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Kennis maken in
programma’s en projecten

Interactie tussen onderwijs
en praktijk versterken
Studenten denken in mogelijkheden

Innovatiekracht in de agribusiness Noord-Holland Noord

Vizier op de toekomst

Baanbrekende innovaties
Het doel van het project is de agribusiness in Noord-Holland Noord versterken
en uitbouwen tot ‘versproducent van allure’. Belangrijk hierbij is de wil tot
intersectorale samenwerking. Innovatiekracht, proactiviteit en marktgerichtheid
vanuit de ondernemer in de agribusiness staan centraal. Hieruit moeten
baanbrekende innovaties voortkomen die aansluiten bij maatschappelijke
vraagstukken. Het uiteindelijke doel is het realiseren van nieuwe handel en de
economische impact op de regio maximaliseren.

Pionierende ondernemers aan de slag
Het middel om dit doel te bereiken is een intensievere intersectorale en
ketengerichte samenwerking tussen agrarische ondernemers, onderzoeks- en
onderwijsinstellingen en beleidsmakers in Noord-Holland Noord. Het gaat om
een structurele verbinding tussen bestaande faciliteiten die zijn gericht op het
ondernemerschap en de leercultuur in de regio.
Om te beginnen is een goed beeld nodig van de thema’s die op lange termijn zeer
relevant zijn voor de agribusiness in NHN en deze op te nemen in een kennisen innovatieagenda. Bijvoorbeeld thema’s op het gebied van voedselveiligheid
en beschikbaarheid van zoet water. Op de agenda komen dié thema’s die
beantwoorden aan de behoefte van de ondernemers - vraaggestuurd en
oplossingsgericht dus - en daarnaast grensverleggende thema’s, zoals verticale
tuinbouw. Tweede onderdeel is het vormen van innovatieclusters die zich elk
toeleggen op zo’n onderwerp, met pionierende ondernemers uit de regio die elkaar
niet per se vanzelf opzoeken. Per sector of een combinatie van sectoren. Zij krijgen
ondersteuning en begeleiding onder regie van een kernteam.
Het derde deel is het borgen van regioleren door de ontsluiting en verspreiding van
innovatieve kennis, zodat deze niet beperkt blijft tot koplopers en participanten. Dit
gaat gebeuren middels een roadshow - de programmamanager gaat ‘de boer op’-,
een webapplicatie, social media en met communicatie via regionale media.

Internationaal concurrerend
Agriboard wil de internationale concurrentiepositie van de agribusiness in
Noord-Holland Noord behouden en versterken met concreet zestien innovatieve
samenwerkingsverbanden tussen minimaal tachtig bedrijven en diverse kennis-,
onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
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Gerard Oud, lid College van Bestuur
Clusius College

“Bij een gezamenlijk
probleem kijk je breder
dan je eigen sector”

Projectinformatie
Vizier op de toekomst; Innovatiekracht
in de agribusiness in Noord-Holland
Noord (met betrokkenheid van het
GKC-programma Regionale Transitie)

Aan het woord
Ans Koster, projectleider Clusius
College en manager Kenniswerkplaats
Noord-Holland Noord

“Studenten werken aan
een onderzoeksproject
van a tot z”
“Bij de ontwikkeling van de
innovatieclusters zetten we
studenten van het Clusius College
en andere onderwijsinstellingen
in. Zij werken aan een
onderzoeksvraag en participeren
in de organisatie, voorbereiding,
uitvoering en vervolgacties van de
ondernemersgroepen. Dit doen
we volgens het model van de
kenniswerkplaats, ontwikkeld door
het GKC-programma Regionale
Transitie. Met deze methode van
leren in en met de praktijk hebben we
nu anderhalf jaar ervaring opgedaan.
We hebben een onderwijsnetwerk
opgebouwd om multidisciplinaire en
multisectorale projecten te kunnen
oppakken.”
Het gaat volgens Koster niet om
het primaire proces, maar echt om
innovatieve kennisvragen die leiden
tot een breed onderzoekproject van
a tot z. “Ondernemers, studenten
en andere betrokkenen kijken
verder dan hun eigen branche.
Zo laat je studenten en potentiële
studenten zien dat het in de
agrarische sector om meer gaat
dan om produceren alleen. Met de
kenniswerkplaatsmethodiek leert
iedereen.”

“Het gaat vooral om een lerende regio. Clusius College zit stevig in deze regio,
waar een heel effectief netwerk is dat je hiervoor nodig hebt. Neem bijvoorbeeld
Seed Valley, de internationaal sterke zaadveredelingsector in Noord-Holland. Seed
Valley is ook als samenwerkingsverband ontstaan vanuit een heldere reden om bij
elkaar te komen: de bedrijven groeien, maar vacatures vervullen is moeilijk. Nu we
met groepen mensen uit de agribusiness voor verkennende gesprekken bijeen zijn,
merk je al wat er speelt voor elke partij. Als er een gezamenlijk probleem is, dan
leg je kruislingse verbanden en kijk je breder dan je eigen sector. Hieruit komen
concrete projecten voort, waarbij we gebruik maken van succesvoorbeelden, of
elementen daaruit, zoals Seed Valley.”

Aan het woord
Jacques Dekker, programmamanager Agriboard NHN

“Ik heb hoge verwachtingen, zeer hoge”

Betrokken onderwijsinstellingen
Clusius College, Hogeschool
Inholland, CAH Dronten,
Wageningen UR
Overige partners
Agriboard Noord-Holland Noord,
Syntens, Kenniswerkplaats NoordHolland Noord
Mede mogelijk gemaakt door
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO), cofinanciering
door de Provincie Noord-Holland,
inbreng Kenniswerkplaatsmodel via
GKC-Programma Regionale Transitie,
GKC-werkbudget
Projectperiode
2011-2015
Contact
A. Krikke, projectleider
T 088 1237 777
E a.krikke@agriboard.nl
Meer informatie
www.groenkennisnet.nl > zoekwoord
‘agriboard’:
http://edepot.wur.nl/201222
www.agriboard.nl

“Hoewel het nog de fase van voorbereiding is - Wageningen UR/DLO heeft de
eerste sessie voorbereid voor de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda - heb
ik hoge verwachtingen, zeer hoge verwachtingen voor de implementatie van de
innovatiethema’s van morgen en overmorgen vanuit concurrentieoogpunt. NoordHolland Noord heeft een officiële Greenport-status en maakt deel uit van het
topsectorenbeleid. Terecht, als meest veelzijdige agribusiness-regio van Nederland,
met 3 tot 3,5 miljard euro omzet per jaar. Dit project past perfect binnen die
gedachte.”
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Voor de regio Noord-Holland Noord is de agribusiness een belangrijke
economische pijler. Met onder andere vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt,
glastuinbouw, transport en logistiek; met veehouderij, fruitteelt, multifunctionele
landbouw en zaadveredeling. In 2009 werd in deze regio het platform Agriboard
opgericht als uitvoeringsorganisatie en overlegstructuur voor de agribusiness.
Want de sector kent een groeiend aantal thema’s en problemen die agribusinessbreed gelden. Het platform - dat bestaat uit ondernemers, onderwijs, onderzoek en
overheid - wil voldoen aan de basisvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling
van de sector, zoals arbeidsmarktgestuurd onderwijs, innoveren en kennis delen
en verzilveren. Agriboard ontwikkelt daarom een gemeenschappelijke visie,
positionering, strategie en activiteitenkalender.

Aan het woord

Innovatiekracht in
de agribusiness
in Noord-Holland
Noord

