Need for Change
Voor alle partijen in het groene domein is innovatie belangrijk. Innovatie gericht
op o.a. kringlooplandbouw, duurzaamheid en efficiënte bedrijfsvoering; het zijn
uitdagingen waar veel vragen over bestaan. Wat daarbij helpt is kennis; actuele
informatie over nieuwe ontwikkelingen en praktische ervaringen. In opdracht van
het ministerie van LNV en vanuit de doelstellingen van GroenPact, is Groen
Kennisnet gevraagd een nieuw, digitaal en modern platform te ontwikkelen dat
kennisdeling tussen overheid, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven stimuleert.
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Een platform met een enorme databank aan kennis voor de groene sector:
artikelen, rapporten, leermiddelen, filmpjes, instructies en ga zo maar door. Een
platform waar professionals uit de praktijk in gesprek kunnen gaan met collega's,
waar docenten inspiratie vinden voor lessen en waar onderzoekers hun
onderzoeksresultaten kunnen delen. Waarom? Om mensen en kennis met elkaar

te verbinden en verandering in de praktijk te realiseren.
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Voor wie?
Het nieuwe platform richt zich op een brede groep gebruikers binnen het Groene
Domein. Ten opzichte van de huidige situatie, verbreedt het zich door specifiek
aandacht te besteden aan de (kennis)behoefte van professionals uit de
agrarische en visserijsectoren, zoals boeren, tuinders, hoveniers, beheerders van
groen en landschap, vissers, erfbetreders, adviesdiensten, leveranciers en
afnemers.

Wat doet het nieuwe platform voor onderzoekers,
overheidsinstellingen en scholen?
Het nieuwe platform is partner in het ontsluiten van kennis. Het denkt mee over
hoe informatie zo levendig en leerzaam mogelijk kan worden overgebracht. Het
deelt en faciliteert.

Wat doet het nieuwe platform voor ondernemers in het Groene
Domein?
Het nieuwe platform verzamelt informatie en kennis en biedt dit overzichtelijk
aan. Het stimuleert dialoog, discussie en uitwisseling van ervaringen binnen de
hele keten. Het brengt kennis en mensen samen zodat verandering plaatsvindt in
de praktijk.
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En hoe doen we dat dan?
Het nieuwe platform brengt kennis samen. Door actief actuele en themagericht
informatie te presenteren. Door met een goede zoekfunctie flexibel in te spelen
op behoefte. Door proactief kennis te verzamelen binnen een groot netwerk.
Kennis uit de sector, uit onderzoek en vanuit de overheid. Betrouwbaar, actueel
en vrij beschikbaar.
Het nieuwe platform laat mensen leren. Door een leeromgeving waar docenten,
studenten en professionals leermateriaal kunnen vinden en delen.
Het nieuwe platform brengt interactie. Door mensen op elkaar te laten reageren,
door contact te initiëren en te faciliteren tussen gebruikers.

Doet het nieuwe platform dan alles?
Nee, het nieuwe platform doet zelf geen onderzoek, geeft geen les, ontwikkelt
geen leermiddelen en schrijft geen beleid. Het is geen vakbond of
brancheorganisatie en behartigt geen belangen. Als onafhankelijk platform is het
gericht op het inspireren en samenbrengen van mensen en kennis.

Storyline GKN3.0 v3

