
FOODPROOF

Hands-on	support	bij commerciële innovatie



HOE	WERKT FOODPROOF?	



FOODPROOF HELPT BIJ PRODUCT- EN
MARKTINNOVATIES ALSOOK BIJ HET	VERBETEREN
VAN	COMMERCIËLE MANAGEMENTPROCESSEN
EN HEEFT VOOR ELK	VAN	DEZE PROCESSEN EEN

STAPPENPLAN



Een proces voor productinnovaties



Een proces voor markt- of	kanaalinnovaties



Een proces voor innovatiemanagement



OP	BASIS	VAN	HET	INNOVATIESTAPPENPLAN GAAT
FOODPROOF OP	MAAT VAN	UW PROJECT	HELPEN
MET	EEN INVULLING DIE	HET	BESTE PAST	BIJ UW
MANIER VAN	WERKEN EN UW DOELSTELLINGEN



WAT	BIEDT FOODPROOF?



FOODPROOF HELPT MET	…

Inzichten Workshops Advies Project	Management



FOODPROOF WIL DE	INNOVATIEDOELSTELLINGEN VAN	ZIJN
KLANTEN HALEN DOOR	…	

Het	vergaren en delen van	inzichten voor innovatieprojecten door	online- en offline	
onderzoek,	analyse,	interviews,	panels	…

Het	organiseren,	uitvoeren	of	begeleiden	van	workshops	en	innovatiesessies	om	op	
basis	van	het	innovatieproces	de	juiste	keuzes	en	vervolgstappen	vast	te	stellen.	

Het	verlenen	van	concreet	advies	en	het	ondersteunen	van	innovatiemanagement	
processen	als	onderdeel	van	een	concreet	innovatieproject.	

Het	initiëren,	coördineren	en	uitvoeren	van	een	concreet	commercieel	
innovatieproject	op	vlak	van	producten,	markten	of	innovatiemanagement.



WANT	WAAROMMISLUKKEN INNOVATIES?
DE	HARDE FEITEN:	EEN GEBREK AAN GOEDE INZICHTEN!!

Lack	of	clear	
understanding	of	the	
product	by	target	
consumer/customer	
– 24%

Product	
Defects	
-16%

Higher	costs	
than	anticipated	
– 10%

Insufficient	
marketing	spend	
– 14%

Competitor	
reaction
- 9%

Source:	R.G.	Cooper,	Winning at	new products 2012	(The	data is derived from multiple	researches over a	period of 10	years)	



INZICHTEN

Bij Foodproof gaan	we	graag	op	zoek	naar relevante	informatie.	Wij	luisteren	naar	de	verschillende	
stakeholders,	pluizen	uw	kast	met	marktstudies	uit	en	verzamelen	kwalitatieve	en	kwantitatieve	data.	Wat	
leeft	er	in	je	team,	bij	de	professionele	gebruiker	en	bij	de	consument?	Welke	nieuwe	trends	kunnen	je	
vooruit	helpen?	Welke	marktcijfers	zijn	belangrijk	voor	jouw	marktpotentieel?	Door	te	analyseren	
verwerven	we	nieuwe,	relevante	inzichten	in	jouw	markt.	Indien	nodig	doen	we	zelf	marktonderzoek,	ook	
in	virtual	reality,	of	checken	we	bij	onze	foodservice	community.	Hierdoor	worden	jouw	uitdagingen	
tastbaarder	en	daar	gaan	wij	concreet	mee	aan	de	slag.



FOODPROOF ONDERZOEK LEVERT INZICHTEN OP
NET	ZOALS UW EIGEN CIJFERS EN RAPPORTEN

THE	(HI)STORY

Voortaan	stoppen	we	niet	meer	zo	maar	alles	in	onze	mond.	We	willen	weten	waar	ons	voedsel	
vandaan	komt,	hoe	het	gemaakt	is	en	door	wie.	Transparantie wordt	de	sleutel	in	foodservice.	We	
zijn	op	zoek	naar	een	product	met	een	verhaal.	Het	product	kan	verschillende	verhaallijnen	
bevatten.	Zo	kan	het	gaan	over	de	manier	waarop	het	product	doorheen	de	productieketen	tot	
stand	is	gekomen	maar	even	goed	over	de	mensen	achter	het	product.		

Ook de terugkeer naar traditie is weer helemaal hip. Het hoeft niet altijd speciaal te zijn, lekker en
authentiek is al wat telt. Deze klassieke waarden vertalen zich in recepten die weer terugkeren uit
het verleden. Denk maar aan klassieke stoverijschotels of bereidingen volgens grootmoeders wijze.
Zelfs recepten uit de Middeleeuwen zijn weer in. Ook zijn er veel mensen die hun liefde voor bieren
hebben herontdekt en het voortaan zelf gaan brouwen, zoals vroeger onze voorouders deden. Het
geeft ons een gevoel van nostalgie, gepaard met gezelligheid en emotie. We blikken terug op de
‘goede oude tijd’.

Denk ook aan de kwekers van speciale varkens- of runderrassen, authentieke wijnboeren, bieren
met een speciaal verhaal of groenten en fruit die op bijzondere wijze gekweekt werden.

KEY	CONSUMER/CUSTOMER	INSIGHT



WORKSHOPS	

Op	basis	van	beschikbare	inzichten	of	onze	eigen	onderzoeken	organiseren	wij	interactieve	workshops.	
Tijdens	zo’n	sessie	zullen	we	samen	stilstaan	bij	de	verschillende	aspecten	van	jouw	foodservice	business.	
Na	een	inspirerende	denkoefening	weten	we	welke	initiatieven	kansen	bieden	om	je	foodservice	business	
te	doen	groeien.	Hier	bouwen	we	vervolgens	op.	Deze	‘opportuniteitsgebieden’	toetsen	we	aan	je	strategie	
en	je	organisatiemogelijkheden	zodat	duidelijk	is	hoe	je	hiermee	verder	kunt.	De	inhoud	van	de	workshops	
is	aangepast	aan	je	organisatie	en	specifieke	business	case.



MET	‘KEY	INSIGHTS’	GAAN	WE	VERDER	BOUWEN	…	

Van inzichten naar conceptideeën en 
vervolgstappen 

Bijgewerkte conceptrichtingen uit de merk – en opportunity
workshop worden vertaald naar conceptbeschrijvingen.

Conceptbeschrijvingen worden gecheckt op haalbaarheid
en kwalitatief getest waarna een selectie aan
aangescherpte conceptbeschrijvingen overblijft.

De conceptidee workshop is de basis om conceptideeën te
maken voor de korte – en lange termijn innovation funnel.

CONCEPTRICHTINGEN

CONCEPTBESCHRIJVINGEN

CONCEPTIDEEËN

BUSINESS CASES

Geselecteerde concrete conceptideeën worden
kwantitatief getest waarna vastgelegd wordt welke
conceptideeën genoeg potentieel hebben gelet op de
merkpositionering om in een business case uit te
werken.

Goedgekeurde business cases geven aanleiding tot
uitwerking van propositie en launch plan wat in
combinatie met communicatie strategie en
kanaalplannen de ‘route to market’ bepaalt.



ADVIES

In	sommige	situaties	is	het	verstandig	om	even	een	stap	terug	te	zetten	en	hulp	in	te	roepen	van	
specialisten.	Met	meer	dan	40	jaar	nationale	en	internationale	ervaring	in	foodservice	marketing,	sales	en	
general management	hebben	wij	de	juiste	kwaliteiten	in	huis	om	je	met	een	frisse	visie	te	helpen	en	je	
nieuwe	plannen	om	te	zetten	in	praktische	stappen.	We	denken	graag	mee	en	geven	je	advies	of	tools	om	
meer	uit	je	innovatieproject	te	halen	en	je	doelstellingen	te	bereiken.	Ook	bieden	we	hulp	bij	specifieke	
new	business	cases.	Dit	kan	zowel	op	basis	van	een	vaste	afspraak	of	in	functie	van	de	specifieke	vraag.



OOH consuming: in general

“U& A: Focus on “Casual Dining”/ Focus on 
“Quick Service Restaurants” (in each country: 2 
groups with a focus on “casual dining”, 2 groups 
with a focus on Quick service restaurants:
when, why, ...
Focus on the kind of dishes people choose
Role of the components of each plate
Focus on all kind of “starch” (pasta, rice, potato, 
mash, fries,..) : role, function,  motivations, target 
group,...
Further focus on all kind of potato products

“Fast Forward”: for casual dining 
and Quick Service restaurants (based 
on the input from the “current 
situation”): innovations, trends, future 
consumption ideas
-white gaps for processed potato and 
under in current dishes
-new ideas, new applications
-evaluation of some existing products



PROJECT	MANAGEMENT	

Het	inzetten	van	een	Foodproof projectmanager	kan	de	oplossing	zijn	wanneer	je	kampt	met	een	gebrek	
aan	tijd	of	mensen.	Foodproof projectmanagers	hebben	naast	een	grote	passie	voor	foodservice	ook	de	
juiste	vaardigheden	om	samen	met	jouw	team	de	afgesproken	resultaten	te	realiseren.	Ze	hebben	geen	
louter	adviserende	rol	maar	implementeren,	voeren	uit	en	reiken	de	juiste	tools	aan.	En	dat	heel	dicht	bij	
jouw	team.	Op	die	manier	kun	je	succesvol	je	foodservice	business	innoveren	en	daarna	zelf	verder	aan	de	
slag.



INNOVATIE	MANAGEMENT	ALS	DEEL	VAN	UW	TEAM	…

Fase 1 
Foodproof Stage&Gate Model

STRUCTUUR 
+

VISIE
4

1.
INSIGHTS

INSIGHT DAYY	

2.
IDEATION

3.
CONCEPT

REALISATION

4.
CONCEPT

VALIDATION

DESK	RESEARCH

EXPERT	INTERVIEWS

5.
FINAL	BUSINESS	

CASE

6.
ROUTE	TO	
MARKET	

7.
LAUNCH



WAT	BELOOFT FOODPROOF?



FOODPROOF BELOOFT RESULTAAT OP	BASIS	VAN	
AFGESPROKEN DOELSTELLINGEN EN PAST	ZIJN
MANIER VAN	WERKEN AAN IN	FUNCTIE VAN	UW

ORGANISATIE EN MOGELIJKHEDEN



WAT	IS	UW	INNOVATIEDOELSTELLING?	

Uw	belangrijkste	doelstelling?
- Nieuwe	klanten	maken	of	uitbreiden
- Deuren	openen	bij	klanten
- ROI	op	nieuwe	producten
- Impact	op	het	totaal	resultaat
- Innovativiteit in	mijn	organisatie
- Merkpositionering,	merkbekendheid

GEEN SUCCES?	DAN	BETALEN WIJ 50%	VAN	ONZE FEE	TERUG!



WAT	IS	DE	ESSENTIE BIJ FOODPROOF?

Innovatie

Innovatie is het absolute
sleutelwoord binnen
Foodproof. We houden van
bouwen aan nieuwe
business. Nieuwe producten,
nieuwe markten of
concepten doen ons bloed
sneller stromen. Voeg daar
een grote hoeveelheid in de
praktijk gerijpte expertise
aan toe en je voelt waar wij
het verschil maken.

Hands-on	aanpak

Of het nu gaat over een
éénmalige workshop, een
onderzoek of een
innovatieproject, wij
vertalen onze manier van
werken in een aanpak die bij
jouw specifieke noden past.
We willen graag uw
uitdaging goed begrijpen en
zijn praktijkmensen die op
maat van uw bedrijf werken.

Resultaatgericht

Wij luisteren naar jouw
verhaal zodat we samen
kunnen bouwen aan jouw
plan. Het liefst van al doen
we dat in jouw bedrijf,
samen met jouw team en
met een duidelijke
doelstelling voor ogen waar
we graag op afgerekend
worden. We houden van
resultaten, niet van vage
consultants.



CASES	 http://www.foodproof.be/cases/



WAT	IS	DE	AMBITIE VAN	FOODPROOF?	



FOODPROOF WIL IN	DE	BENELUX DE	
INNOVATIEPARTNER ZIJN VAN	BEDRIJVEN IN	DE	
FOODSERVICE	SECTOR	EN ZO	BIJDRAGEN AAN DE	

VERDERE PROFESSIONALISERING MET	
INNOVATIEPROJECTEN DIE	SUCCESVOL ZIJN



SAMENWERKING MET	PARTNERS	EN SPECIALISTEN
VORMEN EEN PERFORMANT	ECOSYSTEEM



ONTMOET DE	EXPERTS	ACHTER
FOODPROOF

Marc	en Wim zijn geen crisismanagers maar	mannen met	
een hart	voor het	uitbouwen van	nieuwe projecten in	
foodservice	business.	Net	zoals peper en zout zijn zij een
onafscheidelijk duo	met	elk	hun eigen expertise.	Beiden
hebben ze een jarenlange ervaring opgebouwd waardoor
hun passie voor de	foodservice	business	alleen maar	is	
gegroeid.	Elk	hebben ze hun eigen achtergrond waardoor
ze elkaar aanvullen en versterken.

Mijn passie voor foodservice	komt uit de	rijke
wereld van	eten&drinken,	het	geluk van	
gastvrijheid en de	voortdurende uitdaging om	te
blijven innoveren en evolueren.

Marc	Waelbers

Foodservice	staat voor beleving,	de	consumenten
emotioneel inpakken,	genieten van	smaak,	sfeer,	
gezelligheid,	gezelschap.	Maw	de	ideale
voedingsbodem om	meerwaarde te creëren.

Wim Van	Nuffel



FOODPROOF
WWW.FOODPROOF.BE

Innovators	in	foodservice Market	research
Workshops
Consultancy
Project	Management
Events



BEDANKT!	


