
ORGANISCHE STROMEN 
ANDERS BEKEKEN
Van idee tot realiteit in 6 maanden

neem deel aan het co-creatietraject organische reststromen

In dit project kijken we samen met een andere blik naar organische reststromen. Compostering en vergisting zijn gekende paden. 
Maar het kan ook anders!  Dit kan gaan van extractie van nuttige stoffen tot het verlagen van te transporteren tonnages. Ook 
het omzetten tot bioplastics, biochemische  bouwstenen of andere hoogwaardige producten zijn valabele ambities. VITO zet haar 
expertise en infrastructuur in voor:

 » Het analyseren van organische reststromen

 » Het bepalen van de techno-economische haalbaarheid van alternatieven

 » Het ontwikkelen en testen van nieuwe procesinzichten en producten

 » Het opzetten van nieuwe waardeketens en verdienmodellen

Heeft uw bedrijf voordeel bij het ‘anders’ inzamelen, transporteren, verwerken van organische stromen? Ziet u brood in de extractie 
van nuttige componenten uit een bepaalde stroom? Neem dan contact op met ons.

Wij denken o.a. aan volgende opportuniteiten:

landbouw & fruitteelt

Ontwikkeling  waardeket-
ens  voor maïsstro, blad-
massa van bieten en andere 
oogstresten

Voedingsindustrie

Extractie van nuttige com-
ponenten uit groentepulp, 
fruitschillen, koffiedrab…

afValbeheer

Winning  van eiwitten, 
vezels, zuren… uit gras-
achtige stromen

nieuwe producten

Productie van microbiële  
eiwitten voor voeding,  
biopolymeren als probiotica 
voor aquacultuur…
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hoe deelnemen?
Om deel te nemen aan dit co-funding traject of voor verdere informatie en prijzen kan je contact opnemen met :

bart dooms 

Venture Creation Manager 

mob. +32 475 69 20 47 
bart.dooms@vito.be

Karen Vanderstraeten 

Business Developer KMO
Oost- en West-Vlaanderen 
mob. +32 499 54 67 78 
karen.vanderstraeten@vito.be

johan VangrunderbeeK 

Business Developer KMO
Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant 
mob. +32 473 72 51 02 
johan.vangrunderbeek@vito.be

data en locaties

03/10/2016  Deadline indiening kandidatuur en intakegesprekken 
07/10/2016  SelectieSelectie / Intake 

gesprek

Co-Learning

Co-Creation

Research

Co-Working

27/04/2017  Co-working sessie: definiëren van business cases en plan van  
   aanpak voor de gescreende opportuniteiten 
   Locatie: nog te bepalen  
   Tijdstip: 13.00u – 18.00u

December - Maart Research: onderzoek naar technologische haalbaarheid van  
   de geselecteerde opportuniteiten in projectgroepen
   (280 VITO-uren)

22/11/2016  Co-creatie sessie: brainstormsessie met selectie van  
   opportuniteiten om verder te exploreren 
   Locatie: nog te bepalen 
   Tijdstip: 13.00u – 18.00u 

25/10/2016  Co-learning sessie: technologische trends en innovaties,  het  
   onderzoek en de know how van VITO, de marktvisie van de  
   deelnemende bedrijven 
   Locatie: VITO Berchem  
   Tijdstip: 13.00u – 18.00u

waarom deelnemen 
 » Inspiratie tot nieuwe inzichten en relevante businessmodellen
 » Complementaire deelnemers en partners
 » Kennisdeling en beperkte tijdsinvestering
 » Gedeelde kosten
 » Inclusief: overzichtelijk eindrapport


