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Analyse
Reportage

DSM Gist opende eind juni in Delft het nieuwe Food Innovation Center.

Onderzoekers van de Bakkerij- en de Voedingsingrediënten business group

zijn daarin letterlijk samengebracht. Ook is er ruimte om samen met klan-

ten producten te ontwikkelen of te optimaliseren. Het moderne lab als

laagdrempelige ontmoetingsplaats.

Aangekomen bij het Food Innovation
Center zie ik een rechthoekig gebouw in
moderne kleuren – maar op zich niet bij-
zonder. Strakke lijnen en functionele
eigenschappen voeren de boventoon.
Eenmaal binnen betreed ik na enkele
gangen een grote langgerekte kantoor-
ruimte, een van de drie kantoortuinen.
Aan het eind staan twee bureaus in de
breedte opgesteld. Daarachter mijn twee
gastheren: Niek Persoon en Onno de
Vreede, R&D-lijnmanagers voor respec-
tievelijk de business group Food Special-
ties en Bakery Ingredients. Van achter
hun bureau hebben zij overzicht over
deze afdeling waarvan een groot aantal
van de circa 30 werkplekken door mid-
delhoge kasten en wanden aan het oog
wordt ontrokken.
In het Food Lab bevinden zich drie kan-
toortuinen voor de circa 100 medewer-
kers, waaronder drie buitenlanders. De
onderzoekers mochten zelf de werkplek-
ken onderling verdelen. Natuurlijk was
het wennen, en een enkele keer wissel-
den mensen van werkplek, maar de open
werkplek en cultuur worden volgens mijn
gesprekspartners niet als bedreigend
ervaren. De lijnen zijn kort, zowel wat
betreft het overleg met collega’s als met
het lab dat zich aan de andere kant van
de gang bevindt. “Onze werkwijze is veel
professioneler geworden.”

Zes jaar
DSM startte met het Food Lab in feite
ongeveer zes jaar geleden. Persoon:
“Toen hebben we aan onze interne klan-
ten, de business managers en business
unit managers, gevraagd: Welke ontwik-
kelingen komen er vanuit de markt op

ons af? Wat voor gevolgen heeft dit voor
ons applicatieonderzoek? Welk onder-
zoek willen we beslist zelf doen en wat
willen we extern laten doen? Welke func-
ties horen daarbij en hoe moeten we die
vertalen naar mensen en middelen?” 
Een belangrijke trend die werd gesignal-
eerd was ‘functional food’, voeding met
daaraan toegevoegd speciale ingrediën-
ten die de gezondheid kunnen bevorde-
ren of ziekte kunnen helpen voorkomen.

“Het onderzoek bij DSM richt zich op de
werkzame ingrediënten zelf, denk aan de
hersteldrank Pepto Pro Sports, maar ook
aan ingrediënten om hart- en vaatziekten
tegen te gaan of ouderdomssuiker te
voorkomen. Samenwerking met DSM
Nutritional Products, een nieuwe busi-
ness group die is ontstaan uit de overge-
nomen vitamineactiviteiten van Roche,
zal dit onderzoek een verdere stimulans
geven”, aldus Persoon.

DSM bouwt innovatielab zond

Niek Persoon (voorgrond) en Onno de Vreede in een van de drie kantoortuinen waar 
proefresultaten kunnen worden uitgewerkt.
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Meer grip
Binnen het gedefinieerde onderzoeksveld
wilde DSM Gist meer grip krijgen op het
toepasbaar maken van nieuwe voeding-
singrediënten voor de praktijk. “Destijds
werden nieuwe productconcepten in een
erg vroeg stadium bij externe instituten
en ook onze klanten getest omdat we zelf
niet over de benodigde applicatiefacili-
teiten beschikten. Het gehele rijpings-
proces van het toepasbaar maken van
een nieuw ingrediënt op een product
kunnen we nu in het Food Innovation
Center direct zelf beoordelen en begelei-
den”, aldus De Vreede. Ook wordt er nu
meer kennis van producttoepassingen in
eigen huis opgebouwd: “We willen
samen met de klant een traject ingaan.”

Kennis bundelen
Voorheen waren de onderzoekers van de
beide business groups verdeeld over
meerdere gebouwen, verspreid over het
bedrijfsterrein. Om meer kritische massa
te realiseren, werden deze in het nieuwe
Food Lab in Delft gegroepeerd. De Vree-
de: “Je komt hier binnen bij de bakkerij,
door het atrium is de zuivel en aan de
andere kant van de kantoortuin bevinden
zich de soepen en sauzen.” Enkele ruim-
tes zijn nog leeg. Behalve voor dranken

(vruchtensappen, wijn en bier) zijn deze
bedoeld als muti purpose ruimtes voor
nieuwe pilot-installaties of nieuwe pro-
jecten.
Een deel van het applicatieonderzoek
blijft extern bij instituten en universitei-
ten. Zo is er bijvoorbeeld veel ervaring op
het gebied van kaas en yoghurt bij NIZO
food research opgebouwd. “Dergelijke
instituten blijven voor ons onmisbaar”,
aldus Persoon. “Alleen worden voortaan
in een vroeg stadium van ontwikkeling de
applicatieactiviteiten in het Food Lab let-
terlijk dichtbij gebracht en zichtbaar
gemaakt.”

Aandachtsgebieden
De R&D-activiteiten van het Food Lab zijn
onder te verdelen in drie aandachtsge-

der drempels

We kunnen niet alle ontwikkelingen
volgen

Het zuivelonderzoek werd grotendeels in eigen huis gehaald. De samenwerking met institu-
ten als het NIZO blijft gehandhaafd.

Op het biochemisch lab worden vooral de werkingsmechanismen onderzocht.
Het sequencen van basenparen wordt grotendeels uitbesteed.
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bieden: biochemie, opwerking/formule-
ring en applicatie. Onder biochemie valt
vooral het achterhalen van het werkings-
mechanisme van (nieuwe) ingrediënten.
Onder opwerking wordt verstaan: achter-
halen hoe een ingrediënt het beste uit
een fermentatiebeslag kan worden
gewonnen. Formulering is – eenvoudig
gezegd – het optimaal vormgeven en
afstemmen van een product op de wen-
sen van de klant. 
Het applicatieonderzoek wordt op de
begane grond uitgevoerd. Biochemie en
opwerking en formulering zijn op de eer-
ste verdieping gelegen.

Toegepast
Het overgrote deel van de onderzoeks-
gelden (over hoe hoog die zijn, willen
beide managers niets kwijt) wordt
besteed aan het toepasbaar maken van
bestaande ingrediënten voor andere
applicatiegebieden, optimalisering van
ingrediënten en productieprocessen et
cetera.
Circa 40% wordt besteed aan de ontwik-
keling van geheel nieuwe ingrediënten.
En niet zonder succes. Zo maakte het
Europese Octrooibureau (EPO) onlangs
bekend dat DSM met 396 veruit de mees-
te octrooitoepassingen in 2003 heeft
ingediend, vooral op het gebied van
Genomics (2002: 237 en 2001: 156 toe-
passingen). Een goed voorbeeld zijn gen-
sequences voor nieuwe voedingsenzy-
men van een van Gist’s productiemicro-
organisme Aspergillus niger.
“Voor het bepalen van de volgorde van

de basenparen (‘sequencen’) schakelen
we gespecialiseerde bedrijven in”, vertelt
Persoon. “Bij het bepalen van het tot
expressie laten komen van de afzonderlij-
ke basenparen en het bestempelen van
veelbelovende genen doen we al heel
veel zelf, terwijl het bepalen van het wer-
kingsmechanisme volledig intern wordt
gedaan.” Dat laatste heeft meerdere
redenen: het opbouwen van kennis en
vertrouwelijkheid van gegevens. Daar-
naast is het doorgronden van de wer-
kingsmechanismen belangrijk bij het
analyseren van problemen bij het appli-
catieonderzoek en het vinden van oploss-
ingen. “Het belang van die werkingsme-

chanismen kan nauwelijks worden over-
schat.”
Vermeldenswaard is dat DSM op corpora-
te-niveau beschikt over een speciale
afdeling (DSM Venturing) die vooral
nieuwe biotechnologiebedrijfjes finan-
cieel en organisatorisch helpt. Indien dit
tot baanbrekende onderzoeksresultaten
leidt, kan DSM haar belang veilig stellen
via het aangaan van strategische allian-
ties of zelfs overnames.

Samenwerken
Op onderdelen wordt bij alle drie de aan-
dachtsgebieden samengewerkt met ken-
nisinstellingen. “De veelheid van
beschikbare informatie is eenvoudig te
groot om dit allemaal zelf nog te kunnen
volgen”, luidt de verklaring. DSM is bij-
voorbeeld een van de deelnemers binnen
het WCFS. Ook wordt er veel samenge-
werkt met (technische) universiteiten,
bijvoorbeeld ten aanzien van technieken
die het kernonderzoek ondersteunen.
“Drie-D-technologie met behulp waar-
mee je eiwitstructuren zichtbaar kunt
maken, is daarvan een goed voorbeeld”,
licht De Vreede toe.

Toegevoegde waarde
Een belangrijke uitdaging vormt het
creëren van synergie tussen de verschil-
lende applicatiespecialisten. Bij DSM
geloven ze daar heilig in. De Vreede: “In
de jaren negentig werd de R&D gedecen-

traliseerd en bij de business units gesitu-
eerd. Wij zijn nu bezig die slinger iets
terug te draaien. Dit gebouw is een nieu-
we, frisse wind. Het faciliteert de uitwis-
seling van ideeën. Onze professionals
moeten op zoek naar elkaar. In dit
gebouw komen ze elkaar vanzelf tegen.
Ze zien de proeven van elkaar en horen
bij het uitwerken van de resultaten in de
kantoortuin over de resultaten”
Maar het gaat veel verder dan het uitwis-
selen van data. “Wat we beogen is dat
productontwikkelaars trots aan elkaar
laten zien dat als je dit doet, er dat
gebeurt en dat werkt mogelijk ook bij
een andere applicatie. De drempel om
zelf te leren van de processen die je beïn-
vloedt, is veel lager geworden. Het is let-
terlijk een lab zonder drempels gewor-
den. Een lab dat onderzoekers uitnodigt
om over hun vakgebied na te denken.
Wat bindt ons? Waar zit synergie die nu
nog onbenut blijft? Dat moet onze groot-
ste winst worden: het breed toepasbaar
maken van nieuwe mogelijkheden voor
verschillende applicaties en dat op het
niveau van klant - product. Je moet daar-
bij dan denken aan thema’s als geur en
smaak, de kauwbaarheid en textuur van
producten.”

Hans Damman

DSM behaalde in 2003 een omzet van
¤ 8 miljard aan life science-producten,
hoogwaardige materialen en indus-
triële chemicaliën. Met de overname
van de voormalige Roche-divisie Vita-
mins & Fine Chemicals zijn voedings-
middelen de belangrijkste markt voor
DSM. De strategische cluster: ‘Life
Science Products’, waarvan de busi-
ness groups ‘Food Specialties’ en
‘Bakery Ingredients’ deel uitmaken,
vertegenwoordigt 32% van de totale
netto omzet (¤ 6 miljard). 
DSM Food Specialties kent vier pro-
ductgroepen:
- Dairy (stremsels, zuursels, coatings
voor kaas en zuiveltesten);
- Savoury (smaakstofingrediënten en
smaakversterkers (o.a. gistextracten)
voor soepen, sauzen, kant-en-klaar-

maaltijden en snacks;
- Beverages (enzymen, gisten en con-
serveermiddelen voor vruchtensap-
pen, wijn, bier en andere alcoholische
dranken;
- Nutritional (ingrediënten voor baby-
voeding, voedingssupplementen en
functionele voeding zoals het energie-
drankje ‘Pepto Pro Sports’ en voe-
dingsingrediënten tegen overgewicht
en ouderdomssuiker).
DSM Bakery Ingredients produceert
voornamelijk bakkersgist, bakkerijen-
zymen en broodverbetermiddelen.
Wereldwijd neemt DSM de derde
plaats in op de markt voor gist en
bakkerij-ingrediënten.
Zie voor meer informatie het DSM-
jaarverslag over 2003: www.dsm.nl.

DSM Gist

Waar zit synergie die nu nog onbenut
blijft?


