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V

eel bedrijven in de keukenbranche zullen de ko-

Sinds de oprichting in 2000 (niet het precieze oprich-

mende decennia drastisch moeten veranderen”,

tingsjaar, maar gekozen omdat het pr-technisch lekker

voorspelt Bertrand Illert. “En dan nog is het de vraag of

klinkt) wordt hun portfolio gedomineerd door fraaie

alle bedrijven mee kunnen evolueren”, vult zijn compag-

wellness- en badkamerproducten. Maar het laatste

non Michael Lammel aan.

decennium heeft het duo zich verbreed naar andere

“Techniek biedt prachtige kansen, maar zal ook ont-

terreinen. Ook naar de keukenbranche. Het begon tien

wrichtend werken. Als bedrijven nu geen omslag ma-

jaar geleden met een apparatenlijn voor Sub-Zero/Wolf

ken, zullen ze in recordtempo achteroplopen. De we-

en momenteel wordt er vooral gewerkt voor Franke en

reld verandert sneller dan ooit.”

KWC.

Het is een boeiende, maar ook alarmerende conclusie na een bijna twee uur durend interview met de

SLUITSTUK Al is de term ‘ontwerpen’ misschien

managing partners van NOA. Het is een middelgroot

wat dun. NOA is typisch zo'n bureau dat bij voorkeur

ontwerpbureau in het Duitse Aken, met sinds begin dit

duurzame relaties opbouwt met klanten, en actief mee-

Onder de naam NOA werken Michael Lammel en

jaar ook een vestiging in Barcelona. Als de naam NOA

denkt over langetermijndoelen, marketingstrategieën

Bertrand Illert al bijna twintig jaar voor een groot aantal

niet direct een belletje doet rinkelen, is hun missie ge-

en uitgebalanceerde portofolio's. In hun ideaalbeeld is

bekende merken. Ook Franke en KWC doen regelmatig

slaagd. Het liefst blijven Michael Lammel en Bertrand

een ontwerp het sluitstuk van een veel langer proces.

een beroep op het ontwerpbureau, dat is gehuisvest in

Illert een beetje op de achtergrond. Ze zijn zuinig met

Een soort wetmatige uitkomst van casestudies en een

het Duitse Aken.

interviews en werken graag vanuit de luwte.

op research gebaseerde toekomstvisie.
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‘Niet al onze klanten durven
dit soort investeringen te doen’

“Bij veel bedrijven wordt de productie gestuurd door
industrieel denken”, legt Lammel uit. “Oude structuren en technische beperkingen bepalen de grenzen

[1]

van innovatie. Er worden vooral nieuwe versies van
bestaande producten ontworpen, of gelijke producten
tegen lagere prijzen. Maar die benadering is eindig.
Omdat technische beperkingen steeds meer wegval-

extreme gevolgen hebben. Niet alleen voor produc-

ren die reageren op sensoren. Ze gaan vanzelf open als

len, kunnen we in de toekomst bijna alles maken. De

ten zelf, ook voor productieprocessen en de logistiek.

klanten de klant z'n vinger voor een koelschap houdt.

economie zal dan veel meer gestuurd worden door de

Bedrijven die niet meegaan met deze technologische

En even later weer dicht.

wensen en verwachtingen van consumenten.”

veranderingen, zullen sneller dan ooit achteropraken.

“Helaas durven niet al onze klanten dit soort investe-

Daarom kijken wij met vaste klanten zo'n twintig tot

ringen te doen”, zegt Illert. “En dat is ook begrijpelijk.

MEGATRENDS “Daarom moeten bedrijven ant-

dertig jaar vooruit. Vanuit die toekomstvisie redeneren

CEO's zitten vaak in een lastige spagaat. Ze moeten

woorden vinden op toekomstige behoeftes van con-

we terug en nemen we kleine stapjes om daarnaartoe

hun kortetermijntargets halen, groeien en winst ma-

sumenten”, vervolgt de ontwerper. “Die proberen we

te werken.”

ken, maar tegelijk hebben ze ook een verplichting naar

samen met onze klanten in kaart te brengen. Deels is

Als voorbeeld noemt Lammel de B01-kraan die NOA

hun werknemers om ervoor te zorgen dat het bedrijf er

dat speculeren, maar je kunt je ogen niet sluiten voor

onlangs ontwierp voor het Zwitserse KWC. Een kraan

over twintig jaar nog steeds goed voor staat. De inves-

megatrends als globalisering, urbanisatie, individua-

met een touchscreen en vele presets. Bij dit soort kra-

teringen die daarvoor nodig zijn, botsten met de kor-

lisme en vergrijzing. In westerse steden zullen die ont-

nen kun je instellen dat de tempratuur nooit boven

tetermijntargets. Maar als je wilt blijven meedoen, heb

wikkelingen een enorme impact hebben op ons dage-

een bepaalde temperatuur komt als de kinderen hun

je geen keus. Veel meer dan vroeger zullen bedrijven

lijks leven en daarmee op onze behoeftes.”

tanden poetsen, of je kunt ervoor kiezen dat er af en

nu moeten investeren in research en langetermijnstra-

Als voorbeeld noemt hij de keuken: “Door overbevol-

toe kokend water door de kraan stroomt wanneer be-

tegieën.”

king en toenemende welvaartsverschillen zullen men-

woners voor langere tijd de deur uit zijn. “Dit is niet

“Kijk naar de auto-industrie”, vult Lammel aan. “Veel

sen in steden kleiner gaan wonen. Nu staan er allemaal

het eindstation”, zegt Lammel. “En KWC is echt niet

traditionele merken hebben elektrisch rijden laten lig-

losse apparaten in keukens, maar door nieuwe techno-

de eerste die dit soort technieken gebruikt. Maar het

gen. Maar er komt een omslagpunt. Bedrijven die nu

logieën kunnen we functies in de toekomst combine-

is wel een eerste stap die het mogelijk maakt om verder

nog miljarden winst maken, kunnen over twintig jaar

ren. Veel meer dan verschillende apparaten krijg je ver-

te evolueren en mee te groeien met nieuwe trends en

ineens hopeloos achterlopen en weggevaagd worden

schillende moods; een ontbijt-mood, een diner-mood,

behoeftes.”

door andere die wél hebben geïnvesteerd in elektrisch
rijden, of door nieuwkomers die geen last hebben van

een avond-mood, een party-mood. Een soort van presets, die ervoor zorgen dat je eﬃciënter en prettiger om

DEUREN Ook noemt het tweetal de koelschappen in

oude werkpatronen en gewoontes. En dit soort ontwik-

kunt gaan met kleine ruimtes.”

de Duitse supermarktketen REWE. Het concern wilde

kelingen gaan sneller dan je denkt. Kijk eens wat Ama-

het energieverbruik terugschroeven door voor alle

zon aan het doen is. Dat bedrijf bouwt loodsen vol 3d-

SNELHEID Natuurlijk is dit geen kwestie van van-

koelvakken deuren te plaatsen, maar de keten was bang

printers om straks spullen op bestelling te maken en de

daag of morgen. Maar NOA probeert zijn klanten te

dat klanten minder zouden kopen als ze die deuren zelf

volgende dag te bezorgen. Of wat denk je dat er gebeurt

waarschuwen voor de snelheid waarin veranderingen

open en dicht zouden moeten doen. Daarom bedacht

als Google een keuken gaat ontwerpen?”

zich kunnen voordoen: “Nieuwe technieken zullen

NOA samen met de glasfabriek Schott elektrische deu-

noa.de
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