Kennis op Maat – Rapportage dag
14 januari 2021

Programmateam Wijnie van Eck, Peter Hilgen en Gerlinde van Vilsteren

‘Voorstelrondje’
aanwezigen vandaag
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Vandaag 45 deelnemers
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projectaanvragers

WR-projectleiders

LNV

onderwijs

overig WR
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Kennis op Maat - 2020

Missies
7%

▪

2019 eerste projecten met nog
beperkt budget, in 2020 met
volledig budget, uitgezet via 3
calls

▪

Eind 2020 30 projecten (bijna)
gehonoreerd

▪

Online zichtbaar (WUR, KIA/TKI,
GKN)

3%

40%

34%

13%
A

B

C

D

E

3%
Sleutelgebieden

A - Kringlooplandbouw
B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
E - Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
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F - Nederland best beschermde delta
Sleuteltechnologieën

Kennis op Maat - 2021
•

2021 Q1 evaluatie

•

Volgende call: n.t.b.

•

Community of Practice KoM
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Doel vandaag
▪
▪
▪

Voortgang van de projecten inzichtelijk krijgen
Leren van elkaar
Input voor de tussentijdse evaluatie: bereiken we via de huidige
aanpak het gestelde doel?

Doel Kennis op Maat:
Doorvertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk tot relevante informatie voor
MKB-ers, die leidt tot concrete handelingsperspectieven. Ook draagt het programma bij
aan het up to date houden van groene opleidingen om studenten zo goed mogelijk voor te
bereiden op de uitdagingen van de toekomst.
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Huishoudelijke mededelingen
▪

Graag allemaal op mute (en als verbinding hapert ook graag camera)

▪

Presentatoren delen zelf scherm. Dan wel camera en microfoon aan bij alle
betrokken projectpartners.

▪

20 minuten per project: 10 min presentatie en 10 min discussie. Wordt strak
gehandhaafd

▪

Vragen aan KoM-projectteam via de chat. Moderatoren (Wijnie en Peter)
leggen de vragen voor aan het projectteam

▪

Elk KoM-projectpresentatie wordt apart opgenomen voor eigen gebruik door
KoM-projectteam en KoM-programmateam.
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Programma
Tijd

Titel

Aanvrager

13:00

WR-projectleider

WELKOM DOOR PROGRAMMATEAM
TU18160

13:30

KoM20001

PROJECTEN 2020 CALL MAART / APRIL
Kennistransfer Plantgezondheid abreukers@lto.nl

13:50

KoM20002

De nieuwe hovenier

14:10

KoM20003

Daan Verstand (vervangt
herman.schoorlemmer@wur.nl)

14:30

KoM20004

KlimaatAdaptatie Netwerk Open herman.schoorlemmer@wur.nl
teelten (KANO) incl. terugblik
op AF18151 voorloper-project
Digitale gids natuurinclusieve
bderickx@arvalis.nl
landbouw
PAUZE
keesdejong@tripledairy.nl
NynkeDijkstra@tripledairy.nl
info@zandbrink.nl

gert.vanduinkerken@wur.nl

roland.bronneberg@avivet.eu

thea.vanniekerk@wur.nl

smet@anthos.org

joop.spijker@wur.nl

jan.roefs@mestverwaarding.nl

oscar.schoumans@wur.nl

14:50

Future Proof Toolbox Tuinbouw

PROJECTEN 2019
Michiel Roelse

13:10

e.roozen@vhg.org

15:10

KoM20005

15:30

KoM20006

15:50

KoM20008

16:10

KoM20010

Koploperscursus
Melkveehouderij
Schelpdieren, duurzaam en
gezond
Verbreding praktijk-toepassing
IPM-vogelmijt
De Groene Agenda 2020-2023

16:30

KoM20011

Leerreis Nutriënten-kringloop

16:50

DISCUSSIE OVER KOM ALS REGELING

17:15

EINDE

Miel Hooijdonk

Marianne Groot (vervangt
marleen.riemens@wur.nl)
carmen.aalbers@wur.nl

andrew.dawson@wur.nl

nathalie.steins@wur.nl
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PAUZE
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Discussie over KoM als regeling
▪

Jullie mening over vanmiddag.

▪

Dragen de projecten bij aan de gestelde doelen van de regeling?
Heel concreet: hebben MKB-ers de kennis toegepast?

▪

Zijn er bepaalde aanpakken, die effectiever zijn dan andere?

▪

Is de betrokkenheid van het onderwijs op orde?
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Vervolg
•

De ppt’s van vandaag zijn de
jaarrapportage 2020.
Programmateam kan nog
aanvullingen vragen. De
definitieve ppt komen als pdf
online beschikbaar.

•

Uitkomsten van vandaag gaan
mee in de evaluatie

•

Datum van volgende KoMCoP-dag is nog niet bepaald.
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