GreenBrains
ontsluit toepasbare
kennis en kunde
voor ondernemers
Kennis en innovatie horen bij elkaar
U wilt als ondernemer voorop lopen en uw marktpositie versterken? GreenBrains kan u
daarbij van dienst zijn! GreenBrains ontsluit voor u toepasbare kennis en kunde vanuit
onderzoeks- en onderwijsinstellingen. GreenBrains ondersteunt innovaties in Food,
Fresh, Flowers & Logistiek in Greenport Venlo door ondernemers maatwerkoplossingen
te bieden voor al hun kennisvragen.

Kennisloket GreenBrains

is een samenwerkingsverband van

kennisinstellingen die hun sporen in de wereld van Food, Fresh, Flowers & Logistiek meer dan hebben verdiend:
CITAVERDE College, Fontys Hogeschool Venlo, Hogeschool HAS Hogeschool en Wageningen UR. Op termijn
sluiten Gilde Opleidingen en Universiteit Maastricht ook aan. GreenBrains vertegenwoordigt zo de groene en
grijze onderwijskolom van mbo t/m universitair niveau. Door onze samenwerking kunnen wij maatwerk leveren
om uw innovatie te versterken.

GreenBrains kennisvouchers

Innovatie gaat niet vanzelf! Met een GreenBrains kennisvoucher kunt u onderzoeks- en ontwikkelcapaciteit
inkopen bij de GreenBrains partners. Voor u kan een voucher een mogelijkheid zijn om een kennisvraag door
een van de partners te laten beantwoorden. De keus met welke partner u in zee gaat om uw vraag te laten
beantwoorden is uiteraard aan u. De regeling is bestemd voor MKB in de regio Noord Limburg. Er zijn vouchers
met en zonder eigen bijdrage beschikbaar. De volledige details en gegevens over de openstelling staan vermeld
op onze site www.greenbrains.nl.

Wel een vraag maar geen voucher?

Ook als uw vraag niet voor een voucher in aanmerking kan komen, of als de regeling nog niet of niet meer
open is, kan het toch aantrekkelijk voor u zijn om met Kennisloket GreenBrains te overleggen. U kunt altijd uw
kennisvraag via de GreenBrains site aan ons stellen. We hebben al veel ondernemers verder kunnen helpen met
hun vragen, via de inzet van studenten of via ons netwerk van innovators.

Bezoek de GreenBrains Kennisbank

GreenBrains ontsluit ook toepasbare kennis voor u via onze website www.greenbrains.nl. Hier vindt
u geselecteerde actuele informatie over projecten, innovaties, artikelen, onderzoeksresultaten en
nieuwsberichten op uw interessegebied.
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Ondernemers met een GreenBrains
kennisvoucher in beeld

Richard van Ruiten van de Kamelenboerderij Hoeve Borago in Beesel:
‘Wij wilden producten ontwikkelen met kamelenmelk. Daarvoor hebben we GreenBrains
ingeschakeld en een kennisvoucher aangevraagd. Uiteindelijk kwam HAS Hogeschool
op de proppen met romig ijs van kamelenmelk als meest veelbelovende product. Dit ijs
is geschikt voor mensen met lactose-intolerantie, ook wel koemelkallergie. Tot nu toe
konden zij nooit romig ijs eten. Dankzij de lactosevrije samenstelling van kamelenmelk is
dat nu wel mogelijk. Dat biedt het product een belangrijke meerwaarde.’

Theo Peeters van de Noord-Limburgse horecagelegenheid Het Raadhuys:
‘Ik kreeg de voucher om van het voormalige gemeentehuis in Kessel een bijzondere
bed & breakfast met loungecafé te maken en samen te werken met andere B&B’s.
Momenteel werkt CITAVERDE College aan het ontwikkelen een landelijke fietsroute vol
food-inspiratiemomenten. Die wordt vastgelegd in een routewijzer of app. Daarnaast
ontwikkelen we bijzondere hapjes, gebaseerd op streekingrediënten. Die hapjes zijn zo
lekker zijn dat mensen speciaal daarvoor terugkomen!’

Geert Kuijpers van Paletti Growers: ‘Als coöperatie van snijbloemen- en
tuinplantenkwekers streven we naar gezamenlijke afzetontwikkeling. Dat is een lastig
vraagstuk, omdat onze 24 leden verschillende producten aan verschillende klanten
leveren. Via GreenBrains onderzoekt Fontys International Fresh Business Management
in Venlo hoe we dat binnen de Greenport Venlo kunnen aanpakken. In de eerste fase
inventariseren we de huidige afzetstromen bij onze kwekers in Noord-Limburg. Een
tweede onderzoeksvraag is welke nieuwe afzetmarkten de kwekers graag willen
bereiken. De laatste vraag is hoe Paletti Growers dat vervolgens kan aanpakken. Zonder
GreenBrains waren we waarschijnlijk niet op deze manier met Fontys aan de slag gegaan.’

Antoine Hoeijmakers van Glorious Gloriosa uit Maasbree: ‘Wij
kweken al jaren Gloriosa en wilden iets bijzonders. Tacca is een tropische schaduwplant
uit Maleisië met een bijzondere bloem die in heel Europa door slechts één enkele kweker
wordt aangeboden. Het probleem is dat niemand weet hoe je een Tacca kunt laten
bloeien. Zelfs de leverancier niet, want die vermeerdert hem in een lab. Dankzij een
kennisvoucher van GreenBrains konden we Wageningen UR Glastuinbouw inschakelen
om meer inzicht te krijgen in de bloeisturing van de Tacca. We weten nu welke factoren
daarbij een rol spelen. Maar om erachter te komen hoe ze samenhangen en in de
verschillende seizoenen moeten worden toegepast, is verder onderzoek nodig.’
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