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Macro- en microalgen: een
overzicht met focus op de
voedingsindustrie
De biomassa afkomstig van
algen is bruikbaar als bron voor
tal van toepassingen, zoals
voeding, chemicaliën, farmaceutica, cosmetica en biobrandstof. Om een overzicht te geven
van deze interessante ‘nieuwe’
grondstof en zijn toepassingsmogelijkheden, stelde Flanders’
FOOD een samenvattend document op over algen. Hierin gaat
speciale aandacht naar macroen microalgen als grondstof
voor voeding.
Auteur: Elien Danckaerts
Uitgave: Flanders’ Food, 2016

European Bioeconomy
in Figures
Het consortium van bio-based
bedrijven (BIC) publiceerde
de resultaten van de eerste
uitgebreide macro-economische
studie naar de Europese bioeconomie. De studie, uitgevoerd
door het Duitse nova-Institut,
laat zien dat de sector goed is
voor een omzet van 2,1 triljoen
euro en 18,3 miljoen jobs. Nova
schaart in zijn onderzoek ook
de landbouw, veeteelt, visserij
en voedingsverwerkers, en de
dranken- en tabaksproducenten
onder de bio-economie. Laat men
deze buiten beschouwing, dan
haalt de Europese bio-economie
een omzet van 600 miljard euro.
Auteurs: Stephan Piotrowski,
Michael Carus en Dirk Carrez
Uitgave: nova-Institute for
Ecology and Innovation, 2016
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Voeding en dranken
in West-Vlaanderen
In deze studie maakte de afdeling Data, Studie & Advies van
de POM West-Vlaanderen een
verkennende analyse van de
omvang van de West-Vlaamse
voedingssector en situeert ze
de sector binnen Vlaanderen.
De analyse kadert in de ondersteuning van de werking van
de Fabriek voor de Toekomst
Voeding.
Uitgave: POM West-Vlaanderen,
2015
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Economische ontwikkeling
van de Belgische voedingsindustrie: economisch
jaarverslag 2015-2016
Het economisch jaarverslag
van FEVIA, de federatie van de
voedingsindustrie, biedt een
profielschets van de Belgische
voedingsindustrie. FEVIA werkt
hiervoor met een veelheid aan
indicatoren die ze jaar na jaar
opvolgt.
Uitgave: FEVIA, 2016
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Customer innovation: waarom de klant centraal staat in bedrijfsinnovatie
Voor succesvolle organisaties van de toekomst zijn klantgerichtheid en innovatie geen tegenpolen:
men kan ook groeien vanuit de noden van de klant. De strategiebepaling start hier vanuit de markt.
Deze organisaties werken volgens drie basisprincipes: alert zijn voor signalen van de klant; wat je
leert van de klant omzetten in werkbare verandering; en ten slotte slimme partnerships aangaan.
Want samenwerking is cruciaal om goede ideeën te laten uitgroeien tot commercieel succes.
Auteur: Marion Debruyne
Uitgave: LannooCampus, 3e druk, 2015
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