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Wetenschap

Het intellectuele kapitaal van een bedrijf
is de kennis en know-how die continu
binnen dat bedrijf wordt opgebouwd.
Deze voorraad aan kennis en ervaring is
bijzonder belangrijk voor bedrijven in de
voedingsmiddelenindustrie, waar pro-
ducten en productieprocessen complex
van aard zijn. Voor zowel grote als kleine
bedrijven geldt dat de kennis is opgesla-

gen in allerlei soorten gegevensbronnen
binnen een bedrijf en vaak ook in de
vorm van persoonlijke kennis van ervaren
werknemers.

Computermodellen
Een belangrijk hulpmiddel bij het delen
van kennis zijn computermodellen. Een
computermodel geeft een stukje inter-
pretatie van de data. NIZO food research
heeft daarom computermodellen ontwik-

keld waarmee het intellectuele kapitaal
binnen een bedrijf kan worden gebruikt
om producten en de productie-efficiëntie
te verbeteren. Een voorbeeld zijn model-
len die het effect van een bepaalde pro-
cesvoering op de productkwaliteit voor-
spellen.
Door het gebruik van de modellen kun-
nen bedrijven met hun kennis grote voor-
delen bereiken in R&D-trajecten, doordat
veel ‘trial-and-error’ werk overbodig
wordt. Dit leidt tot aanzienlijke besparin-
gen in tijd en inspanning [1]. Een ander
voorbeeld is QA, waar gebruik van
bestaande kennis in termen van produc-
ten en productieprocessen leidt tot een
betere borging van de productkwaliteit.
Door nieuwe ontwikkelingen kan nu niet
alleen op R&D-niveau, maar ook op het
niveau van innovatiemanagement op een
dergelijke manier bestaande kennis wor-
den benut. Businessmodellen in de vorm
van computermodellen helpen strategi-
sche keuzes te maken: welke productin-
novaties worden er op de markt gezet,
wanneer en tegen welke verkoopprijs.

In dit artikel wordt toepassing van al deze
geavanceerde modellen toegelicht om op
een slagvaardige wijze innovatieve pro-
ducten te introduceren die tegen mini-
male kosten zijn geproduceerd.

De piramide 
Bij NIZO food research wordt gebruik
gemaakt van een systeem waardoor
bedrijven succesvoller in de markt kun-
nen opereren doordat kennis uit alle
lagen van het bedrijf wordt gedeeld. De
rode draad is dat met computermodellen
de vertaalslag wordt gemaakt van ver-
snipperde kennis naar daadwerkelijk

Intellectueel bedrijfskapitaal

Samenvatting
Een kennismanagementsysteem, opgebouwd in samenwer-
king met experts op diverse vakgebieden, leidt tot betere
benutting van het intellectuele bedrijfskapitaal waardoor, in
de keten van innovatiemanagement, R&D, QA en productie,
acceleraties, efficiëntie en kostenreductie te realiseren zijn.
Het concept behelst het combineren van data en kennis in
voorspellende of sturende modellen op een geïntegreerde
manier voor het hele bedrijfsproces. NIZO food research
brengt haar kennismanagementconcept reeds in de praktijk,
wat wordt toegelicht met concrete toepassingen in de
levensmiddelenindustrie.

Abstract
In the chain of innovation management, R&D, QA and food
production, the use of a knowledge management system,
built through collaboration between experts from various
fields, will lead to a better utilisation of the intellectual wor-
king capital. It allows accelerated development, increased
efficiency and cost reduction. The presented concept inclu-
des the combination of data and knowledge in predictive or
guiding computer models in an integrated way for the whole
food business. NIZO food research already uses its knowled-
ge management concept for industrial applications. This is
illustrated with a few concrete examples from the food
industry.

Het intellectuele bedrijfskapitaal bestaat uit kennis die is opge-

slagen in allerlei soorten gegevensbronnen. NIZO food research

ontwikkelde een kennismanagementsysteem op basis van com-

putermodellen, waarmee deze kennis door het hele bedrijf kan

worden gedeeld. Met de computermodellen wordt de vertaalslag

gemaakt van versnipperde kennis naar daadwerkelijk inzicht en
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Fig. 1   Schematische weergave van
het ontwikkelde kennismanagement-
concept. De tredes in de piramide
symboliseren de bedrijfsniveaus.
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inzicht en nieuwe kennis. Het concept
achter dit kennismanagementsysteem is
gevisualiseerd in figuur 1, waarbij het
proces van datageneratie, -management
en -toepassing is weergegeven in een
piramide met verschillende treden. De
treden symboliseren de bedrijfsniveaus:
van het meest praktische productie-
niveau onderaan tot het abstractere
niveau van innovatiemanagement boven-
aan. Zoals verderop in dit artikel duide-
lijk zal worden, leiden data die op een

bepaalde trede worden gegenereerd via
databases en modellen tot bruikbare en
toepasbare kennis. 
De beschikbare data en kennis binnen
het bedrijf worden idealiter optimaal
benut door koppeling tussen de informa-
tie die aanwezig is op de verschillende
treden van de piramide. Deze koppeling
kan grotendeels digitaal plaatsvinden. 
In de productie worden ruwe databestan-
den gegenereerd. Deze data worden ver-
taald naar tabellen waarbij allerlei ‘ruis’
en onbelangrijke grootheden (bijv. klep-
standen, condities tijdens spoelen van de
installatie) zijn weggehaald. Voor het
ontwikkelen van voorspellende modellen
op R&D-niveau is de context van de data
essentieel. Bijvoorbeeld welk product is
geproduceerd of wat was de pH van de
grondstof? Uiteindelijk levert dit een set
van bijvoorbeeld excel-tabellen met
alleen grootheden die relevant zijn voor
de modelontwikkeling. 
Deze voorspellende computermodellen
zijn op hun beurt essentieel voor innova-
ties. Bij innovatie wil men naar nieuwe
producten waar doorgaans nog geen
ervaring mee is. De computermodellen
helpen bij het vinden van de ideale
grondstofsamenstelling en procesvoe-
ring voor het nieuwe product. De uitda-
ging is om een platform te ontwikkelen
waarbij de ruwe data, excel-bestanden,
voorspellende technische modellen en
businessmodellen aan elkaar worden
gekoppeld.

Het concept wordt verder verduidelijkt
aan de hand van concrete praktijkvoor-
beelden.

Innovatiemanagement
In innovatietrajecten is het van belang
naast de marktaspecten de technische
haalbaarheid en productiekosten in een
vroeg stadium mee te nemen in de
besluitvoering. Door de combinatie van
businesscomputermodellen en techni-
sche computermodellen wordt al in het
begin van het traject duidelijk waar bij
een innovatief product technisch en
financieel gezien de kritische punten lig-
gen. Marketing- en R&D-afdelingen kun-
nen zich hier dan op richten. Door de sys-
tematische werkwijze worden geen pun-
ten over het hoofd gezien en komen
eventuele hiaten in kennis aan het licht.
Binnen het ontwikkelde concept wordt
het innovatieproces ondersteund door

een door het adviesbureau Inpaqt ont-
wikkeld businessmodel. De benodigde
proces-, product- en kostentechnische
input wordt geleverd door de modellen
van NIZO food research. Deze technische
modellen zijn voor een groot deel verza-
meld in het uniforme softwarepakket
NIZO Premia [1]. De rode draad van deze
modellen is dat op basis van grondstofsa-
menstelling, type apparatuur, tempera-

l beter benutten

In R&D-trajecten wordt veel 
‘trial-and-error’-werk overbodig

Fig. 2a   Identificatie van belanghebbenden met het businessmodel.
Fig. 2b   Correlatiematrix ter bepaling van de impact van
waarden en attributen op de consument. 
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tuur, procestijd, et cetera de uiteindelijke
producteigenschappen worden bere-
kend.
Het computermodel van Inpaqt is een
softwaretool die helpt op structurele wij-
ze tot productinnovaties te komen. Hier-
bij worden de belanghebbenden, concur-
renten, productattributen, kritische pun-
ten en financiële grenzen vastgesteld.
Met de NIZO Premia-modellen kan op
verschillende momenten tijdens dit ont-
wikkelproces de invloed van bijvoorbeeld
de productsamenstelling en het benodig-
de productieproces op deze punten wor-
den gekwantificeerd. 
Als voorbeeld zijn in figuur 2 twee stap-
pen uit het businessmodel weergegeven
voor de ontwikkeling van een nieuwe har-
de kaas. In 2a worden de verschillende
belanghebbenden gedefinieerd. In figuur
2b wordt voor zo’n belanghebbende, hier
de consument, in een correlatiematrix
bepaald wat de impact is van een bepaal-
de eigenschap van de te ontwikkelen
kaas. De waarden in de groene velden
geven aan hoe belangrijk bepaalde waar-
den voor de consument zijn, op een

schaal van (D)1 tot (D)5 (1 = weinig
impact, 5 = veel impact). In de roze vel-
den staat weergegeven welke attributen
veel (C5) of weinig (C1) bijdragen aan
deze waarden. Hieruit blijkt bijvoorbeeld
dat het gemak voor de consument vooral
wordt beïnvloed door de verpakking (sco-
re C4) en het smeltgedrag (score C5).
Figuur 3 toont het effect van de grond-
stof- en procesparameters op de winst
per kg product. Dit effect is berekend
met behulp van de technische R&D
modellen (NIZO Premia) en vormt daar-

mee een belangrijke beslissingstool of
een bepaalde procesinnovatie wel of niet
verantwoord is. De grafiek links boven-
aan laat bijvoorbeeld zien dat een grotere
productiehoeveelheid gunstig is voor de
financiële marge (winst). Het gebruik van
15 of  25 g/l stremsel (rechts onderaan) in
het nieuwe product heeft slechts een
effect op de winst van ¤ 0,01 per kg.

R&D
Op R&D-niveau zijn met proces- en pro-
ductmodellen voorspellende en onder-
steunende berekeningen uit te voeren.
Hierdoor zijn minder experimenten
nodig, die bovendien gerichter kunnen
worden uitgevoerd, wat zowel tijd als
kosten bespaart. Input voor deze model-
len komt bijvoorbeeld uit bestaande
datasets van eerder onderzoek binnen
een bedrijf. Zo is aan de hand van de

resultaten van een groot aantal kaas-
proeven uit de afgelopen jaren een
model ontwikkeld waarmee de smaak
van kaas wordt voorspeld.
Ook de eigen productiedata kunnen de
input vormen voor de modellen, zoals bij
een recente procesoptimalisatie van een
nieuw gezondheidsbevorderend product
bij een zuivelproducent. Dit product is
gebaseerd op een bijproduct van de
kaasbereiding en bleek zeer gevoelig
voor vervuiling in de pasteurisatiestap.
Met bestaande productiedata (tijd-tem-
peratuurtraject, maximale draaitijd, etc.)
is in een generiek model de specifieke
vervuilingskinetiek van het product
bepaald. In vier experimenten op pilot-
schaal is deze kinetiek verfijnd en geva-
lideerd. Vervolgens is daarmee het pro-
ductieproces bij de afnemer geoptimali-
seerd. De vervuiling verminderde zo sterk
dat de draaitijd is verdubbeld. Nu de ver-
vuilingskinetiek voor dit product bekend
is, kunnen in de toekomst bovendien
eenvoudig de effecten van procesveran-
deringen worden berekend.

QA
Op QA-niveau worden data gebruikt voor
‘tracking & tracing’ en HACCP. De micro-
biële kwaliteit van de grondstoffen is van
groot belang, bijvoorbeeld bij de kaasbe-
reiding waar de besmetting van rauwe
melk met boterzuursporen op de boerde-
rij een negatief effect heeft op de kaas-
kwaliteit [2]. Door op een slimme manier
naar de beschikbare data te kijken, zijn
oplossingsrichtingen te vinden voor een
constantere kwaliteit van de grondstof. 
Figuur 4 toont een voorbeeld. In dat
geval zijn bestaande data uit heel ver-
schillende bronnen gebruikt en gekop-
peld, zoals gegevens uit monitoringspro-
gramma’s, van het KNMI en uit eerder
onderzoek. De analyse van deze datasets
legt niet alleen oorzaak-gevolgrelaties
bloot, maar ook correlaties tussen facto-
ren zonder duidelijk oorzakelijk verband.
Voor de specifieke situatie in figuur 4
blijkt bijvoorbeeld de concentratie boter-
zuurbacteriën in kuilvoer het meest
bepalend voor de kwaliteit van de melk.
Eventuele maatregelen moeten dus
gericht zijn op een betere kwaliteit van
het kuilvoer. 

Productie
Op de productievloer wordt nog veel te
weinig gedaan met oude productiedata
en voorspellende computermodellen
ontwikkeld door R&D. Gegenereerde

Een vervolgstap is het gebruik van
computermodellen voor

procesbesturing

FOODSIM 2004
Modelontwikkelaars, voedings-
middelenexperts en (toekomsti-
ge) industriële gebruikers van
simulatiemodellen ontmoeten
elkaar tijdens FOODSIM 2004 van
16-18 juni in Ede. Deze tweejaar-
lijkse conferentie wordt georgani-
seerd door Eurosis (European
Simulation Society), de Universi-
teit Gent en NIZO food research.
Gastsprekers uit onderzoek en
industrie in binnen- en buitenland
belichten de state of the art in het
gebruik van computermodellen
bij de ontwikkeling en productie
van levensmiddelen. Speciale aan-
dacht gaat uit naar de industriële
implementatie en het gebruik van
modellen en de voordelen die dit
voor de bedrijfsvoering oplevert. 
Programma en informatie:
http://biomath.ugent.be/~euro-
sis/conf/foodsim/foodsim2004/
index.htm.

Fig. 3   Resultaat van een kostenanalyse in NIZO Premia waaruit de invloed van een aantal
factoren op de financiële haalbaarheid van het nieuwe product blijkt.
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data worden binnen een bedrijf toegan-
kelijk en herbruikbaar gemaakt door
gestructureerde opslag en verwerking in
voorspellende modellen. Een vervolgstap
is het gebruik van deze modellen voor
procesbesturing.
In samenwerking met Honeywell heeft
NIZO food research het procescontrole-
systeem ontwikkeld, genaamd NIZO PRE-
MIC (PREdictive Models ready for Indus-
trial Control). Het grote verschil met
gangbare besturingssystemen is dat met
PREMIC niet wordt gestuurd op proces-
condities maar, via voorspellende model-
len, op producteigenschappen, zoals
houdbaarheid, smaak en vitaminegehal-
te. Hierdoor ontstaat veel meer flexibili-
teit en wordt, bijvoorbeeld bij uur tot
uurvariaties in de samenstelling van het
ingaande product of bij procescalamitei-
ten, zodanig bijgestuurd dat toch een

optimaal product wordt bereikt [3]. 
Figuur 5 laat een voorbeeld zien van het
effect van sturen op minimale denatura-
tie van bepaalde eiwitten om zo vervui-
ling te verminderen en productietijden te
verlengen. Dit is ook een mogelijkheid in
het onder R&D genoemde voorbeeld,
waar met data uit productie en R&D de
vervuilingskinetiek van een nieuw pro-
duct werd bepaald. Met deze kinetiek
kan vervolgens weer op productieniveau
het proces worden gestuurd, zodat de
aanwezige kennis binnen het bedrijf opti-
maal wordt benut. 

Ontwikkelingen
Steeds meer wordt het belang van ken-
nis- en datamanagement ingezien en is
er een voorzichtige verschuiving zicht-
baar van sterk empirisch gerichte pro-
ductontwikkeling naar meer op modellen
gebaseerde trajecten. Deze ontwikkeling
wordt versneld door het beschikbaar
komen van nieuwe technieken. Door
onder andere moderne regel-, systeem-
en analysetechnieken komt data in digi-
tale vorm in sterk groeiende mate ter
beschikking van bedrijven. Softwarepro-
gramma’s maken het mogelijk om grote-
re databases aan te leggen en te gebrui-
ken en de opkomst van technieken als
neurale netwerken zorgt ervoor dat deze
grote hoeveelheden data kunnen worden
verwerkt tot bruikbare modellen. Ook
relatief nieuwe modelsoftware, zoals CFD
(Computational Fluid Dynamics), zorgt
ervoor dat steeds eenvoudiger nieuwe
kennis wordt gegenereerd door het com-
bineren van (bestaande) data met theo-
retische fysische en chemische wetten in
complexe situaties. 
Door samenwerking met specialisten op
het gebied van innovatiemanagement,

opbouw en onderhoud van databases en
processturing kunnen bedrijven insprin-
gen op deze ontwikkelingen en via ken-
nismanagement en gebruik van model-
len hun bedrijfsresultaat verbeteren. Een

dergelijke werkwijze, zoals die binnen
NIZO food research steeds meer wordt
gevolgd via het beschreven concept,
biedt zo toenemende mogelijkheden
voor bredere en effectievere benutting
van het bestaande intellectuele bedrijfs-
kapitaal.
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Het belang van kennis- en
datamanagement wordt steeds meer
ingezien

Fig. 5   Voorbeeld van het effect van procesvoering met
NIZO PREMIC, waarbij gestuurd wordt op minimale ver-
vuiling. Boven: vervuiling in leidingen na een productrun
zonder PREMIC. Onder: situatie na dezelfde runtijd mét
PREMIC.

Fig. 4   Door analyse van datasets wordt duidelijk welke variabelen de grootste invloed hebben op besmetting met boterzuurbacteriën [2].
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