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TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Overvloed aan 
nieuwe technologie
Bruggen slaan naar de praktijk is tijdrovend en duur

Gezamenlijk innoveren is als een trapeze-act. Partijen moeten 
elkaar voor 100% vertrouwen, anders beginnen ze er niet aan. 
Nieuwe technologieën zijn er in overvloed. Maar het duurt vaak 
even voordat voedingsmiddelenbedrijven budget vrijmaken om 
deze te implementeren in de praktijk.

Voedingsmiddelenbedrijven worden dage-
lijks overspoeld met nieuwsbrieven, vaklite-
ratuur, wetenschappelijke artikelen, beur-
zen en congressen over de laatste technolo-
gische ontwikkelingen. “Zelfs mensen die 
niet actief op zoek zijn naar informatie, 
kunnen niet om het thema innovatie heen. 
Op radio en tv vertellen we regelmatig over 
de technologieën waarmee wij ons bezig-
houden”, vertelt Ronald Visschers, business 
line manager bij TNO.

Gemiste kansen
Toch leidt slechts een klein deel van deze 
technologieën daadwerkelijk tot nieuwe 
producten of machines. Jeroen Willemsen, 
directeur van voedingsmiddelenbedrijf 
Ojah, heeft zich daar wel eens over ver-
baasd. “Ik heb twaalf jaar als manager busi-
ness development bij Wageningen Universi-
teit gewerkt. We ontwikkelden veel nieuwe 
technologieën, waarvan de potentie lang 
niet volledig werd benut. Waarom, vroeg ik 
me af. Ik had het gevoel dat bedrijven kan-
sen lieten liggen.” Zeven jaar geleden nam 
hij, samen met twee anderen, de proef op 
de som en startte zelf het bedrijf Ojah. Ze 
namen één nieuwe technologie als basis, 
namelijk het ‘textureren’ van plantaardige 

eiwitten. Op basis daarvan ontwikkelde hij 
vleesvervangers. De producten werden een 
succes en Ojah werd zelfs uitgeroepen tot 
‘meest innovatieve mkb van Nederland’. 

Kloof
Na zeven jaar ondernemen is Willemsen tot 
de conclusie gekomen dat een nieuwe tech-
nologie of wetenschappelijk onderzoek 
geen voorwaarde is voor innovaties die 
maatschappelijke impact genereren. “We 
willen bijvoorbeeld een nieuwe vegetarische 
worst ontwikkelen. Ik kan daarvoor een 
wetenschapper inschakelen, maar kom 
waarschijnlijk sneller tot een praktische 
oplossing met de hulp van een expert die 
bestaande kennis over reguliere worstpro-
ductie kan vertalen naar mijn grondstof.”
Willemsen vindt dat er wel degelijk weten-
schappelijk onderzoek nodig is om stappen 
vooruit te zetten. Maar hij is teleurgesteld in 
de implementeerbaarheid van veel vindin-
gen. “Vlees onder de microscoop bekijken 
en proberen een vegetarisch product te  
ontwikkelen dat daar qua structuur zo veel 
mogelijk op lijkt, is geen garantie op succes. 
Stel dat dat lukt. Dan zegt dat nog niets over 
de smaak en de mogelijkheid om het nieu-
we product tegen aanvaardbare kosten op 

grote schaal te produceren.” De Ojah-direc-
teur wil zijn ervaringen als ‘kennismaker’ 
en ‘-gebruiker’ inzetten om de kloof tussen 
de wetenschap en de praktijk te verkleinen. 
Daarom heeft hij Het Planeet opgericht. In 
dit platform inventariseert hij samen met 
andere fabrikanten van nieuwe eiwitpro-
ducten op welke vlakken er daadwerkelijk 
behoefte is aan (wetenschappelijk) onder-
zoek. Zo wil hij met onderzoeksvragen 
komen die beter aansluiten op de praktijk.   

Relevantie
“Een groot gedeelte van het wetenschappe-
lijk onderzoek gebeurt inderdaad uit 
nieuwsgierigheid”, zegt Visschers. 

Kennis halen
In dit artikel zijn de volgende organisaties 
genoemd die bedrijven kunnen helpen met 
innovatieve technologieën en innovatie:

Top Institute Food and Nutrition (TIFN)

www.tifn.nl
TNO

www.tno.nl
Wageningen UR Food & Biobased 

Research

www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienst-
verlening/Onderzoeksinstituten/food-bioba-
sed-research.htm
NIZO food research

www.nizo.com
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‘ We moeten niet in de 
wetenschap blijven hangen’

De pilotfabriek van project Valorie (TNO). Voor meer info: www.tno.nl/valorie
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“Het is de taak van onderzoeksbureaus 
zoals TNO om bruggen te slaan naar de 
praktijk. Dat is moeilijk en tijdrovend. 
Daardoor blijven er veel kansen liggen. 
Toch is het goed dat de wetenschap die 
vrijheid heeft. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft namelijk een andere insteek dan 
toegepast onderzoek. Bij toegepast onder-
zoek focussen onderzoekers zich op de 
overeenkomsten. Wetenschappers focus-
sen zich bij metingen op de afwijkingen en 
dat brengt hen verder.” 
Natuurlijk vindt er ook veel vraaggestuurd 
wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld door het Top Institute 
Food and Nutrition (TIFN). In dit instituut 
werken multinationals, zoals DSM, Unile-
ver en FrieslandCampina, samen en formu-
leren onderzoeksvragen voor fundamenteel 
onderzoek. Wetenschappelijk directeur Rolf 
Bos (tevens werkzaam bij FrieslandCampi-
na, red.) merkt dat dit goed werkt. “Als 
bedrijfsleven bepalen we wat er onderzocht 
moet worden. De academische wereld heeft 
kennis over hoe dat moet gebeuren. Dit is 
een dans die je samen doet. Overleg en 
afstemming met de betrokken kennisinstel-

lingen is daarin essentieel. Mijn ervaring is 
dat de academische wereld dit niet ziet als 
een beperking. Het vergroot juist de rele-

vantie van het onderzoek. Het doet ook 
niets af aan de onderzoeksvragen. Deze zijn 
nog net zo ingewikkeld en er is net zo veel 
creativiteit voor nodig om tot een goed 
resultaat te komen.”

Randvoorwaarden
TIFN is een van de manieren waarmee gro-
te voedingsmiddelenbedrijven samen met 
wetenschappelijke partners technologische 
kennis genereren. Bos zegt dat twee rand-
voorwaarden essentieel zijn om op deze 
manier samen onderzoek te doen: de spel-
regels moeten helder zijn en partijen moe-
ten weten wat ze aan elkaar hebben. “Fun-
damenteel onderzoek is duur en er zijn risi-
co’s aan verbonden. Het is vooraf namelijk 

niet duidelijk of het onderzoek ook echt 
waardevolle informatie oplevert. Daarom 
werken we met een protocol waarin alles is 
vastgelegd, bijvoorbeeld over de financie-
ring, de wijze van rapportage, de afspraken 
over de patenten en de afbakening van het 
project. Maar het gaat ook over vertrouwen. 
Ik vergelijk het vaak met een trapeze-act. Ik 
spring alleen als ik zeker weet dat de andere 
partij mij opvangt. Dat vraagt oefening en 
daarom is het waardevol dat we langdurig 
met elkaar samenwerken.”
Bos benadrukt overigens dat TIFN een 
open consortium is waarbij ook andere par-
tijen kunnen aansluiten. “Een nieuwe partij 
moet natuurlijk wel passen bij onze kaders. 
En het vertrouwen moet groeien. Dus vaak 
begint het met een samenwerking op één 
thema.”

Groeien
Grote voedingsmiddelenbedrijven hebben 
meestal intensieve banden met onder-
zoeksinstituten zoals TNO, Wageningen 
UR Food & Biobased Research en NIZO 

food research. Koos Oos-
terhaven, business mana-
ger bij NIZO, zegt dat die 
contacten niet beperkt 
blijven tot telefoonge-
sprekken en e-mailwisse-
lingen. “We kennen onze 

klanten en we zien elkaar regelmatig.” 
NIZO brengt haar klanten op de hoogte van 
de laatste technologische ontwikkelingen 
via de gebruikelijke kanalen, zoals de 
nieuwsbrief, stands op beurzen, door veel 
met hen te spreken en door te laten zien 
hoe de wensen van de klant worden toege-
past in een product. “Maar een idee moet 
ook groeien”, zegt Oosterhaven. “In onze 
nieuwsbrief staat bijvoorbeeld een artikel 
over vezelstructuren op basis van plantaar-
dige eiwitten. Klanten lezen dat en kunnen 
erdoor geïnspireerd raken. Maar het duurt 
even voordat ze hier budget voor vrijmaken 
en ons ook echt de opdracht geven de tech-
nologie voor hen verder te ontwikkelen.”
De NIZO-manager merkt dat klanten soms 
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shoppen om te kijken waar ze de kennis en 
technologie vandaan kunnen halen. “Klan-
ten kijken niet alleen naar de kwaliteit van 
het onderzoek. Ze wegen ook mee of een 
partij betrouwbaar is en snel werkt en of 
een oplossing goed kan worden geïmple-
menteerd. Vooral dat laatste is belangrijk 
en daarom laten we zien wat een oplossing 
betekent voor de uitvoering.”

Luisteren
Marchel Gorselink, business unit manager 
Fresh, Food and Chains van Wageningen 
UR Food & Biobased Research, zegt dat 

hij de technologie naar de voedingsmidde-
lenbedrijven toebrengt. “We zijn een 
bedrijfsgericht onderdeel van Wageningen 
UR dat gekoppeld is aan de Universiteit 
van Wageningen. De wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten van universiteiten 
zijn voor ons de basis. Wij zoeken actief 
naar klanten die hier hun voordeel mee 
kunnen doen. Vervolgens vertalen wij de 
kennis in toepassingen voor de klant. Op 
deze manier hebben we een netwerk  
opgebouwd en we hebben onze klanten  
zo steeds beter leren kennen.”
Gorselink vertelt dat de business develop-
ment managers van zijn bedrijf getraind 
zijn om een band met klanten op te bou-
wen. “Onderzoekers hebben soms de nei-
ging om veel te vertellen. Maar in het con-
tact met klanten is het juist belangrijk om 
te luisteren wat een klant echt wil en om 
met hen mee te denken.” De koppeling met 
de praktijk vindt Gorselink een belangrijk 
aandachtspunt. “We moeten niet te veel in 
de wetenschap blijven hangen en vanuit 
ons bureau oplossingen bedenken. Het is 
veel belangrijker te kijken naar wat er in het 

productieproces gebeurt. We zijn niet bang 
om vieze handen te krijgen.”

Makelaars
Kees de Gooijer, chief inspiration officer 
TKI Agri & Food, maakt een onderscheid 
tussen grote internationale bedrijven en 
mkb’ers. “We hebben in Nederland een 
mooie mix van beide. Internationale bedrij-
ven maken veel gebruik van het fundamen-
tele onderzoek. Mkb-bedrijven hebben 
meer aan toegepast onderzoek waarmee ze 
snel kunnen inspelen op de kansen in de 
markt.” De Gooijer merkt dat er goede 

mkb-bedrijven zijn 
die ervoor zorgen 
dat ze toegang heb-
ben tot technologi-
sche kennis. TKI 
heeft namelijk jaar-
lijks calls. Dit zijn 
gesubsidieerde 
onderzoeksprojec-

ten waar bedrijven in kunnen participeren. 
“In 2012 hadden zeventig mkb-bedrijven 
zich hiervoor ingeschreven. Dat vind ik 
verrassend veel.”
Toch vindt De Gooijer het belangrijk om 
ook de overige mkb-bedrijven te bereiken. 
Daarom gaat TKI weer met makelaars wer-
ken. “Deze makelaars hebben inhoudelijke 
kennis en een goed netwerk. Ze kunnen 
mkb-bedrijven in contact brengen met de 
juiste projecten en contactpersonen.” 
Mkb-bedrijven moeten hier echter geen 
wonderen van verwachten, stelt De Gooijer. 
“Je kunt niet vanuit het niets denken: laat  
ik vandaag eens gaan innoveren. Innovatie 
moet een vast onderdeel zijn van de 
bedrijfsvoering. En mkb-bedrijven kunnen 
ook zelf contacten leggen, bijvoorbeeld met 
toeleveranciers en brancheorganisaties.”

Wirwar
Ook Visscher (TNO) merkt dat het soms 
moeilijk is om mkb-bedrijven te bereiken. 
Hij noemt als voorbeeld de branche-inno-
vatieprojecten, waarvoor participerende 
mkb-bedrijven elk €1500 betalen. “In vier 

of vijf sessies praten wij hen dan bij over  
de technologische ontwikkelingen op een 
bepaald gebied. Bovendien kijken we voor 
de individuele bedrijven wat voor hen de 
toepassing in de praktijk kan betekenen.  
Dit lijkt me een mooie opzet. Toch wordt  
er slechts een enkele keer gebruik van 
gemaakt.” Visscher wil vooral meer struc-
tuur in de informatie richting mkb. “Daar-
om heb ik bij het ministerie van Economi-
sche Zaken een voorstel ingediend om een 
platform te creëren dat een continu pro-
gramma krijgt, zodat mkb-bedrijven beter 
op de hoogte blijven van de actuele techno-
logische ontwikkelingen.”

• MAAIKE TINDEMANS •

M. Tindemans is freelance journalist

Voedingsbedrijven shoppen soms om te kijken waar ze kennis en 

technologie vandaan kunnen halen. 

‘ Innovatie moet een vast 
onderdeel zijn van de 
bedrijfsvoering’
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