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Economie & Bedrijven

Hoe vind ik de juiste expertise in het bui-
tenland als die in Nederland niet voor-
handen is? Welke kennis op het terrein 
van voeding en voedingsmiddelen is er in 
Europese landen zoals Duitsland en 
Frankrijk, maar ook daarbuiten in China, 
Japan of Taiwan? En welk Nederlands 
wetenschappelijk onderzoek is weer inte-
ressant voor buitenlandse partijen?
Het netwerk van Technisch Wetenschap-
pelijke Attachés (TWA) helpt deze vragen 
te beantwoorden.

Partijen verbinden
Om Nederlandse partijen te verbinden 
met buitenlandse R&D-spelers van for-
maat, organiseerde het TWA-netwerk 
samen met het Topinstituut Food & 
Nutrition (TIFN) en Food Nutrition Delta 

(FND) een bijeenkomst in Utrecht. “Uit-
eindelijk gaat het om het verbeteren van 
de internationale concurrentiekracht van 
Nederland”, verduidelijkte een attaché, 
in het buitenland Netherlands Officer for 
Science & Technology, kortweg NOST, 
genoemd. “Wij signaleren waar een 
bepaald land sterk in is. Nederlandse 
innovators helpen we hun weg te vinden 

naar die expertise die er in eigen land 
niet is. De innovatie zal weer zijn weg vin-
den naar vele landen.”
Samenwerking tussen kennisinstellingen 
en bedrijven dan wel bedrijven onderling, 
drijft ook TIFN en FND, vandaar dat het 
gezamenlijk organiseren van de confe-
rentie een logische keuze was.

TWA’s in geselecteerde landen
Het TWA-netwerk bestaat al langere tijd 
en is een initiatief van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Inno-
vatie. Het past in het overheidsbeleid 
gericht op een steeds grotere participatie 
van de private sector in innovatie.  
De TWA’s zijn verbonden aan de Neder-
landse ambassades in de Verenigde Sta-
ten, Canada, Japan, Korea, Taiwan, India, 
Singapore, Duitsland, België, Frankrijk 
en Zweden. In 2012 zullen daar Rusland 
en Brazilië bijkomen. De keuze is 
gemaakt omdat samenwerking met deze 
landen het meest kansrijk wordt geacht.

Researchgebieden
De researchuitdagingen in voeding en 
voedingsmiddelen liggen er op de terrei-
nen van duurzaamheid, het voeden van 
de groeiende wereldbevolking met 
steeds schaarsere middelen, herformule-
ring en de ontwikkeling van nieuwe tech-
nologieën om dat (mede) te realiseren.
Op 3 november presenteerden bedrijven 
en wetenschappelijke instellingen hun 
expertise. Dat varieerde van ingrediën-
tenfabrikant Roquette, die met diverse 
partners een programma voor de winning 
van ingrediënten uit microalgen ontwik-
kelt, tot Taiwanese en Franse research-
instellingen. 

Succesvolle aanpakken
Sojasausproducent Kikkoman, met een 
vestiging in Hoogezand Sappemeer, ver-
telde hoe dit Japanse bedrijf dankzij 
samenwerking met Nederlandse 
researchpartners als Food Valley, Wage-
ningen UR en NIZO food research de 
Europese food business heeft leren 
begrijpen. Nederlandse kennisinstellin-
gen grepen de conferentie dan ook aan 

om de aanwezige buitenlandse partijen 
hun expertise op wetenschappelijk ter-
rein te presenteren. Jan Maat van TIFN 
benadrukte daarbij het succes van de 
werkwijze van publiek-private samenwer-
king. 
De aanpak van open innovatie die DSM 
hanteert, was voor menig buitenlander 
een openbaring als het gaat om manie-
ren van (internationaal) samenwerken. 
Rob Beudeker van DSM stelde hoe 
belangrijk deze werkwijze voor zijn 
bedrijf is. “Open innovatie is tegenwoor-
dig noodzaak en in die zin levert het geen 
onderscheid of concurrentievoordeel 
(meer) op.” Hij lichtte toe hoe te werk 
wordt gegaan, zoals via venturing, licen-
ties, joint business development, maar 
ook acquisitie en zelfs desinvestering.

• www.twanetwerk.nl

Internationale samenwerking 

in R&D is noodzakelijk. Als 

land kun je niet elke expertise 

in huis hebben. De 

bijeenkomst van Technisch 

Wetenschappelijke Attachés 

op 3 november in Utrecht 

bracht partijen bij elkaar.

China, Japan of Duitsland 
als R&D-partner

‘In 2012 komen er TWA’s bij in 
Rusland en Brazilië’

Carina Grijspaardt-Vink

Technisch Wetenschappelijk Attachés zijn op 
de hoogte van de R&D-activiteiten in de 
diverse landen.
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