LED’s make plants better

Narcissen tegen Alzheimer

Op tijd en duurzaam transport

Crossovers zijn voor de Topsector T&U een belangrijk aandachtspunt, omdat juist op
het grensvlak met andere topsectoren vernieuwing tot stand komt. Er worden specifieke
crossover-bijeenkomsten gehouden, bijvoorbeeld met ICT of de Creatieve Industrie.
Met Agri & Food en Biobased worden gezamenlijke programma’s opgezet.

T&U-Board bestaat uit:
Loek Hermans, voorzitter (Greenport Holland, bedrijfsleven)
JanWillem Breukink, vertegenwoordiger MKB (INCOTEC)
Ernst van den Ende, vertegenwoordiger Kennisinstellingen (Wageningen UR)
Hans Hoogeveen, vertegenwoordiger Rijksoverheid (Ministerie EZ)
Contact:
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen/T&U-Board
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag
+31(0)703490301
Info@topsectorTU.nl
www.topsectorTU.nl

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De Nederlandse sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen behoort internationaal tot
de wereldtop. Of het nu gaat om ondernemerschap, innovatiekracht, kennisniveau of
vakmanschap. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs zetten zich samen met de overheid
in zodat deze topsector tot de wereldtop blijft behoren.

kennis

De economische kansen en vooruitzichten voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn (inter)
nationaal goed. Het gedachtegoed van het Topsectorenbeleid (backing the winners) geeft de
mogelijkheden om de kansen die al in het vizier zijn, waar te maken.
Drijfveren vormen daarbij de internationale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van
bevolkingsgroei en vergrijzing, klimaatverandering, economische en sociale ongelijkheid,
en verstedelijking. Tuinbouw & Uitgangsmaterialen biedt oplossingen die bijdragen
aan voedselzekerheid/-veiligheid, kwaliteit, gezondheid en het verstandig omgaan met
grondstoffen en omgeving/biodiversiteit.
Ons doel is om in 2020 wereldmarktleider te zijn in duurzame oplossingen voor sociale
uitdagingen.

Topsector Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen
integreert samen met
bedrijfsleven koepel
Greenport Holland,
onder leiding van Loek
Hermans, een netwerk
van economische
clusters en regio’s
waar de verschillende
tuinbouwketens,
dienstverlening en
kennisinstellingen samen
zorgen voor een sterke
concurrentiepositie.

Human Capital Agenda

Productiewaarde:
sierteelt € 5,3 miljard
groente & fruit € 2,6 miljard
Exportwaarde: € 15.6 miljard /
Importwaarde: € 8.2 miljard

Aandeel sierteelt wereld
(export)handel: 60 procent

Aandeel in totale agrarische
productiewaarde: 40 procent

Mondiaal marktleider
in plantaardig
uitgangsmaterialen:
€ 2,5 miljard

•

Kennis en innovatie
Human Capital Agenda
(HCA)
Internationalisering

Wereldwijd grootste
exporteur van verse groenten

Sector technologie en
toelevering: € 2 miljard
Grootste exporteur van
groentezaden ter wereld

•
•

Werkgelegenheid: ruim
400.000 personen

Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen
zoekt in crossovers
nadrukkelijk naar de
samenwerking met Agri
& Food, de Creatieve
Industrie, ICT-Roadmap,
Biobased, Water en de
Gastvrijheidseconomie.

internationale

Om een betere verbinding
te leggen tussen het
middelbaar en hoger
beroepsonderwijs en
het bedrijfsleven zijn er
Centra voor Innovatief
Vakmanschap (CIV) en
Centers of Expertise.
Onderwijsinstellingen, de
topsectoren en overheid
investeren gezamenlijk
in deze samenwerkingsverbanden.

Binnen de
internationaliseringstrategie is het
duurzaam betrekken van
bedrijfsleven en onderwijs,
onderzoek en voorlichting
essentieel. Bijvoorbeeld
via handelsmissies,
marktinformatie,
netwerkbijeenkomsten.
En, door het inrichten van
instrumentarium waarvan
het (MKB)-bedrijfsleven
optimaal gebruik kan
maken.

