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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 



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. Maar ook het organiseren van cross-overs met andere sectoren. 

✓ Het faciliteren van verbindingen in en vooral tussen de organisaties en mensen in de arena’s (business, 
overheid, onderwijs, onderzoek en investeerders).

✓ Internationaal leidend positioneren van het tuinbouw ecosysteem.  



Verbinden tussen arenas
Verschillende kanteling zijn nodig met als resultaat:
1. Structurele meerjarige samenwerking vanuit de arena's in het innovatie 

ecosysteem. 
2. Bestuurlijke agenda's zijn op elkaar afgestemd en  Greenport WH 

agenda, Biobased programma, Water Ambitie en Energie Akkoord.
3. Vanuit het ondernemersperspectief zodat ook het peloton wordt 

bereikt, next generation en nieuw talent
4. Projecten in thematische samenhang 
5. Nieuwe financiële arrangementen



Een gemeenschappelijk transitiepad



Focus 2020 
Het Innovatiepact is in februari 2018 gestart met een opstartperiode van 3 jaar en een bedoeling om 
door te lopen omdat de doelstellingen niet na 3 jaar te bereiken zijn. Een go – no-go besluit zal begin 
2020 plaats vinden. Aan de hand van de monitoring resultaten is duidelijk dat partijen verder willen en 
ook het vertrouwen hebben dat er nog meer uit de samenwerking te halen is. Voor 2020 zal er dan 
ook gewerkt worden aan een drie focus punten:

1. Continueren en verdiepen van de bestaande thema's en acties
2. Werken aan nieuwe thema's
3. Zorg dragen voor continuering van het innovatiepact na 2020.

Het moto van 2020 zal zijn: verankeren en versterken  

Uit de Monitoring Innovatiepact 2019: 
We zien dat het programma effectief is omdat het bruikbare kennis en 
inzichten oplevert voor het aanpassen en/of bijsturen van de acties 
genomen door Greenport.  
*Met effectief bedoelen we dat het programma heeft opgeleverd wat we wilden.



Verbinding met ambities 
Greenport West-Holland 

Vijf ‘inhoudelijke’ ambities:
A. Leidend  in Gezondheid & Geluk
B/ C. Klimaatneutraal & Circulair
D. Slimme & Efficiënte Logistiek
E. Koploper in Kennis & Innovatie
F. Vergroten Waarde & Marge tuinbouwcluster 

Drie randvoorwaardelijke ambities:  
1. Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling
2. Robuust Ecosysteem
3. Greenport op de kaart

Focus verdiepen versterken bestaande Innovatiepact acties
- Katapult centrum Vertical Farming
- Programma HCA Greenport opstarten 
- Roadmap digitalisering & cybersecurity 
- Ontwikkelen Feeding & Greening Megacities internationalise-

ringsstrategie

Nieuwe themas en programmas
- Next generation ondernemers 
- Circulaire stad
- Regionale functionele biodiversiteit

Prioriteit 2020 Innovatiepact
- Aansluiting zoeken op de regionale gebiedsagendas,

innovatie-opgaven ism gemeenten, Dutch Fresh Port
- Ontwikkelen van learning communities Westland, MRDH
- Samenwerking Foodcluster Rotterdam en IFAMA 2020
- Innovatie ecosysteem ontwikkelen (OVO 2.0) voor de 

doorbraakthemas field labs, challenges. 
- Investeringsprogramma ism provincie Zuid-Holland  



Werkwijze
• Ondernemersgedreven
• Gericht op realiseren van doorbraken
• Thema of hot topic gericht
• Betrekken next generation
• Verbinden van arena's en cross-overs



Activiteiten 2020
De activiteiten in 2020 zijn vooral gericht:
Bestaande thema's en initiatieven
Het Innovatiepact team zal zich vooral richten op het faciliteren van de lopende en nieuwe initiatieven. Dat wil 
zeggen met de partners plannen mee uitwerken, zorgen voor financiering en draagvlak, mee helpen met de 
opstart, capaciteit leveren, eventueel als penvoerder werken, zorgen voor communicatie aandacht 
(bijeenkomsten, maandelijkse update van de Greenport), inpassing in beleid etc etc. Maatwerk naar gelang de 
behoefte. De uitgangsprincipes (kantelingen) staan daarbij voorop met als belangrijkste 
ondernemersgedreven, focus en gericht op doorbraken. Waar het kan wordt van de partners gevraagd om 
middelen (tijd en geld) te investeren. 

Nieuwe thema's
Voor nieuwe thema's is het Innovatiepact meer zelf aan het sturen. Vanuit signalen dat doorbraken niet 
gerealiseerd worden is een aanpak ontwikkeld waarbij veel partijen worden gehoord, een plan wordt gemaakt, 
financiering wordt gezorgd en een kwartiermaker wordt aangesteld om de plannen te concretiseren. Volgende 
stap is een (deel)programma uitvoeren.  Parallel wordt gewerkt aan draagvlak in de arena's. Ambassadeurs 
vanuit de Regiegroep trekken mede een nieuw thema. Liefst in de combinatie met de ondernemers. De 
Greenboard wordt ingeschakeld om strategisch committent te krijgen van de partners. Nieuwe en bestaande 
financieringsinstrumenten worden gekoppeld aan het programma. 



Algemene activiteiten 2020 (2) 
Monitoring
Om dit alles goed te kunnen volgen is een monitoringsaanpak in 2019 ontwikkeld en uitgetest. Deze wordt in 
2020 wederom ingezet maar dan zal het hele netwerk benaderd worden. 

Communicatie
Uit de monitoring pilot 2019 is duidelijk geworden dat de partners meer willen weten wat er gebeurd in het 
pact. Speciale partner events zullen worden georganiseerd. Via de bestaande communicatiekanalen van de 
Greenport West-Holland zal meer aandacht aan het Innovatiepact worden besteed.  

Continuering Innovatiepact
Speciale aandacht zal worden gegeven aan het zichtbaar maken van de meerwaarde van het Innovatiepact. 
Hiervoor wordt een infographic gemaakt voor de visualisatie. Speciale aandacht voor kwantitatieve informatie. 
Met de partners zal worden overlegd voor continuering in feb 2021. Voor overheden opnemen in de begroting 
(voorjaar 2020 laten opnemen).    

Uit Monitoring Innovatiepact 2019:
Geïnterviewden zijn positief over het IP en geloven dat er 
veel meer uit gehaald kan worden: meer samenwerking, 
meer innovatie en meer kennis. Ze realiseren zich dat het 
IP in een vroeg stadium zit, maar zijn positief over de 
mogelijkheden.



Overzicht acties



Governance



Monitoring 2020
Monitoring zal jaarlijks plaatvinden. Aan de hand van het monitoringprogramma wordt in 
voorjaar 2020 de data verzameld, zomer verwerkt en september gepresenteerd aan 
Regiegroep.  

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 hogeschool 
Inholland



Communicatie 
Advies van monitoring: 
meer aandacht voor de 
partners



Financiën progammateam (exclusief projecten)

Kosten Euro In kind uren
Programma-regie en secretariaat 105.000 100
Thema's ontwikkeling & uitvoering 31.500 2300
Financiële arrangementen 200
Monitoring & evaluatie 10.000 100

Communicatie 10.000 100
Totaal 156.500

.000

>2800 uren 
Dekking Euro In kind uren
Provincie 100.000 180
Gemeenten & Hoogheemraadschap 
samenwerkingsverbanden

50.000 1650

Bedrijven & banken 6.500 >250
Kennisinstellingen n.v.t. >720
Totaal 156.500 >2800



Inschatting projecten
Projecten waar Innovatiepact bij betrokken is 
Status 
28-10-2019

Totaal
aantal
projecten

Totaal
budget 
(x 1.000 
euro)

Overheids
bijdrage

Bijdrage 
bedrijfsleven 
kennis-
instellingen*)

goedgekeurd 12 4.450 1.923 2.527
In ontwikkeling 10 14.300 6.000 8.300

*) Meer dan 75% hiervan is bedrijfsleven



Bijlage
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Visie op samenwerken

www.metderegio.nl, op basis van INK, 2008

http://www.metderegio.nl/


Hoe gaan we aan de slag?!
Grote doorbraken hanteerbaar maken

Het innovatiepact is in februari 2018 begonnen met het faciliteren van partijen die zich spontaan 
hebben gemeld. Na een periode van 6 maanden ontstond een clustering van de projecten rondom
de thema’s. In de Regiegroep worden de thema's besproken en vindt een afweging plaats op basis van 
relevantie voor de GPWH ambities en meerwaarde van ondersteuning door het Innovatiepact. Voor deze thema's 
worden multidisciplinaire teams (cop’s) ingericht waarbij bedrijven, kennisinstellingen, overheden en NGO’s
betrokken worden. Deze gaan met elkaar onder begeleiding van een Innovatiepact regisseur met elkaar aan de 
slag. Ieder team ontwikkeld een eigen dynamiek. Nieuwe projecten voor onderzoek, scholing, lobby, investeringen 
etc worden in samenhang ontwikkeld. De Innovatiepactregisseur ondersteunen de teams inhoudelijk, procesmatig 
en met het mede organiseren van financiering(sinstrumenten). 

Voor het uitvoeringsjaar 2020 worden de bestaande thema's meer en meer door de teams zelf georganiseerd. 
Daarmee ontstaat ruimte voor de nieuwe thema's. Deze worden in de Regiegroep besproken en in de Greenboard 
vastgesteld. 

Nieuwe doorbraakthema's (ideefase, nog niet vastgesteld door de Regiegroep en Greenboard) worden met 
partners in het netwerk voorbereid door de Innovatiepactregisseur(s). Op basis van de inbreng wordt een voorstel 
uitgewerkt en ingebracht in het overleg van de Regiegroep. Wanneer de Regiegroep hiermee verder wil wordt een 
lid (of meerdere) gekoppeld aan het thema als een ambassadeur. Samen met de stakeholders van het thema 
wordt een roadmap ontwikkeld (zie hierna). In de Regiegroep wordt terug gerapporteerd en wanneer een thema 
voldoende inhoud, draagvlak en  belang heeft, wordt het voorgelegd aan de Greenboard vergadering. Na akkoord 
is het een officieel doorbraakthema waar de regionale stakeholders gevraagd worden aan bij te dragen. 

De Innovatiepactregisseur en ambassadeur werken samen met het themateam (cop) aan de uitwerking en 
opschaling van activiteiten. Wanneer een themateam voldoende robuust is (of niet meer relevant) zal de 
Innovatiepactregisseur de ondersteuning afbouwen. 



Aanpak grote opgaven 

Bron: www.scrumcompany.nl

Per thema/hot topic/opgave worden kleinere deel projecten ontwikkeld. In de regiegroep wordt 
de synergie en samenhang bewaakt tussen de thema's. Per thema wordt een thematische 
stakeholdersgroep (community of practice) ingericht die met elkaar de prioriteiten vaststelt en 
nieuwe projecten aanjaagt. 

Regiegroep bewaakt de grote opgaven 
en formuleert deze zo klein dat ze door 
1 team opgepakt kunnen worden. 

De CoP, een stabiel multi-disciplinar
team zet de opgaven om in resultaten. 
Organiseert hiervoor zelf de middelen, 
kennis en vaardigheden.  

 rol InnovatiePact regisseur(s) 



Hoe werkt een themateam, cop
Per thema/hot topic/opgave zal een multidisciplinair team (vaak een combi van bedrijven, overheden, 
kennisinstellingen en NGO’s) een aantal acties uitvoeren. Grofweg worden onderstaande acties uitgevoerd. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het vooraf gestructeerd plannen meestal niet aan de orde is. Het is 
meer een organisch proces waarbij veel factoren van invloed zijn op het succes. 

 Foto maken van het stakeholder network (netwerkanalyse), wie moeten er meedoen. 

 Maken van een interventie roadmap (1 – 5 jaar) met ondernemers (aandacht voor kennis, innovatie, 
ondernemersontwikkeling, markt, onderwijs en overheid themas).

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

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

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

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

 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. 



Processtappen multi-disciplinaire teams 

Netwerkanalyse Roadmap

Acties vanuit 
roadmap 

Vervolgacties 
bij pactleden

Financiële 
arrangementen

Nieuw

Bestaand

Innovatie 
ecosysteem

body of knowledge 

Verzamelen 

Valideren

Valoriseren

Verspreiden  

Communicatie –intern & extern

Leerstoel/ Lecoraat/ Practoraat driehoek

Monitoring & Evaluatie Innovatiepact

Per 
opgave

Community of Practice (CoP)
en of Learning community (COL)



● Willem  Snoeker Achmea ● Marcel  Nollen Hogeschool Inholland 

● Rien  Bot AgroEnergy ● Martin van Gogh Hoogendoorn Growth Management

● Harm  Maters AVAG ● Rinke  Zonneveld InnovationQuarter

● Pieter  Eenhoorn BDO Haaglanden ● Peter  Maes Koppert Biological Systems

● Henri  Potze Benefits Of Nature ● Wilko  Wisse LANSTOMATEN

● Karin  Zwinkels Gemeente Westland ● Gert  Kant Lentiz | onderwijsgroep

● Aad van den Berg Delphy ● Cees de Jong, de Melanchthon

● Johan  Kos Proeftuin Zwaagdijk ● Adri  Bom-Lemstra Provincie Zuid-Holland

● Ted  Duijvestijn Duijvestijn Tomaten ● Gemma  Smid Provincie Zuid-Holland

● Arie  Schippers GRNR ● Coen  Meijeraan Royal FloraHolland

● André  Schoon Gemeente Brielle ● Eric  Moor Sion

● Albert  Abee Gemeente Lansingerland ● Eveline  Braam The New Farm

● Hans  Horlings Gemeente Midden-
Delfland

● Berry  Vetjens TNO

● Gert  Mulder GroentenFruit Huis ● Paul  Althuis TU Delft

Greenboard Greenport West-Holland



● Frank  Binnekamp Westland Infra ● Erwin  Cardol Demokwekerij Westland

● Sjaak  Bakker WUR ● Frans  Hoogendijk Gemeente Vlaardingen

● Ilone  Ammerlaan VNO-NCW West ● Lies van der  Pol Gemeente Westvoorne

● Wim  Drossaert Dunea ● Henk van  Os  Gemeente Ridderkerk

● Gerard van Oosten Hogeschool Inholland ● Gezina  Atzema Gemeente Waddinxveen

● Sjaak van der Tak LTO Glaskracht Nederland ● Bas  Vollebregt Gemeente Delft

● Maurice  Dame Rabobank ● Jan Willem  Schuurman Gemeente Zuidplas

● Remon  Blok Rabobank ● Arnoud  Proos Gemeente Barendrecht

● Theo  Ammerlaan Themato ● Wilbert  Lek Rotterdam Partners

● Saskia  Bruines Gemeente Den Haag ● Bert  Mooren VNO-NCW West

● Frank van Kuppeveld Gemeente Pijnacker-Nootdorp

● Piet-Hein  Daverveldt Hoogheemraadschap van Delfland

● Leonard  Geluk De Haagse Hogeschool

Vervolg Greenboard Greenport West-Holland



● Aad van den Berg Delphy ● Eric  Poot WUR 

● Ted  Duijvestijn Duijvestijn Tomaten ● Sjaak  Bakker WUR 

● Erik  Persoon Forever Plants Group

● Marga  Vintges Gemeente Westland ● Jan-willem  Donkers Hogeschool Inholland 

● Jolanda  Heistek Greenport West-Holland ● Remon  Blok Rabobank Rotterdam

● Nico  Persoon De Haagse Hogeschool ● Jan  Maat GFFX

● Dirk van der Bijl Hogeschool Inholland 

● Martin van Gogh Hoogendoorn Growth Management ● Christine de Lille De Haagse Hogeschool

● Gert  Kant Lentiz | onderwijsgroep ● Peter  Loef LTO Glaskracht Nederland

● Rick van Dam Lentiz | onderwijsgroep ● Erwin  Cardol Demokwekerij Westland

● Jelmer  Olsman Provincie Zuid-Holland ● Bas  Vollebregt Gemeente Delft

● Evert van den Akker TNO Uitvoering
Woody Maijers (Programmaregisseur)

Colinda de Beer, Anne-Clair van Altvorst, Madelon Molhoek
● Coen  Hubers TU Delft - Greenport Hub

● Frans van Rongen Wellantcollege

Regiegroep Innovatiepact



Kernteam Innovatiepact

● Rick van Dam Lentiz | onderwijsgroep

● Jolanda Heistek Greenport West-Holland)

● Gert Kant Lentiz | onderwijsgroep

● Jelmer Olsman Provincie Zuid-Holland

● Eric Poot WUR

● Jan-Willem Donkers Hogeschool Inholland
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