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Voorwoord: 
Met het MKB naar de Top!

De ondernemers zijn aan zet!  Dat is het 
uitgangspunt van het nieuwe bedrijvenbeleid 
van het huidige kabinet, dat voor een belang-
rijk deel is gericht op het versterken van de 
topsectoren van de Nederlandse economie 
en in het verlengde daarvan de internationa-
le concurrentiepositie. Onder leiding van het 
bedrijfsleven hebben de topsectoren Agro 
& Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 
ambitieuze plannen en doelstellingen gefor-
muleerd, waarbij een belangrijke rol wordt 
toegedicht aan het MKB. Een belangrijke 
uitdaging voor beide sectoren is om hierbij 
kennis nog meer tot waarde te brengen met 
als doel een vergroting van het rendement. 
Met andere woorden: van kennis via kunde 
naar kassa. 

We zijn al jaren actief in het MKB en hebben 
een groot persoonlijk netwerk met onder-
nemers en andere partijen in verschillende 
sectoren. Vanuit onze rol ondersteunen wij 

individuele ondernemers of clusters van 
bedrijven met het zetten van concrete stap-
pen voor het realiseren van innovaties op 
hun bedrijf. 

Door de kleinschalige opzet van MKB-
bedrijven is het echter voor deze onderne-
mers vaak lastig om aansluiting te vinden bij 
‘grote structuren’ als onderwijs, onderzoek 
en overheid. Ze spreken een andere taal, 
beschikken over het algemeen niet over een 
eigen R&D-afdeling en moeten het veelal 
doen met (zeer) bescheiden onderzoeks-
budgetten. Andersom is het MKB vanuit de 
kant van onderzoeks-, onderwijs- en over-
heidsorganisaties een moeilijk bereikbare 
doelgroep, onder meer vanwege het sterk 
pluriforme karakter.

In de praktijk merken we dat er vanuit alle 
kanten steeds meer een beroep op Syntens 
wordt gedaan om een verbindende rol te 
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vervullen in het ‘innovatiespeelveld’. Zowel 
vanuit de ondernemerskant als vanuit de on-
derwijs- en onderzoekskant worden we hier-
voor actief benaderd. Met ons uitvoerings-
programma voor de agrofood en tuinbouw 
in 2011 hebben we deze extra aandacht voor 
verbinding in het brede ‘innovatiespeelveld’ 
voor het eerst praktisch ingevuld. Ook in 
2012 besteden wij veel aandacht aan deze 
breed gedragen behoefte aan verbinding.

Wij vinden deze nieuwe aanpak perspectief-
vol, uitdagend en inspirerend. Met een en-
thousiast team van betrokken collega’s heb-
ben we in 2011 invulling gegeven aan onze 
veranderende rol. We zijn er van overtuigd 
dat onze inzet ten behoeve van het MKB nog 
beter tot waarde komt en bijdraagt  aan het 
succes van de agrofood- en tuinbouwsector 
in Nederland. Graag delen wij onze ervarin-
gen met u in deze uitgave. Wij wensen u veel 
leesplezier en inspiratie!

Erik Koldewey
Innovatiemanager Agrofood & Tuinbouw
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De doelstelling van het Agrofoodprogramma 
is het realiseren van doorbraken met 
betrekking tot duurzame en marktgerichte 
innovaties in de agrofoodsector. Dit gebeurt 
volgens een aantal programmalijnen, te 
weten:

1.  Het versterken van duurzaam onderne-
 merschap en het innovatievermogen bij  
 ondernemers, evenals het versterken  
 van de samenwerking tussen primaire  
 agrofoodbedrijven, MKB-foodbedrijven 
 en bedrijven uit andere sectoren. Dit 
 gebeurt vanuit vijf specifieke thema’s. 

 Deze thema’s zijn:
 - duurzame ketens;
 - technologie en duurzaamheid;
 - duurzame en gezonde voeding;
 - voedselverspilling;
 - efficiënte eiwiteconomie.

2. Het versterken van regionale ontwik-
 kelingen en het verbinden met andere
 initiatieven, zowel op regionaal als op 
 landelijk niveau.

3. Het verbinden van kennis, praktijk en 
 beleid door het verhogen van de 
 valorisatie van kennis en het versterken 
 van de aansluiting tussen ondernemers 
 en beleid (antennefunctie).

Stimuleren van innovatie
De activiteiten van Syntens rondom de 
vijf genoemde maatschappelijk relevante 
thema’s hebben zich in 2011 voornamelijk 
gericht op het organiseren van een breed 
scala aan innovatie stimulerende activiteiten. 
Deze activiteiten kenmerken zich door een 
grote verscheidenheid en een complemen-
tair karakter. Naast individuele begeleiding 
van MKB-ondernemers, het opzetten van 
samenwerking met nieuwe partijen en het 
vormen en begeleiden van nieuwe clusters 

Een van de doelstellingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Inno-
vatie is het versterken van de topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen. 
In opdracht van dit ministerie heeft Syntens in 2011 invulling gegeven aan het programma 
‘Innovatief en duurzaam ondernemen in de agrofoodsector 2011’. Het Agrofoodprogramma 
is specifiek gericht op de primaire agrarische sector en sluit inhoudelijk aan op het beleid 
en de speerpunten van het ministerie van EL&I. Omdat Syntens in de uitvoering aansluit bij 
zijn opdracht vanuit het voormalige ministerie van Economische Zaken, is het mogelijk om 
synergievoordelen maximaal te benutten. 

AgrofoodprogrAMMA 
op hoofdlijnen
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gaat het hierbij bijvoorbeeld ook om de 
organisatie van trendtours, innovatiearena’s, 
verkiezingen en awards. De nieuwe clusters 
zijn geformeerd rondom sterk uiteenlopende 
businessopportunities, zoals onder meer 
wormen- en insectenteelt, stadskassen, 
functionele voeding, voedselverspilling en 
het verwaarden van reststromen. 

In deze uitgave treft u een veelheid aan 
praktijkvoorbeelden aan, die inzichtelijk 
maken hoe het programma daadwerkelijk 
tot innovatie en new business leidt. 

Antennefunctie als input voor beleid
Voor wat betreft de derde programmalijn 
stimuleert Syntens, mede door het organi-
seren van zogenaamde learning sessions, de 
verbinding tussen kennis, praktijk en beleid. 
Bij deze learning sessions worden vertegen-
woordigers vanuit onder meer het bedrijfs-
leven, de overheid, onderzoek en onderwijs 
samengebracht om gericht rondom een be-
paald thema kennis te delen. Deze learning 
sessions zijn een sprekend voorbeeld van de 
wijze waarop Syntens invulling wil geven aan 
haar veranderende rol. Het signaleren van 

beleidsrelevante ontwikkelingen ten aanzien 
van de samenwerking in het ‘innovatie-
speelveld’ van de Gouden Driehoek kan een 
belangrijke rol vervullen bij het formeren 
van beleid. Daarnaast draagt het bij aan het 
inventariseren en wegnemen van belem-
meringen voor innovatie. Ook wordt deze in-
formatie bijvoorbeeld gebruikt als input voor 
onderzoek door Wageningen UR, TNO en 
RIVM. In deze uitgave treft u op hoofdlijnen 
de weerslag aan van zo’n antennesessie.  



Agrofood

07

Het MKB kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities van de     
topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen. Juist de MKB-ondernemers zijn 
namelijk in staat om snel te schakelen en bij te dragen aan de dynamiek en de innovaties 
waar de sectoren om vragen in hun plannen. Deze bedrijven kenmerken zich echter veelal 
ook door hun gebrek aan tijd, geld, kennis en relevant netwerk. Hierdoor staat de benutting 
van kennis om tot innovatie en vervolgens business te komen onder druk. 

VerBinden en 
innoVeren in de 
gouden pirAMide
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Om het maximale potentieel van het MKB te 
benutten is een optimale verbinding nood-
zakelijk tussen verschillende partijen in het 
‘innovatiespeelveld’. Denk hierbij aan verbin-
ding tussen ondernemers, onderwijs en ken-
nisinstellingen, evenals met de overheid en 
andere intermediaire partijen. In de visie van 
Syntens dient hierbij altijd de ondernemer 
centraal te staan met zijn vraag en behoefte. 
Ook in het kader van het nieuwe beleid is 
het uitgangspunt dat onderzoek en onder-
wijs nog beter aansluiten op de ambities en 
vragen van ondernemers. Dit vraagt om een 
andere aanpak en meer samenwerking van 
alle partijen in het ‘innovatiespeelveld’. 

De samenwerking in het innovatiespeelveld 
wordt schematisch weergegeven in het 
model Gouden Piramide. Deze piramide 
bestaat uit Gouden Driehoeken die op ver-
schillende niveaus functioneren. De Gouden 
Driehoeken worden gevormd door bedrijven, 
overheid en onderzoek c.q. onderwijs. Voor 
wat betreft de niveaus wordt onderscheid 
gemaakt tussen micro-, meso- en macro-
niveau. De gedachte achter het model van 
de Gouden Piramide is dat samenwerking 
tussen en verbinding van alle niveaus in 
het innovatiespeelveld essentieel is om het 
innovatiepotentieel van de sector maximaal 
te benutten. 

Drie niveaus
Het microniveau heeft betrekking op de 
basis van de piramide. Op dit fundament van 
de piramide ondernemen (MKB-)bedrijven 
en worden innovaties gerealiseerd. Op het 
mesoniveau is een brede groep spelers 
actief, die de verbinding vormen tussen mi-
cro- en macroniveau. Het betreft onder meer 
onderwijs- en kennisinstellingen, regionale 
initiatieven zoals foodclusters en Green-
ports. Op het macroniveau van de piramide 
worden doelen en beleid geformuleerd en 
vindt evaluatie plaats. De agenda’s van de 
topsectoren, waaronder de topsectoren Agro 
& Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, 
zijn op dit niveau vastgesteld. 

Verbinding op alle niveaus
Een optimale samenhang tussen de drie 
niveaus is van cruciaal belang om de doelen 
van de topsectoren binnen dit innovatie-
speelveld te kunnen realiseren. Hetzelfde 
geldt voor de verbinding van spelers binnen 
en tussen de afzonderlijke niveaus. In de 
praktijk merken we dat er vanuit alle kanten 
steeds meer een beroep op Syntens wordt 
gedaan om een verbindende rol te spelen 
binnen het innovatiespeelveld. Zowel vanuit 
de ondernemerskant als vanuit de onder-
wijs- en onderzoekskant worden we hiervoor 
actief benaderd.
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Samenwerking met 
regionale clusters 
De greenports versterken de regionale eco-
nomische groei en ontwikkelingen en zorgen 
voor verbinding met andere initiatieven. In 
2011 zijn er concrete resultaten geboekt. 
Syntens ziet een beeld van groeiende betrok-
kenheid bij alle initiatieven.

Greenport Venlo
De krachtige samenwerking die in 2011 is 
gegroeid tussen Syntens en Greenport Venlo 
is in 2012 bekrachtigd met een overeen-
komst. Syntens is o.a. betrokken bij de follow 
up van businessactiviteiten die voortkomen 
uit de Floriade. Daarnaast zal worden ge-
werkt aan het opzetten van nieuwe innova-
tieve projecten binnen Greenport Venlo.

Greenport Zuid-Holland
In Zuid-Holland ligt het accent op Green-
port Campus, de uitvoeringsorganisatie 
van Greenport Westland-Oostland en van 
een samenwerkingsverband van de Ken-
nisalliantie Zuid-Holland, TU Delft, TNO, 
GreenQ Improvement Centre, Demokwekerij 
Westland, WUR Glastuinbouw, Hogeschool 
InHolland en de Haagse Hogeschool. Bin-
nen deze samenwerking is de expertise van 
Syntens ingezet om innovatievragen van 
ondernemers scherp te krijgen en op een 
vraaggestuurde wijze voor te leggen aan de 
kennispartners. Behalve dat Syntens deze 
verbindende rol speelt, zijn er in 2011 in 
nauwe samenwerking met Syntens Innovatie 
Arena’s georganiseerd rondom uiteenlo-
pende thema’s. 

Greenport Noord-Holland
Naast Greenport Aalsmeer kent Noord-Hol-
land sinds kort een tweede gebied met de 
status Greenport. Het betreft het Noorde-
lijke deel van de provincie waar Agriboard 
Noord-Holland Noord actief is. Onder de 
noemer ‘Vizier op de toekomst’ is hier een 
project gestart waarin Syntens intensief 
samenwerkt met verschillende partijen in de 
Gouden Driehoek, waaronder Wageningen 
UR, Clusius College en de Christelijke Agra-
rische Hogeschool Dronten. Syntens speelt 
hierbij een leidende rol bij het uitdiepen van 
de innovatiekansen in samenwerking met de 
betrokken MKB-ondernemers.  

Food Valley
Als de MKB-innovatiepartner van Food Valley 
bundelt Syntens alle innovatie-gerelateerde 
vragen van MKB-ondernemers en matcht 
deze met het kennisaanbod van kennisin-
stellingen. Daarnaast vervult Syntens samen 
met Food Valley een belangrijke rol in het 
netwerkprogramma ‘Reductie voedsel-
verspilling’. Vanuit dit programma worden 
ondernemers gestimuleerd om in hun eigen 
bedrijf of in de keten waarin zij actief zijn, in 
2015 een verspillingsreductie van 25% te re-
aliseren. Hiertoe wordt samengewerkt met 
TNO, WUR en een in afvalreductie gespecia-
liseerde onderneming. 
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Binnen de primaire sector zoeken producen-
ten in toenemende mate naar samenwer-
kingsvormen met derden. Deze samenwer-
kingsverbanden hebben echter veelal een 
horizontaal karakter. Of het nu gaat om to-
matentelers of om waterbuffelhouders; over 
het algemeen zoekt men eerst toenadering 
tot collega’s, die hetzelfde (eind-)product 
produceren. Dit is een logische stap, gelet 
op het feit dat het bereiken van voldoende 
kritische massa, min of meer een randvoor-

waarde is om interessant te zijn voor andere 
partijen binnen de keten. 

Als het gaat om duurzaamheid is het echter 
juist cruciaal om samenwerkingen met 
andere schakels binnen de keten aan te 
gaan. Behalve het stimuleren van horizon-
tale samenwerkingen zijn de ambitie en 
inspanningen van Syntens er dan ook vooral 
op gericht om verschillende schakels binnen 
de bedrijfskolom met elkaar te verbinden. 

duurzAMe KeTens

health food motiveert
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Omdat de praktijk uitwijst dat er vaak een 
periode van acht tot tien jaar overheen gaat 
om een geheel nieuwe keten te vormen, zet-
ten wij ons vooral in om bestaande ketens te 
verduurzamen en partijen sneller in contact 
te laten komen met partijen verderop in de 
keten. Een voorbeeld hiervan is de organi-
satie van een internationale trendtour naar 
India in 2011. Door een groep ondernemers, 
variërend van kaashandelaar tot akkerbou-
wer, uit hun comfortzone te halen en de 
uitdagingen van een verantwoorde voedsel-
voorziening aan den lijve te laten ervaren, 
zijn in India nieuwe verbindingen ontstaan, 
ideeën voor nieuwe (product)concepten ge-
boren en waardevolle contacten gelegd met 
schakels verderop in de keten. Een ander 
voorbeeld is de door ons georganiseerde 
Design Pressure Cooker, waarbij ‘groene’ 
MKB-ondernemers tijdens een sessie van 
een dag worden gekoppeld aan een ont-
werper. Voor het bedrijf Imperial Ventures 

heeft deze sessie concreet geleid tot de 
ontwikkeling van een biologisch afbreekbare 
verpakking, die met de bloembol mee de 
grond in kan. 

De uitwerking van het programma ‘Duur-
zame ketens’ vindt langs twee lijnen plaats. 
Allereerst door de waardeketen te ver-
duurzamen (‘de dingen goed doen’). Dit 
gebeurt bijvoorbeeld door de supply-chain 
te verduurzamen, afspraken te maken met 
toeleveranciers om grondstoffen te verduur-
zamen, de eigen processen energie-efficiën-
ter te laten plaatsvinden en de uitval binnen 
de keten te minimaliseren. De tweede lijn 
richt zich op het duurzaam verwaarden (‘de 
goede dingen doen’). Hierbij worden nieuwe 
markten ontsloten door samenwerking met 
ketenpartners. Duurzaamheid geldt hierbij 
als een nieuwe positioneringskans in plaats 
van als een extra kostenpost.
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In navolging van het beleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Inno-
vatie (EL&I) om ketens te verduurzamen, werken zowel Syntens als Wageningen University 
& Research centre (WUR) aan individuele programma’s om de agrofoodsector te verduurza-
men. Als gevolg van deze gemeenschappelijke doelstelling hebben Syntens en Wageningen 
UR de krachten gebundeld in een bijzonder project. In dit project, dat wordt uitgevoerd als 
onderdeel van het beleidsondersteunende programma ‘Ondernemerschap en Innovatie’ van 
het ministerie van EL&I, wordt onderzocht welke lessen geleerd kunnen worden uit enkele 
lopende initiatieven op het gebied van ketenduurzaamheid.  Hiertoe hebben zowel Syntens 
als Wageningen UR drie casussen ingebracht, die met behulp van verschillende onderzoeks-
methoden gemonitord worden. 

Tour door de KeTen 
BiedT inzichT in KAnsen 
KeTenVerduurzAMing
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Handleiding samenstellen
Het doel van dit project is om te komen tot 
een handleiding met adviezen hoe je het best 
kunt komen tot de ontwikkeling en succes-
volle marktintroductie van een duurzaam 
ketenconcept. Deze handleiding met prakti-
sche do’s en dont’s zal straks een belangrijk 
hulpmiddel zijn voor (Syntens innovatie-)
adviseurs. Als onderdeel van dit project 
organiseerde Syntens op 1 november in sa-
menwerking met het Landbouw Economisch 

Instituut (LEI) en Praktijkonderzoek Plant en 
Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen 
UR, de ‘Tour door de keten’. Tijdens deze 
inspirerende busreis bezocht een zorgvuldig 
samengestelde selectie van onderzoekers, 
beleidsmakers en ondernemers, diverse 
bedrijven, die betrokken zijn bij de ontwikke-
ling van duurzame ketenconcepten. 

Van prei tot waterbuffels
Op het programma stond onder andere 
een bezoek aan PPO Praktijkcentrum 
in Vredepeel. Met behulp van een nieuw 
duurzaam teeltsysteem voor prei worden 
hier het gebruik en de emissie van gewas-
beschermingsmiddelen en nutriënten tot 

een minimum beperkt. Daarnaast werd een 
paddenstoelenkweekbedrijf in Grubbenvorst 
aangedaan dat naast het telen van witte 
champignons en kastanje champignons ook 
culinaire arrangementen verzorgt. De mo-
derne stal in het Brabantse Asten-Heusden, 
waar Leo Vlemminx meer dan 200 water-
buffels houdt, vormde het decor voor een 
levendige discussie over het initiatief van de 
Nederlandse waterbuffelhouders om te ko-
men tot een goede keten om de verwerking 
en vermarkten van waterbuffelproducten te 
realiseren. 

Levendige uitwisseling
Ook tijdens de busreis en bij het afsluitende 
diner werden diverse casussen besproken 
door de deelnemers, waaronder die van 
het Frysk Eko Produkt. Deze groep van 13 
biologische Friese bedrijven werken samen 
om de meerwaarde van hun biologische 
producten uit de provincie te vergroten. 
Ook de casus van Friesland Campina, een 
deelstroom-concept van Friesland Campina, 
kwam uitgebreid aan bod. Bij dit concept 
werken onder de noemer ‘van gras tot glas’ 
alle schakels in de keten samen. Dankzij het 
zomers weien van de koeien en het toevoe-
gen van extra vitaminen en mineralen aan 
het voer, ontstaat melk met een unieke sa-
menstelling. Alle genodigden van de bustour 
waren het na afloop met elkaar eens dat de 
gekozen invulling van de tour een leerzame 
uitwisseling van ervaringen en zienswijzen 
op gang bracht tussen ondernemers, beleid-
smakers en onderzoekers. 
Behalve dat de resultaten van dit gezamen-
lijke monitoring-programma van Wage-
ningen UR en Syntens belangrijke input 
vormen bij de samenstelling van de beoogde 
handleiding, dienen de resultaten ook als in-
put voor het ministerie van EL&I om (nieuw) 
beleid op te baseren.   
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De jonge ondernemers Jeroen Schuphof en 
Harm Luisman zijn eind 2011 een viskwekerij 
gestart in het Gelderse Renkum.  Door de 
kwekerij te vestigen op het complex 
van papierfabriek Parenco, heeft het 
ondernemersduo de voorwaarden 
gecreëerd om de vis op een zeer 
duurzame manier te kweken. Mede
met hulp van Syntens wordt de 
eerste vis naar verwachting begin 
2013 op de markt gebracht onder 
de naam ‘Vallei vis’, vernoemd naar 
de Food Valley regio, waar het 
bedrijf gevestigd is. 

VAllei Vis: nieuw lABel 
VAn duurzAAM 
geKweeKTe Vis MeT
een VerhAAl

Als onderdeel van een pilot kweken 
Schuphof en Luisman in enkele bassins 
in een van de loodsen van de papier-
fabriek circa 400 beek- en regenboog-
forellen. De planning is om de kleine 
kweekproef op te schalen naar een 
volwaardige productiefaciliteit, die op 
jaarbasis minimaal 25.000 kilo duur-
zaam gekweekte forel produceert. 
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Gesloten kweeksysteem
De beoogde hoge score op de duurzaam-
heidsladder realiseren de beide onderne-
mers onder meer dankzij de synergie met 
de processen van de papierfabriek. Innova-
tieadviseur Ronald Groen van Syntens, die 
vanaf de start bij het project betrokken is, 
geeft uitleg. “De warmte die vrijkomt bij het 
produceren van papier wordt benut om het 
viswater te verwarmen. Daarnaast kan de 
papierfabriek in de toekomst het viswater 
hergebruiken,” aldus Groen. De winst voor 
het milieu is gelegen in de koppeling van 
reststromen van papierproductie en vis-
kweek. In de waterzuivering van de papier-
fabriek worden nu stikstof (ureum) en fosfor 

toegevoegd voor een optimale biologische 
afbraak. De afvalstroom van de viskwekerij 
bevat juist veel van deze verbindingen. Om-
dat bij de viskweek als uitgangspunt geen 
gebruik wordt gemaakt van antibiotica en 
hormonen én het visvoer zo weinig mogelijk 
vismeel bevat, kan met recht worden ge-
sproken van een duurzaam gekweekte vis. 

Marketinguitdaging
Syntens ondersteunt Schuphof en Luisman 
vooral met advies op het gebied van con-
ceptontwikkeling. Daarnaast denkt Syntens 
mee over onderwerpen als bijvoorbeeld 
het maximaliseren van de houdbaarheid en 
afdodingstechnieken. Groen: “De ambitie van 

Vallei vis is om de vis te positioneren als een 
lokaal gekweekte, duurzame en smaakvolle 
vis. Omdat er in Nederland nog niet veel 
duurzaam gekweekte vis beschikbaar is, 
laat staan lokaal geproduceerd, is het een 
uitdaging om marktpartijen te interesseren 
voor Vallei vis.” 

Lange houdbaarheid
Met ondersteuning van Syntens voerden de 
twee ondernemers een verpakkingsverken-
ning uit. Omdat de houdbaarheid van vis een 
kritische succesfactor is voor het welslagen 
van Vallei vis, zochten Schuphof en Luisman 
naar technieken om de houdbaarheid te 
verlengen. Groen: “Hierbij wordt onder meer 

gekeken naar de mogelijkheden van pasca-
liseren.” Bij pascalisatie worden verpakte 
voedingsmiddelen, zoals vlees, vis, groente 
en fruit onder zeer hoge druk gezet, zodat 
bacteriën en schimmels geen kans krijgen, 
terwijl het product langduriger in het winkel-
schap kan blijven liggen. “Vanuit onze erva-
ring met de mosselkweek weten we dat deze 
techniek daar goed werkt,” aldus Groen. 
“Het effect van pascalisatie op de smaak en 
textuur van vis is echter nog niet bekend. 
Het is dus nog even de vraag hoe de viscel-
len zich houden onder hoge druk.” De eerste 
verse en duurzaam gekweekte vis onder het 
label Vallei vis wordt begin 2013 verwacht.
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De meest succesvolle innovaties vinden vaak plaats op het scheidsvlak van sectoren. Mede 
daarom brengt Syntens regelmatig ondernemers bij elkaar die actief zijn in verschillende 
markten. De ervaring wijst uit dat succesvolle ondernemingen uit uiteenlopende sectoren 
veel van elkaar kunnen leren en de onderlinge kruisbestuiving gebruiken om kansen sneller 
en beter te benutten. Wij noemen dit wel inspirerend verbinden. Zo brachten wij bijvoor-
beeld de marketing managers van Prins & Dingemanse en van Looije Tomaten met elkaar in 
contact. 

oesTers en 
honingToMATen Kiezen 
Voor Andere posiTie 
Binnen de VersKeTen
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Prins & Dingemanse is marktleider op het 
gebied van schelp- en schaaldieren. Bij 
dit Zeeuwse bedrijf vervult Syntens reeds 
jarenlang een adviserende rol. Door een 
oesterthuispakket te ontwikkelen is Prins & 
Dingemanse erin geslaagd om de oester ook 
bij de consument thuis op tafel te krijgen in 
plaats van uitsluitend in de horeca. Looije 
Tomaten is met het zelf ontwikkelde merk 
Honingtomaten® succesvol. Deze honigzoete 
tomaatjes worden exclusief via de groen-
tespeciaalzaak verkocht. Mede dankzij de 
exquise smaak en de luxe uitstraling van het 
merk betaalt de consument graag wat meer 
voor Honingtomaten. 

Nieuwe marketingstrategie
Om uiteenlopende redenen hebben beide 
bedrijven ervoor gekozen om hun marke-
tingstrategie om te gooien. Het resultaat van 
deze koerswijziging is dat zij met hun nieuwe 
proposities een andere positie binnen de 
versketen hebben ingenomen. Zo consta-
teerde Prins & Dingemanse dat de con-
sumptie van oesters voornamelijk beperkt 
bleef tot de horeca omdat mensen het vaak 
best spannend vinden om een oester rauw te 
eten. Daarnaast weet de consument over het 
algemeen niet hoe hij een oester moet ope-
nen, welke culinaire variaties er met oesters 
mogelijk zijn en hoe je deze moet bereiden. 
Deze onbekendheid op meerdere niveaus 
was voor Prins & Dingemanse de aanleiding 
om een oesterpakket te ontwikkelen. Dit 
pakket bestaat uit zes verse oesters, een 
oestervinaigrette en een oestermesje om de 
oester te openen. Een handig oesterboekje, 
inclusief smaakvol recept en advies hoe de 
oester te openen, completeert het pakket. 

Retailer betrekken
Mede door Albert Heijn vanaf het prille begin 
bij de plannen voor het oesterpakket te 
betrekken, werd de vondst van de Zeeuwse 
marketeers onder meer door ’s lands 
belangrijkste retailer in het assortiment 
opgenomen. Onder andere dankzij het orga-
niseren van proeverijen annex demonstraties 
oester openen op de winkelvloer, en aan-
dacht in Allerhande, het culinaire huisma-
gazine van Albert Heijn, heeft de consument 
het oesterpakket omarmd. Inmiddels zijn er 
speciale seizoenspakketten geïntroduceerd, 
evenals een luxe pakket voor de gevorderde 
oestereter. 

Kiezen voor groentespeciaalzaak
Na al een jaar of vijf succesvol het grootwin-
kelbedrijf onder private label te hebben be-
leverd met tros-cherrytomaten, werd Looije 
Tomaten geconfronteerd met de keerzijde 
van het succes. Een van de grotere Engelse 
grootwinkelbedrijven besloot de cherryto-
maten van Looije in te ruilen voor tomaten 
van andere aanbieders. De inwisselbaarheid 
was voor Looije Tomaten aanleiding om na te 
gaan denken over het ontwikkelen van een 
eigen consumentenmerk. Het resultaat was 
een sterke focus op de honingzoete smaak 
en de ontwikkeling van een exclusieve, glos-
sy uitstraling onder de bedachte merknaam 
Honingtomaten. Daarnaast koos het bedrijf 
uit Maasdijk ervoor zich toe te leggen op het 
beleveren van de betere groentespeciaal-
zaak in plaats van het supermarktkanaal. 
Door de Honingtomaten te promoten tijdens 
grote publieksevenementen als bijvoorbeeld 
de Huishoudbeurs en de Libelle Zomerweek, 
en geïnteresseerden te verwijzen naar de 
groentespeciaalzaken die Honingtomaten 
verkopen, creëert Looije Tomaten vraag in 
de winkel. 



De Nederlandse tuinbouwsector wordt het 
afgelopen decennium gekenmerkt door 
schaalvergroting, een sterke focus op kost-
prijsverlaging en een intensivering van de 
concurrentie. De gemiddelde bedrijfsomvang 
is toegenomen bij een lagere winstmarge op 
de geproduceerde producten. Duurzaam-
heid in de tuinbouw betekent het reduceren 

van het verbruik van fossiele brandstoffen, 
het reduceren van de uitstoot van gassen en 
waar mogelijk recycling van grondstoffen. 
De ambitie is om uiteindelijk op een groot 
aantal fronten energieneutraal te zijn. De 
glastuinbouwsector  staat bekend als een 
sector met een sterke focus op procesin-
novatie, waarbij nieuwe en sterk verbeterde 

Technologie en 
duurzAAMheid

Nieuwe recepten duurzame kost?!
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productiemethoden centraal staan. Naast 
deze procesinnovatie is er in aanzienlijk 
geringere mate sprake van marktgerichte 
innovatie. Met andere woorden: veel focus 
op kostprijsverlaging en relatief weinig aan-
dacht voor opbrengstoptimalisatie. 

Robotisering
Een vorm van procesinnovatie is technolo-
gieontwikkeling zoals robotisering en geau-
tomatiseerde interne logistieke systemen. 
Deze procesinnovatie wordt reeds jaren 
toegepast en heeft de (glas)tuinbouw in 
Nederland een innovatief karakter gegeven. 
Veelal is de procesinnovatie gericht op het 
optimaliseren van de productiemethode. 
Een voorbeeld hiervan is het mechaniseren 
van bedrijfsprocessen, waarbij veelvuldig 
repeterende arbeidshandelingen met een 
100% reproduceerbaarheid worden geauto-
matiseerd om zo een voorspelbare output en 
uniformiteit van het product te realiseren. 
Hierdoor ontstaat een betere kostprijsbe-
heersing. Veel procesinnovaties gaan samen 
met productiebesturing, waarbij sensortech-
nologie centraal staat. Voorbeelden van pro-
cesinnovatie in de tuinbouw zijn onder meer 
de ontwikkeling van een plukrobot voor 
de appelteelt en de ontwikkeling van een 
vijzelstoom-installatie, die grond efficiënt en 
snel desinfecteert. 

Duurzaamheidsprojecten
Daarnaast worden in de (glas)tuinbouw 
met regelmaat projecten opgestart, waarbij 
duurzaamheid een cruciale rol speelt. 

Hierbij kan men onder andere denken aan 
een drietal aardwarmte-projecten in het 
Westland, het gebruik van zonne-energie, de 
toepassing van LED-lampen en de produc-
tie van meststoffen met behulp van groene 
stroom. Daarnaast komt ook in de tuinbouw-
sector de biobased economy langzaamaan 
op stoom. Het groeiende gebruik van nieuwe 
producten, zoals biobrandstof, bioplastics 
en kunstmestvervangers, vormt hiervan het 
levende bewijs. 

Meer focus op marktinnovatie
Innovatie binnen de tuinbouwsector zal 
steeds sterker een hoog duurzaamheidska-
rakter krijgen. In 2011 was Syntens inten-
sief betrokken bij verschillende projecten, 
waarbij duurzaamheid centraal staat. Te 
denken valt dan aan de ontwikkeling van het 
concept van ‘Het nieuwe veehouden’ en aan 
het terugdringen van het zoetwatergebruik 
met behulp van de toepassing van bodem-
vochtsensoren op percelen waarop gewas-
sen worden verbouwd. De inzet van UV-licht 
om schimmels te doden als alternatief voor 
chemische gewasbescherming is een ander 
voorbeeld. 

In 2012 zal Syntens zich blijven inzetten om, 
naast het stimuleren van de biobased eco-
nomy en het continueren van procesinnova-
tie, meer nadruk te leggen op marktgerichte 
innovaties. 
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In 2011 heeft Syntens in samenwerking 
met LTO Nederland en Wageningen UR 
zevenmaal een leergang ‘Het nieuwe 
veehouden’ georganiseerd. Doel van de 
leergang was om in relatief korte tijd in 
kleine groepen op zoek te gaan naar ma-
nieren om op het eigen bedrijf een slag te 
maken op duurzaamheidsgebied. Naast de 
melkvee-, pluimvee- en varkenshouders 
zelf participeerden ook adviseurs aan het 
programma. 

leergAng ‘heT nieuwe 
Veehouden’ helpT 
VeehouderijsecTor oM 
duurzAAM Te 
innoVeren
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Het bijzondere aan dit project is dat naar 
oplossingen is gezocht, die goed zijn voor 
zowel de veehouder en de dieren als voor de 
markt en de omgeving. “De deelnemende 
adviseurs hadden een sterk wisselende ach-
tergrond,” licht Syntens innovatieadviseur 
Benedict Persoon toe. “Dit varieerde van een 
dierenarts en een gemeenteambtenaar tot 
een landschapsarchitect en een consulent 
diervoederproducten.” 

Branche-overstijgende innovatiekennis
Door alle expertise van die verschillende 
disciplines te bundelen, was het mogelijk om 
te komen tot oplossingsrichtingen, die niet 
alleen economisch rendabel zijn, maar ook 
bijdragen aan natuur en landschap en het 
dierenwelzijn. De sessies waren erop gericht 
om de persoonlijke ambities van de veehou-
ders scherp te krijgen en deze vervolgens te 
vertalen naar het ideale bedrijf, passend bij 
de individuele ondernemersambitie. De leer-
gang werd afgerond met het opstellen van 
een individueel innovatie-actieplan, waarin 
de route werd uitgestippeld om te komen 
tot het ideale bedrijf. Naast de partners LTO 
Nederland en Wageningen UR heeft Syntens 
bij dit project, behalve kennis over de vee-
houderijsector, met name kruisbestuivende 
expertise over innovatie vanuit andere secto-
ren ingebracht. “De deelnemende veehou-
ders zijn erg enthousiast over dit project,” 
aldus Persoon. “De ontwikkelde plannen 
helpen hen echt om gericht duurzaam te 
innoveren.”

Bedrijf van de toekomst
De leergang van 2011 heeft een schat aan 
conceptuele ideeën opgeleverd om de 
duurzaamheid in de veehouderijsector te 

vergroten. Ter illustratie noemt Persoon het 
bedachte concept van de Harmonystal van 
Jeroen van Eerd. “Dit is een welzijnvriende-
lijk houderijsysteem voor slachtkuikenou-
derdieren. In het huidige systeem zijn dieren 
te ver doorgefokt met als resultaat zeer 
agressieve hennen. Hierdoor zijn natuurlijke 
gedragingen in paringen tussen haan en 
hen nagenoeg weggevallen. Deze pluimvee-
houder wil het oorspronkelijke, natuurlijk 
gedrag van de dieren terugbrengen.” Door 
een aparte speelruimte voor hanen en een 
aparte stofruimte voor hennen te creëren, 
denkt Van Eerd de harmonie tussen de 
dieren te kunnen herstellen. Een ander 
conceptueel plan betreft het idee van pluim-
veehouder Leon Jansen om een bedrijf te 
realiseren, waarbij geen logistieke verplaat-
sing van dieren hoeft plaats te vinden. De 
kern van dit bedrijf van de toekomst is dat 
de dieren van geboorte tot het einde van hun 
leven op dezelfde plek blijven.   

Continuering in 2012
“Met de opgebouwde ervaring van dit project 
ligt er nu een prachtig instrument om ook 
in 2012 met het programma ‘Het nieuwe 
veehouden’ verder te gaan,” aldus Persoon. 
“Ik verwacht dat provincies met een duur-
zame veehouderij-agenda enthousiast zijn 
om de veehouders uit hun provincie te laten 
participeren in de jaargang en hier ook de 
financiële voorwaarden voor willen schep-
pen.” Getuige het feit dat inmiddels aan een 
handvol plannen uit de leergang ‘Het nieuwe 
veehouden’ een stimuleringsbijdrage is 
toegekend in het kader van de SBIR-regeling 
(Small Business Innovation Research), mag 
nog veel moois verwacht worden van de 
leergang.
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2011 was een gedenkwaardig jaar in de historie van het Drentse 
bedrijf Dacom. Op 26 mei werd Dacom na een spannende afval-
race uitgeroepen tot winnaar van de door Syntens georgani-
seerde prestigieuze ‘MKB Innovatie Top 100’. Ruim 1,5 jaar na de 
lancering van de winnende innovatie maken wereldwijd al enkele 
honderden bedrijven gebruik van het door Dacom ontwikkelde 
TerraSen-systeem. Van Rusland tot Egypte. En van Spanje tot 
Zuid-Afrika.

sliM wATer geVen 
AAn gewAssen 
reduceerT 
zoeTwATergeBruiK
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De spil van het TerraSen-systeem bestaat uit 
bodemvochtsensoren. Deze sensoren in de 
grond maken voor akkerbouwers inzichte-
lijk wat de dagelijkse wateropname is in de 
verschillende bodemlagen van het perceel, 
waarop hun gewas verbouwd wordt. Op basis 
van deze informatie bepaalt de boer het op-
timale tijdstip van beregenen. Dit maakt het 
mogelijk om de gewassen te laten groeien 
onder de best mogelijke omstandigheden, 
zonder water te verspillen. 

Terugdringen watergebruik
“Als gevolg van een betere timing is het 
dankzij het TerraSen-systeem mogelijk om 
de productie te vergroten op Nederlandse 
akkers,” legt directeur Janneke Hadders 
van Dacom uit. “In het buitenland wordt in 
droge gebieden vaak gebruik gemaakt van 
grote, permanente beregeningsinstallaties. 
Veiligheidshalve worden de percelen in die 
droge gebieden vaak kletsnat gemaakt. 
Dankzij het werken met het TerraSen-
systeem verwerven de agrariërs in die droge 
gebieden goed inzicht in de wateropname 
in de verschillende bodemlagen. Hierdoor 
kunnen zij de watergift veel beter doseren en 
30 tot 50% besparen op hun watergebruik. 
Daarnaast heeft de verbeterde watergift 
een positief effect op het wortelgestel van 
het gewas, hetgeen de kwaliteit van het 
geoogste product ten goede komt.” Omdat 
maar liefst 70% van het zoetwaterverbruik 
voor rekening komt van de akkerbouw, levert 
de door Dacom ontwikkelde technologie 
een belangrijke bijdrage aan een duurzame 
voedselproductie. 

Nationale overheden en multinationals
Naast individuele boeren mag Dacom 
nationale overheden en multinationals tot 
haar klantenkring rekenen. “In Saoedi-
Arabië loopt nu bijvoorbeeld een pilot met 
80 boeren in opdracht van het ministerie 
van Landbouw aldaar,” weet Hadders. Maar 
ook een multinational als het voedingsmid-
delenbedrijf Pepsico heeft het TerraSen-

systeem van Dacom omarmd. “Pepsico heeft 
een programma om de waterfootprint voor 
haar chipsfabrieken terug te brengen. Het 
TerraSen-systeem helpt hen hierbij.” De 
positieve gebruikerservaringen en vragen 
vanuit de markt hebben ertoe geleid dat 
Dacom op dit moment bezig is om nieuwe 
gebruiksmogelijkheden toe te voegen aan 
het TerraSen-systeem. Hadders: “Klanten 
hebben ons gevraagd of het ook mogelijk is 
om de opname van stikstof en voedingsstof-
fen in de bodem te meten. Hier werken we 
op dit moment hard aan.” 

In een stroomversnelling gebracht
Het winnen van de ‘MKB Innovatie Top 100’ 
heeft het succes van het TerraSen-systeem 
volgens Hadders in een flinke stroom-
versnelling gebracht. “De winst heeft ons 
enorm veel publiciteit opgeleverd. Dat was 
echt overweldigend. Van alle vakbladen 
tot aan landelijke media zoals het Refor-
matorisch Dagblad en het NRC hebben er 
aandacht aan besteed. En als een ander over 
je product vertelt dat het goed is, krijgt de 
boodschap toch een objectievere lading dan 
dat je dit zelf uitdraagt.” Ook merkt Hadders 
dat Dacom na de winst vaker wordt benaderd 
door derden met verzoeken om samenwer-
king. “Bovenal is het een prachtige blijk van 
waardering voor onze medewerkers,” zo 
ervaart Hadders. “We zien nu bijvoorbeeld 
ook dat het makkelijker is om een vacature 
in te vullen.”De directeur van Dacom is blij 
met de rol die Syntens heeft gespeeld in het 
succes van het TerraSen-systeem. “Voor 
MKB-ondernemingen is het best moeilijk 
om innovatieprojecten te realiseren. Syntens 
heeft ons goed geholpen om dit financieel 
haalbaar te maken. Daarnaast heeft Syntens 
met de organisatie van de ‘MKB Innovatie 
Top 100’ een evenement van allure gecre-
eerd, waarmee het MKB goed onder de 
aandacht wordt gebracht. Dit doet Syntens 
zeer professioneel met behulp van enkele 
andere grote partijen. 
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Het Wageningse bedrijf Clean Light heeft een procedé ontwikkeld, waarbij het mogelijk is 
om met behulp van UV-licht schimmels te doden. Hiermee is het een goed alternatief voor 
de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Nadat oprichter Arne Aiking aanvan-
kelijk veel scepsis moest overwinnen, wordt zijn UV-concept - mede met hulp van Syntens 
- inmiddels door steeds meer telers omarmd. 

cleAn lighT werpT 
nieuw lichT op 
gewAsBescherMing

Aikings procedé maakt het mogelijk om 
schimmels te doden met de inzet van 
slechts 5 millijoules aan UV-licht. Omdat de 
wetenschap er lang van uitging dat hiervoor 
een dosering van 250 millijoules benodigd 
was, heeft Aiking aanvankelijk veel scepsis 

moeten overwinnen om partijen te interes-
seren voor zijn innovatie. Zijn methode gaat 
er vanuit dat de schimmel wordt bestreden 
in de kiemfase, nog voordat de schimmel 
het gewas binnendringt en nieuwe sporen 
maakt. “En dan kun je volstaan met een zeer 
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lage dosering,” zo heeft Aiking in de praktijk 
aangetoond. “Voorwaarde is dan wel dat de 
behandeling zeer regelmatig wordt toege-
past, bij voorkeur dagelijks of eenmaal in de 
48 uur, afhankelijk van het schimmelsoort.”

Hoog geautomatiseerde teeltbedrijven
Volgens Syntens innovatieadviseur Paul 
Asselbergs betekent dit dat toepassing van 
deze vorm van UV-gewasbescherming zich 
vooral leent voor hoog geautomatiseerde 
teeltbedrijven. Teeltbedrijven die werken 
met beweegbare teeltsystemen vormen 
het ideale uitgangspunt om de methode 
van Clean Light in te zetten. Aiking: “Op die 
bedrijven beschikt de teler al over de ideale 
infrastructuur. Hij kan de planten dagelijks 
geautomatiseerd langs de UV-lampen laten 
lopen. Met een betrekkelijk geringe inves-
tering in UV-poorten, waar de planten langs 
gevoerd worden, kan de teler deze methode 
effectief inzetten.” Andere toepassingsmo-
gelijkheden zijn de inzet van UV-spuitro-
botten en spuitbomen. Ook is het mogelijk 
om na de oogst te behandelen, bijvoorbeeld 
door UV-lampen op de sorteermachine aan 
te sluiten. Op deze manier kan de teler voor-
komen dat er schimmel op bijvoorbeeld de 
bloemen ontstaat tijdens het transport. 

Geloof in potentie
Innovatieadviseur Asselbergs heeft altijd 
geloofd in de potentie van het concept van 
Aiking. “Het is zonder meer een fantastische 
vinding. Het sluit goed aan bij de trend waar-
bij de inzet van chemische gewasbescher-
ming steeds meer aan banden wordt gelegd. 
Anderzijds is het een middel voor agrarisch 
ondernemers om kosten te reduceren en 

de kwaliteit te verhogen. Bovendien heb je 
de zekerheid dat er geen residu achterblijft 
op de planten en breng je geen extra vocht 
in de kas, in tegenstelling tot conventionele 
bestrijdingsmethoden.” 

Brede advisering
Aiking constateert tot zijn tevredenheid dat 
steeds meer telers overgaan tot het werken 
met het UV-concept van Clean Light. Deze 
marktacceptatie staat in schril contrast met 
de scepsis, die hij aanvankelijk op zijn weg 
vond. “ Zonder hulp van Syntens zouden we 
niet zo snel gegroeid zijn. In een periode 
waarin de levensvatbaarheid van het concept 
al wel wetenschappelijk was bewezen, maar 
nog moest worden geaccepteerd, schaarde 
Syntens zich al achter ons initiatief. Ze 
hebben ons breed geadviseerd en met hun 
uitgebreide netwerk op verschillende fronten 
geholpen. Van patentering tot het leggen van 
contacten met afnemers. 

Internationale acceptatie
Zonder Syntens, zou het ons bijvoorbeeld 
nooit zijn gelukt om zaken te doen op de 
Franse markt. Ook in Japan en Korea heb-
ben we hier profijt van gehad. In dat soort 
landen helpt het als je kunt aangeven dat 
een gerenommeerde organisatie als Syntens 
achter je product staat. Dat heeft echt 
deuren voor ons geopend.” Mede naar aan-
leiding van een Syntens-publicatie is Clean 
Light recent benaderd door bloemenveiling 
FloraHolland, die mogelijkheden ziet om 
met behulp van het UV-procedé het Botrytis-
probleem in de sierteeltketen op te lossen 
en de kwaliteit van de Nederlandse export te 
waarborgen.



In 2050 zal het aantal mensen op onze 
planeet met bijna 50% zijn gegroeid tot ruim 
9 miljard bewoners. Naast het vergroten van 
de voedselproductie zal ook het terugdrin-
gen van de verspilling helpen om al deze 
monden te kunnen blijven voeden. In Neder-
land wordt op jaarbasis naar schatting circa 
4 miljard euro aan voedsel verspild. Ruwweg 

de helft hiervan komt voor rekening van de 
consument, die vaak meer koopt dan de 
hoeveelheid die daadwerkelijk wordt gecon-
sumeerd in het eigen huishouden. Daarnaast 
gaat een substantieel deel van het voedsel 
verloren binnen de productieketen zelf, bij 
het proces van oogst, logistiek en verwer-
king van voedingsmiddelen.

VoedselVerspilling

wat geeft meer toekomst? gezonde producten of weinig investeren
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Het laatste decennium heeft voorgesneden 
en voorverpakte verse groente enorm aan 
populariteit gewonnen. Het nadeel hier-
van is dat bij de productie een substantiële 
reststroom ontstaat, die veelal eindigt in de 
biovergister of in de verbrandingsoven.
Maar ook bij teeltbedrijven in de glastuin-
bouw ontstaan reststromen. Producten, zo-
als paprika en tomaat, die niet voldoen aan 
het schoonheidsideaal, bereiken veelal de 
supermarkt niet. Cosmetische aspecten pre-
valeren boven smaak, die bij deze producten 
met een ‘plekje’ of  ‘vergroeiing’ over het 
algemeen echter net zo goed is. In toene-
mende mate wordt geïnvesteerd om dit soort 
reststromen op een andere wijze alsnog te 
verwaarden tot humaan consumptie-artikel. 
Zo gebruiken enkele telers in het Westland 
bijvoorbeeld licht beschadigde tomaten om 
salsasaus en verse tomatensoep te produce-
ren. Ook binnen de voedingsmiddelenindus-
trie wordt steeds meer het accent gelegd op 
het voorkomen van reststromen.

Ons land heeft zich gecommitteerd aan het 
verminderen van de voedselverspilling met 
20% in 2015. Alhoewel deze doelstelling 
ambitieus is, is het realiseren ervan pure 
noodzaak. Een steun in de rug hierbij komt 
vanuit Brussel, waar de Europese commis-
sie 2014 heeft uitgeroepen tot ‘het jaar van 
het verminderen van de voedselverspilling’. 
Ook in 2012 zal Syntens partijen met zijn 
kennis, expertise en netwerk dan ook graag 
ondersteunen om de voedselverspilling 
terug te brengen. Zogenaamde ‘no waste 
dinners’ kunnen hierbij als waardevolle 
eye-opener fungeren. Een initiatief zoals het 
terugdringen van de voedselverspilling in het 
Máxima Medisch Centrum, door de introduc-
tie van een ‘a la carte’-concept, verdient alle 
waardering.
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In de hedendaagse maatschappij lijkt geen plaats voor voedingsproducten met een vlekje of 
een plekje. De schappen van supermarkten en groentespeciaalzaken worden gedomineerd 
door glimmende en eenvormige producten. Daarnaast gaat een belangrijk deel van het 
groente en fruit verloren in de keten van de voedselverwerkende industrie. Syntens was in 
2011 enkele malen actief betrokken bij het organiseren van een zogenaamd ‘no waste din-
ner’. Het doel ervan was om te laten zien dat het goed mogelijk is om een heerlijke maaltijd 
te bereiden zonder een deel van de ingrediënten te moeten weggooien. 

Meer MeT Minder 
dAnKzij ‘no wAsTe dinner’ 
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Syntens-innovatieadviseur John van Kessel 
gaat zelfs nog een stap verder. “Met voed-
selresten van vers voedsel kun je heerlijke 
gerechten bereiden.” Het is een subtiele 
verwijzing naar het hoge percentage verse 
voedingsproducten dat om cosmetische 
redenen het winkelschap niet haalt. “Een 
komkommer moet mooi recht zijn en een 
tomaat mag geen scheurtje vertonen,” weet 
Van Kessel. “Terwijl het afwijkende uiterlijk 
van deze producten echt geen afbreuk doet 
aan de smaak.” Bij sommige producten valt 
naar schatting tot wel 20% van het teelt-
volume in deze categorie. “Tel hierbij op 
de stroom voedselafval die ontstaat bij het 
verwerken van bijvoorbeeld voorgesneden 
en verpakte groenten, toch al snel zo’n 25%, 
en er is sprake van een groot besparingspo-
tentieel.” 

Creatieve topkoks 
Deze uitgangspunten vormden de belang-
rijkste ingrediënten voor de organisatie van 
enkele spraakmakende ‘no waste dinners’. 
Zo vormde De ‘Glazen Ruimte’  in Maarssen 
op 19 april het decor voor de kickoff van het 
EL&I-programma met een ‘no waste dinner’ 
bereid door enkele bekende chefkoks. Circa 
350 mensen ondervonden die avond aan 
den lijve hoe lekker gerechten kunnen zijn 
die zijn bereid van voedingsproducten, die 
normaal de winkel niet halen. Topchef Niven 
Kunz leefde zich uit met varkenswangetjes. 
Deze lekkernij bevindt zich aan de bin-
nenkant van de varkenskop, die normaliter 
wordt uitgebeend ten behoeve van de dier-
voederindustrie. Nick Bril gaf bovenmaatse 
oesters een tweede kans, terwijl Jonathan 
Karpathios een heerlijk gerecht bereidde uit 
doorgedraaide groenten. De bekende TV-kok 
Rudolph van Veen tot slot gebruikte brood, 
dat niet meer vers was, voor een smaakvol 
dessert. 

Enthousiaste reacties
Alle genodigden waren unaniem zeer en-
thousiast over het sterrenmenu, terwijl de 
chefkoks zelf er veel plezier aan beleefden 
om van ‘tweederangs’ voedingsproducten 
iets lekkers te bereiden. Later in het jaar 
herhaalde Syntens het idee van het ‘no 
waste dinner’ tijdens een jaarbijeenkomst 
van de ‘Verskenners’. Ook de leden van deze 
vereniging, die bestaat uit DGA’s en mana-
gers uit de vers foodsector, waren lovend 
over het principe en de kansen, die het biedt 
om de voedselverspilling terug te dringen. 

Anders denken
“Dit soort initiatieven helpt bij het vinden 
van oplossingen voor reststromen,” stelt 
Van Kessel. “Het laat zien dat je met wat 
creativiteit veel kunt bereiken. Het maakt 
ook duidelijk dat we soms met andere ogen 
naar bestaande zaken moeten kijken.” De 
innovatieadviseur noemt als voorbeeld het 
ophalen van reststromen bij de verwerkende 
industrie. “Veel ondernemers zijn hieraan 
gewend geraakt en beschouwen het als van-
zelfsprekend dat je een rekening ontvangt 
voor het ophalen en voor de afvalverwerking. 
Dan is het toch prachtig als je een initiatief 
als ‘Puur Tomaat’ ziet ontstaan. Deze telers 
van trostomaten verwerken hun reststromen 
tot tomatensap, soep en salsasaus en zoe-
ken gericht naar het toekennen van waarde 
aan hun reststroom.”
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Stimulans tot eten
Het Máxima Medisch Centrum koos er reeds 
in 2009 voor om de bereiding van maaltij-
den uit te besteden. In tegenstelling tot wat 
gangbaar is binnen de ziekenhuiswereld, 
kunnen patiënten dankzij de introductie van 
het à la carte concept  nu vanuit hun bed be-
slissen wat ze willen eten en hoeveel. DMC 
Maaltijdservice levert de maaltijdelementen, 
die door deskundige voedingsassistenten 
aan de patiënten worden geserveerd. Hierbij 
wordt gebruikt gemaakt van speciale maal-
tijdwagens, waarin de elementen onafhan-
kelijk van elkaar verwarmd kunnen worden. 

De maaltijden worden aan het bed - en naar 
wens van de patiënt – samengesteld, gepor-
tioneerd en op een aantrekkelijke manier 
opgediend. Dit alles draagt bij aan een veel 
positievere patiëntbeleving bij het nuttigen 
van de maaltijd in het ziekenhuisbed. Onder-
zoek van Wageningen UR Food & Biobased 
Research heeft aangetoond dat dit maaltijd-
concept zeer goed scoort op het gebied van 
voedselverspilling. Voorheen belandde 42% 
van de maaltijden in de prullenbak, na de 
introductie van ‘Max à la carte’ is dit percen-
tage spectaculair gedaald tot slechts 2,2%. 

Syntens is nauw betrokken bij MKB-initiatieven die leiden tot het terugdringen van voed-
selverspilling. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een ‘à la carte’ service voor 
patiënten in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven. Syntens sparde met 
DMC Maaltijdservice uit Lekkerkerk over de strategische richting van het idee en koppelde 
de maaltijdverstrekker aan ‘Puur Tomaat’, een initiatief van enkele trostomatentelers uit het 
Westland. Vanuit het oogpunt van voedselverspilling is het resultaat van dit project indruk-
wekkend. DMC gebruikt nu resttomaten van ‘Puur Tomaat’ bij de bereiding van sauzen. 
Daarnaast wordt er dankzij de ‘Max à la carte’ service veel minder voedsel weggegooid in 
beide ziekenhuizen. 

inTroducTie à lA cArTe 
concepT dringT 
VoedselVerspilling
in MáxiMA zieKenhuis 
fors Terug
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Grote financiële besparing
Het maaltijdconcept heeft niet alleen po-
sitieve effecten op het gebied van voedsel-
verspilling en beleving. Ook financieel zijn 
er indrukwekkende resultaten geboekt. In 
beide ziekenhuizen samen wordt dankzij het 
nieuwe concept € 450.000 bespaard op de 
maaltijdkosten. Daarnaast zijn de relevante 
facilitaire kosten eveneens met € 450.000 
gedaald. Naast de reductie in voedselverspil-
ling is ook de waardering van de maaltijden 
door de patiënten met sprongen omhoog 
gegaan, van een rapportcijfer 6 naar een 8. 
Ook de tevredenheid van de voedingsassis-
tenten in het Medisch Centrum is substanti-
eel verbeterd.

Verlagen van zorgkosten
Een andere interessante invalshoek is de 
impact van goede voeding op de gezondheid. 
Een substantieel percentage van (vooral 

oudere) patiënten start met ondervoeding 
aan een behandeling. Dit heeft een nega-
tieve invloed op zowel de herstelcapaciteit 
van de patiënt als op het gevoel van welzijn. 
Door een duidelijk betere voedselkwaliteit 
en beleving wordt er door de patiënt beter 
gegeten. Verder onderzoek zal mogelijk 
duidelijk maken dat de zorgkosten hierdoor 
dalen omdat de patiënt eerder behandeld 
kan worden, sneller herstelt en korter in het 
Medisch Centrum verblijft. 

In navolging van het Máxima Ziekenhuis is 
het à la carte concept in januari 2012 ook 
uitgerold bij het Leids Universitair Medisch 
Centrum in Leiden. Daarnaast is DMC 
Maaltijdservice in gesprek met meerdere 
ziekenhuizen en zorginstellingen. 
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Biesheuvel Knoflook is gespe-
cialiseerd in de teelt, bewaring 
en verwerking van verse 
knoflook. Verse knoflook voor 
de export moet er uit zien om 
door een ringetje te halen. 
Eigenaar Arjan Biesheuvel 
dacht na over het opwaar-
deren van de stroom verse 
knoflook, die niet voldoet 
aan dit schoonheidsideaal. 
Hij vond de oplossing in het 
maken van knoflookpuree. 
Het resultaat is een product, 
dat breed gewaardeerd wordt 
om de exquise smaak. Bovendien 
genereert Biesheuvel Knoflook 
met deze puree een hogere 
marge dan op de reguliere 
verse knoflook. 

Verse 
nederlAndse 
KnoflooK Als 
ingrediënT 
Voor 
superieure 
KnoflooKpuree
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Inspelen op gemak
Daarnaast speelt teler Biesheuvel volgens 
adviseur Jansma slim in op gemak. “Vooral 
in de horeca is het voor koks prettig dat ze 
geen knoflook meer hoeven te pellen en 
kunnen volstaan met een lepel verse knof-
lookpuree in de pan. Het scheelt veel werk.” 
Jansma adviseerde Biesheuvel om zich met 
de knoflookpuree in te schrijven voor deel-
name ‘De smaak van NL’, een door Syntens 
georganiseerde culinaire competitie voor 
producten van eigen bodem. De ondernemer 
uit Wieringermeer kwam uiteindelijk tot de 
finale en vond veel inspiratie in de deelname 
aan het prestigieuze evenement. Jansma: 
“Je komt ineens in een compleet nieuwe we-
reld terecht waarin alles draait om smaak. 
De contacten met andere deelnemers en 
met goede koks hebben teler Arjan geïnspi-
reerd om verder te gaan op de ingeslagen 
weg. Het heeft hem ook doen besluiten 
om op een andere manier naar buiten te 
treden. De website is compleet aangepast en 
Biesheuvel Knoflook maakt inmiddels actief 
gebruik van social media, zoals Twitter.” 

Communicatiewaarde van verpakking
Biesheuvel en Jansma hebben over een 
veelheid van onderwerpen met elkaar 
gespard, onder meer over de verpakking 
van de puree. Jansma bracht de knoflook-
teler hierbij onder meer in contact met een 
gespecialiseerd verpakkingsbedrijf. Jansma: 
“Bij de ontwikkeling van een verpakking 
is het raadzaam om de ideale klant in het 
achterhoofd te houden. De verpakking en 
het etiket hebben een grote communicatieve 
waarde. Het is dus zaak daar zo slim moge-
lijk gebruik van te maken.” Met de smaak 
van de knoflookpuree zit het wel goed. In 
een uitzending van de Keuringsdienst van 
Waarde in september 2011 verkoos topkok 
Alain Caron het uitgangsproduct voor de 
puree, de verse knoflook van Biesheuvel, tot 
de knoflook met de beste smaak. 

Van de Nederlandse knoflookproductie 
wordt 98% geëxporteerd. Aan de andere kant 
is de knoflook die wij hier kopen vaak af-
komstig uit China. Het betreft vrijwel zonder 
uitzondering gedroogde knoflook. Volgens 
Biesheuvel is het belangrijkste kenmerk van 
verse knoflook dat het een frissere en zach-
tere smaak heeft dan gedroogde. “Dit merk 
je vooral in gerechten, waarin knoflook rauw 
wordt verwerkt, zoals salades. Daarnaast 
zijn de verse teentjes sappiger en kun je de 
bol in zijn geheel gebruiken, inclusief de 
groene steel. Een ander belangrijk voordeel 
van verse knoflook is dat deze dankzij de 
milde smaak nauwelijks een walm van de 
adem oplevert.” 

Onzichtbaar verwerken
Nadat Biesheuvel een machine had ge-
kocht om de knoflookpuree te produceren, 
kwam hij in contact met innovatieadviseur 
Arjan Jansma van Syntens. “Die ‘visueel’ 
tweede kwaliteit knoflook heeft net zo’n 
goede smaak als de eerste kwaliteit, maar 
kent vaak kleine beschadigingen, waardoor 
ze puur vanuit cosmetische overwegingen 
niet goed geschikt zijn voor verkoop,” weet 
Jansma. “Het idee van teler Arjan Biesheu-
vel om deze tweede kwaliteit onzichtbaar te 
verwerken in een afgeleid product, de puree, 
is dan ook een uitstekende gedachte.” Naast 
de uitmuntende smaak biedt de knoflookpu-
ree van Biesheuvel meer voordelen. Andere 
knoflookpuree wordt over het algemeen 
gemaakt van slechts 20 à 30% verse knof-
look. Daarnaast bestaat die puree vooral 
uit gedroogde knoflooksnippers, water en 
verschillende E-nummers. De knoflook-
puree van Biesheuvel is gemaakt van bijna 
100% verse knoflook. Door de toevoeging 
van natuurlijke ingrediënten, zoals een klein 
beetje zeezout en citroenzuur is de puree 
lang houdbaar. 



Gezonde voeding krijgt steeds meer aan-
dacht in de hedendaagse maatschappij. Dat 
heeft vooral te maken met de toenemende 
vergrijzing en het feit dat mensen er waarde 
aan hechten om gezond oud te worden. Het 
past in het beeld van een wereld waarin 
imperfecties nauwelijks meer getolereerd 
worden. Dit is al het geval bij uiterlijke onvol-
komenheden, die steeds vaker met cosme-

tische ingrepen worden gecorrigeerd. Laat 
staan bij zaken, die welzijn en gezondheid 
echt raken. Het belang van gezonde voeding 
als cruciale bouwsteen voor een vitaal lijf en 
leden wordt steeds breder erkend. Daar-
naast wordt er vanuit de insteek gezonde 
voeding steeds meer gediversifieerd naar 
doelgroepenvoeding, zoals bijvoorbeeld voor 
sporters of mensen met een allergie.

duurzAMe en
gezonde Voeding

oplossingsgericht over de grens kijken
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Gezonde voeding als businesskans
Ook in het bedrijfsleven wordt gezonde voe-
ding steeds meer als kans ontdekt. Syntens 
stimuleert ondernemers in de agrarische 
sector om duurzaam te vernieuwen op het 
aspect van gezonde voeding. Kennisvalori-
satie vormt hierbij een belangrijk uitgangs-
punt. De inspanningen van Syntens zijn er 
dan ook deels op gericht om opinieleiders, 
met een voorbeeldfunctie, bij elkaar te 
brengen. En van hieruit een olievlek-effect 
op gang te brengen. MKB-ondernemers 
ervaren het echter vooralsnog als een 
probleem om de gezonde aspecten van 
voeding in conceptvorm goed naar voren te 
brengen en tegelijkertijd het eigen product 
in de ogen van de consument te differentië-
ren van andere aanbieders. Het gegeven dat 
gezondheidsclaims slechts gecommuniceerd 
kunnen worden als wetenschappelijk een 
onomstotelijke relatie is aangetoond tussen 
product en gezondheid, speelt hierbij een 
complicerende factor. 

Gezondheid communiceren
Syntens heeft hierop geanticipeerd met de 
organisatie van diverse Design Pressure 
Cooker sessies. Hierbij zijn tientallen onder-
nemers uit de agrarische sector samenge-
bracht met ontwerpers. Samen bedachten 
en ontwikkelden zij ontwerpen, waarbij 
juist de gezondheidsaspecten direct uit de 
verpakking spreken. Een mooi voorbeeld 
vormt het oranje paprika-ijs, dat in 2011 tot 
winnaar van ‘De Smaak van NL’ is uitge-
roepen en waarvoor twee onconventionele 

verpakkingsvormen zijn ontwikkeld. Dit ijs, 
dat voor 60% uit paprika bestaat en gluten-
vrij is, vormt het levende bewijs dat gezond 
ook lekker kan zijn. De culinaire wedstrijd 
‘De Smaak van NL’, die door Syntens wordt 
georganiseerd, ontwikkelt zich steeds meer 
tot een platform waar smaak en gezondheid 
elkaar vinden. 

Veel vooruitgang
Ook in 2011 is op een breed front voor-
uitgang geboekt als het gaat om gezonde 
voeding. Denk dan bijvoorbeeld aan het 
stimuleren van gezonde tussendoortjes met 
natuurlijke ingrediënten of het onder de aan-
dacht brengen van groente als gezonde voe-
ding. Maar ook aan het tegengaan van on-
dervoeding in de zorgwereld, waardoor het 
medicijngebruik kan worden gereduceerd. 
En ook de sterk toegenomen traceerbaar-
heid van geteelde groenten en fruit draagt bij 
aan een verhoging van de gezondheidsper-
ceptie. Ook in 2012 zet Syntens onvermin-
derd in op het stimuleren van initiatieven, die 
een impuls geven aan gezonde voeding. Een 
mooi voorbeeld vormt het bedrijf Be-leaf dat 
van biologisch geteelde paprika en tomaat 
zelf jam produceert. Maar ook bij andere 
vruchtgroenten vinden veelbelovende initia-
tieven plaats waar Syntens bij betrokken is.



Agrofood

36

De E-HEC crisis heeft in 2011 ondubbelzinnig de kwetsbaarheid van 
de AGF-sector blootgelegd. Een dramatische val van het consumen-
tenvertrouwen leidde tot een ongekende omzetderving voor veel 
groentetelers. Voor Syntens was de E-HEC crisis aanleiding om een 
workshop voor telers te organiseren, waarin werd gesproken over 
de mogelijkheden om je als ondernemer in de tuinbouwsector beter 
te wapenen tegen dit soort onverwachte gebeurtenissen. 

e-hec Als 
Vliegwiel Voor 
crisisMAnAgeMenT
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De Demokwekerij in Honselersdijk vormde 
eind augustus 2011 het decor voor deze 
goed bezochte bijeenkomst. Tijdens de 
bijeenkomst gaven twee sprekers hun visie 
op de E-HEC crisis en de lessen, die hieruit 
getrokken kunnen worden. Auke Heins van 
het GroentenFruit Bureau ging in zijn voor-
dracht in op de strategische uitdagingen, 
die de E-HEC crisis kwekers biedt. Com-
municatiespecialist Bregje Paulussen, die 
veel ervaring heeft met crisis-management, 
liet vooral zien welke mogelijkheden social 
media bieden om bij crisis te communiceren 
met de consument. 

Levendige discussie
Alle deelnemers aan de workshop was voor-
af duidelijk gemaakt dat de bijeenkomst niet 
op voorhand oplossingen zou aandragen, 

maar dat die vooral zouden moeten ontstaan 
uit de discussies rondom het programma. 
Uit de voordrachten van Heins en Paulussen 
en uit de levendige discussies die ontston-
den, distilleerde Syntens een lijst met tien 
tips voor ondernemers. Door deze tien tips 
breed onder de aandacht te brengen binnen 
de tuinbouwsector, heeft Syntens niet alleen 
beoogd om ondernemers concrete handvat-
ten te geven in geval van crisis-situaties, 
maar bovenal ook om het onderwerp sector-
breed top-of-mind te houden. 
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MKB verbinden met kennisinstellingen
Naast de top van het bedrijfsleven in dit 
marktsegment waren bij deze bijeenkomst 
ook vertegenwoordigers aanwezig van een 
brede groep organisaties en instellingen, 
die op de een of andere manier raakvlakken 
hebben met dit thema, zoals onder meer 
de Universiteit Maastricht, de Provincie 
Limburg en Noord-Brabant, ZLTO, Greenport 
Venlo, Wageningen UR en het LIOF. Volgens 
Syntens-innovatieadviseur Monique Allers, 
die nauw betrokken is bij dit project, wordt 
met dit project nadrukkelijk beoogd om de 
twee topsectoren Food en Health met elkaar 
te verbinden. “Tijdens de kick-off hebben we 
met alle aanwezigen de contouren bespro-

ken van het traject dat we willen opzetten 
met ondernemers, intermediairs, kennisin-
stellingen en overheden op het gebied van 
voeding en gezondheid.” 

Behoefte peilen
Daarnaast is de kick-off gebruikt om te 
peilen op welke specifieke onderdelen de 
behoefte ligt als het gaat om innoveren op 
het scheidsvlak van voeding en gezondheid. 
“Het is mooi om te zien dat er tijdens deze 
eerste bijeenkomst al volop verbindingen 
werden gelegd tussen de deelnemende 
partijen onderling,” aldus Allers. “De bijeen-
komst bevestigde ons in onze overtuiging dat 
er behoefte bestaat aan een platform voor 

In het najaar van 2011 is Syntens in de regio Zuid-Oost Nederland gestart met het opzetten 
van een Healthy Food project. Het doel van dit project is om bedrijven in deze regio te stimu-
leren en te helpen met innoveren op dit belangrijke thema. Daarnaast wordt ingezet op het 
stimuleren van kennisdeling, zowel tussen MKB-bedrijven in de agrifoodsector onderling, 
als tussen ondernemers en kennisinstellingen. Op 14 december 2011 vond de kick-off van 
dit project plaats tijdens een interactieve ontbijtbijeenkomst bij Scelta Institute te Venlo. 

iniTiATief heAlThy 
food plAn sTiMuleerT 
innoVATie op heT geBied 
VAn gezonde Voeding
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MKB-bedrijven, waarin deze thema’s sa-
menkomen.” Syntens beoogt met dit project 
een honderdtal MKB-bedrijven in Zuid-Oost 
Nederland te inspireren en te helpen met 
innoveren op dit innovatiethema. “Wij schat-
ten de totale projectomvang van het geheel 
aan innovaties, die dit initiatief kan opleve-
ren, hoog in,” aldus Allers. “Wij zijn ervan 
overtuigd dat de sterke ontwikkeling van 
Greenport Venlo ertoe kan bijdragen dat veel 
relevante kennis op het vlak van gezonde 
voeding wordt ontsloten voor MKB-onder-
nemingen in de agrifoodsector. Daarnaast 
gaat ook van de Floriade 2012, die in Venlo 
plaatsvindt, een stimulerende werking uit.” 

Uitdagende werkomgeving
Het project Healthy Food heeft een concreet 
vervolg gekregen op 28 en 29 maart 2012. 
Op 28 maart is een selectie van agrifood-
ondernemers betrokken bij dit project. Hun 
enthousiaste reacties zijn vervolgens de dag 
erna gedeeld tijdens een bijeenkomst met 
kennis- en onderwijsinstellingen. Allers: 

“Met dit project willen we niet alleen de kloof 
tussen MKB-bedrijven en kennisinstellingen 
verkleinen, maar willen we ook het MKB 
positioneren als een uitdagende werkom-
geving voor hoog gekwalificeerde jonge 
mensen met een agrifood-achtergrond.” De 
eerste concrete initiatieven zijn inmiddels al 
van de grond gekomen. Zo is er een cluster 
gevormd van telers van blauwe bessen, die 
een veronderstelde gezonde werking heb-
ben. Daarnaast is er afstemming met de 
faculteit Health Medicine and Life Sciences 
van Universiteit Maastricht over de moge-
lijkheden om studenten te betrekken bij dit 
initiatief. “Vanuit wet- en regelgeving mag je 
niet zomaar roepen dat een product gezond 
is,” weet Allers. “De relatie tussen specifieke 
bestanddelen als bijvoorbeeld lycopeen en 
gezondheid is moeilijk wetenschappelijk te 
onderbouwen. Hier is nog veel onderzoek 
voor nodig.”   
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Het biologisch glastuinbouwbedrijf Be-leaf uit ’s-Gravenzande 
behoorde in 2010 tot de deelnemers aan het  door Syntens 
georganiseerde evenement ‘De Smaak van NL’. De mosterdsla 
van Be-leaf kwam door de voorronde, maar schopte het niet 
tot de landelijke finale. De deelname aan de culinaire compe-
titie heeft Marlies Neef van Be-leaf echter geïnspireerd om 
buiten bestaande kaders te denken. Het resultaat is de intro-
ductie van zelf gemaakte biologische paprika- en tomatenjam.   

Be-leAf 
geloofT 
in zelf- 
geMAAKTe
Biologische 
pApriKA- en 
ToMATenjAM
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Op het bedrijf, dat is gelegen tegen de dui-
nen van het Noordzeestrand, wordt jaarrond 
volledig biologisch en SKAL-gecertificeerd 
rucola, radijs, veldsla en  bladselderij ge-
teeld, evenals tomaten, paprika en een rijke 
schakering aan babyleafsoorten, waaronder 
red chard, bindsla, lollo bionda, lollo rossa 
en eikenbladsla. Begin 2010 kwam Neef 
in contact met innovatieadviseurs Egon 
Coolen en Ariëlle de Jong van Syntens, die 
de ondernemersvrouw uit ’s-Gravenzande 
adviseerden om het eigen bedrijf eens 
opnieuw tegen het licht te houden. Neef: 
“Samen hebben we alle kansen, bedreigin-
gen, sterktes en zwaktes voor ons bedrijf in 
kaart gebracht en onze visie op de toekomst 
op papier gezet.”

Kansen voor productontwikkeling
In deze toekomstvisie stond met name het 
integreren van duurzaamheid binnen het ei-
gen bedrijf centraal. Neef vindt het opvallend 
dat de exercitie met Syntens tevens uitwees 
dat er mogelijkheden lagen op het gebied 
van productontwikkeling. “Hier wilde ik ei-
genlijk altijd al iets mee. In periodes waarin 
het aanbod groter is dan de vraag, moet 
je eigenlijk in staat zijn om het geteelde 
product, per definitie met een beperkte 
houdbaarheid, te bewaren en te verwerken 
in andere producten, zoals bijvoorbeeld 
stamppotten, soepen en jams.” Een gebrek 
aan tijd en onbekendheid met het proces van 
productontwikkeling stonden de innovatie-
wens echter in de weg. Op aanraden van de 
innovatieadviseurs maakte Be-leaf een start 
met het integreren van duurzaamheid bin-
nen het bedrijf door het inkopen van groene 
stroom en elektriciteit. Daarnaast schreven 
de adviseurs een innovatie-actieplan voor 
Be-leaf. 

Anders kijken naar eigen product
Op aanraden van adviseur De Jong schreef 
Neef zich met de mosterdsla van Be-Leaf 

in voor deelname aan ‘De Smaak van NL’. 
De deelname aan deze culinaire wedstrijd 
heeft Neef geleerd om met andere ogen 
naar het eigen product te kijken. Alhoewel 
Be-leaf om teelttechnische redenen de teelt 
van mosterdsla beëindigd heeft, heeft de 
deelname aan de culinaire competitie en het 
bijwonen van de finale van ‘De Smaak van 
NL’ Neef gestimuleerd om verder te gaan 
met productontwikkeling. Uiteindelijk viel de 
keus op het maken van paprika- en toma-
tenjam. “Gezien de langere houdbaarheid 
is dit iets minder complex dan het maken 
van bijvoorbeeld stamppotten of soepen,” 
licht innovatieadviseur De Jong toe. “In de 
jam kun je uitstekend producten verwerken, 
die weliswaar kwalitatief top zijn, maar qua 
vorm een kleine afwijking hebben,” zo stipt 
De Jong de praktische insteek van het jam 
maken aan. 

Geen dagelijkse kost
Neef is blij met de betrokkenheid en experti-
se van De Jong. “Een nieuw product ontwik-
kelen is voor ons geen dagelijkse kost. Ga er 
maar aan staan. Ogenschijnlijk eenvoudige 
zaken als welke informatie er op het etiket 
moet staan, blijken vaak niet zo simpel als 
je denkt. Ariëlle heeft me met haar achter-
grond in de levensmiddelentechnologie en 
het netwerk van Syntens steeds in contact 
kunnen brengen met de juiste instanties.” 



Eiwitten vormen een onmisbaar bestand-
deel van goede voeding. Het zijn belangrijke 
bouwstenen voor het lichaam. Neder-
land speelt een belangrijke rol binnen de 
eiwiteconomie. De haven van Rotterdam 
vervult immers een spilfunctie bij de invoer 
van diervoeder en bij de export van vlees. 
Daarnaast is er in Nederland veel kennis 
opgebouwd om te komen tot meer efficiën-
tere vormen van eiwitproductie. Uitdagin-
gen op dit vlak zijn er echter nog steeds in 

ruime mate. Een van die uitdagingen is het 
kantelen van de manier waarop de veeteelt 
plaatsvindt. Door het verbeteren van de 
teeltomstandigheden is het mogelijk om 
de footprint per eiwit-eenheid flink terug te 
brengen. Door bijvoorbeeld het gebruik van 
antibiotica te minimaliseren en met aange-
paste diervoederdiëten te werken, kan de 
vleesproductie duurzamer plaatsvinden. 

efficiënTe 
eiwiTeconoMie

moet je perse ondernemer zijn om mee te denken over health food?´
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Insectenconsumptie stimuleren
Ook het beter benutten van reststromen 
kan een belangrijke rol vervullen. Denk 
dan bijvoorbeeld aan bierbostel. Dit is een 
bijproduct, dat ontstaat bij de productie van 
bier. Bierborstel wordt verwerkt in veevoer. 
Door de functionele eiwitten echter aan 
bierborstel te onttrekken, kan dit bijproduct 
worden opgewaardeerd tot bestandmid-
del voor humaan voedsel. Ook het kweken 
van algen en insecten, dat nog min of meer 
in een experimenteel stadium verkeert, 
biedt interessante perspectieven. Zo zijn er 
zeer boeiende initiatieven om het eten van 
insecten door mensen te stimuleren. De 
verwerking van insecten in andere producten 
speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de 
ontwikkeling van uitgekiende verpakkings- 
en presentatieconcepten. Omdat innovaties 
binnen de eiwiteconomie veelal plaatsvinden 
bij kleine bedrijven, die minder toegang 
hebben tot specifieke kennis en relevante 
marktpartijen, zet Syntens zich in om deze 
bedrijven in verbinding te brengen met de 
juiste organisaties. 

Kennis en innovatiekracht delen
De oprichting van het Platform Nieuwe Ei-
witproducten (Het Planeet) is een uitstekend 
initiatief om zaken in een stroomversnelling 
te brengen. Binnen dit platform delen produ-
centen van eiwitproducten voor de levens-
middelensector, kennis en innovatiekracht 
om te komen tot een duurzame doorbraak 
van eiwitproducten. Daarnaast spannen 60 
bedrijven en organisaties, als onderdeel van 
de Eiwitversnellingsagenda, zich gezamen-
lijk in om te komen tot een verdubbeling van 
de duurzamere eiwitmarkt in drie jaar tijd. In 
samenwerking met betrokken ketenpartijen 
blijft Syntens, net als in 2011, de schouders 
zetten onder initiatieven die bijdragen aan 
een efficiënte eiwiteconomie. De ontwik-
keling van plantaardige vleesvervangers 
zoals bijvoorbeeld ‘Proviand’, ‘Beeter’ en 
‘Meatless’ zijn hier mooie voorbeelden van, 
net als alle initiatieven om insecten als 
geschikt dierlijk alternatief voor vlees en vis 
te positioneren. 
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Met enige regelmaat ontstaat beroering over de reputatie van vlees. De laatste jaren heeft 
het er de schijn van dat problemen als bijvoorbeeld de gekke koeienziekte of de vogelgriep 
elkaar steeds sneller opvolgen. Plantaardige vleesvervangers kunnen een geschikt alterna-
tief zijn voor het vertrouwde stukje vlees op het bord. Het bedrijf Ojah ontwikkelde onder de 
naam ‘Beeter’ zo’n alternatief. Met hulp van Syntens organiseerde het bedrijf uit Wagenin-
gen een culinaire jamsessie om topkoks te enthousiasmeren voor hun product. 

culinAire jAMsessie 
zeT VleesVerVAnger 
op de KAArT
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Tijdens dit tweedaagse kookfestijn maakten 
de uitgenodigde koks kennis met het verhaal 
achter het product om vervolgens zelf de 
culinaire mogelijkheden ervan te ontdek-
ken. De grondleggers van Ojah ontdekten in 
2006 bij toeval dat er interessante structuren 
ontstonden bij het mengen van plantaardig 
meel met water. 

Goed verhaal
Het textureren van plantaardige eiwitten 
leidde tot interessante resultaten. Zon-
der toevoeging van melk, kippeneiwit of 
andere dierlijke ingrediënten wordt sinds 
2011 in een eigen productiefabriek ‘Beeter’ 
geproduceerd. Dit product is 100% plant-
aardig. De enige grondstoffen zijn water 
en eiwitrijke plantaardige meel, afkomstig 
van niet genetisch gemanipuleerde soja. De 
bedenkers zijn er hiermee in geslaagd om 
vlees volwaardig te vervangen zonder het 
voedingsevenwicht uit balans te brengen. 
De uitgenodigde topkoks waren zowel onder 
de indruk van het verhaal achter ‘Beeter’, 
als van de smaak, textuur en de culinaire 
toepassingsmogelijkheden van de vleesver-
vanger. 

Ambassadeurs
Innovatieadviseur Willy Reijniers van Syn-
tens, die betrokken was bij de organisatie 
van de culinaire jamsessie, heeft hoge 
verwachtingen van ‘Beeter’. “Vanuit Syntens 
vinden wij dit een zeer waardevol initiatief. 

Plantaardige eiwitten zijn over het algemeen 
efficiënter en duurzamer te produceren dan 
dierlijke eiwitten. Daarnaast is er een groot 
verschil in efficiency waarmee plantaardig 
eiwit in dierlijke voeding wordt omgezet in 
dierlijke eiwitten. Maatschappelijk gezien is 
er dan ook een grote behoefte om het ge-
bruik van dierlijke eiwitten waar mogelijk te 
vervangen door plantaardige eiwitten.” Re-
ijniers benadrukt het belang van de culinaire 
jamsessie. “Door professionals vertrouwd te 
maken met de mogelijkheden van ‘Bee-
ter’, hopen we dat deze vleesvervanger in 
restaurants op de menukaart komt. Doordat 
consumenten vervolgens ervaren dat het 
een zeer smakelijk alternatief is voor vlees, 
zullen ze het mogelijk ook thuis gaan eten.” 

Boodschap verspreidt zich
Voor de eerste culinaire jamsessie zijn koks 
uitgenodigd, die zijn aangesloten bij de lan-
delijke vereniging Koksgilde. “Als deze auto-
riteiten binnen hun vakgebied ambassadeurs 
voor vleesvervangers worden, kan het idee 
van de culinaire jamsessies relatief eenvou-
dig worden uitgebreid naar andere delen 
van het land,” aldus Reijniers. “Het filmpje 
dat van de sessie is gemaakt, is geplaatst op 
Youtube en wordt volgens ondernemer Je-
roen Willemsen van Ojah veelvuldig bekeken. 
Hiermee levert het een mooie bijdrage aan 
het verspreiden van het verhaal achter de 
smakelijke vleesvervanger.” 
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Eind 2011 heeft Proviand een revolutionair 
alternatief voor vlees geïntroduceerd. Bijzonder 
aan dit alternatief is dat deze vleesvervanger 
geproduceerd wordt uit Nederlandse groenten. 
Proviand bakt en braadt als vlees en heeft een 
‘vleesachtige bite’. Qua smaak en gezondheids-
aspecten behoort Proviand tot de top van de 
markt. Proviand heeft een eiwitgehalte dat ge-
lijk is aan dat van kippenvlees. Daarnaast heeft 
het product een bijzonder laag vetgehalte (<2%) 
en is het vrij van E-nummers en soja. Last but 
not least bevat Proviand een grote hoeveelheid 
belangrijke voedingsvezels.

proViAnd, heT 
reVoluTionAire 
VleesAlTernATief
VAn pure hollAndse 
groenTen



Agrofood

47

Lokaal geteelde groenten
Omdat Proviand uitsluitend lokaal geteelde 
Nederlandse groenten bevat, staat het 
product op eenzame hoogte qua duurzaam-
heid en heeft het een bijzonder gunstige 
ecologische footprint. De groenten die 
als hoofdingrediënten in Proviand worden 
verwerkt zijn ui, wortel, peulvruchten en 
aardappel. Er is geruime tijd in absolute 
stilte aan de ontwikkeling van Proviand 
gewerkt. Na uitvoerige consumententests is 
eind 2011 besloten om ook de buitenwereld 
met dit unieke product kennis te laten ma-
ken in de vorm van een pilot met Albron, dat 
een van de grootste marktpartijen is op het 
gebied van catering voor het bedrijfsleven en 
voor overheids- en zorginstellingen. Syntens 
bracht Proviand in contact met de Kamer 
van Koophandel Noord-West in Alkmaar, 
waar de catering wordt verzorgd door Albron 
Catering. Dit contact mondde uit in een pilot 
in het bedrijfsrestaurant van de Kamer van 
Koophandel in Alkmaar, waar Proviand op de 
menukaart is geplaatst. De pilot bevindt zich 
in de afrondende fase.

Receptuurontwikkeling
Ook in het traject van de aanloop naar de 
pilot is Syntens intensief betrokken geweest. 
Innovatieadviseur Rob van Mechelen: “In 
het kader van het innovatie-stimulerings-
programma KansenKanon hebben we een 
cluster gevormd van bedrijven, die elk vanuit 
hun eigen achtergrond hebben meegewerkt 
aan de ontwikkeling van Proviand. De Kan-
senKanon stimuleringsbijdrage is ingezet 
om de ontwikkeling van de receptuur mede 
mogelijk te maken.” In overleg met Syntens 
zijn de initiatiefnemers van Proviand op zoek 
naar nog meer launching customers. 

Duurzaam initiatief
Omdat de ingrediënten lokaal geteeld wor-
den, vindt er nauwelijks transport plaats, 
wordt de CO2-uitstoot zeer beperkt en wordt 
het milieu dus minimaal belast. Doordat 
Proviand geen soja bevat, is ongewenste 
boskap niet aan de orde. Verwacht wordt 
dat Proviand een zeer positieve bijdrage kan 
leveren aan het rendement van de Neder-
landse land- en tuinbouw met haar voedsel-
keten.
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In Colombia eten bioscoopbezoekers 
tijdens de film geen popcorn, maar ge-
roosterde parasolmieren. En Japanners 
smullen van rijst met gekookte wespen. 
In Nederland wil het echter nog niet zo 
vlotten met de menselijke consumptie van 
insecten. Omdat de proteïnerijke insecten 
een uitstekend en gezond alternatief zijn 
voor vlees en vis, werkt Marian Peters van 
Bugs Original met hulp van Syntens hard 
aan het doorbreken van deze impasse. 
Innovatieadviseur Jenk de Jong van Syn-
tens bevestigt dat Europese consumenten 
over het algemeen een negatieve houding 
hebben ten opzichte van het eten van in-
secten. “De consument vindt de insecten er 
niet smakelijk uit zien. Deze cosmetische 
barrière vormt de belangrijkste drempel 
om de consument te verleiden tot het eten 
van insecten.” 

insecTen Als 
gezond 
AlTernATief 
Voor Vlees 
en Vis
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Vermarkten van eetbare insecten
Marian Peters, secretaris van de Vereniging 
van Nederlandse Insectenkwekers (Venik) 
en oprichter van Bugs Original zegt: “Marke-
ting is echt de achilleshiel. Onder andere sa-
men met Syntens denken we al langere tijd 
na over het vermarkten van eetbare insec-
ten.” Peters is blij met de stimulerende rol 
van Syntens. “Syntens is voor ons niet alleen 
een professioneel klankbord, maar heeft ons 
bovendien geholpen om de samenwerking 
tussen de aangesloten insectenkwekers te 
intensiveren en richting te geven. Daarnaast 
heeft Syntens ons in contact gebracht met 
een aantal relevante partijen, die een bij-
drage kunnen leveren om de consumptie van 
insecten in Nederland naar een 
hoger niveau 

te tillen.” Als voorbeeld noemt Peters een 
samenwerking met aardbeiteler Jan Robben 
en top-patisserier Robèrt van Beckhoven. 
“We hebben tijdens de TED-conferentie in 
Amsterdam een lezing over menselijke con-
sumptie van insecten door professor Marcel 
Dicke, hoogleraar Entomologie aan Wage-
ningen Universiteit, opgeluisterd door alle 
aanwezigen exclusieve hapjes aan te bieden, 
waarin insecten waren verwerkt. Dit heeft 
veel enthousiaste reacties opgeleverd.”

Onzichtbaar verwerken in BugNugget
Daarnaast heeft Syntens Venik-secretaris 
Peters in contact gebracht met fooddesigner 
Katja Gruijters. De Jong: “Gebruik makend 
van het instrument de ‘Design Pressure 

Cooker’ hebben Katja en Marian enkele 
malen op strategisch niveau gebrainstormd 
over de vraag hoe je insecten als gezond 
alternatief voor vis en vlees kunt positione-
ren.” De ‘Design Pressure Cooker’ is een 
instrument dat Syntens heeft ontwikkeld. 
Een ondernemer met een concrete vraag 
wordt hierbij gedurende één dag samen-
gebracht met een ervaren ontwerper. De 
designer vertaalt de ontwerpvraag van de 
ondernemer in een concreet design. “De 
‘Design Pressure Cooker’-sessie tussen 
Katja en Marian heeft waardevolle inzichten 
opgeleverd. Onder meer dat je moet zoeken 
naar wegen om de insecten onzichtbaar, 
bijvoorbeeld in vermalen vorm, in voeding 
te verwerken.” Op basis hiervan zijn enkele 

vernieuwende productideeën 
uitgewerkt. Een voorbeeld daar-
van is de BugNugget, die qua 
uiterlijk nog het meest weg 
heeft van een kipnugget. De 

BugNugget bestaat uit kipge-
hakt gemengd met gemalen 
meelworm. De gemalen 
meelworm zorgt voor een 
volkorenachtige smaak.  

Proteïnerijke drankjes
Een tweede ‘Design Pressure Cooker’-ses-
sie’ tussen ontwerper Gruijters en Marian 
Peeters heeft geleid tot een onderschei-
dende verpakking, die het verhaal achter het 
product beter uitdraagt en die de terughou-
dendheid van consumenten om eens insec-
ten te proeven, moet doorbreken. Daarnaast 
hebben studenten van de Hoge Agrarische 
School een reep ontwikkeld, waarin ver-
malen insecten zijn verwerkt. Ook wordt 
gekeken naar de mogelijkheid om drankjes 
te ontwikkelen met proteïne, die is onttrok-
ken aan insecten. Omdat nog veel onderzoek 
nodig is naar het efficiënt onttrekken van 
eiwitten aan insecten, zijn alle betrokkenen 
zeer content met de onderzoekssubsidie van 
€ 1 miljoen van het ministerie van EL&I. 



innoVATie-iMpulsen 

moet je perse ondernemer zijn om mee te denken over health food?´

Met de innovatie-impulsen worden grotere groepen ondernemers bediend, variërend van 
15 tot 100 bedrijven. Wat de innovatie-impulsen met elkaar gemeen hebben, is dat zij spe-
cifiek gericht zijn op de vijf benoemde hoofdthema’s en bijdragen aan de landelijke verbin-
ding tussen clusters. Gezien de beoogde impact op grotere groepen ondernemers, hebben 
deze innovatie-impulsen over het algemeen het karakter van een (mini-)evenement. In 
2011 heeft Syntens drie innovatie-impulsen voor de agrofoodsector georganiseerd.



Op 22 november 2011 werden Annette Hermans van Kwekerij Hermans-Walter BV uit 
Sevenum en Meesterijsbereider Theo Clevers uit Grubbenvorst uitgeroepen tot de win-
naars van ‘De Smaak van NL’, een door Syntens georganiseerde landelijke wedstrijd voor 
ondernemers met een product van eigen bodem. Het oranje paprika-ijs, dat het duo sa-
men ontwikkelde, viel zowel bij de vakjury als bij het publiek in de smaak. Het winnen van 
zowel de vakprijs als de publieksprijs was een dubbele bekroning voor deze bijzondere 
combinatie.

KruisBesTuiVing 
Tussen secToren 
leVerT foodinnoVATie 
op Tijdens ‘de sMAAK 
VAn nl’
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De oranje paprika heeft een overheerlijke 
zoete smaak. En het is een kleurrijk, na-
tuurlijk product dat boordevol vitamines zit. 
Annette Hermans en Theo Clevers laten met 
hun noviteit zien dat zij op meesterlijk niveau 
ijs van de lekkerste producten kunnen 
bereiden. Ter promotie van de oranje paprika 
ontwikkelden deze twee branchevreemde 
bedrijven samen een nieuw product: oranje 
paprika-ijs. Een jaar lang werkte Clevers 
aan de juiste samenstelling totdat afgelopen 
zomer het paprika-ijs op de markt werd 
gebracht.

Fruit onder de groente
Annette Hermans van Kwekerij Hermans-
Walter is altijd op zoek naar nieuwe toepas-
singen voor de oranje paprika’s. “De oranje 
paprika heeft een prachtige kleur, is sappig, 
zoet en bevat driemaal zoveel vitamine C 
als een sinaasappel. Het is het fruit onder 
de groente.” Theo Clevers raakte aangesto-
ken door het enthousiasme van Annette en 
haar man Wim Hermans over hun product. 
“Ik ging daarom graag de uitdaging aan. 
De paprika als groente krijgt hiermee een 
nieuwe toepassing en in de ijsbranche zoe-
ken we daar ook voortdurend naar. Mensen 
vinden het paprika-ijs in het begin een beetje 
vreemd, want men is paprika toch vooral 
gewend van de goulash.” Als men gewend is, 
vinden mensen het ijs bijzonder lekker. On-
danks het feit dat maar liefst 60% van het ijs 
uit paprika bestaat, lijkt het ijs zuivelachtig. 

Brug slaan tussen sectoren
Dat juist de combinatie van twee bedrijven 
uit totaal verschillende sectoren tot winnaar 
werd uitgeroepen, geeft extra cachet aan de 
door Syntens georganiseerde wedstrijd voor 
ondernemers met een product van eigen 
bodem. “Wij proberen juist bruggen te slaan 
tussen bedrijven uit uiteenlopende sectoren. 
De ervaring wijst uit dat de mooiste innova-
ties plaatsvinden op het scheidsvlak tussen 

sectoren,” licht innovatieadviseur Monique 
Allers van Syntens toe. “Het oranje paprika-
ijs van Annette en Theo vormt het levende 
bewijs.” Voor de organisatoren Syntens, 
de Taskforce Multifunctionele Landbouw, 
ZTRDG.nl en Foodlog.nl vormt de hoge 
jurywaardering voor de food-innovaties van 
de deelnemers, de bevestiging dat er in 
Nederland echt lekkere producten worden 
ontwikkeld en dat ‘De Smaak van NL’ een 
krachtig platform is om dit onder de aan-
dacht te brengen. 

Veel belangstelling
‘De Smaak van NL’, dat in 2011 voor de 
vierde maal in successie is georganiseerd, 
mag zich met 67 deelnemers aan de voor-
rondes verheugen in een groeiende be-
langstelling. Een jury bestaande uit Dick 
Veerman (Foodlog.nl), Jeroen Thijsen (cu-
linair journalist Trouw) en Puck Kerkhoven 
(culinair journalist Wegener) nomineerde 
in eerste instantie 26 ondernemers voor de 
halve finale. De overgebleven ondernemers 
presenteerden hun producten vervolgens in 
enkele regionale sessies aan een vakjury, 
bestaande uit onder andere lector duurzame 
voedselvoorziening Frederike Praasterink en 
enkele deskundigen op het gebied van mar-
keting en afzet. Aangezien deze sessies het 
karakter hadden van een masterclass, heb-
ben de aanwezige experts de ondernemers 
op een breed front feedback gegeven. Hierbij 
kwamen onder meer presentatie, verpak-
king, afzetkanaal en positionering aan bod. 
Uiteindelijk streden zes ondernemers in de 
finale om de eer van het lekkerste product 
van eigen bodem.   
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Syntens reisde van 6 tot en met 12 november 2011 met een groep ondernemers uit de agro-
foodketen naar India. Het doel van deze trendtour met het thema ‘Duurzame Groei’ was om 
ondernemers te inspireren de grenzen van duurzaamheid te verkennen en ideeën op te doen 
om duurzame businesscases te verwezenlijken.  

TrendTour indiA 
inspireerT deelneMers
ToT duurzAMe innoVATie
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De keuze voor India is niet alleen terug te 
voeren op het feit dat India als BRIC-land 
als een van de snelst groeiende economieën 
geldt. De agrofoodsector in India is met haar 
kleinschalige karakter minder ver doorge-
schoten in niet-duurzaam produceren en 
ondernemen dan bijvoorbeeld een opko-
mend land als China. De creatieve oplos-
singen van duurzame ketens en technologie 
komen in India dan ook vooral voort uit snel-
heid en kleinschaligheid. Duurzaamheid en 
creativiteit komen er voort uit schaarste in 
plaats van uit het inperken van de overvloed. 
Omdat innovatie start met baanbrekend 
denken vereist dit dat ondernemers uit hun 
comfortzone komen. Met haar ongekende 
contrasten vormt India hiervoor de ideale 
voedingsbodem. 

Diversiteit van deelnemers
De achtergrond van de deelnemers aan de 
internationale trendtour was zeer divers 
en varieerde van agrarisch ondernemers 
en bakkers tot vooraanstaande exporteurs 
van levensmiddelen. Wat de deelnemers 
met elkaar gemeen hadden was dat zij een 
sterke drive hebben om te vernieuwen in 
combinatie met een passie voor duurzaam-
heid en een grote ontvankelijkheid om geïn-
spireerd te worden. Tijdens de reis stond een 
bezoek aan de steden Mumbai en Bangalore 
centraal. De groep bezocht onder meer de 
Dhobi Gats, de grootste openluchtwasserij 
van India, en visafslag Mumbais Sassoon 
Docks. Daarnaast werd het Srini Food Park 
aangedaan, evenals het grootste zuivelver-
pakkings- en verwerkingsbedrijf van India. 

Concrete verbindingen
De deelnemers verbaasden zich op de KR 
City market, de oudste en meest toeganke-
lijke markt in Bangalore, en bezochten de 
Big Bazaar en het bedrijf Serigas Internati-
onal. Het laatstgenoemde bedrijf verwerkt 
biologisch afval en ontwikkelt alternatieve 
duurzame energiebronnen. Dit bezoek heeft 
geleid tot een haalbaarheidsonderzoek van 
enkele deelnemende akkerbouwbedrijven 
om vast te stellen of deze methode kan wor-
den toegepast op hun restproducten. Tijdens 
een netwerkdiner met de ambassade en de 
Business Cirkel werd de basis gelegd voor 
een samenwerking gericht op het starten 
van een bakkerij in India. Een ander concreet 
resultaat van dit netwerkdiner is een ver-
volgbezoek van een van de deelnemers aan 
de SPAR in India. Het desbetreffende bedrijf 
heeft inmiddels de eerste zending kaas 
geleverd. 

Enthousiaste reacties
De deelnemende ondernemers zijn zonder 
uitzondering goed te spreken over hun deel-
name aan de trendtour naar India. Zij geven 
aan veel inspiratie te hebben opgedaan, 
maar ook veel van elkaar te hebben geleerd. 
Het hechte netwerk dat zij in India hebben 
opgedaan, beschouwen zij als waardevol. Tij-
dens een terugkomdag met de deelnemers 
in februari 2012 werd nog eens bevestigd dat 
veel deelnemers met duurzame innovaties 
aan de slag zijn gegaan in hun bedrijf. De 
desbetreffende ondernemers hebben nog 
veelvuldig contact met elkaar.  
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Syntens heeft onder de naam ‘Design Pres-
sure Cooker’ (DPC) een instrument ontwik-
keld om ondernemers te helpen om hun 
product of de presentatie ervan te verbete-
ren. Tijdens een DPC werken ondernemers 
en ontwerpers gedurende een dag intensief 
met elkaar samen aan het bedenken en 
ontwikkelen van een onderscheidende 
invulling van de ontwerpvraag van een 
ondernemer. In het kader van het 
Agrofood-programma van het ministe-
rie van EL&I is op 3 november 2011 bij 
de ZLTO in ‘s-Hertogenbosch een speci-
ale Design Pressure Cooker Agrofood 
georganiseerd. 

creATieVe BrAinsTorM-
sessie leVerT schAT 
AAn producT- en 
VerpAKKingsideeën op
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Bewustzijn creëren 
Het doel van deze dag was om binnen de 
groep van agrofood-ondernemers meer 
bewustzijn te creëren rondom de kansen die 
het samenwerken met ontwerpers biedt. 
Om een goede match tussen ondernemer en 
ontwerper te garanderen, zijn de onderne-
mers voorafgaand aan de DPC persoonlijk 
voorgesteld aan een aantal ontwerpers met 
relevante kennis en vaardigheden, die maxi-
maal aansluiten bij de ontwerpvraag van de 
ondernemer in kwestie. De achtergrond van 
de ontwerpers varieert van fooddesigners en 
verpakkingsontwerpers tot communicatie-
specialisten en marketingdeskundigen. 

Uiteenlopende ontwerpvragen
Ook de ontwerpvraag van de deelnemende 
ondernemers liep sterk uiteen, van het 
genereren van productideeën en de uitwer-
king hiervan naar concrete producten tot de 
ontwikkeling van een (nieuwe) verpakking of 
de invulling van de marketingstrategie van 
een product. Het resultaat aan het eind van 
de vruchtbare dag was een ruime verza-
meling van concrete voorstellen voor een 
product, verpakking, strategie of positione-
ring in de vorm van prototypen, schetsen en 
tekeningen. De resultaten waren voor som-
mige ondernemers heel concreet en direct 
toepasbaar. Een voorbeeld is een idee voor 
een koekjesverpakking, die voorkomt dat 

de koekjes tijdens het transport breken. De 
reacties van de deelnemende ondernemers 
waren unaniem positief. De DPC bleek een 
uitstekend instrument om ondernemers in 
de agrofood-sector op een laagdrempelige 
manier te laten ervaren wat een professio-
neel designbureau voor hen kan betekenen. 

Onderscheidende verpakkingen voor 
paprika-ijs
Ter stimulering van de deelnemers was er 
aan de Design Pressure Cooker Agrofood 
een prijsvraag verbonden. Alle deelne-
mers hebben aan het eind van de dag hun 
concrete resultaten aan een jury van drie 
personen gepresenteerd. De jury beoor-
deelde de presentaties en uitwerkingen op 
innovativiteit, creativiteit, haalbaarheid en 
concept. De combinatie Clevers IJssalon 
en Kwekerij Hermans-Walter, die even-
eens tot winnaar van ‘De Smaak van NL’ is 
uitverkozen, viel de eer te beurt om de DPC 
Agrofood te winnen. De creatieve dag leverde 
Hermans en Clevers een nieuw logo op voor 
hun oranje paprika-ijs, evenals twee nieuwe 
verpakkingen, een mooi ijsdoosje voor op de 
Floriade 2012 en een handzame ijsrol voor 
de horeca.  
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leArning 
sessions Bieden 
oplossingsrichTingen
rondoM BelAngrijKe 
TheMA’s

Een boom opzetten over health food.., een boom met kansen.



In het innovatiestimuleringsprogramma 
dat Syntens in opdracht van het ministerie 
van EL&I uitvoert binnen de agrifoodsector, 
staan samenwerking en verbinding van 
het gehele innovatiespeelveld centraal. Dit 
speelveld, dat ook wel wordt aangeduid met 
de term de ‘Gouden Piramide’, bestaat ruw-
weg uit drie niveaus. Het macroniveau wordt 
gevormd door het beleid, de topsectoren en 
de topteams. Het mesoniveau bestaat onder 
meer uit foodclusters, Greenports, ken-
nisinstellingen en branche-organisaties. Op 
microniveau acteren MKB-ondernemers in 
de agrifoodsector. 

Lerend vermogen vergroten
Vanuit de wens een bijdrage te leveren aan 
het ‘lerend vermogen’ van dit innovatie-
speelveld, heeft Syntens in februari 2012 een 
drietal learning sessions georganiseerd. Het 
doel van deze bijeenkomsten is om inno-
vatie te stimuleren door met en van elkaar 
te leren en de onderlinge samenhang te 
versterken. 
Tijdens deze besloten bijeenkomsten zijn 
een aantal toonaangevende spelers uit de 
‘Gouden Piramide’ bij elkaar gebracht om 
deel te nemen aan een ‘Learning Group’. 
Elk van deze ‘Learning Groups’ concentreert 

zich op een apart thema. De drie thema’s 
zijn marktgericht innoveren in de glastuin-
bouw, valorisatie van reststromen en ‘echt 
Hollands product’. De eerste twee thema’s 
spreken voor zich. Bij het thema ‘echt Hol-
lands product’ is de insteek om een op en 
top Nederlands product in de winkelschap-
pen te krijgen, dat volledig is opgebouwd uit 
Nederlandse grondstoffen. 

Veel technologische innovatie
Opvallend is dat in alle drie de learning ses-
sions naar voren komt dat binnen het MKB 
productgerichte en technische innovatie de 
boventoon voert. Bij de kennisinstellingen 
is veel (technische) kennis beschikbaar, 
die hiervoor kan worden benut. De eenslui-
dende conclusie van alle learning groups 
luidt dat vraaggestuurde ontwikkeling en 
marktkennis de succesfactoren zijn voor de 
toekomst. Tegelijkertijd wordt geconstateerd 
dat het in de huidige praktijk juist schort aan 
voldoende marktkennis en vraaggestuurde 
ontwikkeling. 

Marktgericht innoveren
Ter illustratie van de waarde van deze 
learning sessions wordt in het hierna 
volgende gedeelte op hoofdlijnen ingegaan 
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op de bevindingen van de learning session 
‘marktgericht innoveren’. De discussies 
maakten duidelijk dat er volop geïnnoveerd 
wordt binnen de glastuinbouw en dat het 
onderwerp sterk leeft. Tegelijkertijd werd 
geconstateerd dat het accent zeer sterk ligt 
op productgerichte en technische innova-
ties. Marktgerichte innovatie komt slechts 
schoorvoetend van de grond. Een belangrijke 
oorzaak hiervoor wordt gezien in het feit dat 
er te weinig vanuit ketens dan wel complete 
productcategorieën wordt gedacht. Het 
blijkt moeilijk om voldoende slagkracht te 
ontwikkelen door de krachten te bundelen. 
Een andere constatering is dat er te weinig 
inzicht bestaat in wensen en behoeften van 
de consument. Daarnaast wordt de grote 
macht van inkopers van groente en fruit als 
een belemmerende factor gezien. 

Oplossingsrichtingen
De mogelijke oplossingsrichtingen kennen 
een uiteenlopend karakter. Men verwacht 
meer slagkracht te kunnen ontwikkelen door 
middel van fusies en andere samenwer-
kingsvormen. Daarnaast ziet men mogelijk-
heden in het aangaan van samenwerkingen 
met andere sectoren. Men is het erover eens 
dat constante kwaliteit van producten een 
basisvoorwaarde is en dat smaakbeleving 
door de consument moet prevaleren boven 
een hoge kiloproductie of een lage kostprijs. 
De behoefte van de eindklant moet leidend 
worden bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten en concepten. Ook wordt een 

belangrijke rol toegedicht aan het geven van 
goede voorlichting over de producten. 

Verwachtingen
De deelnemers aan de learning session 
verwachten van de overheid zowel een  
faciliterende als een stimulerende rol. Het 
onderwijs richt zich sterk op de product- en 
procesinnovatie, maar kan ook een belang-
rijke rol spelen bij marktgericht innoveren. 
Enerzijds is er nog veel ruimte om het ni-
veau van marketingkennis in de sector naar 
een hoger niveau te brengen. Anderzijds kan 
de tuinbouwsector nog veel beter worden 
geprofileerd als een zeer interessante wer-
komgeving voor afstuderende studenten. De 
aanwezigen zijn eensluidend in hun oordeel 
dat de sector sterk gebaat is bij inspiratie. 
Workshops en het uitdragen van succesver-
halen van collega’s zijn hiervoor geschikte 
instrumenten. 

Ook tijdens de andere twee learning ses-
sions over valorisatie van reststromen en 
‘echt Hollands product’ is zeer duidelijk naar 
voren gekomen dat vraaggestuurde ontwik-
keling en marktkennis de succesfactoren 
zijn voor de toekomst. Syntens kan een rol 
spelen bij het stimuleren van deze cruciale 
zaken, zowel richting ondernemers als in de 
werkwijze en benadering van kennisinstel-
lingen.
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