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INTERVIEW

INGREDIËNT & PRODUCT

‘ Innovatie is  
geen doel op zich’

15 miljoen euro voor Inspirience Center

Het nieuwe Inspirience Center van Puratos is het corporate 
platform voor innovatie. Samenwerking met universiteiten en 
onderzoekcentra staat centraal. “Maar innovatie is geen doel  
op zich”, benadrukte CEO Daniel Malcorps bij de opening van 
het gloednieuwe Inspirience Center. 

Consumentenbehoeften en -verwachtingen 
evolueren en dus ook de noden van de 
klanten. “We hebben géén globale merken, 
maar onze producten zijn wel gebaseerd op 
globale technologieën”, weet CEO Daniel 
Malcorps. In 2013 investeerde Puratos  
– wereldwijd actief in de bakkerij-,  
patisserie- en chocolade- industrie – 2,5% 
van haar totale omzet van 1,3 miljard euro 
in onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten. 
Dat is beduidend hoger dan het gemiddelde 
binnen de Belgische voedingsindustrie. Met 

het kersverse Inspirience Center in 
Groot-Bijgaarden is een bedrag van 15  
miljoen euro gemoeid. Malcorps: “We  
blijven stevig investeren in mensen en  
middelen voor onderzoek en ontwikkeling 
om op die manier dichter bij onze klanten 
te staan en hen te ondersteunen in de  
verdere ontwikkeling van hun business.” 

Internationaal
Het concern is actief in meer dan 100 lan-
den. Lokale aanwezigheid is belangrijk. Het 

aantal productiebedrijven bedraagt 55. Het 
totaal aantal medewerkers is 6.800, waarvan 
ongeveer 750 in R&D en technische dienst-
verlening verspreid over 53 innovatiecentra 
en 69 R&D-centra wereldwijd. Het totaal 
aantal medewerkers in België ligt rond de 
duizend, waarvan 140 in R&D in vijf vesti-
gingen. De grootte van het Inspirience Cen-
tre in Groot-Bijgaarden bedraagt 6.000 m². 
De helft wordt ingenomen door zes moder-
ne laboratoria (zie kader). Op dit moment 
bedraagt het aantal medewerkers 140, maar 
er is plaats voor 210. Dit zijn niet alleen 
R&D-medewerkers en management, maar 
ook een stevig team van 35 marketeers. Het 
idee hierachter is dat door directer contact 
tussen marketeers en onderzoeksafdelingen 
ideeën vanuit de markt sneller worden uit-
gewerkt en concreet worden gemaakt.

Inspirience Center
Het Inspirience Center ontwikkelt globale 
innovatieve technologieën die nadien lokaal 

Het labo voor natuurlijke fermentatie en de  

opsporing van enzymen identificeert micro-organis-

men en enzymen in gefermenteerde producten.
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‘ We werken samen met  
de beste competentie- 
centra ter wereld’

via de innovatiecentra worden uitgerold  
of aangepast in functie van de lokale markt-
behoeften. Kennis van verschillende techno-
logieën op verschillende afdelingen en in 
laboratoria werden binnen het Inspirience 
Center samengebracht, waarbij het centrum 
vanuit een katalysatorfunctie productont-
wikkeling samen met de klanten op een 
hoger niveau brengt. “1+1=3”, zegt directeur 
Group Research & Service Filip Arnaut.  
“De focus ligt op voedingswaarde, smaak  
en gebruiksgemak.” 

De interactie tussen en samenwerking met 
lokale en globaal opererende R&D- en 
applicatieteams, is doorslaggevend voor de 
succesvolle ontwikkeling en implementatie 
van nieuwe oplossingen voor klanten. 
Arnaut verwijst naar het Puratos Innovation 
Center in Groot-Bijgaarden, het Belcolade 

Zes moderne laboratoria
Het nieuwe Inspirience Center huisvest zes laboratoria, uitgerust 
met de meest geavanceerde installaties. Elk labo focust zich op de 
analyse en de creatie van hedendaagse voedingsproducten op een 
ander stadium binnen het gesofisticeerde en complexe onderzoek.

Labo voor natuurlijke fermentatie & de opsporing van enzymen:

Dit labo identificeert micro-organismen en enzymen in gefermen-
teerde producten. Er worden eveneens nieuwe ingrediënten op 
basis van fermentatie gemaakt. Filip Arnaut: “De toekomst van  
het brood ligt in nieuwe smaken en texturen uit het verleden.” 

Labo voor instrumentele analyse

De analyse van samenstelling, textuur, smaak, geuren en functies 
van ingrediënten en afgewerkte goederen vindt plaats in het labo 
voor instrumentele analyse. Dit helpt de onderzoekers om een beter 
inzicht te krijgen in de kenmerken van de verschillende voedings- 
bestanddelen en in de manier waarop ze in wisselwerking treden 
met elkaar. Arnaut: “Een andere investering, ontwikkeld met 
KULeuven, is een NMR-installatie voor de bepaling van de texturen 
en het mondgevoel van cake. Het mondgevoel bij cake is veel  
complexer dan bij brood.” 

Fysisch-chemisch labo

In het fysisch-chemisch labo worden monsters van grondstoffen en 
afgewerkte producten voorbereid die tijdens onderzoeksprojecten 
worden gegenereerd. Ze worden verzonden naar het onderzoeks- 
en servicelabo van de groep, dat de eigenschappen ervan analy-
seert. 

Voedingslabo

Nieuwe producten – vullingen, toppings, crèmes, patisseriemeng-
sels – worden in het voedingslabo ontwikkeld. Bestaande produc-
ten worden ook regelmatig gecontroleerd, geëvalueerd en verbe-
terd in functie van de laatste markttrends en op basis van de ver-
wachtingen van de klant. Productmonsters verstuurt Puratos naar 
klanten over de hele wereld.

Labo voor gebakken producten

In dit labo voor gebakken producten worden brood en gebakken 
patisserieproducten en ingrediënten die nog volop worden ontwik-
keld getest in hun uiteindelijke toepassing. Deskundigen maken 
brood, gebak of patisserie en beoordelen het gedrag van de  
ingrediënten tijdens het proces.

Evaluatieruimte

In de evaluatieruimte wordt het afgewerkte product beoordeeld. 
Gespecialiseerde apparatuur analyseert de eigenschappen zoals 
textuur, volume en kleur, terwijl deskundigen een zintuiglijke beoor-
deling doen van de afgewerkte goederen op basis van aspecten 
als uitzicht, smaak en versheid. 

Puratos heeft géén globale 

merken, maar de producten 

zijn wel gebaseerd op glo-

bale technologieën, aldus 

Filip Arnaut (links) en 

Daniel Malcorps. 
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Chocolate Centre in Erembodegem en het 
Puratos Center for Bread Flavours in 
Sankt-Vith en de tientallen innovatiecentra 
wereldwijd. “De samenhang van de diverse 
centra wereldwijd zorgt voor een grote 
dynamiek.” Een voorbeeld. Arnaut: “Klan-
ten komen uit China met informatie over 
krokantheid van hun bakkerijproducten die 
verschillend is van wat we hier gewoon 
zijn. Krokantheid is in China zachter. Pro-
ducten kunnen vervolgens verder worden 
ontwikkeld en worden gevalideerd in Chi-
na, maar de informatie kan ook worden 
gebruikt voor verbeteringen van de textuur 
van andere producten voor bijvoorbeeld 
onze Belgische markt.” 

Productketen
Onderzoekers van Puratos werken binnen 
het nieuwe onderzoekscentrum nauw 
samen met binnen- en buitenlandse uni-
versiteiten, onderzoeksinstellingen, maar 
ook met onderzoekers bij toeleveranciers 
en klanten om de producten van de toe-
komst te analyseren en te ontwikkelen. 
Arnaut: “We beseff en meer en meer dat we 
als bedrijf deel uitmaken van een keten. We 
volgen de ontwikkelingen bij bestaande en 
potentiële leveranciers vanuit de aankoop-, 
en R&D-afdelingen. Op deze wijze vinden 
we als onderneming strategische partners, 
waarmee we samenwerkingsverbanden en 
projecten opzetten rond concrete thema’s, 
zoals duurzaamheid of functionaliteiten 
van ingrediënten. We hebben daar goede 

ervaringen mee, omdat andere bedrijven 
weer een ander stuk van de keten beheer-
sen en door samen te werken gaan ont-
wikkelingen sneller vooruit. Voor hen 
is vervolgens – bij een geslaagd project – 
de aankoop gegarandeerd en voor ons 
de levering.” 
De grote uitdaging bij samenwerkingen is 
volgens Arnaut telkens weer het vinden van 
de culturele match. “Belangrijk bij een pro-
ject is de klik tussen mensen op het terrein. 
Je kunt wel een project defi niëren, maar 
minstens even belangrijk is vertrouwen. 
Dat geldt zowel voor bedrijven als univer-
siteiten. Mensen komen bij elkaar over de 
vloer, informatie wordt gedeeld en metho-
des worden uitgewisseld.” 

Selectief 
Net als bij de keuze van haar ingrediënten-
leveranciers kan Puratos als wereldspeler 
selectief zijn in de keuze van externe com-
petentiecentra. “We werken samen met de 
beste competentiecentra ter wereld. Binnen 
Vlaanderen zijn Food2Know en LForCe 
belangrijk. De voorzitter van LFoRCe Jan 
Delcour (KULeuven) is wereldautoriteit op 
het gebied van graanchemie. Hij is daar-
naast voorzitter van de American Associa-
tion of Cereal Chemists (AACC). Binnen 
Food2Know is Koen Dewettynck (UGent) 
dé specialist op het vlak van cacao en Luc 
De Vuyst (VUB) op dat van fermentatie.” 

• YVES DE GROOTE •

Geen last van de crisis
CEO van de Puratos Groep Daniel Malcorps zegt 
in een interview dat Puratos als leverancier geen 
last ondervindt van de economische crisis 
wereldwijd, waardoor de consument eerder 
geneigd zou zijn om goedkoper te winkelen. 
“Consumenten zijn niet bereid kwaliteit op te 
geven als het gaat om eten, wanneer hun inko-
men daalt. Ze kiezen voor andere strategieën, 
zoals minder voeding weggooien, boodschappen 
doen in winkels waar de prijzen lager liggen, dan 
wel eens minder naar de bioscoop te gaan.” 

Dr. Jekyll en Mr. Hyde

Volgens de CEO wint kwaliteit wereldwijd alleen 
maar aan belang. Dat geldt niet alleen voor wes-
terse economieën, maar juist voor de opkomende 
economieën. “Het gaat vooral om genot als 
totaalbeleving, een product moet niet alleen goed 
smaken, maar er ook goed uitzien.” Minder zout, 
minder vet of rijk aan bijvoorbeeld vezels, mogen 
volgens de CEO niet ten koste gaan van het 
genotaspect van voeding. “We willen alles, omdat 
we een beetje schizofreen zijn. Iedereen is bij wij-
ze van spreken in de loop van de dag een beetje 
Dr. Jekyll en Mr. Hyde: ’s morgens bij het ontbijt 
zijn we een ander mens dan tegen de avond. ’s 
Morgens is gezond eten veel belangrijker en ’s 
avonds willen we meer genieten en stellen ons 
minder vragen bij vet en suiker.” Een belangrijke 
nieuwe ontwikkeling in zijn visie is dat de consu-
ment een goed gevoel moet hebben bij het eten 
van een product. “Authenticiteit en duurzaamheid 
worden almaar belangrijker.” 

Creativiteit

“Er zijn verschillende typen bakkerijen, waarvan 
enkele zeer creatief zijn. Ze weten de markt te 
verrassen. Een voorbeeld is de New Yorkse 
cronut, een samenvoeging van croissant en 
donut. De bakker kreeg zelf dit idee en niemand 
had erom gevraagd.” Malcorps antwoordt dit op 
de vraag of kant-en-klare mixen voor brood en 
banket niet ten koste gaat van de creativiteit van 
de bakkers. “Het probleem zit hem veeleer in het 
tekort aan getalenteerde bakkers. Gebrek aan 
creatief talent is het grootste probleem voor de 
banketbakkerijsector. Als leverancier willen we 
bakkers ondersteunen en stimuleren hun talent 
te gebruiken. Wat we niet kunnen doen, is talent 
creëren.” 

Gebrek aan creatief talent is een probleem aan het worden voor de banketbakkerijsector.
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