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Protix wint Nederlandse Innovatie Prijs 2020  

Protix wint de prijs vanwege haar vooruitstrevende rol in voedselverduurzaming. Protix heeft een 

volledig geautomatiseerd productieproces ontwikkeld waarbij op efficiënte wijze, met 

voedselresten als grondstof, ingrediënten worden ontwikkeld uit insecten.  De prijs hoort bij een 

van de grootste onderzoeken naar innovatie, uitgevoerd door de Nederlandse Innovatie Monitor. 

De monitor wordt uitgevoerd onder regie van hoogleraar Strategie & Innovatie Henk Volberda. De 

uitreiking van de Nederlandse Innovatie Prijs vond op maandagavond 19 oktober plaats in het tv-

programma De Wereld van Morgen van AVROTROS. 

De prijs is een erkenning voor het innovatievermogen en de maatschappelijke impact van Protix.  De 

jury roemt de vooruitstrevende rol van Protix om via innovatie in te spelen op 

duurzaamheidsvraagstukken. Hierbij ligt het accent op verduurzaming en circulariteit van de 

voedselketen. Protix is een echte pionier en de grondlegger van een geheel nieuwe categorie aan 

eiwitten en andere voedingsstoffen. Het Noord Brabantse bedrijf heeft een nieuwe, circulaire aanpak 

ontwikkeld waarmee voedselresten gebruikt worden als voer voor insecten (de ‘black soldier fly’). 

Deze insecten dienen vervolgens als ingrediënten voor voeding van dieren en vissen. Een echte 

verbetering ten opzichte van reguliere niet-duurzame ingrediënten als soja, vismeel en palmolie. Zo 

helpen insecten overbevissing en boskap voor sojateelt tegen te gaan. Het kweekproces is volledig 

geautomatiseerd, slimme algoritmes en robotica worden bij het geavanceerde proces ingezet zodat 

het groeiproces van insecten op het niveau van een larf of krat kan worden gestuurd.  

Boegbeeld 

De Nederlandse Innovatie Monitor staat aan de basis van de Nederlandse Innovatie Prijs en wordt 

uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation. De monitor onderzoekt hoe 

innovatief Nederlandse bedrijven zijn. De Nederlandse Innovatie Monitor 2020, die wordt uitgevoerd 

onder regie van hoogleraar Strategie & Innovatie Henk Volberda, is een van de grootste jaarlijkse 

survey-onderzoeken naar innovatie in Nederland. 



Juryvoorzitter Henk Volberda: “Protix loopt voorop in het toepassen van nieuwe technologieën en 

investeert substantieel in onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijf laat ook echt zien dat technologie 

en werkgelegenheid hand in hand gaan én draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke 

problemen. Protix ziet kansen waar anderen bedreigingen zien, investeert in mensen en realiseert ook 

groei.  Protix is daarmee echt een boegbeeld van de nieuwe economie”.  

Innovatie Monitor 

Voor dit onderzoek zijn circa 14.000 bedrijven benaderd, waarvan er ongeveer 1.000 hebben 

meegewerkt. Na aanvullend onderzoek, waaronder deskresearch en interviews, zijn tien bedrijven 

genomineerd voor de prijs en vervolgens zijn hieruit drie finalisten geselecteerd. De jury, die onder 

meer keek naar nieuwe oplossingen van het bedrijf, vooruitstrevendheid op technologieën, aandacht 

voor menselijk kapitaal, ondernemerschap en samenwerking, wees uiteindelijk Protix aan als winnaar.  

 

Lees ook  

Het nieuwsbericht van UvA (https://acbi.uva.nl/)  

De uitkomsten van de Nederlandse Innovatie Monitor 2020: https://www.seo.nl/publicaties/het-

nederlandse-innovatielandschap-in-roerige-tijden/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Over Protix 

Protix is een bedrijf dat insecten produceert voor duurzaam vlees, vis en ei. Wij gebruiken plantaardige 

reststromen uit de omgeving als voer voor insecten. Onze insecten worden vervolgens gebruikt als 

hoogwaardige voedingsbron in diverse voeders voor vissen, kippen en andere dieren, net zoals in de 

natuur. Op deze manier sluit Protix de voedselkringloop; voedselresten worden hergebruikt en 

teruggebracht in onze voedselketen op een hoogwaardige, voedselveilige manier, en echt circulair 

systeem. Insecten als alternatieve eiwitbron helpen overbevissing en boskap voor sojateelt tegen te 

gaan, zo draagt Protix bij aan een voedselsysteem dat weer in balans is met de natuur. Wij zijn in 2009 

begonnen en uniek in de wereld door onze kennisvoorsprong. 
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Afbeeldingen 

Protix viert winnen van de Nederlandse Innovatie Prijs ((Elselina Battenberg, Kees Aarts, Maurits Jansen, Corné Simons) 

 

 

 

Pioneer Protix is wereldwijd marktleider in insecten-ingredienten  

  

 



Zwarte soldaat vlieg    Larven van de zwarte soldaat vlieg 

  

 

 

 


