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Het Innovatiepact
Grote Ambitie: 

Het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter 
wereld te blijven als internationaal knooppunt voor 
technologische en businessinnovatie: Feeding & Greening the 
Mega cities of the future. Door gezamenlijk doorbraken te 
realiseren die alleen nooit bereikt zullen worden 



Een gemeenschappelijk transitiepad

Presenter
Presentation Notes
Feeding Mega-cities: de komende decennia liggen er enorme kansen voor de NL Tuinbouw. De Nederlandse tuinbouw en haar toeleveranciers hebben een goede, gezonder en duurzame toekomst voor zich. Maar die toekomst komt niet vanzelf. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen moeten veel meer gaan samenwerken aan de economische kracht van de regio. Dit vraagt nog veel overleg en doorlooptijd. We zien drie samenhangende transitiepaden, strategieën  naar 2030 die met elkaar verweven zijn en tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden: Weer de nr. 1 van de wereld worden op gebied van tuinbouwkennis vereist een hechte samenwerking waarin de grenzen van universiteiten en scholen vervagen en we samen aan oplossingen werken. Deze vorm van samenwerken heeft de kenmerken van een innovatie ecosysteem. Dit is tevens de kern van het Innovatiepact. http://www.sustainablescale.org/ConceptualFramework/UnderstandingScale/BasicConcepts/EcosystemFunctionsServices.aspxMega-city West-Europa voeden met een daarop aangepast areaal. Steden spelen hierbij een cruciale rol. Hoe kunnen we met name de Mega-city West-Europa blijven voorzien van voeding, gezondheid en welbevinden? Wij zullen hier het voorbeeld voor de wereld moeten worden en laten zien hoe je op een verantwoorde  duurzame manier een Mega-city kan voeden. Dan doen we door te werken aan onze logistieke functie met bijbehorenden SMART concepten.  Feeding the Mega-city als complete oplossing verkopen. Hoe kunnen we het NL concept waarin we West-Europa voeden wereldwijd verkopen? Honderden Mega-cities zullen in de komende jaren ontstaan die lokaal voedsel willen produceren. Wij hebben daarvoor de blauwdrukken, diensten en de producten. Door de inzet op alle drie de transitiepaden timmert het netwerk van de Greenport West-Holland stevig aan de toekomst. 



Verbinding met ambities  
Greenport WH 

Ambities
Eind 2018 heeft de Greenboard het strategisch plan 2019 – 2025 vastgesteld. Als concretisering van de visie, en 
voortbouwend op de reeds ingezette thema’s van de Greenport worden acht ambities genoemd:

Vijf ‘inhoudelijke’ ambities: Prioriteit 2019 Innovatiepact
A. Leidend  in Gezondheid & Geluk - Ontwikkelen
B/ C. Klimaatneutraal & Circulair - Ontwikkelen, vertical farming
D. Slimme & Efficiënte Logistiek - Digitalisering & cybersecurity 
E. Koploper in Kennis & Innovatie - Doel van Innovatiepact, vertical farming
F. Vergroten Waarde & Marge tuinbouwcluster - Onderliggend doel 

Drie randvoorwaardelijke ambities:  
1. Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling - Nog geen acties 
2. Robuust Ecosysteem - Doel van Innovatiepact, HCA 
3. Greenport op de kaart - Doel van Innovatiepact 

internationalisering, vertical farming

Het Innovatiepact sluit aan op de ambities. In 2019 zullen de titels van de thema's in elkaar geschoven worden zodat deze 
het zelfde zijn. 



Opgaven 2019
In 2018 is bij de start van het innovatiepact begonnen met het verbinden aan 
initiatieven die passen bij de greenport ambities en die een hulpvraag 
hebben. In 2019 wordt naast ondersteunen van initiatieven nog meer 
gewerkt aan het realiseren van de opgaven die voortkomen uit de ambities. 
Kernopgaven:
1. Vertical farming als jonge sector professionaliseren en internationaal 

leidende positie in nemen
2. HCA, human capital agenda Greenport WH zorgdragen voor voldoende 

goed gekwalificeerde medewerkers en next generation ondernemers
3. Digitalisering met als kernopgave: Cybersecurity (nieuw), zorgen voor 

bewustwording en adequaat handelen in het cluster 
4. Internationalisering (nieuw), ontwikkelen van export van het Greenport 

clustermodel en export van het beroepsonderwijs / trainingsmodel.  
5. Gezondheid (nieuw), ontwikkelen van een aanpak
6. Klimaatneutraal (nieuw), ontwikkelen van een aanpak ism Water Ambitie  

en Energie Akkoord



Doelstellingen Innovatiepact 
Als onderdeel van de ambitie; Robuust Ecosysteem:
 Opbouw van een responsief kennis-, innovatie- en 

onderwijsinfrastructuur gekoppeld aan de regio, Greenport 
doelstellingen.

 Realiseren van kantelingen in de (oriëntatie) samenwerking 
(speerpunt en ondernemersgedreven projectontwikkeling, 
samenhangende visie gedreven projectportefeuille)

 Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologie 
gedreven businessmodellen door mensen uit verschillende arena’s 
(bedrijfsleven, politiek, onderwijs, onderzoek en investeerders) met 
elkaar te verbinden.

 Het faciliteren van verbindingen in en vooral tussen de organisaties 
en mensen in de arena’s (zie volgende figuur).



Werkwijze
• Ondernemersgedreven
• Gericht op realiseren van doorbraken
• Thema of hot topic gericht
• Betrekken next generation
• Verbinden van arena’s

PRIORITEITEN STELT DE REGIEGROEP



Hoe gaan we aan de slag?!
Per thema/hot topic/opgave:
1. Foto maken van het stakeholder network (netwerkanalyse)
2. Maken van een roadmap (1 – 5 jaar) met ondernemers (aandacht voor 

kennis, innovatie, ondernemersontwikkeling, markt, onderwijs en overheid 
themas)

3. Benoemen van de benodigde partners (uit het pact en daarbuiten), wie 
moet wat doen?

4. Mobiliseren van een ondernemers gedreven community of practice met 
een agenda die aansluit op de vraag van nu. 

5. Acties uitzetten bij pact partners (en anderen ) en voor de blinde vlekken 
nieuwe acties ontwikkelen 

6. Ontwikkelen van nieuwe financiële arrangementen per opgave gekoppeld 
aan de roadmap

7. Ontwikkelen van een kennisbasis, body of knowledge, voor ondernemers en 
onderwijs (verzamelen van kennis en ervaringen, valideren op 
bruikbaarheid, valoriseren voor ondernemers en onderwijs, verspreiden via 
trainingen artikelen etc. 



Algemene activiteiten 
• Informeren
• Houden van presentaties
• Netwerk onderhouden
• Organiseren van overleggroepen
• Verbinden van initiatieven 
• Organiseren van nieuwe financiële arrangementen
• Signaleren van knelpunten bij oplossen van opgaven
• Katalysator voor versnellen van oplossen: tijdelijk betrokken 

op inhoud, organiseren, contract partner, communicatie etc. 
• Tijdig loslaten, verantwoordelijkheid ligt bij de stakeholders
• Communicatie  



Speerpunten 



Monitoring 2019
Monitoring is een continu proces van bijhouden en bekijken van 
interventies, de voortgang van het project en geplande en ongeplande 
effecten. 

De uitkomsten van monitoring zijn bedoeld voor bijsturing en/of 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten. 

Monitoring programma pact uitgevoerd door: 
Donald (Don) Ropes: lector Learning and Development in Organisations

In 2019 Pilot uitvoeren en uitvoeren monitoring en ontwikkelen bestuurlijk 
dashboard.



Communicatie 
https://greenportinnovatie.nl/

Google maps met projecten

https://greenportinnovatie.nl/
https://greenportinnovatie.nl/
http://greenport.inlinedigital.nl/


Internationalisering 



Financiën
Kosten Euro In kind uren

Programma-regie 130.000

Projectontwikkeling >1040

Financiële arrangementen 360

Monitoring & evaluatie 10.000

Communicatie 8.500

Totaal 148.500 1.160

Dekking Euro In kind uren

Provincie 100.000 180

Gemeenten & publieke
samenwerkingverbanden

38.500 720

Bedrijven & banken 10.000 ?

Kennisinstellingen >500

Totaal 148.500 1.400
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