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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



Greenport West-Holland –
Bedrijfsleven Visie 2030 

De Greenport opereert duurzaam

Er is in 2030 geen emissie van mineralen en 
gewasbeschermingsmiddelen naar water, bodem en lucht.

Greenport West-Holland, 2015, Visie 2030
https://greenportwestholland.nl/wp-content/uploads/2015/05/VisieGreenportWO.pdf

https://greenportwestholland.nl/wp-content/uploads/2015/05/VisieGreenportWO.pdf


Uitdagingen van de toekomst



Doelstellingen Innovatiepact 
Als onderdeel van de ambitie; Robuust Innovatie Ecosysteem:
 Opbouw van een kennis-, innovatie- en onderwijsinfrastructuur
 Ondernemersgedreven projectontwikkeling, 
 Samenhangende visie gedreven projectportefeuille om 

doorbraken te realiseren
 Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe oplossingen die 

bedrijfseconomisch haalbaar zijn
 Het faciliteren van samenwerking tussen de organisaties en 

mensen.



Werkwijze
• Ondernemersgedreven
• Gericht op realiseren van doorbraken
• Thema of hot topic gericht
• Betrekken next generation ondernemers
• Verbinden van ondernemers met 

onderzoek en onderwijs via een 
community of practice



Community of Practice
Wat is het? 
 In een CoP komen vakgenoten bij elkaar om best practices

met elkaar uit te wisselen. Middeleeuwse gilden, beroeps-
verenigingen en studieclubs zijn voorbeelden van 
communities of practice.

 De ‘community’ spreekt eigenlijk voor zich en betekent dat 
leden ervaringen met elkaar uitwisselen en relaties met elkaar 
opbouwen met als doel om met en van elkaar te leren. 

 De ‘praktijk’ wil zeggen dat leden van de community echte 
beoefenaars zijn van het vak. 

 Ervaringen uit de praktijk zorgen voor verschuivingen in 
werkwijze. Die verschuivingen hebben weer effect op de 
community, etc.



Netwerkanalyse Roadmap

Acties vanuit 
roadmap

Vervolgacties bij 
pactleden

Financiële 
arrangementen

Nieuw

Bestaand

Innovatie ecosysteem
body of knowledge

Verzamelen 

Valideren

Valoriseren

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

Samen bouwen aan het realiseren van doorbraken



Wanneer ondersteunen we
Startpunt is een gedeelde
opgave. Een echt probleem!

Bedrijven als trekker.

Bereidheid om tijd en geld
te investeren.

Via Innovatiepact (partners)
ondersteunen. 



De vraag nu?
Wanneer u verder wilt, 
1. Ja, ik wil graag verder aan de slag met biodiversiteit op mijn

bedrijf.
2. Ja, ik wil ik graag lid worden van de community of practice.
3. Ja, en dit zijn de onderdelen waar ik aan wil werken.

Aanmelden via
Michael Verhoeckx m.verhoeckx@milieufederatie.nl
Woody Maijers Woody.Maijers@greenportwestholland.nl

mailto:m.verhoeckx@milieufederatie.nl
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