het
nog goed genoeg is.
A: Je kunt ook, als je een gezichtje doet, dat hoe groener die wordt, hoe slechter het juist is,
haha.
B: Een kotsend poppetje op je product, haha.
Interviewer: Nou dames, dank jullie wel voor vandaag. Heel fijn dat jullie wilden meedoen
met mijn interview. Ik vind dat jullie met heel leuke ideeën zijn gekomen, dus ik ga hier zeker
veel aan hebben. Ik heb uiteraard een kleinigheidje voor jullie om mee naar huis te nemen.
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Male focus-group – 13 may 2017

Participant D

Participant H

Participant C

Participant O

Age: 24

Age: 19

Age: 22

Age: 23

Student

Student

Student

Student

Interviewer: Gooien jullie weleens eten weg dat jullie gekocht hebben? Wat voor producten
en waarom?
D: Bedoel je dan echt hele producten met verpakking en al? Of bijvoorbeeld als je nog een
half bord pasta overhebt?
Interviewer: Alles, van je maaltijdrestjes tot inderdaad ongeopende verpakkingen.
D: Ja, als het niet meer goed is wel ja. Maar dan moet het wel echt niet meer lekker zijn of
niet meer eetbaar. Dingen waarvan ik denk: Nou hier kan ik echt helemaal niks meer mee, dat
gaat dan inderdaad wel met verpakking en al de prullenbak in.
C: En als iets drie dagen lang open is geweest bijvoorbeeld, dat je de helft hebt gebruikt en de
rest in de koelkast hebt laten liggen, dan gooi ik het meestal ook gewoon weg. Omdat ik het
gewoon niet meer zeker weet, of het dan nog wel goed is. Bijvoorbeeld met kip ofzo, als je
dat drie dagen lang open in de koeling laat.
D: Bij twijfel inderdaad; gewoon eruit.
O: Of het is iets heel specifieks wat je voor een bepaald gerecht ofzo hebt gebruikt. Dan denk
je: "ik ga het binnenkort nog wel een keer maken", maar dat gebeurt niet.
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D: Zo zit mijn halve kruidenkast inderdaad nog vol met dat soort dingen. Gelukkig zijn
specerijen oneindig lang houdbaar. Dat zijn allemaal dingen die je dan een keer hebt gebruikt,
maar meteen een gigantische zak moet kopen.
C: Maar voornamelijk wel sla, of groenten die over zijn. Echt vers houd spullen. Kijk,
crackers in een verpakking, die blijf je gewoon lekker eten, dat kan toch wel.
H: Ik heb het met zuivel wel veel. Dat ik het net niet op krijg en het laatste weg moet gooien.
D: Ja, zuivel inderdaad.
H: En ik koop altijd te veel broodjes, als ik broodjes ergens haal. En morgen is dat dan niet
meer lekker, maar ik ga het meestal dan ook niet opwarmen ofzo. Dus die gooi ik vaak weg.
D: Het beste is om dat in te vriezen denk ik.
C: Ja.
D: Ten minste, ik weet niet of het afbakbroodjes zijn of...
H: Nee, gewoon van die lekkere harde verse broodjes met dingen er al op.
C: Dat je gewoon net iets te veel koopt? Dat is wel herkenbaar ja.
D: Met honger de supermarkt inlopen, dat is wel echt dom.
C: Heel onhandig altijd.
Interviewer: Jullie zeggen dat jullie iets weggooien als iets niet meer goed is. Waarop baseer
je dat?
O: Als er schimmel op zit. Zeker niet op de datum in ieder geval.
D: Nee, datum niet. Er staat altijd zo'n ten minste houdbaar tot en dat is altijd zo'n verplichte
datum die erop moet staan, eigenlijk om zichzelf in bescherming te nemen.
C: En echt enorm teruggetrokken ook. Zodat echt het risico nihil is.
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D: Ja, precies. Ik denk dat ze daar heel veel marge op pakken. Maar je moet, ten minste ik doe
het altijd met mijn eigen zintuigen.
C: Hoe sneller mensen je product weggooien, hoe sneller mensen je product weggooien, hoe
sneller ze een nieuwe moeten kopen. Dus door die marge heel klein te houden, heb je ook
meer kans op verkoop natuurlijk als producent.
D: Is ook.
C: Maar over het algemeen heb ik altijd geleerd van mijn pa om niet naar die houdbaarheid te
kijken en alles gewoon te eten.
D: Zo ben ik ook inderdaad opgevoed. Maar ja, het is ook gewoon vooral op basis van reuk en
ogen... Je zintuigen.
H: Het verschilt bij mij ook wel echt per product hoor. Bijvoorbeeld dingen waar je echt ziek
van kunt worden, echt goed ziek, daar neem ik geen risico mee.
Interviewer: Wat voor producten zijn dat dan?
H: Vooral vis of vlees.
C: Ik heb het ook al met tomaten. Als die er goor uitzien gooi ik die meteen weg, terwijl ik
dan ook gewoon een stuk kan wegsnijden.
O: Ja, je kunt gewoon een stuk afsnijden. Je hoeft die niet eens weg te gooien.
D: Ja, precies.
Interviewer: Oke, jullie zeiden het net zelf al; dat de datum die nu op verpakkingen staat heel
conservatief gezet wordt. Deze datum is namelijk een schatting, aangezien van producten die
snel bederven (denk aan vis of vlees) niet bekend is onder welke omstandigheden zij zich
bevinden nadat ze uit de fabriek zijn vertrokken richting supermarkt of zelfs consument.
Hierbij kun je denken aan blootstelling aan temperatuur of licht, of hoe lang je stukje zalm
buiten de koelkast is geweest. Dit heeft allemaal invloed op de kwaliteit van die producten.
De huidige houdbaarheidsdata worden nu dus heel krap gezet, voor de zekerheid. Bijna alle
producten zijn nadat deze datum is verstreken nog houdbaar.
50

Er zijn al verschillende vormen van intelligente verpakkingen ontworpen. Dit zijn
verpakkingen met sensoren die de kwaliteit van het product in de verpakking kunnen meten
en weergeven. Door een nieuwe vorm van IP kan met behulp van elektrodes in de verpakking
de hoeveelheid van bepaalde stoffen gemeten worden. Aan de hand van deze hoeveelheid,
kan de versheid van het product bepaald worden. Deze versheid kan vervolgens op aan
consumenten, zoals jij en ik, weergegeven worden. Omdat met deze techniek de weergegeven
houdbaarheid van voedingsproducten langer is, kan IP een kans bieden om voedselverspilling
tegen te gaan.
O: Als het werkt zou het goed zijn, maar ik vraag me af of dat wel bij alle producten kan.
D: Zeg maar, hoe betrouwbaar is het en hoe veel extra geld zou dat kosten? Want voor ons als
consument is dat natuurlijk super aantrekkelijk,
O: Maar je betaalt er uit eindelijk ook zelf voor.
D: Maar als je inderdaad in ruil daarvoor veel moet betalen. Ik denk dat producenten daar ook
nog best wel voor moeten investeren sowieso en onderzoeken.
C: En wat ook niet handig is; als jij aan de hand van een graadmeter kan zien welke het meest
vers is, dan gaat iedereen altijd voor die meest verse en dan blijven altijd die over die het eerst
bederven. Dus dan moet je wel met een soort graderingssysteem komen dat je dan ook meer
korting krijgt op producten die al verder zijn. Dan zijn er wel studenten die al die meuk
opkopen.
O: Dus dan zou er eigenlijk letterlijk een prijs-kwaliteit verhouding op je pakket moeten
staan.
C: Dan kan je altijd zelf kiezen of je een avondje lekker fancy wil doen, of juist een keer
besparen.
O: Dan wordt de producent misschien ook wel gepusht om het product langer houdbaar te
maken, omdat hij de prijs dan hoger kan maken.
C: Hoe verser het product dan inderdaad.
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O: Ja, maar op een gegeven moment zit je tegen het maximum van een product aan en dan
gaan ze conserveringsmiddelen erbij doen om het nog langer houdbaar te maken.
C: Ja, dat is waar.
O: Dus push je dan niet te hard. Dan zou misschien wel een kwaliteitseis daarvoor gesteld
moeten worden, want die is nu niet gesteld nog.
C: Nee, zeker met die echt AH kip zeg maar. Die helemaal volgespoten is met zoutoplossing
enzo.
D: Plofkip.
C: Ja, precies. Maar op zich, het concept zeg maar, zou denk ik wel bij iedereen welkom zijn,
omdat iedereen dan veel minder snel zijn spullen weg zou gooien. Maar op zich heb je dan
nog steeds dat als je zo'n verpakking hebt geopend, dat zo'n sensor niet meer werkt.
O: Ja, hoe werkt dat dan? Want inderdaad als die verpakking open wordt gemaakt, dan
werken die sensors niet meer.
D: Ligt eraan wat voor verpakking denk ik. Als je gewoon een verpakking hebt die weer dicht
kan, maar je hebt ook verpakkingen die zichzelf vacuum zuigen. Als het vacuum is, ja, dan
ben je klaar, dan heeft zo'n sensor geen zin.
O: Je hebt inderdaad van die bakjes, waar je dan de deksel vanaf kunt halen en daar daar zit
dan zo'n soort zeef in. Net zoals van die luxaflex bakjes weet je wel, als je die dichtdoet dan
zuigt het zichzelf weer vast. Dat zou wel kunnen. Maar als alles vacuum getrokken is gaat
sowieso niks over datum. Dan kunnen we net zo goed alles vacuum trekken, dan kun je het
later nog een keer eten.
D: Haha, klaar. Opgelost!
Interviewer: Oke, stel dat dit wel haalbaar blijkt en dit wordt doorgevoerd. Hoe zouden jullie
dan informatie over die houdbaarheid, of eigenlijk versheid, willen ontvangen?
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O: Ik zou het nergens willen ontvangen denk ik. Ik zou het gewoon op mijn pakket willen
zien. Ik zou niet nog een keer gespamd willen worden door een of andere app.
Interviewer: Ik was misschien niet duidelijk genoeg: ik bedoel ontvangen in algemene zin,
niet per se via je telefoon of iets dergelijks. Dus iets zien op de verpakking valt ook onder
ontvangen van informatie.
O: Ah, oké. Nee ik zou het dus gewoon op mijn pakket willen hebben. Maar je hebt wel van
die koelkasten toch? Die slimme koelkasten.
D: Ja, die appen je.
O: Ik zou dat niet willen denk ik, maar dat je het wel kunt opzoeken. Dus dat je vanuit je werk
langs de Appie gaat en even opzoekt van: "shit, is die kip die in mijn koelkast ligt nog wel
goed, anders moet ik even nieuwe halen". Dus ik denk dat het wel real-time beschikbaar moet
zijn, maar dat het meer pull is dan push. Dus dat je niet gespamd wordt.
D: Precies. Ik zou inderdaad ook geen spam daarvan willen hebben. En bedoel je ook hoe het
eruit moet zien? Dus hoe zo'n sensor eruitziet op de verpakking? Als een soort spectrum of
een...
C: Als een temperatuurmeter
D: Ja, of iets dat afneemt.
Interviewer: Dat is inderdaad wat ik van jullie wil weten ja, hoe jullie vinden dat het eruit zou
moeten zien. Dus dat kan inderdaad iets zijn op de verpakking, maar ook via digitale
communicatie. Dat ligt namelijk nog helemaal open, want het moet nog geïmplementeerd
worden. Alleen het systeem van de sensor zelf is ontwikkeld.
O: Oh, maar dat is juist leuk. Dan kunnen we het er nog een beetje over hebben.
Interviewer: Ja! Want jij zegt: "Ik zou het het liefst op de verpakking willen zien.", maar
daarna gaf je ook aan dat je zo'n ijskast, waarbij je dus juist die info digitaal kunt zien, ook
wel te zien zitten.
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O: Nou ik denk dat je het beide kunt doen. Want houdbaarheid of versheid van producten, dat
gaat over producten die in de koelkast liggen en niet over producten die ergens in een kastje
staan. Die blijven toch wel goed. Dus je kunt gewoon een soort kleine bluetooth sensor
gebruiken van de verpakking naar de koelkast die zegt "dit is mijn houdbaarheid", meer niet.
"Dit is mijn kwaliteit, tot dan ben ik nog goed en kun je me nog eten". En al die signaaltjes bij
elkaar kunnen naar die app gezonden worden. Dat hoeft bijna geen data te kosten ook.

H: Maar als dit op elke verpakking zit, betaal je toch superveel extra voor alles?
O: Ja, dat denk ik wel. Het is wel een duurdere verpakking dan die plastic verpakking van
twee cent die je nu hebt.
H: Inderdaad.
O: Maar daar kies je dan ook voor.
D: Dat is de afweging die je maakt.
O: Maar dat sensortje zelf hoeft echt niks te kosten hoor. Die dingen kunnen met miljarden
tegelijk gemaakt worden.
C: Het ligt er ook nog aan of dat goed te recyclen valt; die verpakkingen en sensoren. Want
als dat zo is, is het een eenmalige uitgave. Of misschien niet eenmalig, maar wel veel minder
duur dan je uiteindelijk zou verwachten. Maar inderdaad verpakkingen maken met bluetooth
erin wordt wel lastig. Zeker omdat verpakkingen overal worden gemaakt, wordt wel lastig
denk ik. Voor vis en vlees zouden producenten het misschien nog kunnen overwegen.

O: Of grotere verpakkingen, dat kan natuurlijk ook.
H: Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon op de dag zelf iets kopen en dan
meteen die avond eten. Dat doe ik altijd.
C: Ja ik ook, maar in huisje boompje beestje situaties gaat dat wel echt anders.
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D: Ja, dan wordt het ook ineens voordeliger om op zaterdag in een keer een shitload aan
boodschappen te doen.
Interviewer: Jullie hebben het net gehad over producten die je thuis hebt, maar stel je staat in
de supermarkt. Hoe zou je dan willen weten wat de versheid van een product is?
C: Het zou ideaal zijn als het op de verpakking staat gewoon.
O: Je zou ook met een soort schermpjes kunnen werken. MediaMarkt heeft dat bijvoorbeeld:
flexible pricing. Die hebben bij elk product een displaytje staan en dat verandert constant. Dus
als het ergens anders goedkoper is, komt er een nieuwe prijs te staan. Dus dat zijn displays en
ik weet niet of dat heel duur is, maar er zal vast wel een variant met inkt ofzo, dus geen
elektrisch display, maar een soort inktvariantje, die ook echt goed werkt. Dat je dat dan in de
supermarkt ook doet met die prijzen als producten ouder worden.
D: Ja, als het maar niet te veel moeite kost om het te zien. Maar dan krijg je wel weer die
situatie die jij net al schetste. Dat als je het meteen kan zien, dat iedereen dan het meest verse
koopt.
O: Maar dat is nu ook natuurlijk. Met de houdbaarheid.
D: Ja, precies. Maar nu wordt het dan wel in een keer heel makkelijk om de meest verse te
kiezen. Dus dat zou inderdaad alleen werken als je het goedkoper aanbiedt.
H: Ja, dan moeten ze dat goedkoper doen.
O: Ja, dat zeiden we net al. Want als je het toch diezelfde avond gaat eten. Ik heb ook wel
eens in de Appie dat ik een houdbaarheid zie die tot morgen of overmorgen goed is en andere
zijn nog twee weken goed, dan boeit het eigenlijk niet. Maar hoe krijg je nou dat mensen dat
gaan doen? Dat is weer een heel andere vraag denk ik.
C: Maar dat is denk ik wel heel belangrijk, want anders werk je alsnog het niet echt in de
hand. Dan denk ik dat heel veel producten dan blijven liggen, omdat die minder vers zijn.
D: Inderdaad, dat je dan ziet dat iets minder vers is en daardoor laat je het nog langer liggen.
C: Net als die 35% korting stickers die je nu hebt. Die gebruik ik echt best vaak hoor.
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D: Ja zoiets zou wel werken denk ik. Voor mij in ieder geval wel.
Interviewer: En op die verpakking, hoe zien jullie dat voor je? Hoe moet dat eruitzien?
D: Ik denk inderdaad als een soort thermometertje inderdaad, die langzaam afneemt. Of je zou
een soort spectrum kunnen hebben, die ook, nou ja dat komt eigenlijk op hetzelfde neer, die
afneemt van kleur.
Interviewer: Een spectrum met een kleur of van een kleur naar een andere kleur?
D: Van kleur naar kleur zou ik zelf niet doen. Ik zou een kleur doen die dan afloopt.
C: Ik zou inderdaad een kleur behouden, want als je bijvoorbeeld van groen naar rood doet en
hij is in de buurt van dat rode, dan zou ik al denken: "nou het is wel goed zo".
O: En het is een stuk duurder, als je meerdere kleuren doet.
D: Ik zou het inderdaad zo basic mogelijk houden, met zo min mogelijk ruimte voor vrije
interpretatie. Kijk van groen naar rood is nog wel makkelijk, maar alsnog zal niet iedereen dat
begrijpen. Dus ik zou dat inderdaad echt met een kleur doen en dan afnemend, als een soort
thermometer.
C: En een leuk naampje erbij geven.
D: Ja? Van mij hoeft dat niet.
C: Nee, van mij ook niet. Misschien een beetje voor de marketing.
Interviewer: En stel dit komt op de markt. Zouden jullie dit dan als vervanging voor de
huidige tht-datum accepteren?
H: Ja, zeker. ik vind het een verbetering.
C: Ik vind het wel van belang dat het niet heel veel duurder is, want ik vind het nu
bijvoorbeeld al te duur vaak om biologisch te kopen. Dus stel ik moet dan 20 cent bij wijze
van extra gaan betalen voor de verpakking, of al is het maar 10 cent, ja dan kan ik net zo goed
de normale kopen. Het wordt pas interessanter als je dat graderingssysteem gaat aanhouden.
Dan zou ik altijd dat minder verse vlees kopen.
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D: Ja, dat is een afweging die je dan misschien maakt. Kan het niet naast elkaar leven? Dat je
en de tht en zo'n verpakking hebt. En dan weet je: "ik betaal hier extra voor", maar dan krijg
ik wel de garantie terug dat ik altijd weet hoe vers mijn product is. Het ene moment kies je er
dan bijvoorbeeld voor als je diezelfde avond iets moois op tafel wil zetten, kijk dan heb je aan
die tht genoeg. Terwijl als je de andere keer een stukje kip koopt wat je pas over drie dagen
wil gaan eten, dan kies je voor zo'n intelligente verpakking.
O: Ik denk dat het belangrijk is om die verpakking te gebruiken om te zorgen dat mensen hun
product gebruiken voor het over datum gaat. Want je wil dat mensen het gewoon opeten. Het
is eigenlijk zo min mogelijk kopen en zo veel mogelijk consumeren. Dan gaat het eigenlijk
niet alleen over de prijs, maar ook over dat mensen een reminder krijgen van: "je hoeft het
nog niet weg te gooien. Je kunt het nog wel gewoon eten, alleen je moet wel opschieten."
Anders wordt het alsnog weggegooid. Of het nou drie of zes dagen blijft liggen, zeg maar.
C: Ja, klopt.
D: Het doel is natuurlijk dat er zo min mogelijk wordt weggegooid.
O: En dat moet je volgens mij een beetje in het achterhoofd houden, in plaats van de tht
datum. Want de tht datum is op zich niet erg, behalve dan dat die zo'n grote marge heeft, maar
het probleem is dat dingen alsnog worden weggegooid.
H: Maar die verpakking geeft wel als het goed is aan dat iets nog goed is, terwijl die tht dan al
wel voorbij is. Dus dan heb je wel iets van twee dagen langer bijvoorbeeld voordat je het
weggooit.
O: Ja, dat is wel zo. Maar ik denk dat als je echt wil dat het effect gaat hebben, denk ik dat je
die reminders nodig hebt.
C: Maar het is ook belangrijk denk ik, waar we het net in het begin ook al over hadden, dat je
soms producten koopt die je maar eenmalig gebruikt, omdat je bijvoorbeeld iets gaat koken.
Ja, dat is eigenlijk een andere discussie, maar daar zou eigenlijk iets voor moeten zijn, dat je
dat dan alsnog kan consumeren. Nu ligt het meestal gewoon ergens in de koelkast ergens weg
te rotten en dat is vet smerig, zeker in studentenhuizen. Dan zou het eigenlijk best wel handig
zijn als je iets van een reminder zou krijgen "Hee, je moet me of nu wegflikkeren, of nu
opeten".
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O: Je zou ook kunnen na gaan denken dat mensen producten die ze bijna niet gaan gebruiken
op een soort ruilmarktplaats ofzo gezet worden. Dat mensen bijvoorbeeld zo'n app daarvoor
zouden gebruiken. Dat je ziet dat bijvoorbeeld jouw buren nog iets hebben wat ze toch niet
gaan gebruiken, dat je gewoon kunt ruilen. Dat daardoor minder wordt weggegooid. Zo kun je
heel veel andere dingen bedenken denk ik, om te zorgen dat mensen minder weggooien.
C: Dat zou mooi zijn met die bluetooth dan bijvoorbeeld.
O: Ja, die data heb je, maar het is dan wel private.
D: Bij je buren in de koelkast kijken, haha.
C: Lekker dorps dan: "Hee, ik kom je kip halen".
Interviewer: Oke, we hebben het dus net gehad over hoe jullie zo'n intelligente verpakking
dan het liefst zouden zien. Aan de ene kant zeggen jullie dus dat jullie het het liefst direct op
de verpakking willen zien, maar aan de andere kant hoor ik ook dat jullie zo'n reminder fijn
zouden vinden, wat dus juist weer digitaal zou zijn. Maar stel dat die intelligente verpakking
geïmplementeerd wordt in plaats van de huidige tht datum. Hebben jullie dan nog bepaalde
voorwaarden daarvoor?
D: Een bewaaradvies, vind ik sowieso dat erbij moet staan.
C: Misschien een introductie, over wat het precies is?
O: Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar wat ze met de QR-code hebben gedaan toen dat
kwam. Volgens mij kwam dat gewoon. Toch? Ik weet niet, ik heb in ieder geval nooit echt
een ding gehad van "dit is een QR-code" ofzo. Ik denk dat als je het gewoon gaat gebruiken,
dat mensen vanzelf wel doorkrijgen wat het is.
C: Wat voor organisatie begint ermee, met die verpakking? Gewoon die producenten zelf?
Misschien kunnen zij wat deals sluiten met bijvoorbeeld de Albert Heijn, dat die vervolgens
er reclame voor gaan maken; "Nu een app voor de versheid van je producten" en "In de
winkel kun je nu zien hoe goed alles nog is" en weet ik het wat. Die kale vent hoeft zich maar
een paar keer te laten zien en iedereen weet waar het over gaat.
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O: Maar jouw eigenlijke vraag is: "Wat wil je als consument, hoe wil je erover geïnformeerd
worden?", toch? Tja, het ligt er ook aan wie ermee begint, zoals jij ook al zegt. Een TVreclame zou goed werken, maar ook puur alleen maar omdat het dan makkelijker verkoopt,
want je moet het eigenlijk gewoon verkopen.
Interviewer: Maar daar doel ik niet op. Ik wil weten wat jij als consument zou willen.
C: Zo lang het maar duidelijk is wat het is en het moet werken.
D: Ja en verder weet ik het niet echt. Ik neem aan dat het er ook alleen op komt als het werkt,
anders zouden ze dat nooit doen.
C: Ja, anders dan zouden ze goed zuur zijn.
D: Het moet wel door een instantie, een betrouwbare instantie, worden...
C: De Consumentenbond ofzo.
D: Het kan niet zo zijn dat alle producenten ineens die stickers erop gaan mikken, want wie
houdt de controle dan nog?
O: Misschien kunnen ze iets met de Voedsel- en Warenautoriteit doen ofzo.
C: Ja en er moet een octrooi op zitten ook. Dan weet je in ieder geval dat je safe zit met die
meters.
D: Ja, precies, dus wanneer dat betrouwbaar is. Dan zou het inderdaad vanuit een
overheidsinstantie ofzo moeten komen. En die zou daar inderdaad ook reclame voor moeten
maken. De informatie moeten geven, middels reclame. TV. TV, radio, dat is toch wel het
makkelijkste medium denk ik om de grote massa te bereiken.
Interviewer: En informatie op de verpakking zelf nog? Over de verpakking.
D: Ja, hoe veel moet dat zijn?
O: Ja, ik weet niet hoe veel informatie mensen nodig hebben. Als het goed is, spreekt dat ding
heel erg voor zichzelf, want het moet juist verhelderend zijn. Ik denk het in dit geval sterker is
om geen informatie te geven, dan om veel informatie te geven.
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H: Ik denk ook dat heel veel mensen het niet zo veel boeit. Ik denk dat mensen het gewoon
duidelijk willen hebben en dat al die extra info, digitale info en zo, ze helemaal niet zo veel
uitmaakt. Gewoon simpel, duidelijk: "Ik wil vlees eten en het is nog zo veel dagen goed".
D: Niet al die extra info.
H: En verder niks inderdaad. Gewoon prima, ik hoef er verder niks over te weten.
C: Dat is wel met die meter trouwens; als je die laat aflopen totdat het echt niet meer eetbaar
is, dan gaan mensen hem al eerder weggooien. Als je hem nog door laat lopen nadat het
product al bedorven is, dan gaan veel meer mensen net voordat het echt bedorven is pas iets
weggooien. Als je zeg maar een metertje hebt en de laatste 25% is nog goed eetbaar, dan gaan
consumenten al denken van: "Mwah, weg ermee. Dat is al lang niet meer vers genoeg."

D: Ja, denk je? Als je van tevoren gewoon echt goed duidelijk maakt dat het tot dan eetbaar is.
Dan snijd je jezelf toch in de vingers als je dat koopt en het alsnog te vroeg weggooit.
C: Ja, maar dat zie je veel wel hoor in consumentengedrag.
O: Maar het risico is dan dat mensen bedorven voedsel gaan eten en dat kun je natuurlijk niet
maken.
C: Nee, dat je wel echt een meter hebt die tot nul loopt heel duidelijk, maar dat het spectrum
daarna zeg maar nog een klein stukje doorloopt. Maar dat wel duidelijk is tot waar het eetbaar
is. Dan weet je namelijk ook zeker dat hij pas net op die nul terecht is gekomen.
D: Ja, precies. Logisch. Dat maakt wel... makes sense.
C: Ja een beetje misschien.
D: Ja, zeg maar; nul is nul en als je aan de andere kant daarvan komt is het echt klaar.
C: Klopt. Ja, stel het scheelt net tien minuutjes. Ja, ik zou het erop wagen.
D: Ja, morgen weer een dag, haha.
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C: Nou ja trouwens, die graadmeter zou natuurlijk wel dusdanig accuraat zijn dat je maar
beter dan dat niet kan doen inderdaad. Maar dat is natuurlijk ook wel het gevaar, want met die
graadmeter gaan zij natuurlijk ook echt wel foutmarges aanhouden. Zij willen ook geen
gedonder hebben dat hun meter niet goed werkt. Dus zij gaan ook echt niet precies op de
nulmeting dat dan pakken, zij gaan ook echt wel met een marge van 10 of 20% werken
natuurlijk.
D: Dat weet je niet.
C: En je hebt natuurlijk ook altijd consumenten die wel die aannames maken en vervolgens
het nog net eten, terwijl het al op de nul staat. Want vanuit wie wordt het nou opgezet?
Producenten hebben er bijna geen baat bij.
D: Nee, dat kun je niet controleren.
Interviewer: Deze verpakkingen moeten nog ontwikkeld worden en vervolgens worden ze
geïmplementeerd, dus dat is nog niet duidelijk nu. Wat je niet moet vergeten, is dat
producenten hun producten met zo'n sensor langer kunnen blijven verkopen. Dus dan zouden
zij er ook baat bij hebben.
O: En het lijkt me dat je als producent ook wel subsidie krijgt als je dit gaat doen.
C: Ja, dan is het wel mogelijk ja. Anders is het qua kosten niet te doen denk ik.
D: Er zou gewoon een bedrijf opgericht moeten worden dat die sensors maakt. Dat moet toch
wel te doen zijn?
Interviewer: Ik denk dat dat zeker interessant is, maar dat is echt weer een andere discussie.
Dus voor nu wil ik jullie allen enorm bedanken voor jullie input. Heel fijn dat jullie er waren.
Ik heb natuurlijk nog een klein bedankje voor jullie.
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