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Doelstelling

Vanuit het bedrijfsleven was er behoefte aan een duurzaam kennisintensief netwerk van MKB
food bedrijven in West Nederland om kennis en informatie uit te wisselen. Door de opzet en
uitrol van een duurzaam MKB Foodnetwerk West Nederland zal de band tussen MKB en
Groene Kennisinfrastructuur duurzaam worden versterkt. Het bedrijfsleven zal via het MKB
Foodnetwerk West Nederland gevoed worden met actuele kennis op alle niveaus MBO-HBO
en WO. Studenten zullen in toenemende mate hun opdrachten en stage en afstuderen
vervullen binnen het MKB. Het bedrijfsleven zal in nauwe samenspraak met het onderwijs
komen tot aanscherping van het beroepsbeeld, invulling geven aan voorlichting en
informatieverspreiding over ontwikkelingen binnen het thema Voeding en Gezondheid.
Doel van het project is het opzetten en uitrollen van een kennisgedreven netwerk van MKB
Food partijen in West Nederland. Doel van dit netwerk is actieve informatie,- en
kennisuitwisseling tussen de bedrijven en de betrokken kennisinstellingen, op de
onderwerpen van het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta met specifieke aandacht
voor het thema Voeding en Gezondheid.

Werkwijze

In samenspraak met Syntens en de Food & Nutrition Delta zullen bijeenkomsten
georganiseerd worden over actuele thema’s binnen de Voedingsmiddelenindustrie, specifiek
gericht op voeding en gezondheid, gericht op het bedrijfsleven. Het bepalen van deze
thema’s is op basis van de vraag en interesses van de betrokken ondernemers. Het
programma heeft daarnaast als doel de praktijk de onderwijsinstellingen binnen te halen. Te
denken valt aan masterclasses verzorgd door ondernemers voor het onderwijzend personeel
over de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk. Deze wisselwerking
leidt tot actualisering van de curricula op het terrein van Voeding en Gezondheid. Om te
komen tot een betere afstemming wat betreft stage- en afstudeerplaatsen, zal een centraal
schakelpunt worden ingericht waar vraag en aanbod bijeenkomen. Syntens zal binnen het
project de rol vervullen van makelaar tussen het bedrijfsleven en de groene
kennisinfrastructuur. Tot slot zal een activiteitenkalender worden opgezet en uitgevoerd.
Penvoerder is Hogeschool Inholland Delft. Andere betrokken partijen zijn Wageningen UR,
Wellantcollege, Syntens en Food And Nutrition Delta.

Resultaat

Uit de eindrapportage:
Sinds de start van het programmaonderdeel MKB-Food Network is een aantal activiteiten
opgestart die de verschillende doelen van het project ondersteunden:
Ontwikkeling cursusportfolio: In het kader van kennisontsluiting richting het MKB zijn er
vier cursussen ontwikkeldvoor werknemers in de voedingsmiddelenindustrie die hiervoor niet
specifiek zijn geschoold. De volgende cursussen zijn ontwikkeld:
• Voedingsmiddeletechnologie: de bouwstenen van voedsel
• Micro-organismen: het belang van hygiëne
• Sensorisch testen van voedsel
• Crisismanagement
Netwerkbijeenkomsten en vorming duurzaam netwerk: Teneinde te komen tot een
netwerk en kennisuitwisseling tussen bedrijven en instellingen is een aantal
netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Naast het organiseren van bovenstaande
bijeenkomsten die tot directe kennisdeling hebben geleid en ook een eerste aanzet waren tot
een netwerk, zijn er meerdere bedrijven benaderd. Deze activiteiten hebben uiteindelijk niet
geleid tot een formeel netwerk.
Kenniscirculatie: Ten behoeve van het projectdoel ‘kenniscirculatie tussen instellingen’ heeft
Wageningen Universiteit een aantal workshops georganiseerd voor docenten van Inholland.
De docenten hebben de workshops als zeer waardevol ervaren en zouden dit in de toekomst
graag voort willen zetten.
Projectdoel herpositionering / profilering Groen Onderwijs: Er zijn verschillende
activiteiten ontplooid en er zijn veel ideeën en plannen bedacht om het tekort aan geschoolde
werknemers in de voedigsbranche aan te pakken, maar die hebben nog niet tot concrete
resultaten geleid.
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