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‘ Het houdt niet op bij 
de poort, elk bedrijf 
is ketenafhankelijk’

Technologie 
in de versnelling

Warmtepompen. Ze zijn het voorbeeld bij 
uitstek van een ontwikkelde technologie die 
veel kansen biedt, maar slechts mondjes-
maat wordt opgepakt. Een integrale visie en 
‘coöperatief denken nieuwe stijl’ zou deze 
en andere technologieën voor effi  ciënt koe-
len en verwarmen helpen de weg naar de 
markt te vinden. Food customization, een 

relatief jong researchgebied waar nog veel 
onderzoek nodig is, zou aanzienlijk worden 
versneld als de verschillende partijen uit de 
keten elkaar vinden. Food customization 
wil voedingsproducten beter laten aanslui-
ten bij de gezondheidsbehoeft en van consu-
menten op zowel het nutritionele vlak als 
qua leefstijl. Een Nederlandse overheid die 

stimuleert en belemmeringen wegneemt, 
kan de technologieontwikkeling nog een 
zetje in de rug geven.

De genegeerde kans
“Warmtepompen noem ik de genegeerde 
kans. Een technologie die vele toepassingen 
kan krijgen, bijvoorbeeld ‘stoom op aan-
vraag’.” Wil Duivenvoorden ziet het als de 
taak van een ingenieursbureau als Royal-
HaskoningDHV, waar hij directeur Busi-
ness Development is, om mensen anders te 
laten doen en denken over nieuwe techno-
logieën. Er zijn echter historische relaties 
die toepassing van warmtepompen belem-
meren. “Voor verwarming, koeling en 
elektriciteit zijn van oudsher verschillende 
bedrijven verantwoordelijk en degene 
die voor de verwarming zorgt, is niet ver-
trouwd met de koelinstallatie die een warm-
tepomp feitelijk is. Omgekeerd is dat ook 
zo: de koelinstallateur is bekend met koelen 
en wordt vaak niet betrokken bij warmte-
vraagstukken. Noem het koudwatervrees of 

Customization of food en energiebesparend koelen en 
verwarmen. Twee onderwerpen die ogenschijnlijk weinig met 
elkaar te maken hebben. Gemeenschappelijk is evenwel dat er 
technologieontwikkeling aan ten grondslag ligt waar Nederland 
sterk in is. De innovaties vinden echter om uiteenlopende 
redenen moeizaam hun weg naar de markt. De oplossing ligt 
in (meer) samenwerking in de keten.

Werk samen in de keten 

aarzelend ondernemerschap. Er ontbreekt 
vaak nog steeds een integrale visie.”

Desinvestering wordt 
procesverbetering
Integraal denken maakt dat de investering 
groter wordt. En zo lang een vervangings- 
of uitbreidingsinvestering wordt gezien als 
noodzakelijk kwaad, wordt die stap niet 
gezet terwijl het de opmaat kan zijn naar 
procesoptimalisatie. “Grote bedrijven heb-
ben hun beleid wel klaar, maar voor het 
mkb is de dag van morgen al spannend 
genoeg”, ervaart Duivenvoorden. 
Hij pleit voor ‘omdenken’: een desinveste-
ring veranderen in een procesverbetering 
én andere toegevoegde waardes benoemen. 
Volgens de ingenieur is het altijd interessant 
om de rol van een productie-eenheid breder 
te bekijken. “Het houdt niet op bij de poort, 
elk bedrijf is ketenafh ankelijk. In Nederland 
waren we altijd goed in coöperatieve 
samenwerking. Eén stapje verder dan het 
bedrijfsbelang zijn er nieuwe coöperaties 
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te vormen. Daar zit veel winst in, ook als 
exportkapitaal.” 

Transparante data ontbreken
Samenwerken is ook een randvoorwaarde 
om sneller vooruitgang te boeken bij custo-
mization of food, de opmaat voor persona-
lized food, waarbij aan de basis van de  
voeding een gepersonaliseerd advies ligt  
dat is afgestemd op het eigen persoonlijke 
en medische profiel van voorkeuren, aller-
gieën, ziektes, aanleg. Dat die doelgroepen-
voeding er uiteindelijk gaat komen, daar-
over bestaat bij Liesbeth Luijendijk geen 
twijfel. Zij is verbonden aan Wageningen 
UR, waar gewerkt wordt aan innovaties op 
het snijvlak tussen food en hightech. Nieu-
we technologie zal de nu bestaande drem-
pels, zoals het betrouwbaar meten van de 
voedingsinname, wegnemen. Ook de ver-
taalslag van alle beschikbare data tot nuttige 
informatie kan door nieuwe ICT-technolo-
gieën in de toekomst worden verbeterd. 
Een basisvoorwaarde voor succes is evenwel 
dat er ook eenduidige, openbaar toeganke-
lijke data komt over de samenstelling van 
voedingsmiddelen. “Partijen als leveran-
ciers en retailers werken – hiertoe ook  
verplicht door de nieuwe EU-etiketterings-
regelgeving – aan het digitaal beschikbaar 
komen van die data. Maar dat is nu nog 
vooral voor eigen gebruik.”
De business developer ervaart dat de trans-

parante data-uitwisseling om food customi-
zation en zeker personalized food mogelijk 
te maken, ontbreekt. “Kijk naar de diverse 
apps die er al zijn met adviezen over duur-
zame, gezonde of diervriendelijke produc-
ten als Eetmeter, Questionmark en Bood-
schapp. Hoe vaak ontbreekt er geen infor-
matie over een specifiek product? De app 
wordt door de consument dan al snel niet 
meer gebruikt.”

Samenwerking stimuleren
Producenten komen nu met deelvragen. 
“Jammer”, vindt Luijendijk. “Samenwerken 
is een randvoorwaarde om sneller vooruit-
gang te boeken.” Partijen wachten ook op 
elkaar om het relatief dure onderzoek te 
laten doen naar smaak- en textuurproble-
men die spelen bij bijvoorbeeld eiwitverrij-
king en zoutverlaging in voedingsmiddelen 
of het toevoegen van functionele ingrediën-
ten. De business developer probeert dan 
ook partijen samen te brengen binnen een 
onderzoeksconsortium, met voor de over-
heid een faciliterende rol. “Die financiële 
ondersteuning mobiliseert bedrijven om 
eerder samenwerking aan te gaan.” Haar 
collega Sanne Minten vult aan: “Neem zout-
verlaging. Vanuit concurrentie-oogpunt 
willen bedrijven niet de eerste zijn. Minder 
zout kan immers gevolgen hebben voor de 
smaak. Wanneer de overheid ondersteunt, 
blijken bedrijven wel gezamenlijk dit traject 

Agro Food & 
Technology Week
Met als doel innovatie te stimuleren en 
concreet te maken door samenwerking in 
de keten, organiseert het FME Cluster 
Agro & Food van 1 tot en met 4 december 
de Agro Food & Technology Week in 
samenwerking met Wageningen Universi-
teit. Naast energie-efficiënt koelen & ver-
warmen en food customization (in combi-
natie met 3D Food printing) worden de 
thema’s hygiënisch ontwerpen en intelli-
gente verpakkingen op 1 en 2 december 
uitgewerkt in masterclasses.
3 december is tijdens het Agro & Food 
Technology congres de gehele keten bij 
elkaar: technologiebedrijven, machinebou-
wers, foodindustrie, verpakkings- en trans-
portbedrijven. De dag omvat keynote lezin-
gen, interactieve rondetafelsessies en 
inhoudelijke praktijksessies. Ook wordt de 
Agro Food Technology Award uitgereikt.
Op 4 december is er een besloten bijeen-
komst voor het afscheid van Jan Hak als 
voorzitter van de GMV.
Locatie: Hof van Wageningen in  
Wageningen, www.agrofoodtechnology.nl

Wil DuivenvoordenLiesbeth Luijendijk Sanne Minten

in te willen stappen. Ook de ontwikkeling 
van eiwitverrijkte producten voor ouderen 
zou door een betere samenwerking kunnen 
worden versneld.” Zij weet dat pre-competi-
tief kennis delen goed mogelijk is. 
Duivenvoorden signaleert ook op zijn  
technologieterrein het belang van een  
stimulerende overheid en noemt als  
bottleneck voor het mkb de papierwinkel: 
“veel te ingewikkeld”.  
Regelgeving staat vaak niet toe dat zaken 
anders worden gedaan, ondanks de innova-
tieve mogelijkheden. “Denk aan de bioba-
sed economy waar iedereen over praat. Van 
alles dat nu ‘afval’ wordt genoemd, kun je 
met de beste wil van de wereld niets meer 
maken.”

• CARINA GRIJSPAARDT-VINK •
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