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Wageningen Centre for Food Sciences,
kortweg WCFS, is een topinstituut waarin
bedrijfsleven, kennisinstellingen en uni-
versiteiten (zie kader) gezamenlijk pre-
competitief onderzoek verrichten. Het
startte in 1997 voor de duur van twee keer
vier jaar. Daarna volgt nog een verlen-

ging van twee jaar. Hautvast: “Wat een
visie hebben die producenten gehad om
te zeggen: dat en dat moeten jullie de
komende vijf tot tien jaar realiseren. Dat
je een dergelijk vertrouwen krijgt van het

bedrijfsleven, is buitengewoon.” 
Met de deelnemende bedrijven worden
onderzoekslijnen besproken die als zeer
strategisch voor de toekomst worden
gezien. Vervolgens schrijven WCFS-pro-
jectleiders een beknopt onderzoeksvoor-
stel. De Programmaraad, met daarin
onder andere de directeuren R&D van de
bedrijven, bespreekt en selecteert de
voorstellen na een zorgvuldige afweging
op basis van factoren als industriële rele-
vantie. Vervolgens krijgt de projectleider
enkele maanden de tijd om een uitge-
breid projectvoorstel te schrijven, worden
onderzoekers tijdelijk bij de kennisinsti-
tuten vrijgemaakt voor in de regel vier tot
vijf dagen per week, worden aio’s gewor-

ven, enzovoorts.
“Wat ik geleerd heb is hoe belangrijk
flexibiliteit is voor je organisatie. Met het
WCFS-concept creëren we telkens op
korte termijn een geheel nieuwe onder-
zoeksgroep. Je stelt mensen aan die na
afloop van een project weer terug gaan
naar de instellingen waar zij vandaan
kwamen. Dat maakt je flexibel en stelt je
in staat nieuw onderzoek te starten of
bestaand onderzoek af te bouwen.”

Argwaan
“In het begin proefde je een zekere arg-
waan”, aldus Hautvast. “Als Unilever bij
wijze van spreken een bepaald project-
voorstel indiende, zag je de anderen den-
ken: wat willen zij daarmee bereiken?
Geleidelijk aan is dat omgebogen in een
eenheid, in het onderkennen van een
gezamenlijk belang, namelijk een gewel-
dige, sterke kennisinfrastructuur die
ondersteunend is voor de gehele voe-
dingsmiddelenindustrie. WCFS werd een
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Jo Hautvast, voormalig directeur van Wageningen Centre for Food Sciences:

‘Wij moeten meer
uit die kennis halen’

Prof. dr. J.G.A.J. Hautvast, tot
eind 2003 directeur WCFS: “Dat
je een dergelijk vertrouwen
krijgt van het bedrijfsleven is
buitengewoon.”
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‘Wat betekent deze kennis nu voor
de maatschappij, voor de

kennisinfrastructuur, voor jezelf?’

Partners WCFS en hun financië-
le bijdragen in ¤ mln  
Min. van EZ 7,91
Wageningen UR 1,1
DLO 1,1
TNO Voeding 1,1
Univ. Maastricht 0,66
NZO 3,00
Unilever N.V. 1,2
DSM 0,6
CSM N.V. 0,53
Avebe 0,30
Cebeco Group 0,29
Cosun 0,30
(Bron: WCFS jaarverslag 2003)

Eind vorig jaar nam Jo Hautvast, na drieënhalf jaar, afscheid als directeur van het WCFS. Binnen

dit topinstituut is er veel aandacht voor het overdragen en vertalen van wetenschappelijke kennis

naar de praktijk van bedrijven. Want van een ding is Hautvast inmiddels overtuigd: wetenschap-

pers, kennisinstellingen en bedrijven moeten meer voordeel halen uit de verkregen kennis.
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soort ‘focal point’. Iedereen ontmoette
elkaar daar regelmatig, op drie niveaus:
CEO’s in het bestuur, R&D-directeuren in
de Programmaraad en onderzoekers in
projectbesprekingen. Juist daardoor ont-
stond discussie, enthousiasme en het
gevoel van samen gaan we iets berei-
ken.”
“Dergelijke effecten hebben me aan het
denken gezet, ook in discussies met EZ.
Hoe kunnen we een dergelijk enthousias-
me, een dergelijke on-Nederlandse 
‘drive’ om samen iets te willen bereiken,
overbrengen op onze overige kennisin-
frastructuur? Onderwijs moet weten-
schap zijn en innovatief denken. Studen-
ten moeten van meet af aan worden uit-
gedaagd. Zij moeten zichzelf vragen
stellen als: Wat betekent dit nu voor de
maatschappij? Wat betekent dit voor
kennis? Wat betekent dit voor mezelf?
Het heeft me erg veel plezier gedaan dat
ik dat enthousiasme na mijn loopbaan
aan de universiteit nog heb meegemaakt.
Schitterend.”

Overnemen
Projectleiders krijgen tijd om de waarde
van hun onderzoek in patenten nader uit
te werken. WCFS betaalt de kosten van
het indienen van patenten. Vervolgens
kunnen de WCFS-leden volgens een

geheel transparante werkwijze aangeven
wie dit patent tegen betaling wil overne-
men. Daarmee worden ze eigenaar van
de patentaanvraag en eventueel daaruit
voortvloeiende patenten. Jaarlijks vraagt
WCFS vijf tot tien patenten aan.
WCFS-onderzoeksprojecten moeten pas-
sen in een van de drie kennisgebieden:
Voeding en gezondheid, Structuur en
functionaliteit en Microbiële functionali-
teit en veiligheid. De kennis uit deze pro-
jecten komt via rapportages beschikbaar
voor in eerste instantie alle WCFS-leden

en na het patenteren via publicaties in
wetenschappelijke tijdschriften voor
iedereen. “Bijzonder van WCFS is dat
iemand als Martijn Katan (voormalig
wetenschappelijk directeur van het
WCFS-programma Voeding en Gezond-
heid, nu distinguished scientist, tevens
hoogleraar Humane Voeding en Epide-
miologie, WUR, red.) met geld van WCFS
grootschalige onderzoeken heeft kunnen
opzetten naar de rol van foliumzuur en
essentiële vetzuren op hart- en vaatziek-
ten. Dergelijke studies duren vier tot vijf
jaar en zijn met vijf, soms tien miljoen
euro te kostbaar om door NWO te wor-
den gefinancierd.”

Vertaalslag
Ook binnen WCFS groeit de aandacht
voor het vertalen van de door weten-
schappers verkregen fundamentele ken-
nis naar toepassingen bij bedrijven.
“Bedrijven stellen zich steeds indringen-
der de vraag wat WCFS hen tot nu toe
heeft opgeleverd.”
“In de eerste plaats kunnen de leden via
tussentijdse mondelinge en schriftelijke
rapportages de voortgang van alle pro-
jecten, de meeste duren vier jaar, nauw-
gezet volgen. Ze maken daarbij kennis
met geheel andere disciplines en
beschikken voor relatief weinig geld over
al die kennis. Zeker voor kleine bedrijven
is het de vraag of zij die kennis wel kun-
nen vertalen naar het eigen bedrijf. Daar-
om stellen we de onderzoekers voortdu-
rend de vraag wat de bedrijven met hun
resultaten kunnen doen. We laten hen dit
ook uitleggen. Ze gaan naar de bedrijven
toe om via werkbesprekingen de mensen
daar te informeren en met hen te discus-
siëren over hoe zij meer resultaat uit het
onderzoek kunnen halen.”
Het laatste half jaar hebben de kennisin-
stituten korte onderzoekstrajecten van
drie tot vier maanden kunnen indienen
waarin de opgedane kennis dichter bij de
toepassing wordt gebracht. Het is een
voorbeeld van het zoeken naar nieuwe
vormen om kennis om te zetten in busi-
ness. De VS is daar veel succesvoller mee.
Daar zijn wetenschappers veel meer
ondernemers. Wij hebben dat aan de
universiteiten nooit geleerd. Alle aan-
dacht ging uit naar de wetenschap. Die
sfeer is aan het veranderen, mede dankzij
een nieuwe manier van werken zoals die
binnen WCFS is opgezet. Wij moeten met
z’n allen meer uit die kennis halen.”

Na zijn studie farmacie in Leiden begon
drs. D.J. Vergouwen in 1970 bij Organon
op een staffunctie. Daarna werkte hij
enkele jaren als marketingdirecteur in
Italië. In 1979 werd hij op het hoofdkan-
toor in Oss verantwoordelijk voor de stra-
tegische beleidsvorming van Organon.
Hij werd medeverantwoordelijk voor het
programmatische deel van de R&D-acti-
viteiten in 1985 en trad daarmee toe tot
de directie van Organon. In 1994 werd hij

wereldwijd verantwoordelijk voor de tota-
le R&D-organisatie. Toen hij daar begin
dit jaar met prepensioen ging, werkten
bij R&D in totaal 2.400 mensen.

Wat is bij WCFS uw belangrijkste taak?
“Mijn belangrijkste taak is er voor zorgen
dat er in 2007 ‘commitment’ is voor een
tweede termijn van tien jaar. Een belang-
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‘Wetenschappers zijn te weinig
ondernemer’

‘Bedrijven kunnen meer met onze
kennis’

Besteding researchgelden aan
kennisinstellingen in ¤ mln 
Universiteit Wageningen 4,81

NIZO Food research 3,63
TNO Voeding 1,91
DLO 1,62
Universiteit Maastricht 0,80
Overige onderzoek 3,04
(Bron: WCFS jaarverslag 2003)

Nieuwe directeur Driek Vergouwen
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Hans Damman
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rijke factor daarbij is het ministerie van
Economische Zaken. Dit ministerie finan-
ciert pakweg de helft van het precompeti-
tieve onderzoek.”

Blijft EZ het WCFS financieel steunen?
“Momenteel wordt in de politiek een dis-
cussie gevoerd over het subsidiebeleid.
Onduidelijk is wat er in dat kader gaat
gebeuren met de topinstituten. Mocht
die financiering totaal wegvallen, wat ik
overigens niet denk, dan moeten de part-
ners een dubbel bedrag inbrengen. Voor-
al voor de universiteiten en onderzoeks-
instituten acht ik dat niet reëel.”

En wat dan?
“Je kunt ook nieuwe partners proberen te
vinden. Maar in Nederland zijn de
belangrijkste voedingsmiddelenindus-
trieën al partner. Je zou dus WCFS-2, je
praat dan over de periode 2007-2017,
meer Europees kunnen uitbouwen. Dan
komen grote concerns als Nestlé in aan-

merking. Ik ben daar voorstander van.
Hopelijk zijn onze huidige partners dat
ook, ondanks het feit dat de nieuwe
bedrijven toegang tot de precompetitieve
resultaten krijgen.
Andere vraag is of de Nederlandse over-
heid dan nog dergelijk onderzoek volle-
dig blijft subsidiëren. Daartegenover
staat dat je in aanmerking komt voor
Europese subsidies. 
Er is dus een scala aan mogelijkheden.
Een van mijn belangrijkste taken is de
voor- en nadelen van alle opties op een
rijtje te zetten, een aantal scenario’s te
ontwikkelen en daaruit vervolgens de
beste te kiezen waarmee WCFS kan wor-
den voortgezet. Het bestuur zal op basis
daarvan een beslissing nemen.” 

Aan welke zaken wilt u veel aandacht
schenken?
“Naast de strategie wil ik eens kritisch

kijken naar organisatorische aspecten en
financiële aspecten. Hoe kunnen we nog
slagvaardiger worden? Halen we qua
‘performance’ er alles uit wat er in zit?
Wat vinden onze partners van de output
die wij hen aanbieden. Wat doen zij met
die kennis? Mijn indruk is dat de deelne-
mende bedrijven nog meer zouden kun-
nen doen met de kennis die binnen
WCFS aanwezig is.”

Is WCFS in uw ogen een topinstituut?
“We zijn een topinstituut dat research
doet van hoog niveau maar op enkele
onderdelen nog geen topniveau bereikt.
In eerste instantie is dat de verantwoor-
delijkheid van de universiteiten en onder-
zoeksinstituten. Zij zouden meer aan-
dacht moeten hebben voor topresearch,
ook op langere termijn, en dus voor de
kwaliteit van het wetenschappelijke
werk. Zij zouden daarbij flexibeler moe-
ten denken. Probeer elders, waar maakt
niet uit, samenwerkingsverbanden met
anderen aan te gaan, om ontbrekende
kennis van topniveau binnen te halen.”

Zijn de kennisinstellingen te veel op
Nederland gericht?
“Ik denk dat men nog te veel intern
gericht is, te veel op het eigen instituut,
uitgaande van het idee dat het inkopen
van kennis elders ten koste gaat van de
eigen organisatie. Op korte termijn is dat

financieel niet aantrekkelijk, maar op de
langere termijn bereik je dat je ‘top of the
bill’ wordt. Daar gaat het om.”

Zullen er meer programma’s worden
opgezet?
“Als wij met WCFS-2 de ambitie uitspre-
ken dat we echt het absolute topniveau
willen bereiken en aanzienlijk willen uit-
breiden, sluit ik dat niet uit.”

Hoe groot is uw ambitie?
“Ik zou WCFS graag willen uitbouwen
naar een Europees topinstituut. Daarvoor
zou ik het aantal onderzoekers minstens
willen verdubbelen. Je kunt dan met
meer mensen, ook van andere discipli-
nes, op echt topniveau werken en veel
meer output realiseren. Dat is cruciaal
voor innovatie binnen de voedingswe-
reld. Ook komt kennis sneller beschik-
baar. Nu hebben we vier jaar nodig voor
precompetitieve research en voor de ver-
taalslag in de bedrijven zelf nog eens
twee tot drie jaar. Als je van die eerste
vier jaar er een, zeg anderhalf, jaar kunt
afhalen, dan is dat een belangrijk concur-
rentievoordeel. Ook voor de kennisinstel-
lingen is een grotere kritische massa
ongelooflijk belangrijk, zowel voor het
opereren op topniveau, als voor de spin-
offs die daar voor hen uit voortvloeien.”

Hans Damman

Driek Vergouwen,
directeur WCFS:
“We hebben meer
kritische massa
nodig om de absolu-
te wereldtop te
bereiken. Het liefst
zou ik het aantal
onderzoekers van
onze organisatie
verdubbeld zien.” 
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‘Kennisinstellingen zouden flexibeler
moeten denken’

 over toekomst WCFS

ealiseren met 
antal onderzoekers


