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Doelstelling en beoogd resultaat

De MK-projecten maken onderdeel uit van de bredere Greenportprogramma’s in
de regio (o.a. EFRO). Het doel is tweeledig:



monitoren en evalueren (M&E) van het proces om te komen tot goed
functionerende regionale kennis- en innovatiesystemen

● om de regio’s zowel intern als regio-overstijgend een spiegel met
geleerde lessen voor te houden en ‘best practices’ te documenteren;



hands-on actieonderzoek per regio en op maat

● om de samenwerkende partners in de gouden driehoek te faciliteren bij
de verankering van een duurzaam kennis- en innovatiesysteem.

Focus MK-onderzoek in de Greenports

De K&I-systemen Greenports









Kennis en Innovatie Impuls: Boskoop (EFRO)
Vizier op de toekomst (Agrivizier): Noord-Holland Noord (EFRO)
Innovatiemotor: Aalsmeer (EFRO)
Innovatie en Demonstratie Centra: Westland-Oostland (EFRO)
Innovatie en Demonstratie Centra: Duin- en Bollenstreek (EFRO)
Ambitieprogramma Betuwse Bloem: kenniscentrum Randwijk
Kennisloket Green Brains: Venlo

Sterke punten K&I-systemen in de Greenports


Brede netwerkpotentie: voor alle regio’s geldt dat er meerdere partijen in de gouden driehoek actief
en gecommitteerd zijn om op regionaal niveau met elkaar publiek-privaat samen te werken aan kennis
en innovatie t.b.v. de tuinbouwsectoren;



Belang Greenportstatus: het bedrijfsleven hecht aan de GP-status. Het werkt statusverhogend
waardoor men op nationaal en internationaal niveau beter zichtbaar wordt en daardoor als
gesprekspartner meer inspraak krijgt;



Collectieve houding en werkwijze: door een regionale aanpak wordt cohesie tussen de betrokken
partijen en actoren gecreëerd. Men wil er samen de schouders onder zetten om de regionale ambities
en doelen voor innovatie te realiseren.

Zwakke punten K&I-systemen in de Greenports


Betrokkenheid van MKB: voor alle regio’s is een aandachtspunt om tot marktgedreven projecten te
komen met participatie (en eigen inzet) van ondernemers. In een aantal regio’s wordt expliciet gewerkt
aan verbetering, om ondernemers beter te betrekken in het proces;



Balans bestuurlijke kosten en operationalisering: er is veel ‘bestuurlijke drukte’ in de regio’s. Een
aandachtspunt is de kosten voor aansturing en organisatie beter in balans te brengen met de
inhoudelijke uitvoering in projecten i.r.t. de effecten die de resultaten teweeg brengen (minder € naar
proceskosten, meer € naar projectfinanciering);



Een uitgewerkt verdienmodel ontbreekt (vooralsnog) in alle regio’s om op eigen kracht, zonder
subsidies, het K&I-systeem in stand te houden;



De aansluiting met het onderwijs: is voor een aantal regio’s een aandachtspunt. Dit vergt
aanpassingen in het onderwijssysteem zodat de gewenste snelheid en kwaliteit voor beantwoording
van ondernemersvragen geboden kan worden, in aansluiting op de curricula.

Kansen K&I-systemen in de Greenports


PR naar de buitenwereld: door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, succesvolle projecten
en deze te communiceren onder één vlag draagt men uit dat de regio aantrekkelijk is voor bedrijvigheid
en werkgelegenheid wat leidt tot economische versterking van het gebied en ruimtelijke ontwikkeling;



Intersectorale samenwerking: wordt interessant door de focus op collectieve doelstellingen voor
economische versterking van de regio in plaats van een sectorale aanpak. Slagkracht is te maken op
mesoniveau door verschillende regio’s en sectoren op thematisch niveau met elkaar te verbinden;



Voorkeur voor regionaal werken: geconstateerd wordt dat ondernemers liever binnen hun eigen
regio werken aan kennis & innovatie dan op landelijk (sectoraal) niveau. Ze ervaren meer aansluiting
bij hun ‘buurman’, onder andere vanwege dezelfde geografische en culturele achtergrond. Een
regiogerichte aanpak leidt tot een verhoogde kans op valorisatie van kennis, omdat de kennis op maat
wordt ontwikkeld en daardoor gemakkelijker toegepast door ondernemers; aandachtspunt hierbij is
bovenregionale koppeling van strategische kennisvragen;



Stimulans EU: de ontwikkeling van kennis en innovatie op regionaal niveau wordt actief vanuit Brussel
ondersteund middels diverse financieringsbronnen.

(1) Bedreigingen K&I-systemen in de Greenports


Aandacht vanuit MKB: de ontwikkeling van de regionale samenwerkingsverbanden vergt
betrokkenheid van verschillende partijen, tijd en goede coördinatie om tot een gedragen collectief
regionaal platform te komen. Ontwikkelingen op bestuurlijk niveau gaan echter vaak trager dan op
bedrijfsniveau. In een aantal regio’s wordt geconstateerd dat het enthousiasme van bedrijven daalt.
Betrokkenheid vanuit het MKB verdient prioriteit;



Onzekere toekomst: het afschaffen van de productschappen, het nieuwe topsectorenbeleid,
overheidsbezuinigingen etc. zorgen voor onzekerheid bij betrokken partijen over de strategie en
operationalisering van kennis en innovatie. Hierdoor nemen sommigen een afwachtende houding aan,
terwijl men juist nu in actie moet komen. Veranderingen bieden immers nieuwe kansen;



Kleinschaligheid: het is de vraag in hoeverre het MKB zich collectief kan organiseren als robuuste
partner binnen het topsectorenbeleid en de regio’s zodat deze niet worden beoordeeld als té
kleinschalige, gediversifieerde kennissystemen;

(2) Bedreigingen k&i-systemen in de Greenports


Concullegialiteit: onderzoek, onderwijs en advies kunnen elkaar versterken en door efficiënte
samenwerking succesvol meerwaarde in kennis bieden aan ondernemers. Een valkuil is echter elkaar
als concurrenten te zien. De rollen van iedere partij en de meerwaarde van samenwerking dienen per
regio daarom helder en expliciet te zijn om elkaar als collega’s te kunnen beschouwen.

(1) Do’s and don’ts K&I-systemen


Regio’s moeten allereerst goed inventariseren wat ze aan potentieel innovatiestimulerende kennis
(vanuit onderzoek, onderwijs en advies) in huis hebben. Kennis vanuit onderzoek, onderwijs en advies
dat elkaar aanvult, versterkt én aansluit bij de bedrijfssectoren in de regio is daarbij het meest
interessant;



Voor het organiseren van kennis & innovatie in de regio zijn sterke toegewijde leiders nodig die:

● risico’s durven nemen en volharden, ook tijdens de (vrijwel onvermijdelijke) punten van
weerstand door tegenstanders van het initiatief;

● rekening houden met (menselijke) factoren zoals cultuur, vertrouwen en een netwerk
(kunnen) opbouwen, uitdagingen creëren, voldoende herkenning/inzicht schetsen en een
open en veilige (werk)omgeving creëren;

● zorgen voor bewustwording m.b.t. de meerwaarde van de ‘triple helix’-aanpak ofwel de
werking van de gouden driehoek;

(2) Do’s and don’ts K&I-systemen


Een faciliterende en coördinerende partij vanuit de sector c.q. als vertegenwoordiger van het
(regionale) bedrijfsleven is nodig als koploper, die zich sterk maakt voor het stimuleren en
ondersteunen van kennis, valorisatie en innovatie. Deze partij heeft een proactieve houding en een
hands‐on benadering, een team van mensen met ervaring in technologie en business, schakelt experts
in uit het netwerk en zet ondernemers met ervaring in om startende ondernemers te helpen;



Het creëren van een professionele verbindingseenheid en netwerken van kenniswerkers als
kritische massa vormen de basis voor kennisvalorisatie. Kennisinstellingen in de regio fungeren als
incubatoren en facilitators van regionale economische groei. Daarbij kan gedacht worden aan
multidisciplinaire netwerken en verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en advies, om via een
geïntegreerde benadering kennis te valoriseren;



Er dienen sterke en kwalitatief hoogwaardige netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en
intermediaire partijen ontwikkeld te worden. Daarbij moet het belang van informele(re) netwerken niet
onderschat worden. In het informele circuit worden vaak belangrijke zaken besproken;

(3) Do’s and don’ts K&I-systemen


Ondernemers kloppen over het algemeen niet vanzelf aan bij een kennisloket of initiatief. Vaak
kennen zij de weg niet of onvoldoende in het brede kennisaanbod van onderzoek of opleidingen.
Ondernemers moeten actief benaderd worden door bij voorkeur de projectleider, voorzitter of directeur
die zelf actief de doelgroep aan bedrijven bezoekt en laat zien dat het kennisinitiatief werkt door o.a.
een portfolio van succesvolle resultaten;



Door deelname aan een kennisloket of –project ontmoeten ondernemers elkaar waardoor kennis en
ervaring onderling uitgewisseld wordt en tezamen met de kennispartners een lerend netwerk ontstaat.
Het opbouwen van dit lerende netwerk vergt tijd (en dus investering) vanuit de verschillende betrokken
partijen; dit is een aandachtspunt. Betrokkenheid en naamsbekendheid in het netwerk tussen
kennisinstellingen en bedrijfsleven, een proactieve en bevlogen attitude vanuit zowel de aansturing als
uitvoerenden (van directeur tot medewerker) zijn randvoorwaarden voor succes;



(Groeiende) bedrijven richten zich vaak te veel op product- of procesontwikkeling en te laat of te weinig
op marktverkenning en commercialisering van producten. Ondernemers moeten ook in deze laatst
genoemde fasen gefaciliteerd worden met kennis en –valorisatie;

(4) Do’s and don’ts K&I-systemen


Een aantal ondernemers blijkt terughoudend te zijn in het bijscholen van hun werknemers omdat ze
denken dat deze daarna wellicht zullen kiezen voor een andere carrière of bedrijf. Het vergt een
cultuuromslag op de arbeidsmarkt voor bewustwording bij bedrijven dat scholing leidt tot een
verbetering in de kwaliteit op sectoraal niveau en voor BV Nederland (op systeemniveau). Het bedrijf
maakt onderdeel uit van dit systeem;

● Een succesvol kennis- en innovatiesysteem draagt bij aan deze cultuuromslag.
Beleidsmakers en onderwijspartijen zouden daarom de lessen uit kansrijke (regionale)
kennisstrategieën kunnen benutten voor het (verder) vormgeven van beleid en vraaggestuurd
onderwijs om de maatschappelijke doelstelling met betrekking tot deze cultuuromslag,
middels het postinitiële maar ook het initiële onderwijs, te realiseren;



Het kennissysteem kan beschouwd worden als een liaison office die de organisaties ontzorgt op het
gebied van R&D, HR en het aanstellen van eigen kennismakelaars (uitbesteding bij
kennisinstellingen). Als een kennisstrategie goed werkt, bouwt het een solide netwerk op waarvan
zowel bedrijven als kennispartners profiteren doordat kosteneffectief en efficiënt gewerkt wordt. Als
men bekend is in en met het netwerk, kan men bedrijven en kennisinstellingen ook beter zelf vinden;

(5) Do’s and don’ts K&I-systemen


Er moet voldoende borging en ondersteuning vanuit de achterliggende (kennis)organisaties voor
het initiatief zijn om ook subsidieonafhankelijk voort te kunnen bestaan. United Brains geeft een goed
voorbeeld (www.unitedbrains.nl). Dit kennisloket opereert als een ecologisch systeem van kennisvraag
en –aanbod, tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, en is niet (direct) afhankelijk van
overheidssubsidies;



Sowieso is continuïteit een heikel punt. Initiatieven die vanuit een subsidiestroom gedragen
worden kunnen succesvol zijn maar als de subsidiestroom eenmaal opdroogt blijkt het vaak
lastig dergelijke initiatieven voort te zetten. Financiële bijdragen vanuit bedrijven zijn (nog)
vaak gering vanwege onvoldoende beschikbare middelen of andere prioriteiten;



Er is wisselwerking nodig tussen regionale initiatieven en bovenregionale samenwerking. Dit
verhoogt de kennis- en leermogelijkheden;



Monitoring en evaluatie in alle fasen van kennis en innovatie binnen het systeem zijn van belang om
de voortgang en de resultaten te evalueren en het proces te sturen.

Bronnen


Samenvatting Werkplan Methodieken Kennisoverdracht (2013), intern document,
opvraagbaar bij Floor Geerling-Eiff;



Tussenrapportage Kennis en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: eerste resultaten
monitoringstudie: edepot.wur.nl/250401;



Voorlopige conclusies Tussenrapportage Kennis en innovatiesystemen in de
Greenportregio’s, intern document;



Geleerde lessen van kennisstrategieën: een quick scan van kennisinitiatieven voor het
bedrijfsleven: http://edepot.wur.nl/251621;



Kom naar de Kas met Kennis: strategieën voor kennisvalorisatie: edepot.wur.nl/257618.

Meer info: floor.geerling-eiff@wur.nl.

