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Greengids en Greenport Venlo
Doel
In de ontwikkeling van Greenport Venlo wil het Citaverde College in samenwerking met de andere
ketenpartijen en in aansluiting op de regionale kennisagenda van LNV haar bijdrage leveren. In het
strategisch beleidsplan van Citaverde is nadrukkelijk opgenomen dat men zich de komende jaren wil
profileren als een kenniscentrum in samenwerking met andere onderwijsinstellingen binnen de Greenport
Venlo regio.

Indeling
Activiteit
Kennis & Innovatie
Programma Ondernemerschap
ProjectcodeKIGO/2010/13-017

Doelstelling van het project is initiëren, stimuleren en/of uitvoeren van innovatieve leeractiviteiten waarbij
het ontwikkelen van ondernemerscompetenties centraal staat.

Uitvoering
Subdoelen:
Het ontwikkelen van (internationale) ondernemerschapcompetenties bij de deelnemers uit de
verschillende doelgroepen aan de hand van projecten-/leeropdrachten die voortkomen uit echte regionale
initiatieven binnen Greenport Venlo;
Het inrichten van “Greengrids” voor een jaarlijks 6-tal regionale initiatieven binnen het project, gekoppeld
aan de doelgroep die een de slag gaat met een project/leeropdracht. Bij de samenstelling van een
Greengrid staat centraal de effectiviteit van de benodigde begeleiding om bij project/leeractiviteit tot een
positief resultaat te komen;
Op basis van de leerervaringen van het 1e jaar het leerproces verbeteren t.b.v. nieuwe
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inrichtingsontwerpen voor de deelnemers binnen de verschillende Greenport Opleidingen;
Het stimuleren van de betrokken medewerkers van de regionale onderwijsinstellingen, het onderzoek en
het regionale bedrijfsleven om samen te werken waarbij de lerende organisatie centraal staat;
Het ontwikkelen van een digitaal monitoring- en begeleidingssysteem voor project/leeropdrachten en dit
toegankelijk maken vanuit de bestaande digitale “Greenport Portal”;
Het aansluiten bij bestaande initiatieven op het vlak van ondernemerschap met als doel krachten te
bundelen waardoor een hogere effectiviteit wordt bereikt. Hierbij wordt bewust waar mogelijk een link
gelegd met de andere GKC-programma’s zoals Agrologistiek en ketenkennis, Tuinbouw,
Internationalisering en regionale transities.

Methode
Door gebruik te maken van ondernemers binnen bestaande community’s worden ondernemersvragen
gedestilleerd. Deze ondernemersvragen worden omgezet in concrete regionale initiatieven (projecten en
leeropdrachten) voor ondernemers, medewerkers, studenten en leerlingen na toetsing op haalbaarheid,
relevantie en leereffect. Per project/leeropdracht richt men 'Greengrids' - zelfdenkende ontwikkel- en
uitvoeringsnetwerken - in, die de ondernemers, medewerkers, studenten en leerlingen begeleiden bij de
uitvoering van deze regionale initiatieven (leeractiviteiten). De rol van deelnemende onderwijsinstellingen is
hierbij initiërend, stimulerend en/of uitvoerend. De regie wordt ondergebracht bij het 'greenbrains' initiatief
waarin Citaverde College partner is.
Penvoerende instelling is Citaverde College. Andere betrokken onderwijsinstellingen zijn HAS Den Bosch,
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Projectteam
Teamleden A. W. M. (Ton) Hermans

Financiering
Financiers Ministerie EL&I, Adviesbureau
Arvalis, Citaverde College,
Fontys Hogescholen, HAS
Hogeschool, Van Hall
Larenstein
Budget
Regeling

€ 315.980,00
KIGO
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Fontys Hogeschool Venlo en Hogeschool Van Hall Larenstein. Betrokken externe instellingen zijn
Wageningen UR-PPO via Wurks, 15-20 bedrijven in de regio Venlo, Adviesbureaus, IMBCS Meurs Duitsland
en Wageningen UR-ECS.

Resultaat
Uit de derde tussenrapportage:
De eerste Greengrids zijn afgerond en de resultaten worden onder meer ontsloten via Groenkennisnet. De
opgedane kennis wordt gebruikt in het onderwijs van Citaverde en verwerkt in de onderwijsprogammering.
De laatste tranche Greengrids voor de looptijd van het project zal worden gestart en het projectteam zal
zicht richten op het verduurzamen van de Greengrid. Dit wordt gedaan door het werkmodel verder
didactisch te verankeren en in te bedden in de onderwijsprogrammering van kennispartners HAS Hogeschool
en Fontys Hogescholen (Food en Flowermanagement). Hierbij wordt ondersteuning geleverd door het team
Regioleren.
WUR ECS gaat de Greengrids monitoren op het gebied van de (verder) te ontwikkelen
ondernemerschapcompetenties. Samen met het Ontwikkelcentrum wordt passend materiaal gemaakt en het
OPK faciliteert de Greengrids in het proces van de informatiebehoefte.
Meer informatie over het project is te vinden in het dossier 'Greengrids en Greenport Venlo' op Groen
Kennisnet: http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/greengrids_greenport_venlo.aspx
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Greengrids en Greenport Venlo
Greenport Venlo Regio : toonaangevend in vers door focus, groei en verbinding
Kennisontsluiting voor Greenport werkt alle kanten op : GreenBrains
Presentatie van het project Greengrids en Greenport Venlo van het programma Ondernemerschap :
projectleidersdag van het GKC-programma Ondernemerschap in 2011
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