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BIJ DE ZORGVERZEKERAAR

KOM
BINNEN!

Alles is
gericht op
samenwerking
bij Unilevers
nieuwe Foods
Innovation
Centre in
Wageningen.
Het is transparant
- zoals een
vitrinekast en open voor
iedereen.

IN UNILEVERS INNOVATIEHIVE

HET IS DAT ‘UNILEVER’ OP DE
VOORGEVEL STAAT waardoor je weet
dat je op bezoek bent bij een van de
grootste voedingsmiddelenproducenten
ter wereld. De receptie heeft meer weg
van een gezellige bar. Hier mag iedereen
koffie bestellen met wat lekkers erbij en
plaatsnemen aan een van de zitjes tussen
het kamergroen.
Wie zin heeft, kan meekijken in de testkeuken. Een glazen wand biedt zicht op de
kookeilanden van de koks die hier nieuwe
recepten bedenken en uitproberen. Aan
de andere kant is een mini-fabriek waar je
ziet hoe het productieproces van voedingsmiddelen (per duizend liter) wordt getest.
Even verderop kun je in een cafésetting
voedselinnovaties proeven. Warme soep
uit een tap bijvoorbeeld: vind je dat wat?
Je feedback is welkom. ’s Middags mag je
aanschuiven bij de lunch. Het bedrijfsrestaurant met terras is toegankelijk voor
iedereen en werkplekken en vergaderruimtes kun je reserveren.
Die openheid is een bewuste keuze, vertelt
Sanne Snieder, communicatiemanager bij
Unilever. ‘We staan voor een grote uitdaging. We moeten ondervoeding, obesitas,
TEKST JANINE BRUINOOGE
BEELD MARIJN SCHEERES
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voedselverspilling en klimaatverandering
door landbouw tegengaan en tegelijkertijd
meer mensen voeden. Dat op een duurzame
manier doen, kan alleen door samenwerking.’
Vandaar dat het nieuwe onderzoekscentrum
zo transparant mogelijk is. Alles en iedereen
is zichtbaar - alsof je in een vitrinekast kijkt
- waardoor elkaar ontmoeten en samenwerken haast vanzelf gaat. Niet meer mailen en
bellen, maar ‘ik loop even naar je toe; ik zie je
zitten.’ Dat geldt zowel voor collega’s intern
(vijfhonderd in totaal), als voor die extern.
Op loopafstand liggen vele startups alsook de
WUR (Wageningen University & Research),
die toonaangevend is op het gebied van landbouw, gezondheid en voeding.
Met het nieuwe onderzoekscentrum wil
Unilever kruisbestuiving optimaal stimuleren
en faciliteren. Bijnaam van het gebouw is dan
ook ‘Hive’, bijenkorf. Hier geen muren, maar
lab- en vergaderruimtes met glazen wanden,
open flexwerkplekken, zitjes die uitnodigen
tot even bijpraten en één centrale grote,
houten trap die alles verbindt en waar je elkaar
(weer) tegenkomt.
Dat laatste ook om lichaamsbeweging onder
werktijd te stimuleren. Want goed (samen)
werken gaat het best in een gezonde en prettige omgeving. Dat betekent veel daglicht, binnenlucht die wordt gezuiverd van stofdeeltjes
en een klimaatneutraal gebouw. Zo regelen
zonnepanelen en zonnecellen op het dak de
verwarming en koeling en is al het meubilair
tweedehands en gesorteerd op kleur. Dat
laatste zorgt voor eenheid en rust in de drukke
bijenkorf.

BIJNAAM VAN
HET GEBOUW
IS ‘HIVE’ - KRUISBESTUIVING
WORDT
GESTIMULEERD
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