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Management

Hoe is de houdbaarheid van eiproducten
te verlengen zonder extra conserveermid-
delen te gebruiken? Dat was de vraag die
PAP Eieren en Eiproducten zich vorig jaar
stelde. De ruim 40 medewerkers tellende
onderneming produceert wekelijks vier
miljoen gekookte en gepelde eieren die
in houdbare vorm worden verkocht aan
vooral salade- en sandwichfabrikanten in
binnen- en buitenland. 

Minder conserveermiddel
De eieren worden door PAP machinaal
gekookt en gepeld en vervolgens in
emmers of plastic zakken verpakt. Het
product is gekoeld gemiddeld zes weken
houdbaar door toevoeging van een opgiet
van melkzuur, azijnzuur en citroenzuur.
“Op een bepaald moment werden we
geconfronteerd met toenemende smaak-
eisen van afnemers, vooral uit Enge-
land”, zegt Ruud van der Molen. Hij is bij
PAP eindverantwoordelijk voor de voed-
selveiligheidsystemen. “Het is bekend dat
hoge concentraties zuren in de opgiet de
smaak nadelig beïnvloeden. De oplossing
kon een mildere opgiet zijn. Er moest
echter worden voorkomen dat de conser-
verende werking onvoldoende zou zijn.
Dit zou leiden tot besmettingsrisico en
een minder langere houdbaarheidster-
mijn. Daarbij speelde op de achtergrond
bovendien de almaar strengere wetge-
ving ten aanzien van het gebruik van con-
serveermiddelen.”

Aanpassingen procesvoering
PAP koos de insteek de microbiologische
belasting van het product terug te bren-
gen. Dan kon met een gewijzigde samen-
stelling van de opgiet toch de huidige en

ook gewenste houdbaarheidstermijn
worden gerealiseerd en werd tegelijker-
tijd de smaak verbeterd. “Wij hebben
Innovation Link benaderd om dit prakti-
sche probleem op te lossen”, zegt Van
der Molen. “We wilden weten welke aan-
passingen in de procesvoering we moes-
ten doorvoeren. Binnen drie weken had
ik op mijn vraag drie reacties van kennis-
instellingen. We hebben uiteindelijk ge-
kozen om het probleem samen met NIZO
food research aan te pakken.” 

Verbetervoorstellen
Roland Wientjes is als business develop-
ment manager bij NIZO food research

verantwoordelijk voor de eerste contac-
ten met relaties. Hij beoordeelt of zijn
organisatie een samenwerking aangaat.
Criterium is vanzelfsprekend dat NIZO de
benodigde expertise in huis heeft. Boven-
dien moet de toekomstige partner in
commerciële zin perspectief bieden.
“PAP had een microbiologisch pro-
bleem”, zegt Wientjes. “Onze afdeling
Food Safety heeft expertise op dit terrein

en boog zich over de kwestie.”
NIZO food research lichtte het productie-
proces van PAP door. “Normaal gespro-
ken leidt dit al snel naar de oorzaak van
een probleem”, weet Wientjes. “Maar bij
PAP was alles in orde. Dat maakte de uit-
daging groter, te meer wij er naar streven
de kloof te overbruggen tussen de pure
wetenschap in het laboratorium enerzijds
en praktische bedrijfsvoering anderzijds.
Nadat we de zaken systematisch hebben
bekeken, konden we toch mogelijke ver-
beteringen aandragen.”

Preventie
“De belangrijkste eye opener was dat we
meer aan preventie konden doen”, zegt
Ruud van der Molen. “In het verleden
hebben we voor een goede conserveren-
de werking vaak gesleuteld aan de sa-
menstelling van de opgiet, met de in-
middels bekende nadelige consequenties
voor de smaak. NIZO attendeerde ons er
op dat het niet nodig is meer zuren toe te
voegen. Sterker, we zijn gaan werken met
minder zuren in de opgiet. Het ijsbad
waar de eieren doorheen worden geleid,
is aangepast. Daardoor is de kans op be-
smetting verkleind. Verder worden de

eieren ter voorkoming van besmetting
ook besproeid.”

Innovation Link
Het voorbeeld van PAP Eieren en Eipro-
ducten illustreert wat Innovation Link
voor bedrijven kan betekenen. Innova-
tion Link is een samenwerkingsverband
tussen Food Valley en Syntens dat tot
doel heeft expertise ten goede te laten

komen aan innovaties in het voedings-
middelenbedrijfsleven en dan vooral het
MKB.
“De vragen die we van ondernemers ont-
vangen, lopen sterk uiteen”, zegt Jan Wil-
lem Bot, innovatieadviseur van Syntens
en tevens verantwoordelijk voor Innova-
tion Link. “De ene ondernemer gaat ver-
huizen en heeft een vraag over de opstel-
ling van zijn productielijn. De andere wil
weten wat de invloed is van koffie op het
cholesterolgehalte.”
Innovation Link brengt vragende onderne-
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meer aan preventie konden doen

Kennisinstellingen 
Innovation Link
– TNO
– DSM
– NIZO food research
– Wageningen Universiteit en Research

(WUR)
– Nederlands Bakkerij Centrum
– Innovatiecentrum Vlees & Vis
– Aequor
– Groenhorst College
Hogere Agrarische Scholen HAS (HAS Den
Bosch, Larenstein en Van Hall Instituut) 

Innovatieve kennis binn

PAP Eieren en Eiproducten had een onderzoeksvraag die

tot productvernieuwing moest leiden. Innovatie is (ook)

in het midden- en kleinbedrijf (MKB) pure noodzaak.

Tegelijkertijd beschikt een MKB-onderneming als PAP

niet over het kapitaal en de kennis van de grote spelers

in de markt. Food Valley en Syntens, innovatienetwerk

voor ondernemers, staken de helpende hand toe in de

vorm van Food Valley Innovation Link.
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mers uit de food sector in contact met
organisaties die kennis in huis hebben of
die ontwikkelen. Bot: “Wij kunnen op dit
moment een beroep doen op vijftien
‘vuurtorenwachters’. Dit zijn medewerkers
van de betrokken kennisinstellingen.” 

Vuurtorenwachters
Bot licht de werkwijze toe: “Ik ontvang de
vraag van een ondernemer via de site van
Food Valley (www.foodvalley.nl) of via
een Syntens-collega. Vervolgens wordt de
ondernemer geholpen de échte vraag zo
scherp mogelijk te formuleren. Die vraag
gaat naar de vuurtorenwachters. Binnen
twee of drie werkdagen reageren gemid-
deld twee of drie partijen.”
Bot koppelt steeds een adviseur van Syn-
tens aan het innovatietraject. De adviseur
gaat om de tafel zitten met de vragende
ondernemer en met vertegenwoordigers
van de reagerende instellingen. De on-
dernemer bepaalt met wie hij al dan niet
in zee gaat. De uitverkoren instelling
brengt vervolgens offerte uit, waarna de
ondernemer ‘ja’ of ‘nee’ zegt. Soms
vormt het prijskaartje een struikelblok en
kan worden uitgezocht of er mogelijkhe-
den zijn tot het verkrijgen van subsidie.

Het MKB wordt hierbij kosteloos onder-
steund. Bot: “Innovation Link probeert
ondernemers in elk geval snel en doelge-
richt toegang te verschaffen tot kennis
die voorheen nauwelijks vindbaar voor
hen was.” 

Kloof
Bot schetst de achtergronden vanuit Syn-
tens-perspectief: “Als innovatienetwerk
voor ondernemers dat is opgezet door
het ministerie van Economische Zaken,
streven wij naar een grotere innovatieve
betrokkenheid van ondernemers uit de
voedingsmiddelenbranche. Grote food-
bedrijven beschikken over afdelingen die
research plegen, maar het gemiddelde
MKB-bedrijf heeft daartoe eenvoudigweg
niet de financiële middelen. Bovendien
weet zo’n bedrijf niet waar de kennis kan
worden gehaald. Het MKB blijkt het
moeilijk te vinden grote kennisinstellin-
gen te benaderen en er de weg te leren
kennen. Verder is er de zogeheten taal-
barrière: de kloof tussen theoretische
taal van onderzoekers en de praktische
taal van ondernemers.”
Anderzijds bleken potentiële kennisleve-
ranciers aanvankelijk niet staan te sprin-

gen samen te werken met kleinere onder-
nemers. “Ze waren behoorlijk terughou-
dend”, zegt Bot. “Het gaat om organisa-
ties die onderzoek verrichten voor grote
bedrijven en die doorgaans werken met
enorme budgetten. Wat voor een klein
bedrijf financieel interessant is, kan voor
een onderzoeksinstelling niet eens de
moeite waard zijn om er een accountma-
nager op af te sturen. Toch kwam een
aantal kennisinstellingen tot de conclu-
sie dat samenwerking met kleinere on-
dernemers voordelen oplevert.” 

Tevreden
PAP is tevreden over de tussenkomst van
Syntens. Ruud van der Molen: “Met be-
hulp van NIZO food reseach en dankzij
de inzet van ons eigen kwaliteitsteam is
de houdbaarheidstermijn van de eipro-

ducten gehandhaafd, maar maken we in
de opgiet gebruik van een lager zuurge-
halte. Zo leveren we eieren die beter vol-
doen aan de smaak van onze afnemers.”

Jorieke van ’t Klooster en Gerben Stolk
J. van ’t Klooster, Syntens, Nieuwegein, 088-4440444 en

G. Stolk, PlumaTekst.

Het HACCP-team van PAP Eieren en eiproducten (v.l.n.r.): Hans de Brink, Wilbert van Eden, John Grefte en Ruud van der Molen. Via de tussen-
komst van Innovation Link verbeterde PAP Eieren en Eiproducten samen met NIZO food research de kwaliteit van de producten.

Fo
to

: G
uy

 A
ck

er
m

an
s

Innovation Link brengt vragende
ondernemers in contact met
organisaties die kennis in huis hebben

nnen handbereik MKB


