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Product en ontwikkeling

Communiceren, vertrouwen, samenwer-
ken. Deze woorden komen herhaaldelijk
terug als Huug de Vries, director Strategy
and Commercial Affairs Business Unit
Food Quality bij A&F, zijn ideeën over
innovatie uiteen zet. “Vroeger was inno-

vatie een disciplinaire aangelegenheid,
tegenwoordig pakken we dat multidiscip-
linair aan. Dat geldt voor projecten bin-
nen A&F en voor projecten met andere
partijen. In alle gevallen gaat het om
samenwerking tussen mensen. Dat werkt
alleen als je goed met elkaar communi-
ceert en elkaar leert begrijpen en ver-
trouwen.”

Zeer motiverend 
De Vries is bij A&F verantwoordelijk voor
de commerciële strategische activiteiten
op het gebied van voedselkwaliteit. “We
hebben een tweehoofdige leiding. Ik ben
verantwoordelijk voor de externe zaken
tot en met het contract. Koos Oosterha-
ven, directeur business unit geeft recht-
streeks leiding aan de drie groepen Con-
sumer & Market Insight, Functional
Ingredients en Processing & Safety.
Dwars op deze hiërarchische organisa-
tiestructuur staan tien expertisevelden
die worden geleid door senior onderzoe-
kers en drie business development
managers, beiden aangestuurd door De
Vries. De organisatie is zo ingericht dat
multidisciplinaire teams vanzelfspre-
kend ontstaan bij projecten. Elke keer
weer blijkt dat onderzoekers het zeer
motiverend vinden om vanuit verschil-
lende invalshoeken naar een onderwerp
te kijken.”

Speerpunten
Toegepast onderzoek vormt de kernactivi-
teit van A&F. “We doen zelf op slechts een
beperkt aantal gebieden fundamenteel
onderzoek, maar om de markt goed te
bedienen moeten we wel op de hoogte
zijn van fundamentele kennis op onze
onderliggende vakgebieden”, geeft de
Vries aan.
De drie groepen binnen de Business Unit
Food Quality zijn gevormd rond de drie
speerpunten van het levensmiddelenon-
derzoek van A&F. ”Bij onderzoeken
maken we vaak gebruik van de expertise
van alle groepen”, aldus De Vries. De
groep Consumer & Market Insight doet
onderzoek naar consumentengedrag en
sensoriek. “Dat neemt bij A&F een
belangrijke plaats in. We zijn bezig om
een bedrijfsrestaurant van de toekomst te

realiseren samen met de levensmiddele-
nindustrie om de mogelijkheden verder
uit te bouwen (zie VMT 25). Ook hier wer-
ken we samen met andere partijen, in dit
geval met cateraar Sodexho.
De gegevens die we met het consumen-
tenonderzoek verzamelen, feitelijk de
wensen van de consument, vormen de
basis voor verder onderzoek op gebied
van Functional Ingredients en Processing
& Safety.
Functional Ingredients richt zich vooral op
gezondheid van levensmiddelen. De
groep houdt zich onder andere bezig met
isolatie van functionele ingrediënten
(scheidingstechnologie), stabilisering in
de voedselmatrix en het bewijzen van de
functionaliteit. De groep Processing &
Safety ontwikkelt nieuwe en optimaliseert
bestaande technologieën en bestudeert
de microbiële veiligheid van producten.“

Samenwerking waardevoller
Doel van het project ‘hoge druk’ is de pro-
ductie van verse, veilige en kwalitatief
goede levensmiddelen (zie ook VMT 2004
nr. 21, p. 26). Naast Processing & Safety
van A&F zijn Unilever, Stork F&D en Resa-
to hierbij betrokken. “Het is een mooi
voorbeeld van samenwerking tussen
levensmiddelentechnologen, technolo-
gen, microbiologen, sensorici, en consu-
mentenonderzoekers en machinebou-

wers. In de beginfase verliep de samen-
werking tussen de partijen niet altijd even
soepel. Het kost tijd voordat je elkaars
taal spreekt en elkaars doelstellingen
goed begrepen hebt – dat geldt voor veel
projecten. In een open gesprek hebben
we over en weer onze kritiek geuit. Dat
was niet gemakkelijk, maar het werkte
wel verhelderend. De openheid heeft de
samenwerking waardevoller gemaakt. Er
is sindsdien veel meer vertrouwen en dat
komt het werk ten goede. Dat is zeker bij
technologische innovaties van belang,
want die vergen meer tijd dan productver-
nieuwingen. We zijn al ruim acht jaar
bezig met dit project. Voor volgend jaar
staan proefproducties op het programma
en in 2006 de echte productie.”

Robert van den Berg, afdelingshoofd groep
Processing & Safety bij A&F, bij de hoge-
drukapparatuur, een voorbeeld van vernieu-
wende technologie.

‘De openheid heeft de samenwerking
waardevoller gemaakt’

‘Vooral samenwerking over sectoren
heen biedt kansen’

Samenwerking in sectoroverschrijdende teams wordt steeds

belangrijker voor het realiseren van innovatie, is de stellige

mening van Huug de Vries, van Food Quality van A&F. Een basis

van vertrouwen vormt een voorwaarde. Vooral bij nieuwe tech-

nologische ontwikkelingen, die vaak jaren vergen, zijn goede

onderlinge verhoudingen essentieel.
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Langdurige relaties
A&F onderhoudt veel contac-
ten en streeft in alle gevallen
naar langdurige relaties. Vra-
gen van klanten worden met
veel aandacht behandeld.
Wat drijft ze? Wat willen ze
echt? Is die vraag reëel? “We
willen een basis van vertrou-
wen creëren. Dat maakt ver-
trouwelijk onderzoek moge-
lijk, zoals het steeds terugke-
rende onderzoek voor the
Greenery naar de smaakvoor-
keuren van de consument voor tomaten-
cultivars.”
Tussen A&F en Wageningen Universiteit
bestaan structurele banden op het
niveau van onderzoekers. Zo zijn som-
mige van onze medewerkers deeltijd
universitair docent. Ook zijn expertise-
centra opgezet waarin medewerkers van
de universiteit en A&F participeren,

zoals op het gebied van koolhydraten en
allergie.
Ook met TNO Voeding en MEP, en NIZO
werkt A&F samen, zowel in WCFS-ver-
band als in projecten. “Dat doen we
steeds meer en ik ervaar dat als positief.
Het is ook noodzakelijk voor samenwer-
king met buitenlandse instellingen ”,
stelt De Vries. “Met vereende kracht

staan we sterker en zouden we bijvoor-
beeld kostenefficiënter in het buiten-
land projecten kunnen acquireren.”
Steun
Naast betrokken mensen is ook kapitaal
nodig om te blijven innoveren. Hoewel
A&F een sterk op de markt georiënteerd
instituut is, blijft overheidssteun onont-
beerlijk. “Het kost nu eenmaal tijd om
fundamenteel onderzoek te vertalen naar
de praktijk. Om vernieuwend bezig te
blijven, is een overheidsbijdrage essen-
tieel. Daarnaast draagt de overheid bij in
de vorm van subsidies. Een voorbeeld
hiervan is het ontwikkelen van een koel-
en ventilatiesysteem voor zeecontainers
in samenwerking met P&O Nedlloyd,
Greenery en Carrier Transicold, het
grootste bedrijf ter wereld in aircosyste-
men. We zijn steeds op zoek naar nieuwe
partners voor samenwerking. Ook WCFS,
waarin wij actief participeren, is een
voorbeeld van een publiek-private
samenwerking.”
De Vries ziet de toekomst vol vertrouwen
tegemoet: “Er liggen genoeg uitdagingen
op het gebied van gezondheid en techno-
logie om direct met bedrijven of overheid
en in publiek-privaat verband verder uit
te werken. Vooral samenwerking over
sectoren heen (voeding, chemie, farma-
cie, technologie, handel, logistiek, retail,
catering, et cetera) biedt kansen.”

‘Innoveren = Jongleren’
Op 16 december vindt het symposium ‘Innoveren
= Jongleren’ plaats in Wageningen, informatie
via 0348-460080 en www.nvvl.nl. 

Annemarie Barbier-Schenk

Voorzitter Huug de Vries over de
NVVL, de Nederlandse Vereniging van
Voedingskundigen en Levensmidde-
lentechnologen: “De NVVL, een doch-
tervereniging van de KNCV, is een
kennisnetwerk met 600 leden. Men-
sen zijn lid omdat de NVVL de enige
onafhankelijk opererende vereniging
in Nederland is voor iedereen werk-
zaam of studerend in de voedingssec-
tor. Door de netwerk- en brugfunctie
tussen kennisinstellingen, bedrijfsle-
ven, overheid en NGO’s kunnen leden
gemakkelijk in contact komen met
andere foodexperts en zo kennis ver-
garen en uitwisselen.

Historie en toekomst
Mijn voorganger, Niek Persoon, heeft
de vereniging een gezonde financiële
basis teruggegeven, een actief
bestuur opgezet en gezorgd voor gro-
te activiteiten die op regelmatige
basis worden georganiseerd. Ook is
er nu een vast professioneel secreta-
riaat. Helaas is in deze periode het
ledenaantal eerder afgenomen dan
toegenomen. Ons nieuwe bestuur

heeft de ambitie om hét kennisnet-
werk te worden binnen Nederland,
met goede internationale contacten.
In Nederland willen we onze relaties
met verenigingen en organisaties als
de NAV, NVLR, NPT, Food Valley Socie-
ty en FNLI beter structureren. In Euro-
pa onderhouden we banden met de
EFFoST, FENS en IUNS, die zowel de
technologie- als de voedingskant
afdekken.
Uitgangspunt blijft kennis vergaren
en uitwisselen als onafhankelijk
orgaan.

Binnenkort
De komende tijd organiseren we sym-
posia op het gebied van voeding en
levensmiddelentechnologie en -che-
mie. Bij deze activiteiten besteden we
extra aandacht aan studenten en
AiO’s. De website wordt binnenkort
vernieuwd en krijgt een belangrijke
functie. In samenwerking met de
KNCV gaan we de werkgroep ‘levens-
middelenchemie’ nieuw leven in bla-
zen.

NVVL

Huug de Vries,
A&F: “Samen-
werking vraagt
vertrouwen.”
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