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Greenport Venlo, Ketenkennis en Agrologistiek

Doelstelling

Vanuit de organisatie van Greenport Venlo, bestaande uit Ondernemend Limburg, Regio
Venlo en de Provincie Limburg, is het onderwijs gevraagd om invulling te geven aan de
onderwijsparagraaf van het rapport Vercoulen Verbindt. Vragen van ondernemers in de regio
staan centraal in dit rapport.
Doel van het project Greenport Venlo is het verbeteren en versterken van het kennis- en
innovatieklimaat, door de kennisvragen op gebied van ketenkennis en agrologistiek uit te
werken in nieuwe kennisarrangementen en door het opzetten van een een regionaal
steunpunt voor ketenkennis en agrologistiek.
Subdoelen:
• Vorm geven aan Greenport Kennistransfer vanuit een Kennistransferpunt;
• Vorm geven aan Greenport Business-school, een loket/faciliteit/netwerkstructuur voor
bedrijfsopleidingen (inclusief cursussen);
• Opzetten community Ketenkennis en Agrologistiek;
• Behandelen van kennisvragen vanuit Ketenkennis en Agrologistiek;
• Implementatie Hot Topics (belangrijke aandachtspunten voor bedrijven) binnen Greenport
Venlo.

Werkwijze

Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen ontwikkelen een
schakelpunt tussen bedrijfsleven en onderwijs, geïnspireerd op de vraagzijde vanuit de
markt. Daarnaast ontwikkelen dezelfde parijen een bedrijfsschool. Verder wordt een
Community Ketenkennis en Agrologistiek ingericht. Twintig kennisvragen worden verzameld
en uitgewerkt, waarvan er tien binnen dit project zullen worden uitgevoerd. Tot slot worden
regionale workshops en coachingsbijeenkomsten georganiseerd voor docenten en
ontwikkelaars om te zorgen voor de implementatie van Hot Topics in het onderwijs.
Citaverde College is de penvoerder van het project, de partners binnen het project zijn Fontys
Hogeschool Venlo en HAS Den Bosch. Andere betrokken partijen zijn Gilde Opleidingen en
overige mbo-scholen.

Resultaat

Resultaten genoemd in de derde tussenrapportage:
• In de afgelopen fase is door de samenwerkende kennisinstellingen gewerkt aan het komen
tot een gezamenlijke visie op het gebied van kennistransfer en het Greenport
opleidingsaanbod. We hebben deze twee activiteiten ondergebracht in GreenBrains.
GreenBrains is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen voor de ondernemers in
de Greenport Venlo. Dit samenwerkingsverband heeft als doel hét kennistransferpunt te
vormen voor de meest uiteenlopende vraagstukken van (internationale) ondernemingen in
de regio Greenport Venlo op het gebied van fresh, food en flowers en bijbehorende
aanverwante bedrijvigheid zoals agrologistiek, techniek en biobased;
• GreenBrains is opgebouwd uit twee pijlers: Kennistransferpunt voor kennis en
innovatievragen; Greenschool (bedrijfsschool) voor een op de Greenport Venlo toegespitst
opleidings- en trainingsaanbod in het kader van Leven Lang Leren;
• De founding partners, Hogeschool HAS Den Bosch, CITAVERDE College en Hogescholen
Fontys Venlo werken samen met Wageningen UR binnen GreenBrains aan de uitbreiding
van het samenwerkingsverband. Vanaf januari 2013 vertegenwoordigt GreenBrains de
gehele groene en grijze onderwijskolom van mbo tot en met wo niveau;
• Via GreenBrains ontvangt de Greenportondernemer professionele steun bij zijn zoektocht
naar innovatieve oplossingen voor vraagstukken op het gebied van toegepaste kennis. Via
één loket heeft hij toegang tot een breed pakket van kennis; van eenvoudige tot complexe
kennisvragen en van maatwerkopleidingen tot trainingen. GreenBrains brengt snel en
doelgericht de best passende partijen bij elkaar om de vraag of het idee een slag verder te
brengen. De vraag van de ondernemer kan gaan over: toepasbare bestaande en nieuwe
kennis; samenwerkingspartners; en opleidingen en trainingen;
• Lancering GreenBrains vouchers: Op 13 december 2012 tijdens het jaarcongres van de
Greenport Venlo reikt GreenBrains de eerste kennisvoucher uit aan de winnende I Battle
ondernemer.
Website: www.greenbrains.nl
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