
Het nieuwe 

seafood
WAT DENKEN DE MENSEN?



WIE ZIJN WIJ?

CO-CREATIE: WAT EN HOE?

SESSIE ‘HET NIEUWE SEAFOOD’

o Opzet en deelnemers

o Associaties

o Zeewierbingo

o Communicatie

o Conclusies





Wie

?

Veerle Rijckaert & Charlotte Boone, 2 bio-irs met expertise in de 

voedingsindustrie (R&D en technical marketing - Lotus Bakeries, 

Milcobel, Fuji oils, Proviron) en het innovatielandschap 

(innovatieplatform en speerpuntcluster Flanders’ FOOD)



Consultancy

Compleet 

plaatje

Co-creatie

Communicatie

Diens

ten



Design thinking
Design Thinking is een methode om snel nieuwe producten of 

diensten te ontwikkelen waar klanten écht behoefte aan hebben. 

“Met Design Thinking zet je de gebruiker op de eerste plaats”

EMPATHIZE IDEATE IMPLEMENT

DEFINE PROTOTYPE

TEST



Succes 

implemen-

tatie

verhogen

Impact 

op 

innovat

ie

Verminderen 
risico’s 

verbonden 

aan 

innovatie

Verbeteren 

kwaliteit 

innovatie

Flexibiliteit 

organisatie 

wordt 

groter

Organisatie 

meer 

genetwerkt 

– lokaal 

verankerd



Kwantitatief

Kwalitatief



… en zeg me 

waarom

Kwalitatief



Kwalitatief onderzoek

Focust op de redenen 

waarom welbepaalde keuzes gemaakt 

worden, niet zozeer op de keuze zelf

Resulteert in informatie over denkpatronen en 

gedragingen

Statistisch niet significant: belang van de juiste 

mensen rond de tafel te verzamelen

Persona’s invulling geven via echte personen
• Vermijden van verkeerde beslissingen op basis van verkeerde aannames
• Niet in de val trappen van de ‘expert bias’ en tunnelvisie
• Een frisse kijk op de zaak, out-the-box ideeën en nieuwe perspectieven

Kwalitatief



Doelgroep



Man / 

vrouw

Eetgewoontes 

en -

voorkeuren

Hobby’s en 

vrijetijds-

besteding

Regio -

stad vs. 

platteland

Culturele 

achtergrond

Prioriteiten 

in 

koopgedrag

Leeftijd



Wat is 

Co-

creati

e?“Een vorm van samenwerking, 

waarbij alle deelnemers invloed 

hebben op het proces en het 

resultaat van dit proces, zoals een 

plan, advies of product”

…aldus Wikipedia

“Samen creëren”





Meer dan 

vraag en 

antwoord

Aspecten 

waar je 

zelf niet 

aan dacht

Antwoorden 

op vragen 

waarvan je 
niet wist dat je 

ze moest 

stellen

Geen 

‘ja-knik’ 

effect

Echt 

luisteren –

vertrouwen 

opbouwen



Bedrijven 

producten laten 

maken die 

consumenten 

écht willen

Ons 

doel

Meer 

vertrouwen 

creëren tussen 

consumenten 

en bedrijven

Focus op 

innovaties die 

de 

maatschappij 

ten goede 

komen

Burgers de 

kans geven 

om 

gehoord te 

worden



Opzet 

en 

deeln

emers



Opzet

Associaties met zeewier en algen + 

open discussie

Zeewierbingo: welke eigenschappen 

zijn positief, en welke negatief?

DIY: Hoe zou je zeewier in de markt 

zetten?



Deelnemers

13

8

5

6hobbykoks

Babyboomer (‘45-’65) 1

GenX (‘65-’80) 7

GenY (‘80-’95) 5

stadskern

2

rondom stad

5
dorpskern

3

platteland

3

10flexitariërs

culinaire 

avonturiers

2

open eters

10

traditionelen

1



Bemerkingen bij de 
deelnemers

Opleidingsniveau hoger dan gemiddeld

3 aanwezigen met wetenschappelijke achtergrond

12 bedienden en zelfstandigen, 1 arbeider

Openheid tegenover nieuwigheden hoger 

dan standaard bevolking

Meer flexitariërs: 10/13 = 70% 

tegenover 30% algemene bevolking in Vlaanderen

Grote culinaire interesse: 6 hobbykoks



Associatie-oefening
Welke associaties en gevoelens roepen ‘zeewieren’ en ‘algen’ 

op bij de deelnemers

Groot wit blad

Zeewier

Zaaien? 

Oogsten?Vis

Sushi

Voedings-

waarde

Duiken



Associatie-oefening

Na associatie-oefening, 

open discussie

Dieper ingaan op 

aantal elementen 

Open vragen

Deelnemers kunnen zelf 

vragen stellen



Zeewier
bingo



DIY communicatieplan



Analyse 

en 

suggest

ies



What’s in 

a name?

Zeewier

Zeegroenten! 

Algen Zeesla

Gevleugelde 

kelp

Zeekraal

“Vies”

“Kan je 

dat wel 

eten?”

“Bah”



What’s in 

a name?
“Dat klinkt 

een beetje 

als 

Salmonella”



De kleur 

primeert
Meest 

populair

Beduidend 

minder 

populair



Is dat 

dan 

duurza

am?

Meerwier?

Wat zijn de 

aanwezige 

voedingsstoffen?

In kwekerijen, 

of ‘natuurlijke 

oogst’?

Hebben 

wieren last van 

vervuiling?



Smaak 

is 

alles

Context en combinaties

Logische associaties

‘Viskruiden’ 

‘mosselkruiden’

Receptjes

Umami eigenschap in 

bouillons, met zout, etc.

“Mensen moeten 

overtuigd worden 

door te proeven, 

om van hun 

jeugdtrauma’s 

vanaf te geraken”



Herkenba

arheid, 

toeganke

lijkheid 

& 

bereikba

arheid

‘Zeesmos!’

Supermarkt?

Jeroen 

Meus?



En de 

prijs…?Perceptie van duur te zijn

Delicatesse, in speciaalzaken, 

op restaurant

Prijs moet in verhouding zijn met 

de voordelen die ze hebben 

(gezondheid – duurzaamheid)



Zelf 

wiertjes 

kweken?



Volgende 

stappen?
Kwantitief

onderzoek
Profiel & 

grootte 

doelgroep

en?
Strate-

gieën?

Prijselasti-

citeit

Validatie 

USPs, 

commu-

nicatie



Bedankt! 

Zijn er nog 

vragen?
Charlotte.boone@alicedowntherabbithole.be

+32 477 99 50 30

Veerle.rijckaert@alicedowntherabbithole.be

+32 478 33 38 12

www.alicedowntherabbithole.be

mailto:Charlotte.boone@alicedowntherabbithole.be
mailto:Veerle.rijckaert@alicedowntherabbithole.be

