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Technologie

“Het MKB is de motor van de economie 
en de voedingsmiddelenindustrie is een 
van de sterkste bedrijfssectoren in ons 
land. MKB-bedrijven spelen actief in op 
de steeds hogere eisen van consumen-
ten. De succes rate van nieuwe producten 
is echter laag. TNO biedt het MKB prakti-
sche ondersteuning bij innovatie en ver-
betering van producten en processen”, 
zo vertelde Carlien Krist, businessunit 
manager Food and Biotechnology Inno-
vations bij TNO, de ruim 80 aanwezigen 
op de open dag in Zeist. 
Via FACT zet TNO haar brede netwerk en 
expertise op het gebied van applicaties, 
ingrediënten en technologieën in om 
te komen tot snelle en concrete oplos-
singen. Het accent ligt op vraagstukken 
rond productinnovatie en -verbetering, 
procesoptimalisatie en verbetering van 
houdbaarheid en hygiëne. Bedrijven 
kunnen bij TNO ook terecht voor het 
gebruik van specifieke faciliteiten, zoals 
de pilot-plants voor super heated steam 
(SHS)-behandeling en de bereiding 
van margarines en bakkerijproducten. 
Experts inzetten als consultant ‘aan huis’ 
is een andere optie. 

Laagdrempelig
Carlien Krist benadrukte dat het gaat om 
een laagdrempelige service: “Er komt 

een centraal FACT-loket waar bedrij-
ven meteen met vragen terecht kun-
nen. Daarnaast kan FACT de bedrijven 
adviseren over subsidiemogelijkheden 
zoals de innovatie-vouchers van het 
ministerie van Economische Zaken, de 
ACP-regeling voor producttechnologie, 
TNO-co-innovationprojecten, TNO-MKB 
clusterprojecten en de Food & Nutrition 
Delta-regeling.” 

Niet in je eentje
Drie bedrijven illustreerden wat FACT 
voor het MKB kan betekenen. Paulus 
Kosters, directeur van Provalor dat 
groentesappen en kleurstoffen produ-
ceert uit reststromen: “Wij hebben ver-
schillende projecten lopen binnen TNO 
gericht op thema’s als de besparing van 
transportkosten en de ontwikkeling van 
‘cool juice’, een nieuw proces voor de 
productie van  groentesap met een hoge 

kwaliteit uit industriële bijproducten.” 
Kosters sloot zijn presentatie af met 
praktische tips voor bedrijven die willen 
innoveren: “Speel op meerdere velden 
tegelijk, van product- en procesverbete-
ringen tot patentaanvragen en het verza-
melen van noodzakelijke basiskennis. Ga 

stap voor stap te werk, stel prioriteiten en 
stuur op out-of-pocket-kosten.” 
Specerijen-, kruidenmixen-  en sauzen-
specialist Euroma schakelt TNO in voor 
kwaliteitsanalyses en studies naar de 

Grozette BV, producent van geraspte kaasproducten, is winnaar van de ‘TNO 
Challenge’, georganiseerd ter ere van FACT.  Peter Bos van Grozette ontving een 
oorkonde uit handen van Carlien Krist en heeft nu recht op een gratis TNO-advies. 
Van de 45 inzendingen diende Grozette de meest uitdagende onderzoeksvraag in: 
is er een manier om het kiemgetal van een gedroogd kaaspoeder tijdens of direct 
na de productie omlaag te brengen, zonder het product te verhitten? 

TNO Challenge

De gezichten achter FACT (v.l.n.r.): Theo Verkleij, Carlien Krist, Marleen Dalhuijsen, Joost 
Blankestijn, Henk van Deventer en Erik Hoornstra. 

Er komt een centraal FACT-
loket waar bedrijven meteen 
met vragen terecht kunnen
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 Kw
aliteit van Leven.

Hoe maak je een product 

gezonder of langer houdbaar? 

Is een voedingsmiddel stabiel 

bij hoge temperaturen? Hoe 

verhoog je de efficiëntie van 

een productieproces? MKB’ers 

kunnen met zulke vragen 

voortaan terecht bij het Food 

Application Centre van TNO 

Kwaliteit van Leven. Tijdens 

een open dag op 10 mei klonk 

het officiële startschot voor 

‘FACT’. 

TNO opent Food Application Centre voor MKB
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houdbaarheid van producten. Kees den Uijl, business develop-
ment manager: “Wij ontwikkelen voor onze klanten producten 
op maat en verzorgen vaak ook de logistieke service, zoals sup-
ply chain management en de ontwikkeling van (co)-packages. 
Onze producten hebben bovendien een korte life time cycle. Dit 
alles vraagt om een brede kennis van kwaliteit, producten en 
processen”, legde hij uit. 
Meatless BV schakelde TNO in om de houdbaarheid van Meat-
less te verbeteren, vertelde Jos Hugense, directeur van het 
bedrijf . Meatless is een plantaardige vezel gemaakt van lupine 
of tarwe . Het is een  alternatieve eiwitbron met de eigenschap-
pen van vlees. 

Proeven!
Na afloop van de presentaties en de officiële lancering van FACT 
door initiatiefnemers Erik Hoornstra en Joost Blankestijn, was 
er een rondleiding langs onderzoeks- en proeffaciliteiten in het 
TNO-complex. Bezoekers konden onder meer een kijkje nemen 
in de proefbakkerij, het margarinelab, de ruimte voor microsco-
pie en de ultrahogedruk-pilot plant. 
Ook de super heated steam (SHS)-pilot plant was te bezichti-
gen. Daar stond een grote schaal met stoom bereide frites klaar 
om te proeven. Ze smaakten naar meer, zo oordeelde zo goed 
als iedereen. Als dat voor het FACT-initiatief ook geldt, dan zit 
het met de innovaties in het MKB straks wel goed. 

 FACT-loket, 030-694 44 70, fact@tno.nl, www.tno.nl/fact 

Lisette de Jong

Productinnovatie en -verbetering:
– vervangen van dierlijk vet door plantaardig vet.
– zoutgehalte reduceren in soepen, sauzen en kant- en 

klaarmaaltijden.
– houdbaarheid verlengen door gebruik van een coating.
 
Procesoptimalisatie:
– vetgehalte verlagen door toepassing van SHS-technologie.
– houdbaarheid verlengen via ultrahogedruk- 

behandeling.
– minimaliseren sterilisatie of pasteurisatie door modelbe-

rekeningen aan warmteoverdracht en challengetesten.

Verbetering van houdbaarheid en hygiëne:
– goedkoper produceren en betere productkwaliteit door 

korter pasteurisatieproces en optimalisatie van hot-fill 
proces.

– betere productkwaliteit door aanpassing in productfor-
mulering en toepassing van milde pasteurisatie.

– langere productieruns door aanpassing hygiënisch ont-
werp en verbeterde schoonmaakprocedures.

Voorbeeldcases

TNO opent Food Application Centre voor MKB

Personalia

VMT
Na een afgeronde MA in Nieuwe Media en Digitale 
Cultuur en een intercontinentale reis van twee 
maanden, trad Wendy Hoenkamp in mei in dienst 
als webredacteur bij VMT. Ze is verantwoordelijk 
voor de content van de website. 
Nadat ze ruim twee jaar als redacteur artikelen 
schreef voor VMT, heeft Lisette de Jong besloten 
voor zichzelf te beginnen. Als freelancer zal ze blij-
ven schrijven over ontwikkelingen in de voedings-
middelenindustrie.

DMV International
Martin Bos is aangesteld als R&D-manager bij Innovium, het 
innovatiecentrum van DMV 
International in Wageningen. Innovium biedt innovatieve 
ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie. Bos gaat 
bij DMV International (de industriële productengroep van 
Campina) een multidisciplinair team van productontwikke-
laars, voedingsmiddelentechnologen en onderzoeksweten-
schappers leiden. 

Van Meeuwen Smeertechniek 
Bij Van Meeuwen Smeertechniek is Ferdi Faas in dienst 
gekomen als salesmanager. Hiervoor was Faas werkzaam als 
salesmanager bij Plasticum Ede. Van Meeuwen Smeertech-
niek is een onderdeel van Van Meeuwen Groep. 

Wageningen Universiteit (1)
Michiel Kleerebezem, principal scientist ‘microbe 
mediated health’ bij NIZO food research, is aan 
de Wageningen Universiteit (WUR) aangesteld als 
hoogleraar Bacteriële metagenomica. Kleerebezem 
zal zich vooral richten op de collectieve genetische 
informatie van de menselijke darmmicrobiotica en 
de functionele eigenschappen daarvan in relatie tot 
gezondheid en ziekte. 

Wageningen Universiteit (2)
Wageningen Universiteit heeft Aad Smaal per 14 februari 
benoemd tot bijzonder hoogleraar Duurzame schelpdier-
cultuur. Het gaat om een nieuwe leerstoel die is onder-
gebracht bij de leerstoelgroep Aquacultuur en visserij. De 
leerstoel is mede mogelijk gemaakt door de Coöperatieve 
Producentenorganisatie voor de Nederlandse mosselcul-
tuur. 

Unilever Nederland
Bart Beusmans (66) is benoemd tot voorzitter van 
de Raad van Commissarissen van Unilever Neder-
land. Hij volgt Ella Vogelaar op, die als minister van 
Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet heeft 
plaatsgenomen. Beusmans was al sinds 2004 lid van 
de Raad van Commissarissen van Unilever.

S&V Management Consultants 
S&V Management Consultants, een adviesbureau op het 
gebied van supply chain management, heeft zijn team uit-
gebreid met twee junior consultants. María Martínez Vilela 
heeft een opleiding Logistic Management Systems (LMS) 
gevolgd aan de TU Eindhoven. Mijndert Boogaerdt heeft 
zijn bachelors en masters in Econometrie en Operations 
Research gehaald aan de Universiteit van Tilburg.
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