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‘Met groene innovatie naar de top’

Project TNO richt zich op tech
‘Met groene innovatie naar de top’ is de naam van het innovatieproject van de VHG en TNO.
Het komende anderhalf jaar zullen de VHG en TNO proberen een enorme innovatieve stoot
aan de groene sector te geven op het gebied van zowel technische als sociale innovatie.

D

e vijf onderwerpen waar het
binnen het innovatieproject om
draait, zijn als volgt samengesteld:
Technische innovaties
1.	Geen groenafval, maar grondstof:
Hoe kan een bedrijf ervoor zorgen dat
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reststromen (groenafval) veranderen
van een kostenpost naar een materiaalstroom met (economische) waarde?
2.	CO2-label voor tuinen: Hoe kan een
tuin ingericht worden dat deze een
bijdrage levert aan de CO2-reductie?
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nische én sociale innovatie
Sociale innovaties
3.	Goed werkgeverschap: Hoe kan ik mij
als werkgever ontwikkelen?
4.	Boeien en binden van medewerkers:
Hoe kan ik het imago van de sector
verbeteren en wat moet ik doen om
personeel voor langere tijd aan mijn
bedrijf te binden?
5.	Seniorenbeleid: Hoe kan ik oudere
werknemers goed en prettig laten
werken?
Vaak komen technische innovaties niet
voldoende tot ontwikkeling, omdat er te

weinig rekening wordt gehouden met de
menselijke (sociale) factor in het proces.
Het bijzondere van dit project is dat
technische en sociale innovatie met elkaar
gecombineerd worden, waardoor een groot
effect zal ontstaan: 1+1=3!
Het project is grotendeels gefinancierd uit
subsidie van het ministerie van Economische
Zaken. De subsidie heeft als doel om uit
de gigantische hoeveelheid kennis die
beschikbaar is binnen de TNO-organisatie,
ten gunste te laten komen naar het middenen kleinbedrijf.
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TNO gaat vijf bedrijven, de casebedrijven,
begeleiden op de hiervoor genoemde
thema’s. Deze casebedrijven worden
ondersteund en gaan kennis delen met
een denktank van vier à vijf bedrijven.

Startbijeenkomst
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De startbijeenkomst met alle deelnemende
bedrijven heeft inmiddels plaatsgevonden
op 4 september jl. Het viel direct op hoe
enthousiast en betrokken de deelnemers
waren. Iedereen zag veel mogelijkheden
voor het eigen bedrijf en voor de branche.
De projectleider, George Dekker van
TNO, lichtte het een en ander over
innovatie toe. Daarna vertelde de heer
Agterberg zijn verhaal. Agterberg heeft met
zijn bedrijf al ervaring in het betrekken van
zijn personeel bij technische innovaties.
Dit leverde bruikbare informatie voor de
andere deelnemers op.
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Programma

Voor meer informatie over het TNO-project
kunt u contact opnemen met Ingrid Sangers via
i.sangers@vhg.org
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Het volgende programmaonderdeel
bestond uit het kennismaken van de
casebedrijven met hun denktankbedrijven.
Daarvoor gingen de bedrijven in groepjes
uiteen. Een aantal ambities dat in het
project door de deelnemers wordt
nagestreefd, werd hierbij uitgesproken:
‘Belang van groen groots naar buiten
brengen’, ‘Doel: als één lijn in de sector,
mét in plaats van tegen elkaar’, ‘Bewust
nadenken over het eigen bedrijf’, ‘Blik
verruimen, hoe gaat het bij anderen?’,
‘Nadrukkelijk de werknemers betrekken’
en ‘Vooruit denken’.
Na de presentatie van TNO over alle
thema’s van het project gingen de groepjes
weer aan de slag. Een casebedrijf formu
leerde haar concrete ambitie als: ‘Grond

stof produceren met een hoge toegevoegde
waarde (€ 200)’. Een ander casebedrijf wil
vooral het goed werkgeverschap als
uitgangspunt nemen en om dat te bereiken
de communicatie verbeteren en meer
aandacht aan scholing besteden. Een derde
casebedrijf wil een norm voor CO2 bepalen
met behulp van het gebruikte materiaal
(dus geen label, maar een norm). Zo kan
er gekeken worden of er een CO2 neutrale
aanleg mogelijk is.

Doel

De startbijeenkomst had vooral tot doel
om de deelnemende bedrijven kennis te
laten maken en om verwachtingen over en
weer te kunnen uitspreken. De concrete
uitspraken over de ambities van de
deelnemende bedrijven gaf aan hoe serieus
en doortastend de bedrijven in het project
staan.

Uitvoering

Nu dienen de cases te worden uitgevoerd.
Alle bedrijven hebben tijdens de start
bijeenkomst data in de agenda vastgelegd
om aan de slag te gaan. TNO gaat de
casebedrijven bezoeken en onderzoeken
welke informatie nodig is. De denktank
bedrijven worden bij dit alles betrokken,
zodat van elkaar geleerd wordt.
De opgedane kennis en resultaten zullen
tijdens het project onder alle deelnemende
bedrijven in het project worden verspreid
en aan het einde van het project (lente
2010) zal de kennis en ervaring met alle
VHG-leden worden gedeeld. En wellicht
dat ook u over een paar jaar een innovatief
beleid kunt uitvoeren door de resultaten
die voort zijn gekomen uit dit project.

