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Innovatie = Vernieuwing 

WAAROM/WAT/HOE ???? 

•   proces innovatie 

•  product innovatie 

WAAROM INNOVEREN??? 

Innovatieve ondernemingen zijn gemiddeld tweemaal (2x) winstgevender dan andere 
bedrijven, omdat o.a.: 

 
•  concurrentie positie             –  effectiever concurreren 
•  onderscheidend vermogen  –  merkwaarde opbouwen 



Proces innovatie 

Huidige situatie- Productiekolom van padie naar witte rijst 

•  1. Batch systeem: schuine bindroger/ kolomdroger 
 
Factoren die direct effect hebben op de Kwaliteit/ Efficiëntie: 
•  Juiste  rassenkeuze (vanwege verschillende karakteristieken) 
•  Uniforme batch van rassen (gelijksoortige eigenschappen) 
•  Optimaal oogst vochtgehalte 
•  Uniforme vochtgehalte per batch 
•  Stapsgewijs drogen (2 rustperioden) 

Case study (Suriname): Procesonderdeel DROGEN NATTE PADIE 

1. HOE EFFICIËNT IS ONS DROOGSYSTEEM ???? 
2. MOETEN WE OPTIMALISEREN OF INNOVEREN???  

METEN = WETEN !! 
DISCUSSIE!!	



Proces innovatie - droogsysteem 
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Proces innovatie - droogsysteem 



Proces innovatie - droogsysteem 



Proces (product) innovatie 



•  2. Opslagloodsen 

Factoren die direct effect hebben op de Kwaliteit/ Efficiëntie zijn o.a.: 
•  Temperatuur 
•  Beluchtingscapaciteit 
•  Vochtgehalte 
•  Schoonmaak- & bestrijdingsprogramma’s 

Huidige situatie- Productiekolom van padie naar witte rijst 

Procesonderdeel Opslag 

Proces innovatie 

•  3. Pellen 
•  4. Slijpen 
•  5. Sorteren 



Product innovatie 
WAAROM/WAT/HOE ???? 

Ir. Robert Elmont: Inspelen op veranderende consumenten voorkeuren en 
markteisen; Noodzaak voor een marktgerichte waardeketen 

Ø Added-value producten  
Ø Diversificatie 



Rijstproducten 
•  Cereal 
•  Soup        
•  Baby food   
•  Snack    
•  Cake  
•  Cracker   
•  Candy   
•  Noodle   
•  Bread  
•  Popped brown rice   
•  Brown rice tea   
•  Minor unclassified uses 



Slijpmeel (Rice Bran) 
Food products 



Slijpmeel (Rice Bran) 
Non-Food products 



Rijstkaf (Rice husk/hull) 



Market-driven Research & Development 

q 		

q 		

q 		

Bio-energie en biobrandstoffen uit organische reststromen in Suriname q 		

Studie slijpmeel stabilisatie (SBF) – vervolgstudie voor mogelijke 
pilots 

q 		



Innovatie mag niet beperkt blijven tot enkel ideeën die 
binnen het bedrijf ontstaan en realiseer u dat innovatie 
zich van andere initiatieven onderscheidt door hun 
‘nieuwheid’:  
 
een nieuw product 
een nieuwe technologie 
een nieuw inzicht in de klantenbehoefte  

of  
simpelweg een nieuwe manier om een bestaande 
techniek toe te passen in een nieuwe situatie 

TOT SLOT…. 



Keten onderdelen /
aspecten 

Verbeterpunten Voorstellen of 
aanbevelingen korte 
termijn 

Voorstellen of 
aanbevelingen 
middellange en 
lange termijn  

1. Droogsysteem Voorreiniging 
Bibdroger versus of 
plus kolom droger 

2. Opslag            - 

3. Rijstkaf/Stro Kaf energie centrale-
pellets 
Kaf as als 
bouwmateriaal 

4.  Slijpmeel Stabilisatie ivm rijstolie 
en special products 

5.  Research & 
Development 

Overkoepelen R&D  
Samenwerking  
nationaal en 
internationaal 
PH programma 
ADRON 


