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Doelstelling

In mei 2010 hebben belangrijke partijen uit de regio Gelderse Vallei en Eemland besloten om
samen te werken aan de ontwikkeling van een kenniswerkplaats in de Gelderse Vallei en
Eemland en dit verder te borgen in de regio. Een kenniswerkplaats is een leer-, onderzoeken werkgemeenschap die gericht is op het vernieuwen van de regionale werk- en
leefomgeving. Studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professoren van de groene
onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen met niet-groene kennisinstellingen en
betrokkenen zoals ondernemers, overheden, experts, gebruikers en burgers en vinden
innovatieve oplossingen voor plattelands- en (sub)urbane vraagstukken. Het werkgebied is in
2012 uitgebreid met Utrecht Oost (Utrechtse Heuvelrug) en het Kromme Rijngebied. Het
nieuwe programma “Gebiedsprogramma Gelderse Vallei – Heuvelrug – Kromme Rijn 2012 –
2015” is klaar (aug. 2012). De vernieuwde kennisagenda wordt gebaseerd op het nieuwe
gebiedsprogramma en dan met name op de ontwikkelopgaven die hierin beschreven zijn.
Doel van het project is het medefinancieren, samen met de regionale partners en betrokken
onderwijsinstellingen in de Kenniswerkplaats Gelderse Vallei en Eemland van de activiteiten
die in het kader van het nieuwe gebiedsprogramma zullen plaatsvinden.

Werkwijze

Belangrijke geïdentificeerde thema’s in de regio zijn voeding, gezondheid, dier, natuur en
internationaal. Deze thema’s zijn onderling verbonden. Zo heeft het thema gezondheid zowel
een relatie met dier (antibioticagebruik, infectieziekten, etc.) als met voeding. In de
gebiedsprogramma’s was eerder vooral de overheid bepalend, nu wordt het
gebiedsprogramma sterker ingegeven vanuit eigen gebiedsverantwoordelijkheid en
ondernemerschap. Hierdoor heeft de nieuwe kennisagenda al een betere basis in de O van
Overheid en de O van Ondernemers. In meer gevallen zullen ondernemers vraageigenaar
zijn van de Kennisvragen. Dit is ook van belang voor de financiering van het project, omdat
de werkplaats na uitputting van dit budget zonder financiële steun van de GKC of het
ministerie van EZ zal moeten functioneren.
Penvoerder van het project is Aeres Groep.

Resultaat

In de eindrapportage worden de volgende resultaten genoemd:
• Studentenuren: In dit project zijn in de periode september 2012 - september 2013 zeventien
kenniswerkplaatsprojecten ontwikkeld en uitgevoerd. Hiermee zijn 73 studenten uit het hbo
en wo actief geweest met een gemiddelde inzet van 185 uur per student. De totale inzet
door studenten komt in deze periode uit op 13.440 uur. Dit resultaat is hoger dan de ambitie
uit het businessplan voor 2013 (10.000 uur);
• Netwerk: In deze periode is het landelijk netwerk van kenniswerkplaatsmanagers
afgesloten, vanwege het einde van het GKC-programma Regionale Transitie. Het regionale
netwerk is onderhouden en uitgebreid door een werkrelatie aan te gaan met CHE.
Daarnaast zijn contacten gelegd met ROC A12, Hogeschool voor de kunsten,
Wellantcollege en Helicon Opleidingen. De kenniswerkplaats is lid van de Branche Regio
Combinatie Groen en Infra. Samenwerking met kennisportal FoodValley is versterkt door
uitwisseling van potentiële werkplaatsprojecten. De werkplaatsmanager is lid geworden van
de werkveldcommissie van de opleiding Regional Development Innovation (RDI) van Van
Hall Larenstein. Het landelijk netwerk van kenniswerkplaatsen wordt mondjesmaat in stand
gehouden door bilaterale contacten. Het twitter-account @KWPdeVallei neemt gestaag toe
in aantal volgers. Studentenwerving bij Stoas vindt plaats op jaarlijkse werkplekmarkt;
• Professionalisering: In verband met de beweging “van idee naar geslaagd experiment’ is het
businessplan van de kenniswerkplaats verder ontwikkeld en met een expertgroep
besproken. Er vindt inmiddels inbedding van de kenniswerkplaats plaats in de vernieuwde
regionale organisatie, Gebiedscoöperatie O-gen. Hiermee ontstaat structurele
samenwerking op regionale schaal. In het kader van WURKS is voor de
kenniswerkplaatsmanagers de leergang Persoonlijke Effectiviteit ontwikkeld en gestart.
Hieraan wordt deelgenomen (looptijd tot einde 2014);
• Bijdragen aan projectaanvragen: De kenniswerkplaats participeert in KIGO-project:
"Regionaal voedsel; van strategie naar uitvoering" met de businesscase "Doesburger Eng".
De kenniswerkplaats heeft een projectaanvraag ingediend bij Regio Foodvalley (budget is
op 26 juni 2013 door PS van Gelderland goedgekeurd). Met hogeschool Van Hall
Larenstein en de lokale stichting Buurtschap Doesburger Eng worden diverse en
doorlopende kenniswerkplaatsprojecten opgestart.
Met bovenstaande activiteiten en resultaten is voldaan aan de doelstellingen van de
kenniswerkplaats Gelderse Vallei en Eemland in de periode 2012-2013. De continuïteit is
vanaf 2014 geborgd in de nieuwe Gebiedscoöperatie O-gen.
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