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Meer saamhorigheid in regio Boskoop
dankzij Kennis & Innovatie Impuls
De saamhorigheid onder ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en
overheden in de regio Boskoop is gegroeid dankzij het project Kennis &
Innovatie Impuls. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken
hebben PPO en LEI op een rij gezet wat er sinds de start van het project in
2009 is bereikt.
Een van de grootste verdiensten van
Kennis & Innovatie Impuls is dat de
regio nu beter weet hoe vraagstukken op het gebied van kennis, innovatie en onderwijs samen kunnen
worden opgepakt. Door de ontstane
structuur weten belanghebbenden
elkaar beter te vinden en daardoor
gebeuren er dingen die anders niet
zouden gebeuren. De saamhorigheid
onder ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheden in
de regio is gegroeid. Er zijn nieuwe
samenwerkingen ontstaan en
bestaande samenwerkingen verstevigd, zowel tussen ondernemers
als tussen andere partijen. Een
voorbeeld hiervan is de betere samenwerking tussen scholen en ondernemers. Dit komt onder andere
door de masterclasses. De school
heeft meer feeling met de praktijk
gekregen, er zijn meer stageplaatsen
beschikbaar en ondernemers staan
vaker voor de klas.

Masterclasses
Binnen Kennis & Innovatie Impuls
zijn diverse masterclasses georga-

niseerd. Een succesnummer met in
totaal meer dan tweehonderd deelnemers. De combinatie van theorie,
praktijk én onderlinge kennisuitwisseling werkte erg goed. Uniek is dat
niet alleen ondernemers op cursus
gaan, maar ook medewerkers.
Deelnemers zijn over het algemeen enthousiast over de lessen en
vinden dat de masterclasses hebben bijgedragen aan hun verdere
ontwikkeling. Het geleerde wordt
ook toegepast, bijvoorbeeld door
aanpassingen in de teelt of het
personeelsbeleid, of door te gaan
werken met kostprijsberekeningen
of nieuwe (verkoop)concepten. Aan
een aantal masterclasses deden ook
leerlingen van Wellantcollege Gouda
mee. Dit werkte stimulerend omdat
leerlingen en ondernemers ook van
elkaar leerden.

Toegang tot kennis
Door het opheffen van het Productschap Tuinbouw moeten nu nieuwe
wegen worden gevonden om kennis
te ontwikkelen en te vermarkten.
Ondernemers kloppen zelf niet ge-

makkelijk aan bij kenniscentra. Kennis & Innovatie Impuls bood hulp bij
het vinden en delen van kennis, bijvoorbeeld door bijeenkomsten rond
bepaalde thema’s, netwerklunches,
workshops, open kwekerijdagen of
excursies te organiseren.
Daarnaast zijn kennisdossiers over
onderwerpen als personeelsbeleid
en arbeidsmarkt, duurzame agrologistiek en watergeefsystemen opgesteld. Die dossiers zijn te vinden op
de website http://kennisinnovatie
impuls.nl.

Feiten

Kennis & Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop
Partners: Stichting Greenport Regio Boskoop, DLV Plant bv, PPO Bollen, Boomkwekerij en Fruit, bedrijfsleven
in de greenport, gemeenten, Hoogheemraadschap van Rijnland, Kamer van Koophandel, Wellantcollege.
Periode: 2009-2015
Financiers: Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO), partners.
Doel: Extra impuls geven aan het innovatieve vermogen van het greenportcluster boomkwekerij, aan
het delen en toepassen van kennis, aan duurzaam ondernemerschap en het zorgen voor voldoende en
gekwalificeerd personeel voor de toekomst.
Info: http://kennisinnovatieimpuls.nl
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Innovatievraagstukken
Kennis & Innovatie Impuls wil
ondernemers met een innovatief
vraagstuk advies geven of in contact
brengen met relevante partners.
Ondernemers hebben geen gebruik
gemaakt van die mogelijkheid.
Daarom is besloten de koers om
te gooien. De werkgroep Innovatie
is op eigen initiatief innovatieve
ideeën gaan uitwerken, zoals de onkruidrobot en led-verlichting bij de

Samenwerking
Advertentie
Lees dit artikel
nog eens na op
uw tablet, laptop
of PC. Scan de
QR-code en u
krijgt via de mail
een link naar
deze publicatie.

Bent u
ook op zoek
naar rust
in uw bedrijf?
Uw bedrijfsprocessen verlopen makkelijker,
sneller en met minder fouten

Aan de masterclasses van Kennis & Innovatie
Impuls deden meer dan tweehonderd kwekers,
medewerkers en studenten mee.

vermeerdering van boomkwekerijgewassen.
Daarnaast heeft Kennis & Innovatie Impuls een drijvende teeltvloer
uitgetest en gezocht naar oplossingen voor het verwijderen en verwerken van bagger uit sloten.

Toekomst
Het project Kennis & Innovatie Impuls is inmiddels in zijn laatste jaar.
Bijna alle doelen zijn gehaald. Nu
moeten stappen worden gezet om
de opgebouwde structuur in stand
te houden en uit te breiden om
nieuwe stappen te kunnen zetten.
De provincie is met de vraag gekomen voor een vervolg in de vorm
van een Innovatie & Demonstratie
Centrum (IDC). Momenteel wordt
bekeken hoe dit IDC kan worden opgezet. Ook de financieringsmogelijkheden worden in deze verkenning
meegenomen. Blijkt het haalbaar in
Boskoop een IDC op te richten, dan
zal een voorstel voor de uitvoering
hiervan worden ingediend. <

Match-Online bedrijfssoftware
is de ultieme oplossing voor complexe bedrijfsprocessen
met veel samengestelde orders voor een grote verscheidenheid
aan klanten. Uw orderverwerking en voorraadbeheer
(ook van productiematerialen) maken een enorme efficiencyslag.
Dat levert u niet alleen minder stress op, maar vooral meer rendement.
Bel nu Eric van ’t Boveneind op 0297 28 88 73 en profiteer straks van
tijdbesparing, minder fouten en meer commerciële kansen.

www.match-online.nl
M atc h - O n l i n e i s d e e n i g e g e ï n t e g r e e r d e tOta a lO p lO s s i n g
vOOr sneller werken, Betere Marges en Meer inzicht
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