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Vernieuwing dankzij de “5 O’s”
De Groene Kennispoort Twente is ontstaan in de aanloop
naar 2011 vanuit een behoefte van overheden, organisaties en bewoners die bezig waren met de plattelandsontwikkeling in Twente.
Zij hadden behoefte aan nieuwe mensen met frisse
ideeën. In de praktijk zitten namelijk vaak dezelfde
organisaties en mensen met elkaar om tafel, op zoek
naar oplossingen en kansen voor vooruitgang. Soms
komen deze samen dan niet meer verder. Studenten
en onderzoekers, die met een frisse blik naar de situatie
kijken en nieuwe inzichten aandragen, kunnen dan de
nodige vernieuwing brengen en de betrokkenen op
nieuwe, goede ideeën brengen.
Het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij had destijds een programma opgezet
voor ondersteuning van de oprichting van regionale
“kenniswerkplaatsen”; netwerken van onderwijs- en
onderzoeksinstellingen, overheden, ondernemers en
omgeving (“de 5 O’s”), waarin studenten van “groene”
studierichtingen leerprojecten konden gaan doen in
de betreffende regio.

Overheden en onderwijsinstellingen in Twente hebben die
kans aangegrepen en de Groene Kennispoort Twente
opgericht. Inmiddels wordt de Groene Kennispoort Twente
door de Twentse overheden, de onderwijsinstellingen en
het ministerie samen betaald.

Wat is de Groene Kennispoort Twente?

De Groene Kennispoort Twente is een netwerk voor het realiseren van projecten op het gebied
van innovatieve plattelandsontwikkeling in Twente. Het is opgezet door onderwijsinstellingen
en Twentse overheden, met als doel de samenwerking op dit gebied te bevorderen tussen
onderwijsinstellingen, overheden, ondernemers en bewoners in Twente. Zo zorgt het voor een
wisselwerking tussen de dynamiek en mogelijkheden van de regio enerzijds en de kansen door
en voor de studenten anderzijds.
Het is een organisatie zonder gebouw. Het werk voor de Groene Kennispoort Twente wordt
op verschillende locaties gedaan: tijdens veldwerk, tijdens overleggen bij de opdrachtgevers,
bij de gemeenten of het waterschap of de provincie, tijdens werksessies en op de scholen,
hogescholen en universiteit.

Wat doet de Groene Kennispoort Twente?

De Groene Kennispoort Twente zorgt ervoor dat studenten en
leerlingen van “groene” studierichtingen (zie kader Onderwijs
en onderzoek) een bijdrage leveren aan innovatie in de
plattelandsontwikkeling van Twente. Dit dient een dubbel
doel: 1) de studenten krijgen de kans te leren in de praktijk
en te bouwen aan de toekomst van de regio door te werken
aan echte vragen, 2) de overheden, organisaties, bewoners
en ondernemers in de regio Twente krijgen van de studenten
nieuwe, frisse ideeën en oplossingen aangereikt.
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Onderwijs en onderzoek
Studenten
Studenten van mbo, hbo en universiteit kunnen als
onderdeel van hun studie een project uitvoeren via
de Groene Kennispoort Twente. Zo leren zij in de
praktijk, door te werken aan vragen uit de regio.
Gedurende het project maken zij deel uit van de
Groene Kennispoort Twente. Het gaat om studenten
van diverse studierichtingen, bijvoorbeeld op gebied
van bos- en natuurbeheer, tuin- en landschapsarchitectuur, landschapsplanning, milieukunde,
duurzame leefomgeving en management, bestuursen bedrijfskunde.

Docenten en coördinatoren
Docenten raken meestal betrokken wanneer zij
vakken geven waarin hun studenten onderzoeksof uitvoeringsprojecten doen voor een opdrachtgever via de Groene Kennispoort Twente.
Ook kan het zijn, dat zij zelf meedoen aan een onderzoek, of zelfs zonder studenten een
onderzoek uitvoeren via de Groene Kennispoort Twente, maar dat komt minder vaak voor.
Binnen elk van de onderwijsinstellingen is wel een docent of medewerker die het aanspreekpunt is, intern en extern, wanneer het gaat over de Groene Kennispoort Twente.
inrichting Van Hall
Larenstein

Onderwijsinstellingen
Aan de Groene Kennispoort Twente doen studenten mee van verscheidene studierichtingen van
de volgende onderwijsinstellingen:
-

AOC Oost (www.aoc-oost.nl), mbo
ROC vanTwente (www.rocvantwente.nl), mbo
Saxion Hogeschool (www.saxion.nl), hbo
Van Hall Larenstein
(www.vanhall-larenstein.nl), hbo

- CAH Vilentum (www.cahvilentum.nl), hbo
- Stoas Vilentum (www.stoasvilentum.nl), hbo
- Wageningen UR
(www.wageningenur.nl), universiteit.

Het is het werk van de Groene Kennispoort Twente
om de vragen uit de regio boven water te krijgen en
te koppelen aan de juiste (groepen) studenten om tot
goede onderzoeken, oplossingen en uitwerkingen te
komen.

Hoe werkt de Groene Kennispoort Twente?
Netwerk
De Groene Kennispoort Twente werkt als een netwerk, waarbinnen mensen in verschillende
samenstellingen met elkaar samenwerken. Studenten en docenten, ambtenaren, medewerkers
van maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners maken voor een bepaalde
periode deel uit van dit netwerk. Dat maakt het netwerk van de Groene Kennispoort Twente
tot een uniek platform voor ontmoeting, samenwerking, creativiteit en vernieuwing.
Gesprekken en bijeenkomsten
De Groene Kennispoort Twente brengt de partijen bij elkaar
en wijst partners op de kansen en mogelijkheden voor samenwerking. Een- of tweemaal per jaar is er een grote bijeenkomst
waar vragen uit de regio worden gepresenteerd aan docenten
en contactpersonen van de onderwijsinstellingen, om vragen
te koppelen aan studenten die in een studieproject aan een
antwoord of oplossing gaan werken.
Kernteam
Vaste kern van de Groene Kennispoort Twente (GKT) is
het “kernteam GKT”. Dit kernteam bestaat uit drie mensen:
Dagmar Essing doet de algehele coördinatie van de Groene
Kennispoort Twente (3 dagen per week). Rolf Oldejans
(gemeente Enschede) doet de vraagcoördinatie (1 dag
per week) en Alfons van den Belt (AOC Oost) de onderwijscoördinatie (1 dag per week). Samen met anderen binnen
de Groene Kennispoort Twente zorgen zij voor het in
stand houden en uitbreiden van het netwerk, voor het
opsporen van vragen uit de regio en het onderbrengen
van vragen bij de onderwijsinstellingen. Het kernteam is
de spin in het web van de Groene Kennispoort Twente.
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Overheid
Bij de Groene Kennispoort Twente zijn een aantal
ambtenaren geregeld betrokken. Zij werken bij de
aangesloten overheidsinstanties: de gemeenten Almelo,
Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal,
Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden,
het waterschap Regge en Dinkel en de provincie
Overijssel. Zij zoeken contact met het kernteam,
wanneer zij zelf vragen hebben of wanneer zij vragen
uit het veld op het spoor komen, die geschikt zijn voor
studenten binnen de Groene Kennispoort Twente.
Andersom benadert het kernteam hen, wanneer de
onderwijsinstellingen geschikte vragen zoeken voor
hun studenten. Zo is er een actieve, constante
samenwerking, gericht op de uitvoeringsprogramma’s
Noordoost Twente en Zuidwest Twente van de
gezamenlijke overheden. (Een lijst met contactambtenaren voor de Groene Kennispoort Twente
bij de gemeenten, het waterschap en de provincie
Overijssel is te vinden op de website.)

Waar houdt de Groene Kennispoort Twente zich mee bezig?
Projecten innovatie en duurzaamheid in plattelandsontwikkeling
De Groene Kennispoort Twente houdt zich bezig met plattelandsontwikkeling in
brede zin: innovatie en duurzaamheid in de plattelandsontwikkeling, met als werkgebied
het buitengebied en de stadsranden. Een voorbeeld van een project is het onderzoek voor
imkers in Sint Isidorushoeve naar verbetermogelijkheden van de voedselvoorziening van bijen,
resulterend in een reeks van vervolgprojecten voor de gebiedsontwikkeling van Sint Isidorushoeve.
Andere voorbeelden zijn de uitwerking van ideeën ter verbeelding van de zogenoemde groene
diensten van de Stichting Landschapsontwikkeling Enschede, de onderzoeken ten behoeve
van de landschappelijke ontwikkeling van het Kennispark Twente in Enschede en de inrichting
van de buitenruimte van het natuurmuseum annex bezoekerscentrum Natura Docet (zie de oranje
kaders). Het gaat altijd om actuele vraagstukken, die vallen binnen thema’s die spelen in Twente:
Leven en werken in het buitengebied, Groenblauwe Dooradering, Ondernemen in Twente,
Voeding en Gezondheid en Groene Educatie. De resultaten van de Groene Kennispoort
Twente zijn de afgeronde studentenprojecten met uitwerkingen, realisaties, oplossingen,
antwoorden, aanbevelingen en soms nieuwe vragen. Maar belangrijker nog is dat de Groene
Kennispoort Twente een actief netwerk oplevert, met mensen die met passie werken aan
vernieuwing van het Twentse landelijk gebied.
Activiteiten om tot projecten te komen
De activiteiten van de Groene Kennispoort Twente zijn al die dingen die moeten worden gedaan om
tot projecten te komen: het onderhouden van het netwerk tussen onderwijsinstellingen, overheden
en ondernemers, organisaties en burgers in de regio; het opsporen van de vragen die spelen in
de regionale samenleving; het formuleren van de vragen
zó dat studenten ermee aan de slag kunnen; het zoeken van studenten voor de projecten. Vanaf de
tweede helft van 2013 gaat de Groene Kennispoort Twente
meer programmatisch aan de slag en wordt aangesloten bij
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Omgeving: maatschappelijke
organisaties en burgers
Maatschappelijke organisaties en burgers
kunnen vragen hebben, waarvoor een antwoord
of oplossing gevonden kan worden via een
studentenproject van de Groene Kennispoort
Twente. Net als voor de ondernemers geldt,
dat de contacten meestal worden gelegd via een
ambtenaar die bij de Groene Kennispoort Twente
betrokken is. Dit hoeft echter niet; wie als
ondernemer, organisatie of individu met een vraag
rondloopt, die door de Groene Kennispoort Twente
zou kunnen worden opgepakt, mag ook zelf
contact opnemen met de Groene Kennispoort
Twente. Eerste aanspreekpunt is dan Dagmar
Essing of een van de anderen van het kernteam.

De Groene Kennispoort Twente is te bereiken via Kernteam GKT:

Dagmar Essing

Rolf Oldejans

Alfons van den Belt

(kenniswerkplaatsmanager):

(regiocoördinator):

(ondernemerscoördinator):

d.essing@groenekennispoort.nl,

r.oldejans@enschede.nl,

alfons@vdbelt.eu,

06-4895 2722

06-10625676

06-29025252

De stuurgroep van de Groene Kennispoort Twente bestaat uit:
Dhr. H. Mulder (voorzitter), wethouder gemeente Borne;
Dhr. H. van Agteren, wethouder gemeente Enschede;
Dhr. P. Duijsings, lid college van bestuur AOC Oost;
Dhr. R. Cazemier, burgemeester Dinkelland;
Dhr. H. Holterman, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Regge en Dinkel.

Colofon:
Uitgave: De Groene Kennispoort Twente, 1e druk, september 2013.
Foto’s en illustratie gemaakt door / verkregen van: AOC Oost,
Theo de Bruijn, Saskia Bottenberg, Groene Kennispoort Twente,
Ruben de Haan, Rob Kemperink, Kennispark Twente, Gerrit Kleinrensink,
Hans Kroekenstoel, Ilse Markensteijn, Gerrit Meutstege, Rolf Oldejans,
René Pruysers, Saxion Hogeschool, Edwin Vos, Marjan Weekhout.
Tekst: Pauline Dougle; grafisch ontwerp: 8rsDesign.

