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Management Samenvatting
1.1 Inleiding
De natuur is slim. Met deze aansprekende titel verscheen in juli 2003 een artikel over duurzame
agrarische grondstoffen die de basis vormen voor veilige en gezonde producten. Het artikel geeft
aan dat er enorm veel aansprekende mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de slimheid
van de natuur. De huivering zit in het introduceren van producten met agrogrondstoffen in de
markt. Het blijkt een weerbarstige opgave om de slimheid en het vernuft van de natuur te
koppelen aan markttoepassingen.
Deze opgave komt duidelijk naar voren bij de ontwikkeling van een weekmaker op basis van
groene grondstoffen. Weekmakers worden hoofdzakelijk gebruikt om kunststoffen flexibel te
maken. Ze worden in enorme hoeveelheden geproduceerd en in tal van producten toegepast
(speelgoed, kleding, cosmetica, vinylvloerbedekking, etc).Een groot deel van de toegepaste
weekmakers bestaan uit ftalaten (een petrochemische verbinding) waartegen vanuit
maatschappelijk oogpunt bezwaren bestaan vanwege de schadelijke effecten voor de gezondheid
en het milieu.
A&F heeft een range van suikergebaseerde weekmakers ontwikkeld die technologisch een goed
alternatief vormen voor ftalaten en die voor verschillende functionaliteiten en toepassingen
bruikbaar zijn. Er is echter nog geen productie- en afzetketen gevormd om de suikergebaseerde
weekmakers in de markt te introduceren. Het Ministerie van LNV ondersteunt dit pilotproject
dat isgericht op een analyse van de technologische en economische haalbaarheid voor de
industriële toepassing van suikergebaseerde weekmakers.
Dit pilotproject dient praktijkkennis op te leveren over het stimuleren van vraagontwikkeling op
basis van technologische innovaties.
De eerste fase van het pilotproject is uitgevoerd van november 2004 tot oktober 2005.
De aanpak bestond uit het voeren van gesprekken met weekmakergebruikers en producenten van
weekmakers, kennisverspreiding via presentaties en brochures en het testen van samples door
weekmakergebruikers. De resultaten zijn ingedeeld naar inhoud, instrumenten en innovatieaanpak.
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1.2

Inhoud

De uitvoering van de eerste fase van het pilotproject heeft geresulteerd in:
- inzicht in functionaliteit en technologische performance van suikergebaseerde
weekmakers op basis van praktijkproeven door weekmakergebruikers
definiëring van toepassingen en van markten / marktsegmenten
inzicht in haalbare volumes en prijsranges dieweekmakergebruikers willen / kunnen
afnemen en betalen
kansen / belemmeringen dieweekmakergebruikers aangeven

1.3

Instrumenten

Ten behoeve van het pilotproject zijn de volgende instrumenten getest:
kennisoverdracht: informatiebrochures en presentaties om kennis over te dragen naar
weekmakergebruikers en weekmakerproducenten
samples: het leveren van kleine hoeveelheden suikergebaseerde weekmakers aan bedrijven
om te testen of wordt voldaan aan specificaties
material transfer agreement: overeenkomst tussen kennisinstelling en bedrijf waarin is
vastgelegd dat een bedrijf samples ontvangt om de technische eigenschappen te testen en
vervolgens een testrapport en marktinformatie aanlevert

1-4 Innovatie-aanpak en resultaten
Het doel van de eerste fase van het pilotproject was dat meer inzicht werd verkregen in een
effectieve aanpak van vraagontwikkeling bij technologische innovaties. Bij de suikergebaseerde
weekmakers gaat het om de vervanging van een chemische grondstof door een groene grondstof
uit de agrosector. Typerende uitdagingen zijn:
onzekerheden bij chemische bedrijven over eigenschappen van een agrogrondstof
(beschikbaarheid, constante kwaliteit)
onbekendheden bij agroproducenten over chemische toepassingen (productieproces,
specificaties, afnemers)
nieuwe klant -leverancier relaties met andere bedrijven als producent van grondstoffen of
weekmakers
realistische inschatting van kansen en risico's (marktvolume, prijspeil, technologische
know-how, investeringen)
De gekozen instrumenten hebben een positief effect gehad op het wegnemen van de
onzekerheden bij chemische bedrijven over de eigenschappen van de suikergebaseerde
weekmakers. Dit heeft er in geresulteerd dat op basis van de verzamelde gegevens nu een
realistischer inschatting gemaakt kan worden van de kansen en risico's voor afnemers en
producenten.
Specifiek heeft dit project het volgende opgeleverd:
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Lessons Learned:aanpak alseen technologie klaarisvoordemarkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Startpunt iseen'proof of principle':technologie dieop lab-schaalisbewezen
Start met een brede marktoriëntatie, focus nietdirectopéén marktsegment
Legjeniet te snelvastineen consortium metvaststaande afnemers en producenten
Definieer demarketingboodschap ofwel devoordelen van hetgebruik van de technologie
Maakeen MTAom de rechten en plichten metbedrijven te regelen
Maakgebruik vandeMTAalseffectief instrument om bedrijven teselecteren met aantoonbare
interesse encommitment voor inspanning
7. Maak een beschrijvende informatiebrochure om kennis over te dragen
8. Zorgvoorgoede samples waarvan de kwaliteitgewaarborgd islevereendatasheet met herkenbare
specificaties.
9. Lever samplesaanafnemers om detoepasbaarheid te testen
10. Laatdebedrijven eentestrapport opmaken en terugsturen
11. Zorgvoor publicatievan detechnologie opgerenommeerde informatiebronnen (bv yet2.com)
12. Gagesprekken aanmetgebruikers enherleid de koopmotieven

1.5 Voorstel voor fase 2
De resultaten van fase 1zijn veelbelovend en aansprekend genoeg om de projectuitvoering te
continueren. Uit de evaluaties bij potentiële gebruikersgroepen blijkt dat de technische en
economische perspectieven voor de suikergebaseerde weekmakers goed zijn. Ondanks dit
vooruitzicht en het feit dat door regelgeving en een slecht imago van ftalaatweekmakers de
interesse voor alternatieven toeneemt, is er nog geen producent die de investeringsbeslissing wil
nemen om, op basis van de huidige informatie en vooruitzichten, de suikergebaseerde
weekmakers te produceren.
Nu veel van de onzekerheden bij de gebruikers betreffende de eigenschappen van de weekmakers
zijn weggenomen, is het belangrijk om de overige risico's weg te nemen of sterk te minimaliseren.
Uit een presentatie voor een aantal venture capitalists (viaWageningen Business generator) blijkt
dat de ontwikkeling zich dicht bij een kantelpunt voor investeerders bevindt. De verwachting
bestaat dat investeerders en/of potentiële producenten in zullen stappen als aantoonbaar kan
worden gemaakt dat ervoldoende markt is en als minimaal één launching customer toezegt de
stap te willen zetten in het toepassen van de suikergebaseerde weekmaker.
Hiervoor dienen de vragende partijen, de weekmakergebruikers, hun vraag expliciet te maken. De
diversiteit van de markt waaruit de verschillende vragende partijen komen maakt echter dat deze
niet uit zichzelf hun vraag zullen bundelen met die van andere vragende partijen. Er is daarom
regie nodig om de vraag expliciet te maken, te bundelen en zo voldoende zichtbare potentiële
marktomvang te ontwikkelen.
Deze vorm van procesfacilitering dient te bestaan uit het samenbrengen van een groep van
koplopers onder de afnemers. Deze koplopersgroep zal middels ketenregie ondersteund moeten
worden om haar marktvraag naar groene weekmakers expliciet te maken. Vervolgens kan met
behulp van deze gebundelde marktvraag de productie op gangworden gebracht bij
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geïnteresseerde producenten. Tevens dient ieder bedrijf voor zich inzichtelijk maken welke
stappen er genomen moeten worden om over te kunnen schakelen op de nieuwe weekmaker en
welke vragen daarbij nog beantwoord moeten worden, welke investeringen er gedaan moeten
worden en welke risico's er afgedekt moeten worden. Door deze activiteiten uit te voeren zullen
onbekendheden bij agroproducenten over de chemische toepassingen worden weggenomen,
nieuwe klant -leverancier relaties worden opgebouwd en de inschatting van kansen en risico's
inzichtelijker worden gemaakt.
Daarnaast doen wij een beroep op de overheid met het verzoek dit proces te ondersteunen.
Vanuit de interdepartementale energie-transitie directie kan worden nagegaan welke
mogelijkheden er zijn om via wetgeving of communicatie de toepassing van bestaande
ftalaathoudende weekmakers te beperken en de introductie van alternatieven te stimuleren. De
legitimatie voor de overheid vormt de negatieve effecten van bestaande weekmakers op milieu en
gezondheid.
Op deze manier wordt inzicht verkregen of ketenregie het middel isom de kloof te dichten die
nu bestaat tussen het bereikte ontwikkelingsstadium en het investeringspunt. In bijlage 1is het
pilotvoorstel opgenomen dat komt uit het voorstel voor BO-programma "Biobased Economy:
Doorbreken van de innovatie-paradox."
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2

Aanleiding

Weekmakers zijn (petrochemische) verbindingen die hoofdzakelijk worden toegepast om
kunststoffen flexibel te maken. Circa 85%van de weekmakers bestaan uit zogenaamde ftalaten.
Deze ftalaten hebben vermeend negatieve gezondheidseffecten en om deze reden laait de
maatschappelijke discussie op over de toepassing. Het zeer grote volume waarin
ftalaatweekmakers worden geproduceerd en verwerkt maken deze tot een van de meest in het
milieu gedetecteerde synthetische verbindingen
A&F heeft een suikergebaseerde weekmaker ontwikkeld die een technologisch succesvol
alternatiefis voor de bestaande (ftalaat)weekmakers. A&F beschikt over een patent dat de
technologie beschermt. Er is nog geen productie- en afzetketen voor deze nieuwe weekmaker die
gebaseerd is op groene grondstoffen.
Het Ministerie van LNV ondersteunt een pilotproject dat isgericht op een analyse van de
technologische en economische haalbaarheid voor de toepassing van de suikergebaseerde
weekmaker in diverse marktsegmenten. Het beoogde projectresultaat is:
Openbaar rapport voor bedrijfsleven met toepassingsmogelijkheden suikergebaseerde
weekmakers in diverse markten en producten
Openbaar rapport voor de overheid (ministerie LNV) met advies over stimulering van
technologische innovaties.
Het Ministerie van LNV heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van
het pilotproject. Op basis van de resultaten van de eerste fase neemt het Ministerie van LNV een
Go / No-Go besluit voor de uitvoering van fase twee. Deze rapportage bevat de resultaten van
de eerste fase waarin een analyse van de technologische haalbaarheid in samenwerking met
bedrijven centraal stond en waarbij marktinformatie isverkregen om te bepalen in welke
marktsegmenten een productie/afzetketen voor de suikergebaseerde weekmaker kansrijk is.
De productie/afzetketen die gevormd dient teworden ziet erglobaal als volgt uit:
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Katalysator producent

Producent analyse-apparatuur

Alkaanzuur producent

Weekmakerproducent

Weekmakergebruiker

Suikerproducent

Logistiek dienstverlener

De introductie en industriële productie van een suikergebaseerdeweekmaker zet de bestaande
keten op zijn kop.Het betekent de vervangingvan een chemische grondstof door een groene
grondstof uit de agrosector die hele andere en nieuwe ketenpartners verbindt. Enkele belangrijke
uitdagingen bij deze beoogde substitutie zijn:
onzekerheden bij chemische bedrijven over eigenschappen van een agrogrondstof
(beschikbaarheid, constante kwaliteit)
onbekendheden bij agroproducenten over chemische toepassingen (productieproces,
specificaties, afnemers)
nieuwe klant —leverancier relaties met andere bedrijven als producent van grondstoffen of
weekmakers
realistische inschatting van kansen en risico's (marktvolume, prijspeil, technologische
know-how, investeringen)
E'.rzijn drie typen van potentiële producenten voor de suikergebaseerde weekmaker:
- weekmakerproducenten - bulk
weekmakerproducenten - specialties
grondstofleveranciers (zetmeel/suiker of zuren)
Weekmakerproducenten- bulk
De buikproducenten voor weekmakers tonen geen interesse in de suikergebaseerde weekmaker.
Het gaat om grote chemiebedrijven die grote volumes weekmakers produceren op hun bestaande
sites en vaak grondstoffen gebruiken die bij andere raffinagestappen vrijkomen. Zij hebben geen
enkel belang bij omschakeling op een andere grondstof die moet worden ingekocht. De strategie
van hen is om de bestaande markt te beschermen.
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Weekmakerproducenten - specialties
De producenten van 'specialties' produceren in batches met relatief lage volumes en voor
specifieke functionaliteiten. Veelal kopen deze producenten hun grondstoffen in. Deze
producenten zijn niet bekend met agrogrondstoffen. Deze producenten zijn interessant om met
de suikergebaseerde weekmaker een specifiek marktsegment te bedienen met beperkte volumes,
veeleisende functionaliteit en hoge toegevoegde waarde.
Grondstofleveranciers
Voor productie van de suikergebaseerde weekmakers zijn zuren en suikers (uit zetmeelbasis )
nodig alsgrondstof. Bestaande producenten van zuren kunnen deze grondstof benutten voor
suikergebaseerde weekmakers. Het isvoor deze producenten belangrijk om technologischeen productiekennis te verkrijgen om de impact voor hun productie te kunnen beoordelen.
De meest voor de hand liggende grondstof voor de suikergebaseerde weekmker is sorbitol (of
derivaten van sorbitol). Het aanbod van sorbitol isgroot. De markt voor sorbitol groeit minder
hard dan de opbouw van productiecapaciteit wat een neerwaartse prijsstelling met zich
meebrengt. Dit is aan de ene kant gunstigvoor de introductie van de suikergebaseerde
weekmakers (stabiele tot licht dalende grondstofprijs i.p.v. forse fluctuaties olieprijs) en aan de
andere kant ongunstig (prijsdruk kan leiden tot beperkte financiële ruimte bij bedrijven en
risicomijdend gedrag).Vanwege de 'marktstagnatie' kunnen producenten van sorbitol veel
interesse hebben in alternatieve markttoepassingen, zoals suikergebaseerde weekmakers.
De grondstofleveranciers hebben (nagenoeg) geen ervaring met het productieproces voor
weekmakers en met de verkoop aan weekmakergebruikers.
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3

Doelstelling

Het innovatieproces voor de suikergebaseerde weekmaker isin onderstaande afbeelding
weergegeven. De technologie-ontwikkeling heeft in voorgaande jaren plaatsgevonden. Het
pilotproject richt zich op de vraagontwikkeling. De resultaten van het pilotproject moeten de
bouwstenen vormen voor productie-ontwikkeling en opschaling (indicatief tijdspad).

Innovatiestappen suikergebaseerde weekmakers
Productieomvang

Opschaling

(indicatief)
2.500

0,ldton
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Technologie Labsamples Industriële Pilotfabrikage Bulkfabrikage
sam ,es
P
1998
2005
2006
2008
2010

Stappen in
Üd
(indicatief)

de l

Het pilotproject heeft de volgende doelstellingen:
strategische informatie genereren voor industrie en overheid ten aanzien van
vraagontwikkeling naar een groene grondstof
- onderzoeken hoe consortia gevormd kunnen worden voor vraagontwikkeling
bepalen van marktsegmenten met de meeste kans van slagen
- onderzoeken in welke markt de overheid mede invloed heeft
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4

Weekmakers in vogelvlucht

De volgende reactie is typerend bij een presentatie over de toepassingen van weekmakers: 'zitten
weekmakers daar allemaal in, en in zulke grote hoeveelheden?'. De jaarlijkse productie van
weekmakers bedraagt ruim 7 miljoen ton (dit komt overeen met ongeveer 250.000 volle
vrachtwagens) en vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 5miljard euro. De markt van
weekmakers groeit met ongeveer 4% per jaar.
Weekmakers worden gebruikt om kunststoffen soepel te maken en het grootste gedeelte wordt
toegepast in PVC. In sommige producten bestaat maar liefst 40% tot 60%van de grondstoffen
uit weekmakers. Er zijn verschillende soorten weekmakers. De meest gebruikte weekmakers zijn
zogenaamde ftalaten. Bij PVC bestaat ongeveer 87%van deweekmakers uit ftalaten.
Er is veel discussie over de toxiciteit van ftalaten en de schadelijke effecten voor de gezondheid.
Op 24 september 2004 heeft de EU een tijdelijk verbod ingesteld op het gebruik van 6 soorten
ftalaten in babyartikelen en speelgoed. In juli 2005 heeft de EU besloten dat dit verbod
permanent wordt.
Er zijn alternatieven voor ftalaten op de markt, maar deze worden nauwelijks toegepast. De
reden is dat de prijs van deze alternatieven een veelvoud isvan de prijs van ftalaten (3tot 5 keer
zo duur). Een aantal alternatieven heeft een vergelijkbare samenstelling als ftalaten en deze zijn
daarmee weinig onderscheidend. Tenslotte bieden de alternatieven vaak een hele specifieke
functionaliteit, maar geen brede toepassingsmogelijkheden. De suikergebaseerde weekmakers
vormen een range van weekmakers met een groot aantal functionaliteiten en toepassingen. De
prijs van de suikergebaseerde weekmaker is hoger dan die van ftalaten, maar lager dan de meeste
alternatieven die beschikbaar zijn.
Bijlage 2 bevat een overzicht van producten waarin weekmakers worden toegepast.
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5

Aanpak pilotproject

De eerste fase van het pilotproject isuitgevoerd door A&F en AKK. Een groot aantal bedrijven
is betrokken bij de uitvoering (met name weekmakergebruikers en tevens producenten). Om de
opties voor de productie-/afzetketen open te laten is niet gestreefd naar een 'dedicated'
consortium van een beperkt aantal bedrijven, maar juist naar een brede vertegenwoordiging van
potentiële afnemers en producenten.
De activiteiten zijn uitgevoerd door een projectteam bestaande uit:
Karin Molenveld (projectleider)
Marc van den Heuvel (AKK)
Remko Bezemer (plaatsvervangend projectleider)
Christiaan Bolck
Jacco van Haveren
Daan van Es
Harriëtte Bos
Bij de uitvoering van fase 1van het pilotproject zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

5.1

Kennisoverdracht

Een belangrijk onderdeel van de eerste fase van het pilotproject bestond uit de overdracht van
kennis. De doelgroep hiervoor was:weekmakergebruikers, (potentiële) producenten van
weekmakers en beleidsmakers bij de overheid. De kennisoverdracht vond plaats door middel van
presentaties en brochures (naast het leveren van samples wat de meest tastbare vorm van
overdracht is).
Er is een presentatie gegeven over het pilotproject suikergebaseerde weekmakers op de volgende
bijeenkomsten:
AKK-conferentie, november 2004
Dag van de Toekomst, maart 2005
- SBO-overlegLNV, mei 2005
Gebruikersgroep Groene Grondstoffen, juni 2005
Er zijn brochures opgesteld om de technische aspecten en de toepassingsgebieden van de
suikergebaseerde weekmaker over te dragen. De brochures van de suikergebaseerde weekmakers
hebben dezelfde opmaak en strekking als die van de gebruikelijke weekmakers. Ze sluiten
daarmee naadloos aan bij de informatiebehoefte van deweekmakergebruikers en zijn herkenbaar.
Een veelgehanteerde bron voor technologische vernieuwingen isyet2.com. In december 2004 is
de suikergebaseerde weekmaker gekozen tot 'tech of the week' met een prominente plaats op
yet2.com. Hierop zijn zeer veel reacties van het bedrijfsleven binnengekomen bij A&F.
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Bijlage 3bevat twee informatiebrochures die zijn opgesteld.

5.2 Bedrijfscontacten
Voor het leggen van bedrijfscontacten is de focus gelegd op Europa, met de nadruk op
Nederland. De reden is dat er met name in Europa discussie is over de vermeende toxiciteit van
ftalaatweekmakers en dat er door de EU restricties voor toepassing zijn opgelegd. Er is daarmee
een duidelijk aanwijsbare aanleiding om een alternatieve weekmaker te introduceren. Veel
afnemers en producenten van weekmakers zijn bovendien in Europa gevestigd.
Er zijn contacten gelegd met een groot aantal weekmakergebruikers om de interesse te peilen in
het testen van de suikergebaseerde weekmaker. Verder zijn bedrijfscontacten met afnemers en
producenten van weekmakers benut om te bepalen of er andere alternatieve weekmakers in
ontwikkeling zijn.
Bijlage 4 bevat een overzicht van bedrijven waarmee contact is onderhouden.

5.3 Testen van samples
Er werd onderzocht in welke marktsegmenten ftalaathoudende weekmakers worden gebruikt. In
de 13geselecteerde segmenten werden 26 weekmakergebruikers benaderd en geïnformeerd over
de mogelijkheden van de suikergebaseerde weekmakers. Alle afnemers hebben positief
gereageerd. Vervolgens ismet elke geïnteresseerde afnemer een gesprek gevoerd over de stand
van zaken rondom de ontwikkeling en om te bepalen op welke producttoepassing(en) de test
betrekking heeft. Tevens werd gevraagd of zij de suikergebaseerde weekmaker wensen te testen.
Het gesprek is benut om informatie te verkrijgen over de markt (volume, prijzen),
producteigenschappen, functionele eisen aan de weekmaker, koopmotieven voor de
suikergebaseerde weekmaker, etc.Van elkegesprek is een gespreksverslag gemaakt.
Daarnaast is contact geweest met 15bedrijven die zich richten op de productie van suiker, zuren,
weekmakers of PVC.
Het testen van samples isvoor bedrijven normaal gesproken vrijblijvend. Omdat vrijblijvendheid
in dit project ongewenst is,werd een Material Transfer Agreement opgesteld (MTA).Dit is een
overeenkomst tussen een bedrijf en A&F met inspanningsverplichtingen. Deze komen erop neer
dat het bedrijf samples ontvangt van de suikergebaseerde weekmaker om de technische
eigenschappen te beproeven. Het gaat om samples die op laboratorium schaal zijn geproduceerd
en getest (omvang tussen de 0,5 en 2liter).Het bedrijf levert de testresultaten aan A&F en geeft
daarna inzicht in de mogelijkheden voor industriële toepassing.
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Er zijn 16bedrijven die de MTA hebben ondertekend en waaraan samples zijn uitgeleverd.
Hiervan zijn 13bedrijven die deze samples inmiddels hebben getest en hun resultaten en
conclusies aan A&F hebben meegedeeld. Binnen de overige 3 bedrijven zijn de testen en de
rapportage nog niet afgerond.
Bijlage 5bevat de standaard MTA.

5.4 Evaluatiegesprekken
Er zijn evaluatiegesprekken gevoerd met 3bedrijven. Het doel van de gesprekken was om te
bepalen welke kansen en belemmeringen de bedrijven zien bij de verdere ontwikkeling van een
productie-/afzetketen van suikergebaseerde weekmakers.
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6

Resultaten

De volgende resultaten zijn behaald met de uitvoering van de eerste fase van het pilotproject:

6.1 Verspreiden van informatie en kennis
Het betreft voor de industrie herkenbare informatie die behulpzaam is bij de selectie van
mogelijke toepassingen voor de suikergebaseerde weekmaker. De gekozen vorm was brochures
en specificatiesheets.

6.2 Gesprekken met weekmakergebruikers en producenten
Er zijn gesprekken gevoerd met 26weekmakergebruikers en 15producenten van suiker, zuren,
weekmakers of PVC. Deze gesprekken hebben geleid tot veel praktijkinformatie over
weekmakers. De gegevens zijn hieronder samengevat.
Prijsperceptie:
Alleweekmakerverbruikende bedrijven weten dat een nieuwe weekmaker duurder zal zijn dan de
huidige. De prijs van ftalaten wordt o.a. bepaald door overcapaciteit en de olieprijs. Door de
stijgende prijs van ftalaathoudende weekmakers is er algemene interesse in alternatieven. De
meeste geven aan dat een hogere inkoopprijs van weekmakers een probleem is,omdat de
overtuiging heerst dat met hogere prijzen geen geaccepteerde eindproducten kunnen worden
aangeboden. Deze bedrijven proberen hun marktaandeel te behouden door kostenbesparingen.
Een enkeling kan hogere prijzen accepteren, wanneer het product hen een extra functionaliteit
oplevert. Deze innovatievere bedrijven denken ook na over mogelijke nieuwe toepassingen voor
de nieuwe weekmakers. Alle bedrijven geven aan dat ze informatie willen hebben over een
realistische prijs van deweekmaker. Doordat nog geen productie plaatsvindt, kan de gewenste
informatie op dit moment niet geleverd worden.
Funtionaliteit:
De wens is dat de eigenschappen van de suikergebaseerde weekmakers gelijk zijn aan de ftalaten.
Daarbij dient de prijs gelijk (of lager) te zijn dan de overeenkomstige ftalaten. Dat bij de
productie uitgegaan wordt van een agrogrondstof, is niet belangrijk. Dat isvoornamelijk een
imago-kwestie. De beslissing om over te schakelen op suikergebaseerde weekmakers zal
gebaseerd zijn op de eigenschappen en de prijs van de weekmaker.
Marketingboodschap:
De marketingboodschap voor suikergebaseerde weekmakers richting gebruikers en producenten
is niet algemeen vast te stellen. De suikergebaseerde weekmaker heeft zich immers nog niet
bewezen bij industriële toepassingen en de prijs ligt hoger dan die van bestaande weekmakers.
De motieven voor toepassing van de suikergebaseerde weekmaker zijn:
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1. (dreigend) verbod op bepaalde toepassingen voor ftalaten
2. labeling van ftalaten ("doodshoofden in de fabriek", imago)
3. 'groener' imago van producent
4. stabiele grondstofprijs
5. brede toepassing, volwaardig alternatief voor bestaande weekmakers
6. specifieke eigenschappen van het eindproduct (innovatie)

6.3

Material Transfer Agreement (MTA)

Een overeenkomst tussen bedrijf en A&F waarin afspraken zijn vastgelegd. Zaken rondom
geheimhouding worden erin geregeld en de 'verplichtingen' van bedrijven zijn vastgelegd als er
samples van de suikergebaseerde weekmaker worden geleverd. Door het gebruik en akkoord
gaan met de MTA, beseffen bedrijven dat de uitkomsten van de testen belangrijk zijn voor het op
de markt komen van dezegroep van weekmakers.
Een groot aantal bedrijven hechtte grote waarde aan vrijblijvendheid. Doordat zij geen
overeenkomst hebben getekend waarbij zijiets terug moesten doen voor het testen, hebben zij
geen samples ontvangen. Het gebruik van een MTA geeft aan dat door deze aanpak een selectie
plaatsvindt tussen meer en minder geïnteresseerde bedrijven.

6.4

Testen van samples door weekmakergebruikers

13bedrijven hebben samples met suikergebaseerde weekmakers ontvangen om te testen of deze
voldoen aan de technische specificaties die aan de weekmaker worden gesceld.
Hoofdlijnen testresultaten suikergebaseerde weekmaker
1. Er zijn zes verschillende soorten suikergebaseerde weekmakers getest in de volgende
toepassingen: vinylvloerbedekking,lijmen, medische disposables, folies, wandbekleding,
inkten, glijmiddelen, transportbanden, (kabels, speelgoed).
2. Twee weekmakerproducenten, twee PVC-producenten en een suikerproducent hebben testen
uitgevoerd.
3. De bedrijven hebben 1,2 of 3verschillende soorten suikergebaseerde weekmakers ontvangen
en getest.
4. De resultaten werden vergeleken met de ftalaathoudende weekmakers en andere commerciële
weekmakers die op dit moment in de producten worden toegepast.
5. Binnen de weekmakergebruikersgroep zijn de belangrijkste conclusies:
- De eigenschappen van suikergebaseerde weekmakers zijn in het algemeen vergelijkbaar met
die van de veelgebruikte ftalaten.
- Alle testen hebben uitgewezen dat er geen zaken waargenomen zijn die de toepasbaarheid
van de suikergebaseerde weekmakers in deweg staan.
- De samples hadden de kwaliteit die van weekmakers verlangd wordt.
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- Er was tevredenheid over de beschikbare range. Dit maakte een weloverwogen keuze
mogelijk.
- De door de bedrijven geleverde resultaten zijn betrouwbaar, omdat waargenomen effecten
konden worden vergeleken met de resultaten van andere gebruikers.
- Weekmakergebruikers zijn altijd op zoek naar geschikte alternatieven.
- Elke weekmakergebruiker heeft een specifieke eigenschap die zeer belangrijk is
(bijvoorbeeld helderheid van de topcoating is belangrijk voor vloerbedekking).
6. De weekmakerproducenten hebben totaal andere eisen:
- Alleen geïnteresseerd in een nieuwe weekmaker als die op zo veel mogelijk punten een
verbetering betekent t.o.v. het eigen product.
- Grote interesse in alternatieve ontwikkelingen om zodoende een goed inzicht te krijgen in
de bedreigingen voor het eigen product.
- Belangrijkste doel is het beschermen van het eigen product.
- Omdat de vraag naar deze weekmakers (nog) niet groot is,zuüen zij niet investeren in deze
technologie.
7. Voor de producenten van PVC geldt voornamelijk:
- Grote behoefte aan een beter imago van PVC. Dit is te bereiken door ftalaatvrije
weekmakers. Zij vinden deze ontwikkeling positief.
- Richten zich op de algemene eigenschappen van weekmakers. Deze zijn goed.
- Een zeer belangrijk onderwerp is de verwachte prijs van de suikergebaseerde weekmaker.
8. Twee bedrijven hebben aangegeven meer samples te willen ontvangen om aanvullende
testen uit te voeren. De resultaten van de eerste testen waren zodanig positief dat ook inzicht
in andere belangrijke eigenschappen nodig zijn. Deze reacties geven aan dat de weekmaker
technisch gezien een belangrijk alternatief voor ftalaten is.Beide bedrijven verbruiken samen
op jaarbasis meer dan 50.000.000 kilo weekmakers.

6.5 Feedback bedrijven
Er is een evaluatiegesprek gevoerd met drie bedrijven die de suikergebaseerde weekmaker hebben
getest. Het zijn weekmakergebruikers in de volgende marksegmenten: speelgoed,
transportbanden en vloerbedekking. De jaarlijkse inkoop van weekmakers van de drie bezochte
bedrijven ligt tussen enkele kiloton en 90.000 kiloton. Bij de drie bezochte bedrijven is gesproken
met vertegenwoordigers van R&D, inkoop, marketing en directie.
Het evaluatiegesprek had als doel om te bespreken welke vervolgactiviteiten de
weekmakergebruikers wensen.
De evaluatiegesprekken leidden tot de volgende uitkomsten:
1. Ftalaten zijn verdacht vanwege hun negatieve effecten op milieu en gezondheid, wat heeft
geresulteerd in een verbod op het gebruik van bepaalde ftalaten en op een aanscherping van
de normen voor de dagelijkse blootstelling aan bepaalde ftalaten. De bedrijven hechten
belang aan een 'verklaring' dat de suikergebaseerde weekmaker niet verdacht is.
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2. De EU heeft een verbod uitgevaardigd voor het gebruik van bepaalde ftalaten in bepaalde
producten. Er isbehoefte aan duidelijke informatie over de consequenties van dit verbod
en een onderzoek / beoordeling of weekmakers die bedrijven nu gebruiken onder het
verbod vallen.
3. De bedrijven ontvangen graaggrotere hoeveelheden samples om meer uitgebreide testen te
kunnen doen. Het doel van de testen is om:
de performance van de suikergebaseerde weekmaker voor meerdere eindproducten te
bepalen
de (onmogelijkheden van deze weekmakers te kunnen vaststellen in het industriële
productieproces. Dit is namelijk de volgende stap richting het toepassen van de
weekmakers.
het vervangingspotentieel van bestaande weekmakers vast te stellen
duurzaamheidsproeven te doen met de eindproducten (performance van eindproduct
met suikergebaseerde weekmaker in gebruikersomgeving).
4. De bedrijven willen graag 'first to market' zijn met een ftalaatvrij product. Producten
waarbij direct contact is met voedsel of mens heeft prioriteit (bijvoorbeeld speelgoed,
procesband voor de voedselverwerkende industrie).
5 Een belangrijke voorwaarde voor omschakeling op de suikergebaseerde weekmakers is de
prijs. Binnen de verschillende gebruikersgroepen zijn toepassingen waar hogere prijzen dan
de conventionele ftalaatweekmakers geaccepteerd zullen worden. Een realistische
inschatting van de gebundelde marktvraag is 25.000 ton.
6. De beschikbaarheid op industriële schaal van de suikergebaseerde weekmaker is een
belangrijke overweging voor omschakeling. Bij beschikbaarheid gaat het om het niet
gebonden zijn aan één producent (geen afhankelijkheid) en over de mogelijke risico's bij de
leveringvan grondstoffen waaruit de suikergebaseerde weekmaker wordt gemaakt.
7 De suikergebaseerde weekmaker moet voldoen aan toelatingseisen om eindproducten met
deze weekmaker op de markt te kunnen brengen.
8. Bedrijven die een beperkte hoeveelheid weekmakers gebruiken vinden het belangrijk dat de
suikergebaseerde weekmaker in kleine bestellingen kan worden geleverd.
9. De bezochte bedrijven hebben interesse om in een 'gebruikersgroep' te participeren om de
vraag naar suikergebaseerde weekmakers te bundelen en om potentiële producenten te
verleiden om in de productie te investeren. Naast de bundeling van vraagvolume zijn de
volgende twee punten genoemd voor de gebruikersgroep:
- gezamenlijke communicatie en publicatie
- selectie van weekmakerproducenten
10. Een onderzoeksvraag isof en hoe hetweekmakend vermogen of andere functionaliteit van
de suikergebaseerde weekmaker kan worden verbeterd om de technische performance te
optimaliseren.
11. De weekmakergebruikers hebben behoefte aan een meeting met potentiële producenten
van de suikergebaseerde weekmaker.

6.6 Lessons learned
Brede marktoriëntatie voorkomt 'lock-in'
Bij de uitvoering van het pilotproject isgekozen voor een brede marktoriëntatie met
betrokkenheid van een groot aantalweekmakergebruikers en weekmakerproducenten. De focus
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bij de eerste fase van het pilotproject lag sterk op de weekmakergebruikers, dus op een
vraaggestuurde projectuitvoering. De contacten met weekmakergebruikers hebben zich gericht
op het verkrijgen van marktinformatie over de inkoop van weekmakers, het maken van afspraken
over het testen van samples en het verkrijgen van testresultaten. Met weekmakerproducenten zijn
contacten onderhouden om kennis uit te wisselen.
De aanpak met een brede marktoriëntatie is als afwijkend ervaren ten opzichte van de
gebruikelijke publiek-private-samenwerkingsprojecten bij technologie-ontwikkeling. De
vrijheidsgraden voor vraagontwikkeling zijn groter dan bij een consortium met één afnemer. Er
kan weloverwogen worden gewerkt aan ketenvorming en ketenorganisatie. Voor een dergelijke
aanpak isgeen plek in het innovatie-instrumentarium dat de overheid (met name ministerie van
EZ) aanbiedt ter ondersteuning. Dit instrumentarium isgrotendeels gericht op innovaties binnen
een bedrijf en niet in de keten en op innovaties met een vaststaand consortium. De
ondersteuning van het pilotproject in deze vorm is door de deelnemende onderzoekers en
ondernemers als bijzonder waardevol ervaren.
De brede oriëntatie op markten (12),weekmakergebruikers (30) en weekmakerproducenten
(tiental diepgaand) is succesvol gebleken. Met deze aanpak wordt veel marktinformatie verkregen
en er kan een overwogen keuze worden gemaakt voor marktsegmenten waar introductie en
productie van de suikergebaseerde weekmaker veelbelovend is.Een ander belangrijk voordeel is
dat een bundeling van de vraag naar de suikergebaseerde weekmaker door weekmakergebruikers
mogelijk is,waardoor het interessanter wordt voor een producent om in te stappen (aantrekkelijk
volume, minder afhankelijkheden en onzekerheden). Een laatste voordeel isdat de afhankelijk
van bedrijven minder groot is (éen consortium is één kans, het wegvallen van één bedrijf zet de
zaak stil).
Aanwakkeren van een lopend vuurtje
Om interesse te wekken bij weekmakergebruikers en -producenten is het nodig om de
mogelijkheden van suikergebaseerde weekmakers goed uit te dragen. De website yet2.com is een
veel geraadpleegde bron door bedrijven om op de hoogte te geraken van nieuwe technologische
ontwikkelingen. De verkiezing van suikergebaseerde weekmaker tot "technology of the week"
heeft geleid tot veel reacties van veel bedrijven en tot een soort van 'erkenning' voor deze
technologie.
Samples zijn effectief
Het leveren van samples van suikergebaseerde weekmakers aan weekmakergebruikers is een zeer
waardevolle stap geweest. De weekmakergebruikers maken met samples heel praktisch kennis
met de suikergebaseerde weekmaker en kunnen beoordelen of het een technologisch goed
alternatiefis voor bestaande weekmakers.
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MTA
De MTA is een belangrijk instrument om de communicatie met bedrijven vast te leggen en om
de inspanningsverplichtingen overeen te komen. De MTA is een effectief instrument om de
interesse van bedrijven om te zetten in commitment. Voor de ondertekening van de MTA neemt
een bedrijf een belangrijke beslissing of ze een inspanningsverplichting willen aangaan bij het
testen van samples.
Interactie bij vraagontwikkeling
De gevolgde aanpak is kernachtig in de onderstaande afbeelding gevisualiseerd.

Interactie bij vraagontwikkeling

Lessons Learned bijvraagontwikkeling van een technologische innovatie
1. Startpunt is een 'proof of principle': technologie die op lab-schaal is bewezen
2. Start met een brede marktoriëntatie, focus niet direct op één marktsegment
3. Leg je niet te snel vast in een consortium met vaststaande afnemers en producenten
4. Definieer de marketingboodschap (degroene grondstof is een goed alternatief,
omdat
)
5. Maak een MTA om de rechten en plichten met bedrijven te regelen
6. Maak gebruik van de MTA als effectief instrument bedrijven te selecteren met
aantoonbare interesse en commitment voor inspanning
7. Lever samples aan afnemers om de toepasbaarheid te testen
8. Laat de bedrijven een testrapport opmaken en terugsturen
9. Maak een technische en een beschrijvende informatiebrochure
10. Zorg voor publicatie van de technologie op gerenommeerde informatiebronnen
(bijvoorbeeld yet2.com)
11. Ga gesprekken aan met gebruikers en herleid de koopmotieven
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