Nieuw kennisloket in Limburg: GreenBrains
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Onderdeel: Wageningen UR Glastuinbouw
Wageningen UR sluit zich aan bij GreenBrains, het nieuw
in Limburg opgerichte kennistransferpunt. GreenBrains wil
hét loket zijn voor vragen rond kennis en opleiding voor
ondernemingen en organisaties in de Greenport Venlo
regio.
GreenBrains richt zich op Fresh, Food en Flowers, maar zal
ook actief zijn voor aanverwante bedrijvigheid zoals
agrologistiek, techniek en biobased. GreenBrains is het
regionale aanspreekpunt vanuit de samenwerkende
kennisinstellingen voor de diverse stakeholders in de
Greenport Venlo. GreenBrains vervult een schakel- en
makelfunctie, zodat de kennisvragen en opleidingsvragen
vanuit het bedrijfsleven efficiënt worden beantwoord. De
kennis- en innovatievragen kunnen op verschillende wijzen bij
GreenBrains binnenkomen: rechtstreeks van de ondernemers,
via adviesbureaus of via het nieuw opgerichte Greenport Venlo Innovation Center.
De kern van GreenBrains is (1) het bieden van één loket waar ondernemers in de Greenport terecht kunnen
voor alle kennis- en opleidingsvragen; (2) het voeren van een professionele intake om te komen tot een
heldere vraagstelling; (3) snelle hulp bij het vinden van de juiste kennispartner voor beantwoording van de
ondernemersvraag van de ondernemer.
De werkwijze van GreenBrains is mede geïnspireerd op United Brains Eindhoven en Greenport Campus
Bleiswijk. De drie founding fathers van Greenbrains zijn: Hogeschool HAS Den Bosch, Fontys Hogescholen
Venlo en CITAVERDE College. Vanaf januari 2012 breidt het samenwerkingsverband verder uit en zal
GreenBrains de gehele groene en grijze onderwijskolom van mbo t/m wo niveau vertegenwoordigen.
De beoogde andere samenwerkende partners zijn Gilde Opleidingen, Universiteit Maastricht en Wageningen
UR. GreenBrains start dus vanuit en kleine kern, maar wil door samenwerking met de diverse kennisinstellingen
aan innovatiekracht winnen en zo bijdragen aan een kwantitatieve en kwalitatieve schaalsprong van de
Greenport Venlo. Vanuit Wageningen UR zal Wouter Verkerke, regio account glastuinbouw, participeren in
GreenBrains. GreenBrains is voorlopig gevestigd in het Greenporthuis te Venlo.
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