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Food Management
Strategie

Ruim 500 wetenschappers van 35 laboratoria aan 5 faculteiten van de

Universiteit Gent werken in Food2Know samen aan de uitdagingen van

de productieketen. Baron Karel Boone, bestuursvoorzitter van Lotus

Bakeries, een van de stichtende bedrijven van Flanders’ FOOD, over de

meerwaarden voor de industrie.

Het idee om in Gent de expertise te bun-
delen op het vlak van chemische, micro-
biologische en technologische aspecten
van voedingsmiddelen, de relatie tussen
voeding, gezondheid en economische en
wetgevende aspecten, komt van de hoog-
leraren Johan Debevere en Frank Devlieg-
here en van dr. Pascale Redig, van Tech-
nology Transfer. Samen met andere
hoogleraren zitten zij in de stuurgroep.
Coördinator is ir. Nele Cattoor.

Website
Om de toegankelijkheid voor het mid-
den- en kleinbedrijf laag te houden, is
gekozen voor een uitvoerige website:
www.food2know.be. Op deze ‘frontoffice’
is informatie te vinden over onderzoek in
de voedingsmiddelenproductieketen
‘from farm to fork’. “De website is daar-
door een belangrijk onderdeel van het
expertisecentrum”, zegt de Food2Know-

coördinator.
Ook intern was er behoefte aan derge-
lijke informatie. “Geconstateerd werd dat
wetenschappers vaak niet of onvoldoen-
de op de hoogte waren van elkaars on-
derzoeksactiviteiten, terwijl er de onder-
zoeken elkaar overlapten. Ook bleken ze
onvoldoende op de hoogte te zijn van de
beschikbaarheid van apparatuur voor
onderzoek in de diverse laboratoria”, ver-
telt Cattoor.
Een belangrijke drijfveer achter Food2-
Know is de promotie van voedingsonder-
zoek naar overheid en bedrijfsleven. Ver-
der wist de universiteit dat de voedings-
middelenindustrie vanuit de

branchevereniging FEVIA werkte aan de
oprichting van Flanders’ FOOD, dat tot
doel heeft het versterken van de innova-
tie- en de concurrentiekracht van Vlaam-
se voedingsmiddelenbedrijven.
Food2Know wil hieraan bijdragen.

Kennisbundeling
“Ook in de industrie is het een uitdaging
kennis van verschillende medewerkers bij
elkaar te brengen”, zegt Boone. Daarom
vindt hij het expertisecentrum een goed
initiatief. De beoogde bundeling van
kennis en middelen ziet hij als de groot-
ste meerwaarde. Vanuit de ontstaansge-
schiedenis van een universiteit met dui-
delijke afgeleide faculteiten is het vol-
gens de bestuursvoorzitter van Lotus
Bakeries wel te verklaren waarom de
coördinatie in onderzoek en onderzoeks-
middelen niet altijd optimaal is. “Ik hoop
dat Food2Know een aanleiding is voor
betere activiteitsverdeling en kennispar-
ticipatie binnen de universiteit. Als wordt
vastgesteld dat men drie keer hetzelfde
aan het doen is en niemand een conclu-
sie trekt en maatregelen neemt, dan is
dit een slecht gebruik van beperkte
middelen.”
De uitdagingen waar de industrie voor
staat op het vlak van productontwikke-
ling, kwaliteit, voedselveiligheid en ge-
zondheid zijn te belangrijk en gecompli-
ceerd, argumenteert Boone. Vooral de
complexiteit noopt tot een integrale be-
nadering in het onderzoek. Een voor-
beeld: Bij het verrijken van koekjes met
specifieke ingrediënten, zoals calcium,
moet rekening worden gehouden met
absorptie in het lichaam, maar ook met
toxiciteit van de toegevoegde ingrediënt
bij een bepaalde dosis. Rekening moet
worden gehouden met het totale voe-

dingspatroon. Verder zijn er voortdurend
nieuwe inzichten in bijvoorbeeld, de ge-
zondheid van ingrediënten, zoals vetten.
Vroeger waren transvetten onbekend. Nu
blijkt dat te veel transvetten slecht zijn
voor de gezondheid. Verder vraagt vol-
gens Boone de communicatie naar de
consument toe een stevige wetenschap-
pelijke onderbouwing. Kennis vanuit ver-
schillende disciplines is hierbij noodza-
kelijk, onderstreept hij vanuit het hoofd-
kantoor van zijn bedrijf in Lembeke, nabij
Gent.

Meerwaarden
De laagdrempeligheid, mede door de
informatieve website, juicht Boone toe.
De meeste bedrijven hebben volgens
hem geen idee welke wetenschappelijke
kennis binnen de universiteit aanwezig
is, laat staan dat bekend is bij welk labo-
ratorium of onderzoeker ze terecht kun-
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Promotie van het voedingsonderzoek in Gent
is een belangrijke drijfveer achter Food2-
Know, aldus coördinator Nele Cattoor.
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nen voor vragen. Om die reden stappen
bedrijven ook niet gemakkelijk naar een
universiteit, aldus Boone. “Ik ben er van
overtuigd dat er een enorme drempel ligt
en dat alleen degenen die toevallig een
neef hebben op een of andere faculteit
met die wetenschappelijke kennis in aan-
raking komen. Voor anderen is het nog
onbekend terrein.” Hier ligt volgens Boo-
ne een heel belangrijke meerwaarde van
het expertisecentrum.
In lijn met deze meerwaarden ligt zijn
verwachting dat bedrijven veel meer een
beroep zullen gaan doen op de weten-
schap. En dat is nodig gezien de uitda-
gingen waar de Vlaamse voedingsmidde-
lenindustrie voor staat.

Werkelijkheid
Andersom verwacht Karel Boone dat we-
tenschappers door Food2Know beter en
meer met de werkelijkheid in de voe-
dingsmiddelenketen zullen worden ge-
confronteerd. “Ik heb dat ook aan willen
geven bij de lancering van Food2Know.”
Veel laboratoria zitten volgens hem in
een afgesloten geheel en zijn daardoor
dikwijls niet werkelijkheidsgericht in het
onderzoek. “De werkelijkheidstoets
wordt vaak niet gedaan. Deze is veel
complexer dan een laboratoriumomge-
ving waar de onderzoeker het aantal pa-
rameters tracht te beperken, terwijl die in
werkelijkheid niet beperkt zijn.”
Bovendien zullen onderzoekers beter we-
ten wat er bij bedrijven gebeurt en hun
conclusies trekken, waaruit wel eens naar
voren kan komen dat ze met het verkeer-
de onderzoek bezig zijn dan wel zaken
hebben laten liggen. Ook zullen ze dank-
zij Food2Know wellicht een beroep doen
op andere onderzoekers en laboratoria.
Ze ontdekken dan welke samenwerkings-
mogelijkheden er zijn. “Uiteindelijk wor-
den industrie en universiteit beter van dit
nieuwe initiatief.”

Uitdagingen
Met dit laatste komt Lotus Bakeries-top-
man Boone op een van de grote uitdagin-
gen voor de organisatie: het begrijpen
van de problematiek van de onderne-
ming die op hen een beroep doet. “In

Food2Know zitten zeer verstandige men-
sen die dat proberen te kanaliseren,
maar die zullen maar een beperkte erva-
ring hebben met de problematiek waar
de voedingsmiddelenindustrie mee wor-
stelt”, vermoedt Boone. “Ik denk dat dat
het grootste probleem zal zijn.”
Voor Boone is het dan ook cruciaal dat de
stuurgroep haar coördinerende rol goed
opneemt. Aanvaarding door de afzonder-
lijke laboratoria is hierbij doorslagge-
vend. Ook moet worden voorkomen dat
de stuurgroep zich laat ondersneeuwen
met vragen uit de industrie. “Regelmatig
zullen vragen en projecten moeten wor-
den geëvalueerd: wat ging wel en wat
ging niet goed. Wat doen we wel en wat
niet.” Boone denkt dat de stuurgroep
streng zal moeten zijn.

Desillusie
Een ander gevaar dat hier nauw mee ver-
want is, is desillusie bij de voedingsmid-

delenproducent wanneer hij om welke
reden ook niet zou kunnen worden ge-
holpen: “Als vijfendertig laboratoria mij
niet kunnen helpen? Waar gaan we dan
naar toe?” Boone maakt hier de vergelij-
king met een zieke die naar de dokter
gaat en hoort dat hij niet te genezen is.

“Food2Know zal ook duidelijk moeten
zijn in wat ze wel en niet kan.”
De topman benadrukt het belang van het
expertisecentrum en laat zijn enthousias-
me over het initiatief nog eens blijken.
“Twintig jaar geleden was zo iets onmo-
gelijk. De mentaliteit was daar niet rijp
voor.”
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Yves de Groote
Ir. Y. de Groote is freelance journalist.

Industrieel baron Karel Boone: “Uiteindelijk worden industrie en universiteit beter van dit
nieuwe initiatief.”

‘Als vijfendertig laboratoria 
mij niet kunnen helpen? Waar gaan
we dan naar toe?’


