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Inside Consumer
Experience (ICE)

Fabrikanten van voedingsmiddelen verliezen ieder jaar weer
bakken met geld omdat nieuwe producten niet aanslaan. Ondanks
smaakonderzoek mislukt een behoorlijk deel van de productintroducties. Een aantal bedrijven werkt samen met Wageningen
UR aan technieken om succes beter te kunnen voorspellen. ICE is
een Restaurant van de Toekomst 2.0, maar dan op wieltjes. Zo kan
worden getest in de natuurlijke omgeving, zoals een zorgcentrum
of een disco.

WAT VINDT DE
CONSUMENT ÉCHT
ie kent niet het verschijnsel dat die wijn of kaas die
tijdens de vakantie helemaal het einde was, thuisgekomen eigenlijk niet
meer zo lekker blijkt. Levensmiddelenfabrikanten maken iets dergelijks mee. Ondanks gedegen onderzoek, faalt
een groot deel van de productintroducties. Het
onderzoek naar de vraag of een product in de
smaak zal vallen, verandert daarom van karakter. Het beperkt zich niet meer alleen tot de
vraag of iets lekker wordt gevonden of niet.
‘Grote levensmiddelenfabrikanten gaan er
steeds meer toe over om video te gebruiken bij
consumentenonderzoek. Wij dragen daar ons
steentje aan bij’, zegt Hans Theuws, productmanager van FaceReader bij Noldus Information Technology in Wageningen. FaceReader
wordt gebruikt in het Restaurant van de Toekomst. Het is een observatiesysteem dat bij
mensen op basis van een scan van het gezicht
in real-time de zes basisgelaatsexpressies kan
onderscheiden: blij, verdrietig, boos, verrast,
angstig en afschuw. Ook combinaties daarvan
zijn mogelijk.
Met het systeem kan gekeken worden wat
proefpersonen nou echt van een product vinden. De beoordeling van een product kan daardoor sneller én objectiever plaatsvinden. Dat
betekent dat bedrijven geen last meer hebben
van gewenste antwoorden van proefpersonen
én dat grotere aantallen consumenten bij onderzoek kunnen worden betrokken.

W

Gedrag observeren
FaceReader is ontwikkeld door het bedrijf
VicarVision, maar wordt door Noldus vermarkt. FaceReader kan uitstekend gebruikt
worden voor smaakonderzoek, maar wordt
veel breder in de markt gezet. Het systeem is –
in combinatie met andere tools – ook geschikt
26

FaceReader analyseert de gelaatsexpressie en geeft dat in een grafiek weer.

om menselijk gedrag te observeren, zoals bij
psychologisch onderzoek en onderzoek op het
werk, bijvoorbeeld om te onderzoeken in hoeverre personeel van een meldkamer stress ondervindt. FaceReader functioneert ongeacht
geslacht of etnische achtergrond van de proefpersonen.
Afgelopen november is de tweede, verbeterde versie uitgekomen. Perfect werkt het systeem nog niet, erkent Leanne Loijens van
Noldus. ‘FaceReader is nog niet goed genoeg.
Als mensen praten, is het moeilijker de gezichtsexpressies te onderscheiden. Bij drinken
verberg je ook je gezicht.’ Als de proefpersonen
het hoofd draaien, kan de camera de gelaatsuitdrukking ook niet meer onderscheiden. Er
wordt dan niet meer gemeten en er valt een
gat in de grafische weergave van de expressies. Ook de lichtcondities moeten goed zijn
om te kunnen meten.

Loijens is projectleider van Inside Consumer Experience (ICE), waar FaceReader één
van de onderdelen van is. Het ICE-project is eigenlijk de voortzetting van het Restaurant van
de Toekomst, legt ze uit. ‘In het Restaurant van
de Toekomst kun je niet alles doen, daarom
werken we aan een mobiele installatie.’ ‘Het
Restaurant van de Toekomst is een “real life”
locatie waar we zoveel mogelijk proberen te
meten, maar het is natuurlijk wel een bedrijfsrestaurant. Er is wel een ruimte boven waar we
wat kunnen ensceneren, maar geen feesttent,
disco of bejaardenhuis’, vult René de Wijk van
het Centre for Innovative Consumer Studies
van Wageningen UR aan. Het centre is, net als
Noldus, VicarVision en smaakstoffenleverancier Symrise partner van het project.
De mobiele installatie moet het dus mogelijk maken om het koopgedrag op de winkelvloer te onderzoeken, de keuze van food-
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serviceproducten in een bejaardenhuis of van
hippe drankjes in de discotheek. Zo staat er
een pilot op de agenda bij een bejaardenhuis,
in opdracht van een leverancier van voedingssupplementen. Er wordt onderzocht hoe de
voedingssupplementen worden ingenomen en
wat de invloed is op de maaltijden. Waarschijnlijk volgt een andere pilot in opdracht van
een organisator van een megadance festival.
Er wordt onderzoek gedaan naar de intensiteit
van de beleving, waarbij onder meer wordt gekeken naar de invloed van licht en geur.
Subsidie
ICE draait sinds december 2007 met een
driejarige subsidie van de Food & Nutrition
Delta. Het project loopt dus nog een kleine
twee jaar. ‘Maar ik heb niet de illusie dat we
dan helemaal klaar zijn’, zegt Loijens. Wel moet
er dan een goed functionerend prototype zijn.
Hoe die mobiele installatie vervoerd moet
worden is nog niet duidelijk. Een bestelbusje
zou ideaal zijn, maar misschien wordt het toch
een truck. Ook wordt het wellicht mogelijk om
alles in een oplegger te plaatsen. Dan kunnen
in de oplegger zelf testen worden uitgevoerd.
In ieder geval moet het geheel gemakkelijk te
verplaatsen én op te bouwen zijn. Het is immers niet de bedoeling dat er voor één dag observeren drie dagen moet worden opgebouwd.
Videoanalyse
Naast FaceReader is videoanalyse een andere ‘tool’. Het is een aanvulling op smaakonderzoek, legt De Wijk uit. ‘Bij sensorische testen
kijken we naar één ding. Mensen geven aan
dat ze iets lekker of niet lekker vinden op grond
van één keer proeven. Dat is wel belangrijk,
maar zegt niet zoveel over de langetermijn en
ook niet over de keuze die consumenten
maken als ze kunnen kiezen uit meer producten. Met ICE willen we de lacune tussen de test
in het lab en de markttest opvullen.’
De videoanalyse zorgt ook voor objectievere resultaten. ‘Bij smaaktesten krijg je altijd
antwoord van consumenten. Als mensen uitgebreid nadenken, weten ze ook wel waarom
ze iets vinden, maar in de praktijk werkt zoiets
anders. Onbewuste processen zijn belangrijker. Zo’n 60 tot 70 procent van de gedachten
over voedsel zijn onbewust, die kun je niet in
woorden vatten.’
Met videoanalyse valt naast het eet- en
drinkgedrag ook het keuzegedrag te bestuderen, het aantal happen dat wordt genomen en
het loopgedrag van consumenten. Producenten kunnen ook onderzoeken hoe consumenten een verpakking openen. Er komt een proef
met automatische videoanalyse in het Restaurant van de Toekomst, vertelt Loijens. Dat gebeurt in samenwerking met een partner in
Zwitserland. ‘In die test worden handbewegingen gevolgd bij het drinken uit een glas. Wat je
met je handen doet, zegt namelijk ook iets over
productgebruik. Het is de bedoeling dat videoanalyse zoveel mogelijk automatisch gebeurt,
maar er is nog wel een lange weg te gaan.’

ICE moet duidelijkheid verschaffen over de keuzes van de consument.

In een omgeving als het Restaurant van de
Toekomst kan bovendien het consumentengedrag over een langere periode worden getest.
Het herkennen van mensen, is nog wel een
probleem. Proefpersonen kunnen wel een zendertje omgehangen krijgen, maar dat geeft
weer andere problemen. Zo gaan mensen zich
anders gedragen als ze er steeds aan herinnerd
worden dat ze worden gevolgd.
Fysiologische reacties
Een derde onderzoeksmethode is het
meten van fysiologische reacties, met behulp
van een hartslagmeter. Zo kan bijvoorbeeld de
mate waarin een product eruit springt, onderzocht worden. Daarnaast wordt gewerkt aan
eye-tracking. Daarbij wordt gekeken waar de
ogen zich op richten. Dat moet met een bril of

een helmpje. Nadeel daarvan is dat proefpersonen er sterk op gewezen worden dat ze bij
een onderzoek betrokken zijn en zich dus anders kunnen gaan gedragen. Dat probleem kan
een beetje worden opgevangen door het gebruik van petjes.
Oude tests blijven
Volop nieuwe onderzoekstechnieken dus.
Toch komen die niet in de plaats van de oude
smaaktesten meent De Wijk. ‘Er komen steeds
meer alternatieven voor smaakpanels. Die blijven echter naast de nieuwe methoden bestaan.
‘Om het sensorische profiel vast te stellen, blijft
een panel nodig.’ n

Meer marketing & sales op www.evmi.nl

Veel introducties in de supermarkt mislukken. Het ICE-project kan een bijdrage leveren
om dat aantal terug te brengen.
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