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Economie & Bedrijven

Over de nummer 1 in de MKB Innovatie 
Top 100 van dit jaar was geen discussie. 
Het plantaardige product Beeter van 
Ojah uit Ochten kan naar mening van  
de jury de concurrentie aan met vlees. 
Bovendien scoort het hoog op duurzaam-
heidscriteria. Ojah levert de basis voor 
een breed scala vleesvrije gerechten met 
vleesgelijkende eigenschappen.
De tweede plaats was voor het Rotter-
damse HeatMatrix Group met een kunst-
stof warmtewisselaar voor warmteterug-
winning uit rookgassen. ICY uit Lemmer 
behaalde de derde plek met de slimme 
thermostaat die zorgt voor een aanzien-
lijke besparing.

De jury, onder leiding van Alexander Rin-
nooy Kan, beoordeelde de inzendingen 
voor de Top 100 op basis van originaliteit, 
impact, mate van bescherming, verkrijg-
baarheid en de omzetpotentie. 

Kracht initiatief
De MKB Innovatie Top 100 is een  
initiatief van innovatiecentrum Syntens, 
NL Octrooicentrum, Mercedes Benz en 
NRC Handelsblad. Alle 100 genomineer-
de bedrijven hebben succesvolle innova-
ties doorgevoerd op het gebied van  
product, dienst, proces of organisatie.
Aan de Top is geen prijs verbonden. De 
kracht van het initiatief is te laten zien 
waartoe het mkb in staat is.

Meer innovatief mkb nodig
Demissionair minister Maxime Verhagen 
(EL&I) maakte de top 100 van innovatieve 
mkb-bedrijven op 4 juni op de Floriade 
bekend tijdens een zeer druk bezochte, 
geanimeerde bijeenkomst. Hij benadruk-
te de noodzaak van de bezuinigingen: 
“De maatregelen zijn nodig om het mkb 
sterker te maken”.
Naast de bedrijven die dingen naar een 
plaatsje in de top 100 zijn volgens de 
demissionair minister veel mkb-bedrijven 
niet zo innovatief. Hen moet het makke-
lijker worden gemaakt om te vernieuwen. 
Verhagen noemde de verschillende rege-

lingen en belastingmaatregelen die het 
kabinet daartoe instelde. “20.000 onder-
nemers hebben daar al  gebruik van 
gemaakt. Vanaf 13 juni kan weer op de 
innovatie/prestatie-contracten worden 
ingetekend.”

Ojah is dit jaar uitgeroepen tot 

het meest innovatieve mkb-

bedrijf. De producent van het 

vleesalternatief Beeter werd uit 

zo’n 300 inzendingen tot 

winnaar gekozen. Voor het 

tweede jaar op rij ging de 

hoogste onderscheiding naar 

de agrofoodsector.

Ojah wint Innovatie Top 100

Carina Grijspaardt-Vink

Nr. 1:  Ojah, Ochten, met vleesalternatief 
Beeter.

Nr. 6:  Nsure, Wageningen, met een kwali-
teitstest voor verse agroproducten.

Nr. 12:  Scelta Mushrooms, Venlo. Scelta maakt 
champignonconcentraten voor de soe-
pen- en sauzenindustrie van de rest-
stroom champignonvoetjes.

Nr. 18:  Gewasklemsystemen, Gemert Bakel. 
Door een doorzichtig profiel om de 
vrucht te schuiven, neemt het een 
andere vorm aan. Een hartje komt als 
eerste op de markt. 

Nr. 33:  Synz, Amsterdam. Frispy is een krokan-
te fruitsnack in de vorm van chips die 
wordt gemaakt van fruit.

Nr. 37:  Fishmasters BV, Urk, met Lovet ‘Heal-
thy Ovenbaked Fish’ bereid in een 
heteluchtoven met slechts 4% zonne-
bloemolie.

Nr. 38:  Hollandteelt vof, Biddinghuizen, met 
gekleurde wortelen (wit, geel, oranje, 
paars). Hollandteelt levert nieuwe con-
cepten voor oude groenterassen. 

Nr. 49:  Sonneveld Group BV, Papendrecht. 
Vitason Volfit bevat 50% meer tarwe-
vezels en 30% minder koolhydraten 
dan volkorenbrood en is ‘clean label’. 
Het is ontwikkeld ter ondersteuning 
van Stichting Alpe d’HuZes/KWF Kan-
kerbestrijding.

Nr. 61:  vQm Packaging, Tiel. Een innovatie 
voor het luchtdicht vacuümverpakken 
van grote volumes poedervormige 
grondstoffen tot 2.000 kg.

Nr. 64:  WP-Haton, Panningen, met de brood-
machinelijn Easytoast voor toastbrood 
(8.000 broden/uur)

Nr. 66:  Mongozo, Venray, met fairtrade, biolo-
gische en glutenvrije pils.

Nr. 90:  Mulder Transport, Urk. Een transport-
methode voor levende vis per contai-
ner. (Kweek)vis komt zo vers aan bij de 
verwerkers.

(Agro)food innovaties uit de Top 100

Ojah werd tijdens een grote bijeenkomst op de Floriade uitgeroepen tot nummer 1 van de 
MKB Innovatie Top 100.
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