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Kennis maken in
programma’s en projecten

Interactie tussen onderwijs
en praktijk versterken
Studenten denken in mogelijkheden

Greenbrains

GreenBrains

Greenport Venlo is een van de ontwikkelgebieden in Nederland waar ingezet
wordt op innovatie en stimulatie van de tuinbouw en agrofoodsector. Activiteiten
in dit kader moeten ten goede komen aan de regio en ook aan het land. Vanuit
Greenport Venlo is onderzoek gedaan naar hoe die ontwikkeling aangepakt
zou kunnen worden. Daarvoor werd aan kennisinstellingen gevraagd om hun
kennis te ontsluiten. Resultaat daarvan is GreenBrains, een samenwerking van
onderwijsinstellingen rondom vragen van ondernemers binnen Greenport Venlo.

Kennisvragen
GreenBrains is hét aanspreekpunt van samenwerkende kennisinstellingen voor
diverse stakeholders in de Greenport Venlo. Bedrijven kunnen hier vragen
stellen op het gebied van fresh, food en flowers en aanverwante bedrijvigheid
zoals agrologistiek, techniek en biobased economy. Greenbrains heeft naast
regionale ook sectorale en landelijke doelstellingen. Het project richt zich namelijk
op de ontwikkeling van toepasbare kennis voor de regionale Greenport, op
sectorvraagstukken en de kennisvragen zijn ook relevant voor andere Greenports
en worden gedeeld met United Brains Eindhoven en Greenport Campus Westland.

Gehele onderwijskolom
CITAVERDE College, Hogeschool HAS Den Bosch en Fontys Hogescholen
Venlo reageerden als eerste op de oproep vanuit Greenport Venlo om kennis te
ontsluiten. Zij hebben de structuur voor GreenBrains opgezet. In december 2011
kwam Wageningen UR erbij, inclusief Hogeschool Van Hall Larenstein en in april
2012 Universiteit Maastricht en roc Gilde Opleidingen. Daarmee vertegenwoordigt
GreenBrains de gehele groene en grijze onderwijskolom van mbo-opleidingen
tot en met wetenschappelijk onderwijs. Binnen GreenBrains praten en werken
onderwijsinstellingen samen met ondernemers, de Greenport Venlo-organisatie,
de overheid, met name de gemeente Venlo, en partner-kennisinstellingen. Ze
stemmen hun onderwijsaanbod af op wat er voor de regionale ontwikkeling nodig
is. Ze ontvangen vragen, bespreken die en zetten acties in.
In de startfase is de site greenbrains.nl opgezet. Er zijn praktische zaken voor de
samenwerking geregeld: wie doet wat, waar komt GreenBrains fysiek te zitten en
hoe wordt overleg geregeld? Binnenkort treedt GreenBrains meer naar buiten. Een
stuurgroep zet de lijnen uit en een accountteam gaat met de vragen aan de slag.
Ondernemers dragen bij via cofinanciering.

Greenschool
GreenBrains wil kennistransfer realiseren binnen onderwijs en bedrijfsleven waar
beide profijt van hebben. Daarmee innoveert het bedrijfsleven en ontwikkelt de
regio zich. Naast het kennistransferpunt komt er een Greenschool. Daarin wordt
een actueel overzicht van greenportgerelateerd opleidings- en trainingsaanbod
geboden. Het betreft zowel initieel als post-initieel onderwijs en zowel grijs als
groen onderwijs.
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Projectinformatie
Greenport Venlo (programmaonderdeel bij het GKC-programma
Ketens en Agrologistiek)

Aan het woord
Nicole Ottenheim, beleidsadviseur
gemeente Venlo

Betrokken onderwijsinstellingen
CITAVERDE College, Hogeschool
HAS Den Bosch, Fontys Hogescholen
Venlo, Wageningen UR, Hogeschool
Van Hall Larenstein, Universiteit
Maastricht en Gilde Opleidingen.

“Studenten sneller in
contact met regionaal
bedrijfsleven”
“Innovatietrajecten worden steeds
belangrijker. Vooral voor het mkb,
en hier, rondom de Floriade en de
Greenport, in het bijzonder ook voor
de agrofood en techniek.” Dat zegt
Nicole Ottenheim, beleidsadviseur
vanuit de gemeente Venlo en in de
loop van 2011 betrokken geraakt
bij GreenBrains. Ze overlegt vanuit
de afdeling maatschappelijke
ontwikkeling van de gemeente vooral
op strategisch niveau. GreenBrains
ziet ze als een stap op weg naar een
versterking en doorontwikkeling
van de kennisinfrastructuur in
de regio. Een structuur waarin
het voor kennisinstellingen niet
gaat om concurrentie, maar om
samenwerking. “Ik vind het heel
krachtig zoals ze dit met elkaar
doen.”
“We zien in dit project heel veel
kansen”, bevestigt ze. “Studenten
kunnen zo sneller zien welke
innovaties er zijn binnen het
regionale bedrijfsleven en vanuit een
ander perspectief in contact komen
met dat bedrijfsleven. We hopen dat
ze de mogelijkheden zien en kiezen
voor de regio Venlo.”

Overige partners
Gemeente Venlo, Cradle to Cradle
Expolab
Projectperiode
2010-2012

Aan het woord
Conny van Hout, projectmanager GreenBrains

“Ondernemersvragen bovenaan de agenda”
“Wat ik zo fantastisch vind aan dit project is dat je structureel in gesprek kan
gaan vanuit onderwijsinstellingen met ondernemers”, zegt Conny van Hout,
projectmanager GreenBrains en linking pin tussen de stuurgroep van het project
en het accountteam. Ze is betrokken vanuit CITAVERDE Bedrijfsopleidingen. “Dat
gesprek kun je normaal niet naast het primaire onderwijsproces organiseren. Je
kunt het niet zomaar erbij doen, maar hier kun je structureel investeren en de
ondernemersvragen bovenaan de agenda zetten. Het is niet meer iets erbij. Het
is voor ons een uitnodigende zoektocht naar hoe we ondernemersvragen kunnen
beantwoorden en onderwijsaanbod daarop kunnen laten aansluiten.”
“We kijken wat iedere partner kan betekenen in beantwoording van de
binnenkomende vragen, complementair aan elkaar. Ik kan je vertellen: het is een
enorme uitdaging om over de eigen grenzen als kennisinstelling heen te kijken. Zo
praten we bijvoorbeeld met de net opgerichte sierteeltcoöperatie Paletti Growers.
Hogeschool HAS Den Bosch kan teeltkennis inbrengen, Fontys Hogescholen
- met haar Duitse studenten - kennis van de Duitse markt, Wageningen UR
onderzoekskennis en wij onze operationele bijdrage op mbo-niveau.”
“We merken nu al dat we met GreenBrains door die onderlinge versterking de
ondernemer zoveel beter kunnen bedienen.” Een financiële bijdrage van de
ondernemer zelf is wel belangrijk, vindt Van Hout. “Het is dan minder vrijblijvend
en het krijgt meer waarde.”

Mede mogelijk gemaakt door
Subsidie Regeling Kennis en innovatie
groen onderwijs (Kigo) 2010
(Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie)
Contact
Conny van Hout (CITAVERDE
Bedrijfsopleidingen)
T 0475 389160
E c.vanhout@citaverde.nl
Meer informatie
www.groenkennisnet.nl > Projecten
> Ketens en Agrologistiek >
Greenport Venlo
www.greenbrains.nl
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