
AMSTERDAM - Een nieuw 
concept moet aan alle 
randvoorwaarden vol-
doen. Om dat voor elkaar 
te krijgen zijn creativiteit, 
uithoudingsvermogen en 
geduld nodig. En dat 
ontbreekt nogal eens in 
de out-of-homebranche, 
stelt Rick Porcelijn, eige-
naar van ontwerpbureau 
16 Mammals.

Concepten |door Kim van Dijk

De ontwerper vergelijkt het 
perfecte concept met een gedomes-
ticeerd dier. “Er zijn slechts zestien 
gedomesticeerde zoogdieren in de 
wereld. Zij zijn volledig aangepast 
of aanpasbaar op het samenleven 
met de mens. Daar komt ook de 
naam voor mijn bedrijf vandaan”, 
zegt Porcelijn. De creatieve Amster-
dammer ziet een formule of nieuw 
concept ook als een dier, een levend 
wezen. “Neem een zebra. Het dier 
voldoet aan vijf van de zes randvoor-
waarden. Er is alleen een ding wat 
een zebra niet kan en een paard wel 
en dat is met mensen omgaan. Een 
zebra gaat bijten. In de foodbranche 
heb je heel veel zebra’s”, legt hij uit. 

Tesco-muur
Een voorbeeld van zo’n zebra is 

de Tesco-muur op het metrostation 
in Zuid-Korea. Porcelijn: “Het heeft 
heel veel pluspunten, maar de 
emotie ontbreekt. Waarom nu weer 
op het station? Daar zit je helemaal 
niet op te wachten als naar de trein 
of metro loopt. Je kunt je bood-
schappen beter in de trein doen, 
dan heb je er juist alle tijd voor.”

Porcelijn erkent dat het niet 
eenvoudig is om in een keer een 
perfect ontwerp te maken. Hij 
merkt dat een ondernemer of 
formule vaak meteen resultaat wil 
zien. Toch is dat volgens de ontwer-
per niet hoe het werkt. “Ik laat bij 

het ontwikkelingsteam altijd een 
grafiekje zien zodat ze weten wat 
hen te wachten staat. Bij de eerste 
meeting is het altijd leuk. Dan is 
iedereen in een positieve vibe en 
gaat de lijn van het grafiekje 
omhoog. Maar dan volgen altijd de 
onvoorziene omstandigheden. Dat is 
het moment waarop mensen moeite 
hebben met iets nieuws of het lastig 
vinden om het oude los te laten. Om 
een formule nog beter te maken 
heb je tijd nodig. Het gaat niet 
‘zomaar’. Om bij de pot goud te 
komen moet je eerst door een grot.” 

Meelopen
Albert Heijn is een van de grootste 

klanten van 16 Mammals. Porcelijn 
maakte deel uit van het ontwerp-
team dat verantwoordelijk was voor 
de nieuwe kaas en delicounter en de 
nieuwe broodafdeling. Om derge-
lijke concepten helemaal perfect te 
krijgen, loopt de ontwerper vaak 
een paar dagen mee in de winkel. 
Porcelijn: “Dan kijk ik hoe het 
werkt als medewerker en ik 

onderzoek ook het gemak of de 
moeilijkheden voor de klant. 
Efficiëntie is hierbij enorm belang-
rijk.” 

Droom
In lijn met het ontwerpen voor 

Albert Heijn wil de eigenaar van 
16 Mammals graag nog eens een 
‘winkel van de toekomst’ maken. 
“Een winkel waar verschillende 
disciplines en ondernemers samen 
werken en elkaar versterken. Het 
moet een winkel met een lage 
eco-footprint worden. Dat is mijn 
droom. Het moet voldoen aan alle 
logistieke randvoorwaarden. Albert 
Heijn heeft nu een biowinkeltje, ik 
hoop dat AH low impact de volgende 
wordt en dat ik die dan mag helpen 
ontwikkelen”, aldus Porcelijn. 

16 Mammals
Sinds drie jaar heeft Rick Porce-
lijn zijn eigen ontwerpbureau aan 
de Prinsengracht in Amsterdam. 
Samen met werknemer Ties van 
Veelen werkt hij voor diverse 
opdrachtgevers in de retail- en 
out-of-homebranche. De nieuwe 
delicounter en broodafdeling van 
Albert Heijn komen onder meer 
van de hand van Porcelijn. In zijn 
rol als senior designer bij andere 
ontwerpbureaus heeft Porcelijn 
in het verleden bijgedragen aan 
de oude stijl Kiosk-formule en 
succesvolle producten van onder 
meer Unilever, KLM, Gispen en 
EasyWalker. Voor hun werk en uit 
interesse volgen Van Veelen en 
Porcelijn alle nieuwste ontwik-
kelingen in de branche. Over 
hun bevindingen houden zij een 
blog bij, foodretaildesign.nl. Ook 
voor Out.of.Home Shops zullen 
Porcelijn en Van Veelen met 
regelmaat hun visie op nieuwe 
concepten geven, gezien door de 
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Wat vertel jij in 60’’?
Iedere professional pitcht continu zichzelf en z’n bedrijf. Intern en extern. 
Maar hoe aansprekend en effectief is jouw pitch? En die van je medewerkers 
en collega’s? Wat vertel jij in 60’’?
In deze rubriek krijgt een bedrijf ‘het podium’ zich in maximaal 60” voor te 
stellen. De letterlijk zonder aantekeningen uitgesproken eerste 60” pitch leest 
u hieronder. 
Pitch- en presentatieprofessional & ‘Ambassadeurmaker’ Patrick van Gils 
geeft tijdens de ontmoeting, direct na afloop van de eerste 60” pitch, 
gerichte pitchcoaching met ‘tops, tips & tricks’. Daarna krijgt de persoon de 
gelegenheid om deze toe te passen en het verschil te ervaren. 

Vandaag: de 60” van Jos Meulenbroek, Sales Director, HARIBO

De 60” gaan nu in…

De 60” pitch van 
Jos Meulenbroek, 
sales director, 
HARIBO

Op de zeepkistOp de zeepkist

Patrick van Gils helpt ondernemers en directeuren met het 
winnen van meer klanten en opdrachten. Hij leidt inspireren-
de MT- en directiesessies en maakt van management en me-
dewerkers ambassadeurs: ondernemender, klant- en verkoop-
gerichter. Iedere medewerker wordt zo een mee®verkopende 
medewerker en is in staat zelf meer klanten en opdrachten 
binnen te halen. Profiteer van zijn jarenlange marketing & 

communicatie-knowhow van sterk gegroeide succesvolle bedrijven zoals McDonald’s, 
Makro en Studio100. Wil jij de volgende keer met jouw bedrijf ook 60” podium in de-
ze rubriek? Mail dan naar patrick@toppresentaties.nl, www.opdezeepkist.nl.

0-10” “Mijn naam is Jos 

Meulenbroek en 

werkzaam voor 

het mooie merk 

HARIBO. Inmid-

dels 10 jaar; in de 

functie van sales 

director Neder-

land. HARIBO staat 

voor Hans Riegel 

uit Bonn. Het 

bedrijf is nog altijd 

gevestigd in de 

stad Bonn,

10-20” midden in een 

woonwijk. En 

ondernemerschap 

zit echt in de familie. En dat komt mooi tot z’n recht als 

je bekijkt hoe groot wij zijn geworden in Nederland.

20-30” Begonnen in de out-of-homemarkt met de silo. En ieder-

een weet nog wel dat je vroeger in het zwembad de 

snoepjes kocht van 5 en 10 cent. Uiteindelijk hebben 

30-40” wij deze toppers in een zak gedaan en is dat de 

Kindermix geworden. En inmiddels is dat de topper in 

de markt. En bouwen wij verder op dat concept, met 

andere verpakkingen, gericht op speciale kanalen.

40-50” En wij gaan verder. We willen groeien binnen de markt, 

zowel binnen retail als out-of-home Wij willen jullie 

graag helpen

50-60” om te kijken hoe wij nog meer die markt kunnen 

bedienen, specifiek gericht op jullie klanten. Dus hoe 

kunnen wij jullie helpen die markt nog verder te laten 

groeien?”

Luister en kijk nu op www.outofhome-shops.nl/n-86327 naar 
de tweede pitch. Welke spreekt jou meer aan?

Ontwerpbureau 16 Mammals schijnt licht op nieuwe concepten

‘In de foodbranche heb je 
nog te veel zebra’s’

Rick Porcelijn (links) en Ties van Veelen ontwerpen voor out-of-home en retaillocaties en volgen 

hiervoor alle trends op de voet. 
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