Publicatie handleiding
www.bioboost-platform.com
Het invulformulier is verdeeld in drie secties: De eerste sectie is voor algemene informatie van jouw
initiatief. Deze sectie moet verplicht ingevuld worden. De tweede sectie is voor Engelstalige teksten en de
derde sectie is voor Nederlandse teksten. Uiteraard willen we graag dat jouw initiatief zo compleet
mogelijk is, maar als je wilt kun je de tweede of derde sectie overslaan.
(!) Het invulformulier is Engelstalig, ook in de Nederlandse sectie.

Eerste sectie: Algemene info
Title of initiative

…

Pakkende en adequate titel, Bijvoorbeeld: T-shirts van
tomatenstengels

Status

Draft of Final

We adviseren om eerst ‘Draft’ te kiezen als je een nieuw initiatief
start. Als je je formulier helemaal hebt ingevuld en bewaard, kun je
het formulier van je initiatief opnieuw openen, ‘Final’ selecteren en
alle informatie controleren voor dat je het formulier indient om te
worden gepubliceerd.

Name & contact details submitter of this form:
Deze zijn niet voor publicatie, maar voor de beheerders en om
ongeveer één keer per jaar een reminder te sturen.

Name: …
Email: …
Tel: …

Selectie criteria
Organic source
Crop

Common name*
…

Latin name*
…






Roots / tubers
Stem
Leaf
Bud


















Pharma
Fine chemicals
Food & Feed
Materials
Energy
Research stage
Development stage
Start-up stage
Scale up stage
Commercial stage

Selecteer of vul in

Utilised crop part
Kies er tenminste één

Application area
Kies er tenminste één
Op welke marktgebied(en) richt jou initiatief zich?

Actual status
Kies één
In welke fase bevindt jouw initiatief zich nu?
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Flower
Fruit
Seed
Resin
Bulb
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Used conversion methods:
Vink de methoden aan die van toepassing zijn voor het productieproces van jouw initiatief

Mechanical/
Physical processes
 Pressing
 Milling

 Separation
 Fiber
separation
 Upgrading
 Fractionation
 Extraction

Biochemical processes
 Anaerobic
digestion
 Aerobic/
Anaerobic
fermentation
 Enzymatic
conversion
 Transesterification

Chemical
processes
 Hydrolysis

Thermochemical
processes
 Combustion

 Oxidation

 Gasification

 Pulping

 Pyrolysis

Accessibility of research info and results:
Kies één
Om de bezoeker te informeren of er meer informatie
beschikbaar is.

Expert contact details
Zal op verzoek toegestuurd worden aan de
gebruikers van het platform.

 Hydrothermal
upgrading
 Torrefaction
 Liquefaction
 Hydrogenation
 Public
 Semi-public
 Non-public
Name :
Organisation :
Email :
Website :
Role in this initiative:
[+ add another person]
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Bioconversion
 Insects
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Tweede sectie: Engelstalige teksten
Informatie van jouw initiatief gepubliceerd op de Engelse pagina. Alle informatie in deze sectie moet in
het Engels ingevuld worden.
Short introduction for overview page

…

max 200 karakters
Weergegeven op de overzichtspagina van initiatieven.

Detailed description of the initiative

…

+/- 300 woorden

Upload the most illustrative picture
Deze afbeelding wordt getoond in de overzichtspagina
naar de ‘short introduction’ tekst. En zal getoond
worden op de initiatiefpagina, zowel als initiatief
afbeelding als vervaagde achtergrondafbeelding.

Example(s) of end products:

Example 1 …
[+ add another example]

Je kunt een titel, afbeelding en korte beschrijving
invullen per voorbeeld. Deze voorbeelden zijn heel
aantrekkelijk voor bezoekers van het platform.

Research topics:
Titel en tekst per onderwerp
Heb je nog onbeantwoorde onderzoeksvragen? Als je ze
hier beschrijft, kunnen anderen jou misschien helpen aan
(een deel van) de oplossing.

Market topics:

Topic 1 …
[+ add another topic]

Topic 1 …
[+ add another topic]

Titel en tekst per onderwerp
Heb je nog onbeantwoorde marktvragen? Als je ze hier
beschrijft, kunnen anderen jou misschien helpen aan
(een deel van) de oplossing.

Co-products / residual streams

…

Max 100 woorden
Je kunt hier beschrijven welk reststromen je overhoudt
uit het productieproces van jouw initiatief. Deze
reststromen kunnen anderen mogelijk weer gebruiken in
hun proces/toepassing.

Pros of this initiative / method:

…

Steekwoorden
Geef na elk voordeel een ‘enter’.

Cons of this initiative / method:

…

Steekwoorden
Geef na elk nadeel een ‘enter’.

Essential plant compounds / ingredients:

…

Steekwoorden
Geef na elk stof/ingrediënt dat essentieel is voor jouw
initiatief een ‘enter’.

Additional background info
Wordt weergegeven onderaan de
intiatiefpagina

Website of initiative
Articles
Publications
Reports
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Title(s) + [hyperlink(s)]
Title(s) + [hyperlink(s)]
Title(s) + [hyperlink(s)]
Title(s) + [hyperlink(s)]
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Derde sectie: Nederlandse teksten
Informatie van jouw initiatief gepubliceerd op de Nederlandse pagina. Alle informatie in deze sectie
moet in het Nederlands ingevuld worden.
Short introduction for overview page

…

max 200 karakters
Weergegeven op de overzichtspagina van initiatieven.

Detailed description of the initiative

…

+/- 300 woorden

Upload the most illustrative picture
Deze afbeelding wordt getoond in de overzichtspagina
naar de ‘short introduction’ tekst. En zal getoond
worden op de initiatiefpagina, zowel als initiatief
afbeelding als vervaagde achtergrondafbeelding.

Example(s) of end products:

Example 1 …
[+ add another example]

Je kunt een titel, afbeelding en korte beschrijving
invullen per voorbeeld. Deze voorbeelden zijn heel
aantrekkelijk voor bezoekers van het platform.

Research topics:
Titel en tekst per onderwerp
Heb je nog onbeantwoorde onderzoeksvragen? Als je ze
hier beschrijft, kunnen anderen jou misschien helpen aan
(een deel van) de oplossing.

Market topics:

Topic 1 …
[+ add another topic]

Topic 1 …
[+ add another topic]

Titel en tekst per onderwerp
Heb je nog onbeantwoorde marktvragen? Als je ze hier
beschrijft, kunnen anderen jou misschien helpen aan
(een deel van) de oplossing.

Co-products / residual streams

…

Max 100 woorden
Je kunt hier beschrijven welk reststromen je overhoudt
uit het productieproces van jouw initiatief. Deze
reststromen kunnen anderen mogelijk weer gebruiken in
hun proces/toepassing.

Pros of this initiative / method:

…

Steekwoorden
Geef na elk voordeel een ‘enter’.

Cons of this initiative / method:

…

Steekwoorden
Geef na elk nadeel een ‘enter’.

Essential plant compounds / ingredients:

…

Steekwoorden
Geef na elk stof/ingrediënt dat essentieel is voor jouw
initiatief een ‘enter’.

Additional background info
Wordt weergegeven onderaan de
intiatiefpagina

Website of initiative
Articles
Publications
Reports
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Title(s) + [hyperlink(s)]
Title(s) + [hyperlink(s)]
Title(s) + [hyperlink(s)]
Title(s) + [hyperlink(s)]

