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Technologie

Bedrijven en kennisinstellingen in de voedingsmiddelenbranche doen veel

onderzoek, maar de resultaten worden vaak onvoldoende benut. Informatietech-

nologie biedt mogelijkheden voor een beter gebruik van onderzoeksresultaten en

voor virtueel onderzoek. Hoe werkt e-science? 

Hebben wij niet ooit proeven gedaan met
die ingrediënten? Wat was de aanleiding
voor dat experiment en wie heeft het uit-
gevoerd? Wat betekent deze parameter in
dit meetrapport? Kan ik de resultaten van
dit onderzoek uit 2002 wel vertrouwen?
Elk voedingsmiddelenbedrijf stelt zich-
zelf deze vragen van tijd tot tijd. In onder-
zoek en ontwikkeling is voortdurend be-
hoefte aan juiste en to-the-point infor-
matie. Theoretisch zijn er heel veel (digi-
tale) gegevens beschikbaar uit externe
bronnen, zoals internet en bibliotheek,
en eigen archieven.

Het probleem is dat onderzoek en ontwik-
keling dynamische, creatieve processen
zijn, meestal gebonden aan individuele
personen. Daardoor zijn de informatie-
bronnen versnipperd (“Dat staat in een
WP-file op een CD in de la van Kees”),
vaak lastig te interpreteren (“Wat bedoel-
de Kees met ‘bij normale temperatu-
ren’?”) en de betrouwbaarheid ervan

moeilijk vast te stellen (“Ja, maar het was
wel Kees die het gemeten heeft!”). Als
gevolg hiervan moet onderzoek worden
herhaald of wordt een weg ingeslagen
waarvan al is aangetoond dat die tot
niets leidt. De omgang met R&D-resulta-
ten kan doelmatiger en doeltreffender,
zeker nu de computer mogelijkheden
biedt voor modelvorming en simulatie.
Het virtuele experiment – relatief goed-
koop, risicoloos en snel – is langzamer-
hand gemeengoed geworden, ook bin-
nen het midden- en kleinbedrijf. 

E-science
Onder de noemer e-science worden nieu-
we werkwijzen voor onderzoek en ont-
wikkeling verkend, gebruik makend van
de computer. De claim is dat R&D, zowel
academisch als industrieel, hierdoor de
komende jaren veel efficiënter en effec-

tiever zal worden. Het lerend vermogen
van organisaties zal daardoor sterk toe-
nemen. Maar hebben we dit in de jaren
tachtig met de opkomst van ICT en ken-
nistechnologie ook al niet gehoord?
Waarom zou het dan nu wel lukken? Een
aantal redenen maakt het aannemelijk
dat de kans op succes nu reëler is:
– Het idee dat (preconcurrentieel) on-

derzoek en ontwikkeling vraagt om
samenwerking, zowel nationaal als
internationaal, begint post te vatten.
Samenwerking vereist effectieve infor-
matie-uitwisseling.

– Op managementniveau dringt het be-
sef door dat informatie en kennis be-
langrijke assets zijn voor een (onder-
zoeks)bedrijf. Ze verdienen een zorg-
vuldige aanpak.

– Onderzoekers en productontwikke-
laars raken gewend aan informatie-

Voedingsonderzoek g

Onderzoeksvragen zijn universeler
dan projecten

Fig. 1   Onderzoekers krijgen begeleiding bij het werken met Research Management System om zo het draagvlak voor het systeem te vergro-
ten.
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systemen. De beschikbaarheid van in-
ternet en mobiele technologie maken
deze systemen vrijwel overal toegan-
kelijk.

– De technologie is beschikbaar om ge-
gevens wereldwijd via één ingang te
bereiken, om de betekenis ervan een-
duidig vast te leggen en om gegevens
te analyseren en te beveiligen.

WCFS
Het Wageningen Centre for Food Scien-
ces (WCFS) is een voorbeeld van een or-
ganisatie die onderzoek als kernactiviteit
heeft en daarmee direct wordt gecon-
fronteerd met bovenstaande problema-
tiek. WCFS doet veel experimenteel on-
derzoek, veelal met AiO’s en post-docs
die tijdelijk in dienst zijn. WCFS is een
virtuele organisatie: de onderzoekers
doen hun werk bij verschillende kennis-
instellingen op verschillende locaties. Er
is behoefte aan informatie- en kennis-
overdracht over individuen en projecten
heen. Een belangrijke factor is dat de
partners van WCFS, het bedrijfsleven en
de kennisinstellingen, het onderzoek
nauwlettend willen volgen. Dat kan via
publicaties, maar ook de toegang tot de
onderliggende onderzoeksgegevens is
erg interessant. Tenslotte is het manage-
ment van WCFS erg gemotiveerd om het
onderzoeksproces zelf te innoveren, in
het bijzonder door betere communicatie
en hergebruik van informatie. 
Deze omstandigheden hebben WCFS
doen besluiten om in samenwerking met
A&F (Agrotechnology & Food Innova-
tions) van Wageningen UR het Research
Management System RMS te ontwikke-
len. Uit een voorbereidend onderzoek
bleek dat bestaande Laboratorium Infor-
matie Management Systemen (LIMS) niet
geschikt zijn voor een dynamische omge-
ving als WCFS vanwege hun starheid.
Doel van het RMS is om onderzoekers
niet te remmen in hun creativiteit en net
het beetje structuur te bieden dat gege-

vensoverdracht mogelijk maakt. Daar-
voor is minimaal een centrale toegang tot
de gegevens nodig en een zekere struc-
tuur voor het omschrijven van de overwe-
gingen en keuzen gemaakt tijdens het
onderzoek.
De belangrijkste ontwerpbeslissing voor
RMS was dan ook om niet ‘project’ of
‘product’ als de structuurbepalende be-
grippen te gebruiken, maar ‘onderzoeks-
vraag’. Onderzoek bestaat voornamelijk
uit het formuleren van de juiste vragen
met daaraan gekoppelde hypothesen en
aannamen. Elke onderzoeksvraag is te
ontleden in deelvragen waarvan de ant-
woorden samen een antwoord geven op
de bovenliggende vraag. Door de onder-
zoeksvragen de structuur van RMS te la-
ten bepalen, wordt de informatie over-
draagbaar over projecten en onderzoe-
kers heen. Onderzoeksvragen zijn ten-
slotte universeler dan projecten en ze
overleven de onderzoekers meestal.

Onderzoekers begeleiden
Pas als de onderzoeksvragen voldoende
zijn opgesplitst, worden concrete acti-
viteiten gedefinieerd: het ‘experiment’ of
de ‘data-analyse-stap’. Het systeem be-
vat vervolgens data en omschrijvingen
van deze activiteiten (figuur 2).
Naast de wijze van structureren is een
tweede ontwerpbeslissing gemaakt die
essentieel is voor RMS. Het systeem is via
een simpele login toegankelijk vanaf een
willekeurige locatie via de web browser
waarover elke PC tegenwoordig beschikt.

Tot zover de technologie. De vraag is nu:
gaan onderzoekers dit systeem vullen en
gebruiken? Uiteindelijk staat of valt het
succes met het draagvlak bij de gebrui-
kers, al is de druk op hen om informatie
aan de leveren nog zo groot. Veel aan-
dacht gaat daarom uit naar het begelei-
den van onderzoekers bij het gebruik van
RMS, het creëren van bewustzijn en het
achterhalen van de actuele gebruikersbe-
hoeften. De keuze om RMS zelf te ontwik-
kelen is ook om die reden gemaakt. Het

systeem kan ‘organisch’ groeien in inter-
actie met de onderzoekers. Op dit mo-
ment is er aandacht voor de volgende
elementen om de onderzoeker zelf direct
voordeel te laten hebben van RMS:
– Data-analyse: RMS zal het mogelijk

maken om snel willekeurige combina-
ties te maken van eerdere meetresul-
taten. Zo kan bijvoorbeeld in een ex-
periment bepaald zijn hoe de romig-
heidsbeleving van yoghurt afhangt van
de viscositeit, terwijl een ander experi-
ment een relatie probeert te vinden
tussen viscositeit en deeltjesgrootte.
De combinatie van deze afzonderlijke
resultaten leidt tot nieuw inzicht.

– Rapportgeneratie: De informatie in
RMS is een herbruikbare bron voor
informatie nodig om te rapporteren.
Voor het schrijven van een publicatie
of rapport zal de relevante informatie

aat digitaal

Uiteindelijk staat of valt het succes
met het draagvlak bij de gebruikers

Fig. 2   Een voorbeeldpagina uit het Research Management System.
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met een druk op de knop kunnen wor-
den gegenereerd.

Investeren
Voor onderzoekers is de toegankelijkheid
van de gegevens in RMS – uiteindelijk de
bestaansreden van het systeem – tegelij-
kertijd een bron van zorg. Hoe wordt
voorkomen dat de onderzoeksresultaten
voortijdig op straat komen te liggen? Om
die reden is een mechanisme ingebouwd
om de toegang tot gegevens selectief te
maken: de projectleiding van WCFS be-
paalt wie wat mag zien, veranderen, aan-
maken of verwijderen. 
Het Research Management Systeem
wordt op dit moment actief gebruikt en
omvat meer dan 100 onderzoeksvragen
en nog meer experimenten. De kosten
gaan zoals altijd voor de baat. Onderzoe-
kers investeren nu tijd in RMS om gege-
vens in te voeren en zullen pas de vruch-
ten plukken als het systeem deel uitmaakt
van de normale werkwijze binnen WCFS.
De directe contacten tussen ontwikke-
laars en gebruikers maken het mogelijk
ervaringen uit te wisselen en in te spelen
op wensen uit de praktijk. Het winnen en
behouden van draagvlak bij de diverse
gebruikersgroepen is cruciaal voor het
succes van een dergelijk systeem.
De opzet van RMS is in principe te ge-
bruiken voor elk bedrijf waarbij innovatie
belangrijk is, ook het midden- en klein-
bedrijf. Bij kleinere bedrijven zal de na-
druk liggen op vastleggen en uitproberen
voor nieuwe productenconcepten en pro-
cesverbeteringen. Daar bestaat ook be-
hoefte om kennis van ‘buiten’ direct te
vertalen naar de eigen business. Bij het

bepalen van de juiste aanpak ligt een uit-
daging voor brancheverenigingen.

Virtualiseren
Verschillende onderzoeksgroepen op het
gebied van informatie- en kennistechno-
logie realiseren zich dat wereldwijde
computernetwerken en intelligente soft-
ware een enorme betekenis kunnen heb-
ben voor informatie- en kennisoverdracht
in wetenschappelijke, technische en edu-
catieve omgevingen. Onder de noemers
e-science en e-learning wordt veel nieu-
we technologie ontwikkeld die het onder-
zoek en onderwijs de komende jaren zul-
len ‘virtualiseren’. 
Drie belangrijke elementen zijn: 
– Workflow: Naast het registreren en te-

rugvinden van onderzoeksgegevens
kunnen systemen voor e-science (zo-
als RMS) in de toekomst ook onder-
steuning bieden bij het uitvoeren van
onderzoek, bijvoorbeeld experiment-
ontwerp, gebruik van labjournaals,
patentsignalering, data-analysestap-
pen.

– Begrippenkader: Het gebruik van een-
duidige terminologie wordt steeds be-
langrijker bij communicatie buiten de
eigen kring. Sinds een aantal jaren
heeft het onderzoek naar zogenaam-
de ‘ontologieën’ een grote vlucht ge-
nomen. Dit betekent het formeel vast-
leggen van begrippen en relaties tus-
sen begrippen. Daarmee is een een-
duidige menselijke interpretatie vast-
gelegd en kunnen computers over
deze informatie redeneren.

– Infrastructuur: Het ‘grid’ is de naam
voor het wereldwijde netwerk dat in

ontwikkeling is. Dat zal mogelijk ma-
ken om het geheel transparant wille-
keurige informatiebronnen (in welke
vorm dan ook) en rekenkracht (van
willekeurige computers in het net-
werk) te benutten.

Virtual Lab e-Sciences
Om in te spelen op deze ontwikkelingen
participeren WCFS en AFSG in het onder-
deel Food Informatics van het project Vir-
tual Lab e-Sciences (VL-e). In VL-e, met
een totaalomvang van ¤ 50 miljoen wer-
ken technologische bedrijven en onder-
zoeksinstellingen samen om tot een
nieuwe infrastructuur voor e-science te
komen. Naast technologische deelpro-
jecten zijn een vijftal toepassingsprojec-
ten gedefinieerd. In Food Informatics,
gericht op voedingsonderzoek, werken
WCFS en AFSG samen met Unilever Rese-
arch, TNO Kwaliteit van Leven en Fries-
land Foods aan vier cases:
– Friesland Foods – Bio-iTaste legt de

relatie tussen ingrediënten en de
waardering voor zuivelproducten.

– TNO – voorspelling van voedselrisico’s
op grond van impliciete informatie in
algemeen beschikbare nieuwsbron-
nen.

– Unilever – Bitterbase, een systeem dat
informatie bevat over ingrediënten die
effect hebben op bitterheid van voe-
dingsmiddelen.

– WCFS/A&F – RMS ondersteunt experi-
menteel en modelmatig het ‘creami-
ness and crispness’-onderzoek.

Deze praktijkcases leveren de eisen en
wensen aan voor de technologie die ver-
volgens binnen VL-e wordt ontwikkeld.
Ook zijn het omgevingen waarin de
nieuw ontwikkelde software tools worden
getest. Voor RMS betekent dit dat het via
VL-e kan uitgroeien tot een applicatie die
het complete proces van onderzoeks-
vraag tot experimentopzet en theorievor-
ming ondersteunt. Het belangrijkste
blijft dat de onderzoeker zich thuis voelt
en via het systeem bijdraagt aan het ge-
meenschappelijk doel van WCFS en haar
partners: het genereren van nieuwe in-
zichten op het gebied van voeding.
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Nieuwe technologie zal de 
komende jaren onderzoek en
onderwijs ‘virtualiseren’

Fig. 3   De gegevens uit sensorisch onderzoek komen via de onderzoekers van WCFS in het
Research Management System.


