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Goed de! niëren 
project cruciaal

Cruciaal voor bedrijven die participeren in onderzoeksprojecten is 
het goed defi niëren van het onderzoeksonderwerp, weet Rudi De 
Schepper, R&D-manager bij maalderij Dossche Mills. De leveran-
cier van bakkerijgrondstoffen besloot vooral voor het netwerken 
in een gezamenlijk onderzoeksproject van Flanders’ FOOD te 
stappen. Twee andere lessen zijn het besef dat ook concurrenten 
aan tafel zitten en het belang van een duidelijke vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de vragen van voedingsbedrijven.

“Tot vijf jaar geleden vond bij Dossche 
Mills uit Deinze het R&D- en applicatie-
onderzoek uitsluitend intern plaats”, vertelt 
R&D-manager Rudi De Schepper. Vanuit 
een behoe! e aan versterking van zijn vak-
technische onderzoeksnetwerk en kennis 
sloot het bedrijf zich in 2010 aan bij het 
tweejarige Flanders’ FOOD-project Bloem-
functionaliteit I (2010-2012). De maalderij 
moest natuurlijk wel eerst lid worden van 

Bloemkwaliteit is belangrijk 

voor het bakresultaat. 

Netwerken drijfveer Dossche Mills
voor gezamenlijk onderzoek

het innovatieplatform. “We tro" en in het be-
drijvenconsortium, dat zich vanuit Flanders’ 
FOOD voor dit project al had gevormd, ver-
schillende collegabedrijven, maar ook bak-
kerijen en andere (mogelijke) afnemers.”
Voor Dossche Mills was dit een uitgelezen 
kans om te netwerken. “Kennis vergroten 
was dus niet de enige drijfveer voor het 
lidmaatschap”, verklaart De Schepper. 

Graangebaseerd
Het onderwerp, de evaluatie van de bloem-
functionaliteit voor graangebaseerde toe-
passingen, sprak het bedrijf sterk aan. De 
Schepper: “Uit praktische ervaring wisten 
we dat een minimale rusttijd nodig is om 
tot een optimale kwaliteit te komen. Ook 
bekend was dat tijdens het bewaren en 
transport over langere tijd (maanden) de 
kwaliteit achteruitgaat, maar we misten de 
wetenschappelijke achtergrond van deze 
negatieve ontwikkeling.” Het bedrijf deed 
bovendien mee aan het anderhalf jaar du-
rende vervolgproject Bloemfunctionaliteit 

II (2012-2014), dat een wetenschappelijke 
basis gaf voor de beheersing van de kwali-
teit van de bloem. 

Vervolgonderzoek
De missie is grotendeels geslaagd. 
R&D-manager De Schepper is vanuit het 
netwerkbelang duidelijk tevreden over de 
deelname aan beide breed opgezette projec-
ten en de resultaten. “Deze maand starten 
we, samen met het laboratorium voor 
graanchemie en technologie van de KU 
Leuven, een vervolgonderzoek naar veran-
deringen van de eiwit- en vetfunctionaliteit 
van bloem en de daaraan gekoppelde bak-
resultaten.”

Dossche Mills 
Familiebedrijf Dossche Mills is als een van 
de grootste Europese maalderijen produ-
cent en leverancier van een volledig gamma 
bakkerijgrondstoffen. Dagelijks verwerkt het 
bedrijf 1800 ton tarwe en andere granen 
zoals spelt en rogge in vijf productiesites, 
twee in Deinze, één in Merksem, één in 
Geel en sinds kort één in Renesse 
(Nederland). De export gaat naar 35 
landen in en buiten Europa. 
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taal, het Nederlands, maar begrijpen elkaar 
niet altijd voldoende. Dit geldt voor onder-
zoekers maar ook vice versa. “Belangrijk is 
dat academici op een relatief eenvoudige 
manier hun bevindingen van het onderzoek 

vertalen naar de industriële part-
ners die tijdens de evaluaties aan 
tafel zitten. Deze partners hebben 
dan misschien wel een wetenschap-
pelijk diploma, maar daarom zitten 
ze niet op hetzelfde academisch 
denkniveau als de wetenschappers. 
De onderzoekers moeten hun resul-

taten op een meer plastische manier uitleg-
gen dan puur academisch zoals zij in we-
tenschappelijke publicaties doen.” In het 
kader van de Bloemfunctionaliteit-projec-
ten hebben de onderzoekers en de deel-
nemende bedrijven ook op dit vlak heel 
wat van elkaar geleerd. Tijdens de meetings 
werd telkens uitvoerig gediscussieerd zodat 
de verschillende partijen elkaar beter begre-
pen en op één lijn kwamen. Volgens De 
Schepper blij!  dit een aandachtspunt en hij 
adviseert industriële deelnemers telkens in 
dialoog te gaan over de wetenschappelijke 
bevindingen en vragen te stellen die voor 
het bedrijf belangrijk zijn. 

• YVES DE GROOTE •

kant weet je dat bedrijven niet het achterste 
van hun tong laten zien. Natuurlijk is dat 
jammer vanuit het streven naar open inno-
vatie, erkent De Schepper, maar openheid 
vereist wel vertrouwen en daarvoor is het 

belangrijk dat de deelnemers elkaar ook 
persoonlijk leren kennen. “Hiervoor zagen 
de deelnemers elkaar wellicht te weinig, een 
keer bij de start van het project en vervol-
gens om de zes maanden voor de tussen-
evaluaties.” Door drukke dagelijkse werk-
zaamheden was volgens De Schepper vaker 
samenkomen niet altijd evident.
Goede persoonlijke relaties en vertrouwen 
werden volgens de R&D-manager duidelijk 
tijdens de laatste fase van het vervolgproject 
Bloemfunctionaliteit II. 

Wetenschappelijke vertaling
Als laatste snijdt De Schepper de kloof 
aan tussen de academische en industriële 
wereld, want het zijn toch twee totaal ver-
schillende werelden. “We spreken dezelfde 

Dat is nog niet alles. De Schepper: “Onder 
auspiciën van Flanders’ FOOD is een clus-
ter opgericht dat bijeenkomsten gaat orga-
niseren over speci" eke onderwerpen die de 
bedrijven die deelnamen aan het project 
bezighouden. Bedrijven die niet partici-
peerden in de twee bloemprojecten zijn 
eveneens welkom. We gaan elkaar daardoor 
alleen maar beter leren kennen.”

Onderzoeksonderwerp
Een van de lessen die de R&D-manager, 
terugkijkend op de beide Bloemfunctiona-
liteit-projecten hee!  geleerd, is het belang 
van een goede, meer gedetailleerde de" nitie 
van het onderzoeksonderwerp. Hij steekt de 
hand ook in eigen boezem. “Het onderwerp 
‘Bloemfunctionaliteit’ bleek een iets te vaag 
begrip en wellicht zelfs te breed qua scope. 
De richting waarin door de onderzoekers 
van KU Leuven gezocht moest worden, was 
achteraf toch wel heel essentieel voor het 
verloop van het project.” Volgens De Schep-
per werd aanvankelijk de focus te weinig 
gelegd op de invloed van bijvoorbeeld het 
eiwit-, vet- en asgehalte in de bloem en de 
bewaarcondities op het bakresultaat. “In 
plaats daarvan bestudeerden de onderzoe-
kers vooral het e# ect van wijzigingen in 
functionaliteit in de eerste uren en dagen na 
het malen, omdat diverse leden van het 
consortium daar interesse in hadden.” De 
Schepper: “Als we het belang van de pro-
ductparameters vanaf het begin van het 
project hadden geweten, was het onderzoek 
enigszins anders geëvolueerd. De bijstelling 
van het onderzoek gebeurde nu pas na de 
eerste evaluatie, zes maanden na de start 
van het onderzoek.” Hij adviseert bedrijven 
beter een keer te veel dan een keer te weinig 
te vergaderen over de scope en de richting 
van het onderzoek voor dit van start gaat. 

Concurrenten
De aanwezigheid van concurrenten gee!  
De Schepper een tweeledig gevoel. “Aan de 
ene kant is input van andere bedrijven no-
dig, omdat een bedrijf anders als enige spe-
cialist aan tafel zou zitten. Aan de andere 

‘ We spreken dezelfde 
taal, maar begrijpen 
elkaar niet altijd’

Rudi De Schepper: “We 

kijken met een goed 

gevoel terug op beide 

Flanders’ FOOD-projec-

ten. Nu zetten we samen 

met KU Leuven onze 

tanden in het vervolg-

traject.” 
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