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Economie & Bedrijven

In Fort Voordorp, de locatie van de 
‘Grand Opening’, was het netwerken 
optima forma. Samenwerken, of part-
nership, is ook waar het om draait bij 
innovatie, zo luidde de boodschap van 
deze dag. En samenwerking is er ook 
tussen de innovatieorganisaties zelf. 
Het Topinstituut Food and Nutrition en 
Food and Nutrition Delta hebben via één 
gezamenlijk innovatieprogramma de 
handen ineen geslagen. Het topinstituut 
richt zich met fundamenteel onderzoek 
op het begin van het innovatieproces. 

FND positioneert zich verderop in de 
innovatietunnel, waar de nieuwe kennis 
wordt toegepast en resulteert in nieuwe 
producten.

Nummer 1 in innovatie
De ambitie is groot en duidelijk: Neder-
land moet in Europa en zo mogelijk zelfs 
internationaal de leidende innovatieregio 
in food worden. Maria van der Hoeven, 
eind september nog minister van Eco-
nomische Zaken, en het toenmalige 
kabinet geloven in ondersteuning van 

deze ambitie. FND kan in de periode 
2011-2014 innovatieprojecten met in 
totaal €60 miljoen subsidiëren en TIFN 
ontvangt €40 miljoen aan subsidiegelden 
voor onderzoek. “Innovatie is uitermate 
belangrijk voor de concurrentiepositie 
van de foodindustrie”, aldus Van der 
Hoeven. Naast de relevantie voor de eco-
nomie, benadrukte zij het belang voor 
gezondheid en duurzaamheid.
Het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen lijkt 
de gedachtegang van het vorige kabinet 
te onderstrepen. In het Regeerakkoord 

De foodsector – bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties en overheid – was op 29 september 

in groten getale bijeen. Ruim 500 mensen woonden de officiële start bij van de nieuwe 

financieringsperiode voor het Innovatieprogramma Food and Nutrition. 100 miljoen euro 

is gereserveerd voor innovatieprojecten in een periode van vier jaar. De focus: Voeding en 

gezondheid.

Innovatieprogramma ‘grand’ van start

‘Het draait om samenwerken’ 

De Grand Opening van het nieuwe innovatieprogramma was de gelegenheid bij uitstek voor netwerken. Dat gebeurde onder meer op de ken-
nismarkt, waar bedrijven en kennisinstellingen hun projecten en resultaten lieten zien.
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wordt gesteld hoe belangrijk versterking 
van de innovatiekracht – met name ook 
van de agrofoodsector – is voor de toe-
komstige economische ontwikkeling. 
Gesproken wordt ook over versterking van 
de samenhang tussen kennis, wetenschap, 
toegepast onderzoek en innovatiebeleid. 
Economische Zaken blijft de regie houden 
binnen het nieuwe departement Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Nieuw kabinet
De bijlage bij het regeerakkoord leidt 
echter tot zorgen en vraagtekens bij Kees 
de Gooijer, directeur FND. “Het is heel 
verwarrend. Wat betekent de verlaging 
van subsidies die wordt genoemd ener-
zijds en ‘het meer focus en massa bren-
gen in subsidies’ anderzijds?” Volgens 
De Gooijer is afschaffing van de subsidies 
ongelofelijk slecht voor Nederland. “Als 
er alleen compensatie is via verminde-
ring van de belastingdruk, dan gaat de 
R&D-capaciteit in ons land onherroepe-
lijk naar beneden. En we investeren al 
relatief weinig in onderzoek en innovatie. 
De huidige werkwijze is nu juist zo mooi. 
Vergeet niet dat het bedrijfsleven bij de 
veertig miljoen euro die wij aan subsidies 
verstrekken, zestig miljoen bijlegt.” 
Ook al zou de foodsector buiten schot 
blijven, dan nog is de bredere beweging 
van het nieuwe kabinet van een specifiek 
naar een generiek beleid in ogen van de 
FND-voorman een verkeerde ontwik-
keling. “Als het andere sectoren treft, 
merken we dat over een aantal jaren ook. 
In de foodsector maken we immers ook 
gebruik van high tec materialen, appara-
tuur en ga zo maar door.” 

Kiezen voor onderzoeksthema’s
Zowel TIFN als FND hebben voor de 
komende periode gekozen voor een 
gewijzigde structuur en aanpak. Bij TIFN 

maakt het researchprogramma, waarin 
alle partners participeren, plaats voor 
een strategische portfolio van onder-
zoeksthema’s. Partners van TIFN kiezen 
nu zelf aan welke thema’s zij deelnemen. 
Volgens directeur TIFN Jan Maat, maakt 
deze gewijzigde organisatie de weg vrij 
voor nieuwe partners. In het schema zijn 
de nieuwe researchthema’s vermeld.
Per 2011 hebben zich inderdaad nieuwe 
deelnemers gemeld. De bedrijven 
Christian Hansen, Danone, Fromageries 
Bel, Kellogg’s en Nestlé hebben zich 
aangesloten bij TIFN. Opmerkelijk is het 
internationale karakter van de nieuwe 
partners. Verder hebben de foodindu-
strie-organisatie FNLI en de retailorga-
nisatie CBL zich bij het TIFN aangesloten 
als nieuwe deelnemer.

Clusterprojecten en kennismakelaar
Waar TIFN het vizier richt op grote 
ondernemingen rekent FND daarnaast 
ook het mkb tot de clientèle. Naast de 
ondersteuning van grote bedrijven bij 
innovatie continueert FND zijn functie 
als kennismakelaar door mkb-bedrijven 
in contact te brengen met nieuwe ken-
nis en dit financieel te ondersteunen. 
In de afgelopen periode participeerden 
326 mkb-bedrijven in FND-projecten. De 
investeringen varieerden van €20.000 tot 
€4 miljoen.
Tevens zet FND in de nieuwe periode in 
op clusterprojecten. In deze projecten 
werken multinationals, de industrie-
partners van TIFN, en mkb-bedrijven, de 
doelgroep van FND, samen. De projecten 
vertalen de fundamentele kennis naar 
praktische toepassing voor mkb-innova-
tors in de voedingsmiddelenindustrie. De 
clusterprojecten vallen binnen vier inno-
vatieterreinen (zie schema). Tijdens de 
Grand Opening konden de deelnemers 
hun stem uitbrengen op de onderwerpen 

binnen de clusterprojecten waaraan zij 
de meeste waarde hechten.

Internationale regie
TIFN en FND gaan in nog meerdere 
opzichten gezamenlijk optrekken. Zij 
richten een regiegroep Food op. De 
Gooijer liet zien hoe de vele food- en 
regio-initiatieven leiden tot een situatie 
waar men door de bomen het bos niet 
meer ziet. “Hier moet meer duidelijkheid 
in komen.” In het buitenland moet in zijn 
visie ‘Holland’ het handelsmerk worden 
waaronder de foodsector zich profileert. 
De regiegroep sluit aan bij de Europese en 
zelfs internationale aspiraties die de beide 
foodinnovatie-organisaties hebben.

Overzicht van de onderwerpen in het 
innovatieprogramma 2011-2014. 

Congresverslag

Innovatieprogramma ‘grand’ van start

‘Het draait om samenwerken’ 

Carina Grijspaardt-Vink

De deelnemers konden hun stem uitbrengen 
op de onderwerpen binnen de clusterprojec-
ten waaraan zij de meeste waarde hechten.

Bezoekers van de Grand Opening hoorden 
’s morgens meer over de projecten van Food 
and Nutrition Delta van directeur Kees de 
Gooijer. 

’s Middags belichtte het Topinstituut Food 
and Nutrition zijn nieuwe aanpak en werd 
het belang van samenwerking in innovatie 
onderstreept door inleiders van verschil-
lende pluimage.

Researchthema’s Topinstituut Food and 
Nutrition
1. Nutrition & Health

– Cardiovascular health
– Weight management
– Gastrointestinal health

2. Sensory & Structure
–  Food structuring
–  Texture and Taste
–  Sensory and Liking

3. Bio-ingredients & Functionality
– Functional fermentation
– Food safety and preservation

4. Food chain sustainability & Dyna-
mics

Clusterprojecten Food and Nutrition Delta
1. Innovatie in voedselveiligheid en 

houdbaarheid
2. Duurzame productie
3. Goede smaak en gezonde producten
4. Procestechnologie
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