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klas / leraar in het bedrijf opgenomen te
krijgen in alle partijpolitieke programma’s.
De kennis van bedrijven in de opleidingen
brengen. Maar ik zie ook veel in het beschikbaar maken van knowhow via internet. Verder
moet het imago van de sector veranderen.
Alle beetjes helpen daarbij. Ik zag onlangs een

‘Hoe krijgen we innovatie bij de bedrijven,
zodat zij die te gelde kunnen maken?’
“Je kunt bedrijf niet verbieden om in zijn
eentje naar het buitenland te gaan, maar als je
bedrijf ‘founding father’ van GPHI is, kun je
gebruikmaken van alle knowhow, ook die in
de twee andere sectoren ontwikkeld wordt.
Dat is op een andere wijze profiteren van het
topsectorenbeleid.”

bijlage in de Metro over werken in de sector
groen. Daarin werd een beeld geschetst van
talen kennen, internationaal bezig zijn,
werken met ict, wereldvraagstukken oplossen;
zo’n benadering spreekt de moderne jeugd
echt wel aan.”
Hans van der Lee

Menselijk kapitaal
Over de human capital agenda zegt Hermans
tot slot: “We proberen de manager voor de

Het kabinet-Rutte heeft Loek Hermans (Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen):
negen topsectoren van de
Nederlandse economie
aangewezen, waaronder
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In een zogenoemd Hoe ziet Loek Hermans, trekker van de
Hét punt van de topsectoren is dat er nu een
structuur wordt neergezet voor
topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen,
topteam werkten ondernemers, de verdere uitrol van het topsectorenbeleid coherente
samenwerking op innovatie door bedrijven,
wetenschap en overheid. Veel ondernemers
wetenschappers en overheid in ‘zijn’ sector voor zich?
hebben zoiets van ‘wat gebeurt daar?’. Mede
gezamenlijk aan een advies, dat “Met de brief van minister Verhagen aan de daarom is het van belang het topsectorenbeleid
juni 2011 is aangeboden aan Tweede Kamer (van januari 2012, red.) is het voort te zetten onder het volgende kabinet.
Het is, daar ben ik van overtuigd, een meer dan
topsectorenbeleid een fait accompli geworminister Verhagen. Inmiddels den. Daarmee is ook een groot aantal lijnen valide aanpak die het waard is om zichzelf te
bewijzen. Terugdraaien voordat het goed en wel
Dat het misschien niet geworden is
zijn er ook een innovatie- uitgezet.
gestart is, zou niemand begrijpen.”
wat veel mensen gedacht hadden – mede om
contract, een zogenoemde financiële reden – moge zo zijn: het is
heel wat. Maar… wij dienen als
Financiering
‘human capital agenda’ en niettemin
topteam wél de verwachtingen zodanig te
Ook bij de topsector Tuinbouw & Uitgangs
moet de ondersteunende managen dat bedrijven een realistisch beeld materialen ligt de verhouding publiek-privaat
krijgen van wat het is en wat zij eraan hebben. geld straks anders dan de 50/50-insteek die er in
projectorganisatie in september Dit zal een belangrijke factor zijn om
het begin was. Hermans: “60% of zelfs meer is
topsectorenbeleid
tot
een
succes
te
maken.
nu afkomstig uit de private sector. Wat helpt is
operationeel zijn. Een gesprek
dat DLO-middelen voorlopig gereserveerd zijn
met Loek Hermans, ‘trekker’ Eén punt van aandacht voor ons topteam is dat voor de topsectoren en dat vanaf 2014 de
beleid duidelijk gericht is op innovatie, maar
budgetten voor ‘life sciences’ algemener in te
van deze topsector. het
dat in elk geval de tuinbouw ook te maken heeft
vullen zijn. Het moge duidelijk zijn dat een

‘Valorisatie van innovatie is
belangrijk aandachtspunt’

met de valorisatie daarvan; hoe krijgen we de
innovatie bij de bedrijven en kunnen zij die te
gelde maken? Daar zitten nog vragen.

bedrijf dat onder het topsectortraject een plan
indient en daar meteen privaat geld naast zet,
een streepje voor heeft. Inhoudelijk verwacht ik

dat zogenoemde ‘cross-overs’ goed zullen
scoren, d.w.z. technologie die op zichzelf niet
specifiek of uitsluitend voor één topsector
zoals de onze bedoeld is. Maar: plannen over
ict, logistiek, zaadveredeling, het vervangen
van chemische producten enzovoort.
Er komen twee TKI’s (Topconsortium Kennis
en Innovatie, red.), één voor tuinbouw en één
voor uitgangsmaterialen, vanwege de deels
andere uitgangspunten van beide sectoren.
Zo is uitgangsmaterialen meer gericht op
fundamenteel onderzoek. Maar de back office,
het TKI-bureau zal zoveel mogelijk
geïntegreerd worden.
Mijn verwachting is dat wij in de zomer van
2013 zo’n 50 à 60 doorlopende projecten
zullen hebben. Welke thema’s zijn dan ‘hot’?
Voedselveiligheid is fundamenteel, internationalisering vorm geven ook. Waardevermeerdering door ketensamenwerking; hoe krijg je
zoveel mogelijk waarde op de plank?”

Internationalisering?
In de verschillende nota’s worden als
randvoorwaarden voor succesvolle internationalisering genoemd: markttoegang, capaciteitsontwikkeling en kennisopbouw. En er is
sprake van één loket? Wat houdt dat in?
“De eenloketgedachte betekent precies dat;
één loket voor capaciteitsontwikkeling in het
kader van internationalisering. Voor onze

Zie ook: www.topsectoren.nl

Innovatiecontracten
De uitvoeringsagenda 20120-2016 van de topsector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen geeft
concreet inhoud aan de uitvoering van de 130 actiepunten uit het topsectoradvies Bron
van Groene Economie. Het vizier is daarbij gericht op 2020.
Er zijn vier innovatiecontracten die vorm geven aan de thema’s:
• Meer met minder
• Voedselveiligheid en -zekerheid
• Gezondheid en welbevinden
• Samenwerkende waardeketen.
Daarnaast vragen drie punten extra aandacht:
• een duidelijker aanpak rondom het intellectuele-eigendomsrecht, beter matchend met
de positie van de investerende partij in het toegepast, meer concurrerend onderzoek
• een op het mkb afgestelde maatvoering van (fiscale) regelingen
• actieve betrokkenheid van ondernemers bij het onderwijs; verruiming van de
bevoegdhedenregeling.

Human capital agenda (HCA)
Er is één gezamenlijke human capital agenda van de topsectoren Agro&Food en
Tuinbouw&Uitgangsmaterialen. De continuïteit van deze sectoren hangt in belangrijke
mate samen met de beschikbaarheid van voldoende menselijk kapitaal op alle niveaus
binnen het gehele werkveld. Alle schakels kampen met verminderde beschikbaarheid van
voldoende gekwalificeerd personeel, met de juiste competenties. De HCA is gebaseerd is
op twee hoofddoelstellingen:
• Het vergroten van het imago en de aantrekkingskracht van de sector op werknemers
door het verbeteren van het beroepsperspectief;
• Het verbeteren van de aansluiting – kwalitatief en kwantitatief - tussen onderwijs en
Bedrijfsleven.
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topsector word dit Greenport Holland
International (GPHI), met de sectoren
business-to-business, opkomende markten
(het concept van de gesloten kas, ketenaanpak) en ontwikkelingssamenwerking
(toenemend belang kennisoverdracht)”,
aldus Hermans.

