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Industrial Board Food & Nutrition Delta weer fors uitgebreid
Ondanks de onzekere toekomst van Food & Nutrition Delta is de denktank weer fors
uitgebreid. Na Innova Market Insight en General Mills, hebben in de afgelopen twee weken
ook Bakkerij Fuite, NSure en Bridge2Food zich aangesloten. Zo’n 26 innovatieve bedrijven
denken in de Industrial Board mee over innovatie in de voedingsmiddelensector.
Food & Nutrition Delta (FND) is er voor en door het bedrijfsleven. In de Industrial Board denken
bedrijven mee over de vraag hoe je de internationale koploperpositie van de foodindustrie via
innovatie het beste kunt uitbouwen.
Snel in contact met juiste personen
Bakkerij Fuite is een landelijke speler met afnemers in de retail en foodservice-markt. Directeur Klaas
Fuite: ‘Wij willen de trendsetter van de bakkerijbranche worden. Innovatie is daarbij cruciaal. FND is
nauw betrokken bij onze innovatie-agenda. Wij hebben verschillende projecten uitgevoerd en via de
innovatiemakelaars komen we snel in contact met de juiste kennisleveranciers.’
MKB-perspectief
Monique van Wordragen is directeur van NSure. Dit bedrijf ontwikkelt testen die de kwaliteit van verse
producten snel en objectief vast stellen. Ook NSure heeft ervaring met FND: ‘FND benadert innovatie
vanuit het MKB-perspectief. Centraal staat daarbij hoe je kennis op de juiste manier omzet naar
waarde. Wij blijven graag nauw betrokken en zijn mede daarom toegetreden tot de Industrial Board.’
Nieuwe verbindingen
Bridge2Food is het derde nieuwe lid. Dit bedrijf koppelt specialisten aan elkaar om zo tot innovaties
voor haar klanten te komen. Eigenaar Gerard Klein Essink: ‘Wij hebben, net als FND, veel ervaring in
het bouwen van netwerken. Daarbij zijn we elkaar van wederzijds nut. Ik merk elke keer weer dat FND
van aanpakken weet. Nieuwe verbindingen worden snel en zeer professioneel gelegd.’
Onzekere toekomst
In afwachting van de nieuwe opzet van het innovatiebeleid van de overheid en de uitwerking van de
bezuinigingsmaatregelen, zijn momenteel de subsidiemogelijkheden vanuit Food & Nutrition Delta
stopgezet. Het is op dit moment niet bekend wanneer er duidelijkheid is over het al dan niet
voortzetten van deze zeer succesvolle innovatieprogramma voor de voedingsmiddelenindustrie.
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