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2016 | Facts & Figures

fig 1: Ledenaantal fig 2: Projecten fig 1: Budget

In 2016 is Het Groene Brein is uitgegroeid tot 
een stevig netwerk met impact. Dit blijkt ook uit 
enkele kengetallen:

•	 Groei leden: van 50 in 2013 naar 119 
in 2016.

•	 Groei aantal projecten: van 5 in 2013 
naar 72 in 2016

•	 Groei budget: van 50.000,- in 2013 
naar € 646.104 in 2016. 

Het Groene Brein is in 2016 uitgegroeid tot 
een goed gepositioneerde speler in het veld 
van de nieuwe economie. In de praktijk blijkt 
behoefte te bestaan uit een netwerk van 
wetenschappers dat

•	 ‘over’ de klassieke disciplines ‘heen’ 
werkt;

•	 eenvoudig benaderbaar is;
•	 adequaat,	flexibel	en	op	maat	kan	

inspelen op vragen. 

Financiën 2016
Totaal omzet 2016 646.104,-
Kosten van programma’s
(inhuur derden)

313.436,-

Personeelskosten en sociale lasten 259.246,-

Overige bedrijfskosten 69.762,-

Financiële baten en lasten -332,-

Netto resultaat 3.328,-
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Nederland is een kennisland. Een kennisland dat 
een broedplaats vormt voor nieuwe ontwikkelingen, 
zeker op het terrein van duurzaamheid. De ambitie 
om een koploper te willen zijn in het ontwerpen, 
initiëren en implementeren van een duurzame, 
circulaire economie is inmiddels een gedeelde ambitie 
binnen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. 
Steeds vaker spreken we uit ‘gidsland’ te willen 
zijn: een land dat het voortouw neemt en lessons 
learned beschikbaar stelt aan anderen. Na de 
ondertekening van het klimaatverdrag in Parijs en 
de ondertekening van de Sustainable Development 
Goals in 2015 krijgt deze ambitie nog meer urgentie 
en zijn de maatschappelijke doelstellingen die we 
willen inbedden in het denken en handelen van alle 
betrokken stakeholders evident. 

In de praktijk zien we echter dat er weliswaar 
veel goede initiatieven zijn die een broedplaats 
kenschetsen, maar dat pilots onvoldoende en niet 
vaak genoeg schalen en dupliceren: ofwel pilots te 
vaak pilots blijven. We zijn een mooie proeftuin, 
maar nog lang geen gidsland. 

Waar ligt dat aan en wat kunnen we doen om ons 
wel richting die gewenste gidsrol te ontwikkelen? Er 
zijn meerdere richtingen  te duiden, maar volgens 
leden en RvT van het Groene Brein is in elk geval 
een integraal en interdisciplinair innovatiesysteem 
nodig. Een bedding waarin kennisontwikkeling vrijuit 
kan stromen, waarin inzichten uit alle hoeken en 
gaten, uit verschillende sectoren en verschillende 
vakgebieden worden ingezet. Dus voorbij de hokjes 
waarin iedereen op eigen houtje werkt aan de 
optimalisatie van het eigen subsysteem. 

Om dit innovatiesysteem vorm te geven, is 
verbinding tussen kennisontwikkeling en -toepassing 
essentieel. Verbinding tussen bedrijven, overheden, 

maatschappelijke initiatieven, wetenschap en 
onderwijs. Om hier vanuit de wetenschap op een 
goede manier aan bij te kunnen dragen is Het 
Groene Brein opgezet. 

Wij zijn er trots op dat Het Groene Brein zich na 
ruim 4 jaar in 2016 heeft doorontwikkeld tot een 
stevig gepositioneerd wetenschappelijk netwerk. 
Een netwerk met impact waarin wetenschappers 
concrete innovaties van bedrijven, overheden en 
maatschappelijke initiatieven mogelijk maken. 
Samen met nu bijna 120  wetenschappers, past Het 
Groene Brein kennis vanuit de wetenschap toe bij 
visieontwikkeling en bij concrete proposities van 
bedrijven en maatschappelijke initiatieven, steeds op 
basis van een concrete vraag vanuit de praktijk. 

Het Groene Brein beweegt zichzelf ook vrij en 
onbeperkt en biedt die mogelijkheid ook aan 
aangesloten wetenschappers,  dwars door alle 
organisaties, disciplines en sectoren heen, juist om die 
oplossing te vinden die ook echt werkt. En die op het 
goede fundament gebouwd is. Concreet, proactief, 
slagvaardig en flexibel. 

Het Groene Brein blijft dan ook in de toekomst 
inzetten op de verdere vergroting van de impact van 
het netwerk. We zullen onze signatuur blijven zetten 
onder de ontwikkeling én toepassing van nieuwe 
wetenschappelijke kennis. Dat alles vanuit de ambitie 
om ons land dichterbij de realisatie van de ambitie te 
brengen: Nederland als gidsland voor een duurzame, 
circulaire economie.

Namens de Raad van Toezicht,

Marga Hoek

Voorzitter 

Voorwoord
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Bron: P plus magazine
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Hierbij presenteren wij het jaarverslag van Het 
Groene Brein 2016.

Het Groene Brein is ontstaan vanuit De Groene Zaak, 
een vereniging die bestaat uit bedrijven die front 
edge innoveren op weg naar de nieuwe economie. 
Een groot aantal van deze koplopers zocht intensieve 
samenwerking met de wetenschap. Integraal over 
alle disciplines heen. Op deze vraag vanuit bedrijven 
is, met stevige steun van het programma Duurzaam 
Door van RVO, Het Groene Brein opgericht op 6 
november 2012.

In 2016, na vier jaar investeren, inspireren en 
groeien, is Het Groene Brein bekend als hét 
wetenschappelijke netwerk in Nederland op het 
gebied van de nieuwe, duurzame en circulaire 
economie. We bouwen aan grotere doorbraken en 
visie trajecten rondom bijvoorbeeld de circulaire 
economie. Dit doen we steeds met partners uit 
bedrijfsleven, overheid, burgerinitiatieven, en 
natuurlijk onderwijs en wetenschap. Naast het 
oppakken van visietrajecten heeft Het Groene Brein 
haar rol van matchmaker tussen de wetenschap 
en praktijk volledig eigen gemaakt. Inmiddels 
staan 119 wetenschappers uit alle relevante 
disciplines klaar om mee te werken aan specifieke 
vraagstukken afkomstig van bedrijven, overheden, 
NGO’s en maatschappelijke instellingen die willen 
verduurzamen. Vragen variëren van doorbraken 
van een bedrijf of burgerinitiatief tot doorbraken in 
complexe samenwerkingen tussen overheden, burgers 
en bedrijven. Van visie trajecten en strategische 
vraagstukken, tot praktische stappen. En met succes, 
gezien het snel stijgende aantal verzoeken!  

Na het startjaar 2013, waarin het netwerk is 
gebouwd en de eerste activiteiten vorm hebben 
gekregen, was 2014 het eerste jaar dat Het Groene 

Brein als zelfstandige stichting met een eigen team 
en bestuur operationeel is geweest. In 2015 is op 
basis van de ingezette koers op grotere schaal 
gewerkt aan de nieuwe economie, door kennis 
vanuit de wetenschap toe te passen bij complexe 
vragen van bedrijven. In 2016 is het netwerk en 
werkveld verder uitgebreid. Naast onze rol om 
vraagstukken vanuit de praktijk uit te werken tot 
radicale innovaties, zijn we steeds vaker proactief 
kennispartner in visietrajecten van grotere spelers. 

In deze publicatie doen we in hoofdlijnen verslag van 
onze activiteiten en de geboekte resultaten in 2016. 
Voorafgaand daaraan beschrijven we in het kort de 
context, missie, visie, doelen en organisatie van Het 
Groene Brein. 

Namens het team van Het Groene Brein, 

Antoine Heideveld, 

Directeur-bestuurder

Toelichting op het 
jaarverslag
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Vier jaar na haar oprichting is Het Groene Brein 
in 2016 gegroeid in aantal leden en impact, maar 
heeft zij zich ook duidelijker gepositioneerd in 
het werkveld. Waar Het Groene Brein in 2013 is 
gestart met 50 leden, is dit eind 2016 gegroeid 
naar 119 leden: wetenschappers van alle 
universiteiten en 15 hogescholen in Nederland. 

Samen met dit wetenschapsnetwerk zijn er door 
Het Goede Brein in 2016 72 vraagstukken 
opgepakt. Alle vragen zijn open in het netwerk 
van wetenschappers neergelegd met de vraag 
wie eraan wil meewerken. Op alle vragen is 
op deze manier een interdisciplinaire groep 
wetenschappers gevormd die het ondernemer op 
maat verder heeft kunnen helpen. De reacties van 
zowel wetenschappers, bedrijven als overheden 
zijn zeer positief. 

In de uitvoer van deze vraagstukken valt op 
dat Het Groene Brein met name een rol speelt 
bij interdisciplinaire vraagstukken. Wanneer 
er een disciplinair vraagstuk binnenkomt wordt 
de vraagsteller gekoppeld aan de juiste 
wetenschappers en is HGB verder niet betrokken 
bij de uitwerking van deze verbinding. Bij 
interdisciplinaire vraagstukken is de rol van HGB 
intensiever. HGB denkt meer in de vraagarticulatie, 
verzamelt input vanuit het netwerk en faciliteert 
en coördineert bijeenkomsten waarin een 
interdisciplinaire groep wetenschappers meedenkt 
met	het	vraagstuk.	Zo	heeft	HGB	een	Expeditie	
Circulaire Economie georganiseerd voor het 
Overlegorgaan IenM door kernonderwerpen van 
de	circulaire	economie	te	identificeren	en	een	serie	
bijeenkomsten te leiden waarin wetenschappers en 
koplopers uit de praktijk betrokken werden. Bij de 
vormgeving van dit soort trajecten is gebleken dat 
HGB in staat is om veel waarde toe te voegen. 

Naast het werken aan innovaties bij bedrijven 
heeft Het Groene Brein in 2016 zich ten doel 
gesteld om ook op het systeemniveau te werken 
aan visies. Dit is gedaan binnen de programmalijn 
Envisioning Change. In verschillende Sciencelabs 
is toegewerkt naar publicaties van een visie op 
belangrijke thema’s, op verschillende manieren is 
er gewerkt aan de integratie van concepten van 
de nieuwe economie in het onderwijs en er is actief 
gezocht naar manieren om de beschikbare kennis 
en visie naar buiten te brengen. Zo is in 2016 
een grootschalige update van de kenniskaarten 
uitgevoerd waardoor deze nu als webapplicatie 
te gebruiken zijn, is er gewerkt aan het borgen 
van resultaten in testimonials en publicaties en is er 
door verschillende partnerschappen een frequente 
bijdrage van Het Groene Brein gepubliceerd (o.a. 
een wekelijkse column in P+ magazine, wekelijkse 
bijdrage aan BNR Nieuwsradio, en artikelen in 
TGTHR magazine). 

Korte vooruitblik 2017
2016 was het derde jaar als onafhankelijke 
stichting voor Het Groene Brein. In 2017 kunnen 
de activiteiten verder uitgebouwd worden, 
zodat zowel de omvang als de impact van de 
programma’s toeneemt.  

De grote problemen van de 21e eeuw vragen 
om systeemdoorbraken die alleen georganiseerd 
kunnen worden in een innovatiesysteem dat 
integraal, interdisciplinair en transformatief van 
aard is. Een innovatiesysteem waarin wetenschap, 
bedrijven en overheden samenwerken aan 
radicale innovaties die een systeemverandering 
teweegbrengen,	in	flexibele	coalities	op	basis	van	
vraagsturing. Met als resultaat een positieve impact 
op	sociale,	financiële	en	ecologische	kapitalen.	

Samenvatting
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Dit is de visie die alle activiteiten van Het Groene 
Brein leidt.

Onze focus ligt hierbij op de volgende drie punten:

•	 Radicale innovaties op basis van vragen 
van bedrijven, overheden en initiatieven van 
onderop zijn interdisciplinair van aard en 
worden door HGB ondersteund door middel 
van vraagarticulatie en het vormgeven van 
bijeenkomsten. 

•	 Visies op systeemniveau worden helder 
naar buiten gebracht om HGB sterk te 
positioneren als autoriteit op het gebied van 
duurzaamheid. 

•	 De verbinding tussen beide niveaus wordt 
gezocht door in te zetten op opschaling 
van innovaties en realisatie van visies op 
systeemniveau. 
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De afgelopen decennia is steeds duidelijker 
geworden dat ons huidige economische model 
niet	dynamisch,	flexibel	en	weerbaar	genoeg	is	
om de maatschappelijke uitdagingen die zich 
vandaag aan ons opdringen adequaat tegemoet 
te	treden.	De	samenhang	tussen	financiële	waarde	
enerzijds en sociale en ecologische waarde 
anderzijds ontbreekt, waardoor problemen op 
het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering, 
grondstoffenschaarste en voedseltekorten solitair 
worden aangepakt. Met alle problemen van dien.

Er is behoefte aan een nieuw perspectief, met 
een coherente visie op zowel economische, 
sociale als ecologische uitdagingen, gericht op 
de lange termijn. De nieuwe economie geeft dat 
perspectief: een economie waarin producten en 
diensten waarde toevoegen op ecologisch, sociaal 
én	financieel	vlak.	Positieve	impact	staat	hierbij	
centraal. Dit stimuleert bedrijven om businessdoelen 
te verbinden aan maatschappelijke uitdagingen. 
Dat vraagt creativiteit op alle niveaus: in 
innovatie, door samenwerking, in het bouwen van 
businesscases, verbinding met de wetenschap en in 
het vormgeven van leiderschap.

De nieuwe economie biedt eindeloos veel nieuwe 
mogelijkheden en stelt daarmee doorlopend onze 
huidige	praxis	op	de	proef.	Niet	alleen	door	
waardecreatie als leidmotief te hanteren, maar 
evenzeer vanwege het vliegende tempo van 
technologische vooruitgang. Die combinatie brengt 
de versmelting van de digitale en de fysieke 
leefwereld steeds dichterbij en dat raakt aan 
elke sector, elke branche, elke organisatie en elk 
individu.

De wetenschap speelt in potentie een sleutelrol 
in het vormgeven van de nieuwe economie. In de 

wetenschap worden nieuwe duurzame technieken 
ontwikkeld, en wordt er kennis over nieuwe 
vormen van samenwerking in de keten, duurzame 
competenties en succesvol innoveren vormgegeven. 
Echter, de manier waarop het wetenschappelijk 
systeem is ingericht en wetenschappers te werk 
gaan is niet optimaal: alleen al in Nederland 
zijn naar schatting 3.000 wetenschappers 
werkzaam op het terrein van de nieuwe economie. 
Deze wetenschappers worden grotendeels 
afgerekend op publicaties in A-tijdschriften en 
niet op het bereiken van een nieuwe economie. 
A-tijdschriften zijn sterk disciplinair en doorgaans 
weinig praktijkgericht. Veel wetenschappelijke 
kennis dringt niet door bij partijen die werken 
aan de nieuwe economie. Tevens vindt veel 
kennisontwikkeling plaats vanuit aannames uit de 
oude economie en vanuit gescheiden disciplines. 
Oftewel, in de wetenschap is een groot onbenut 
potentieel voor de nieuwe economie.

Tegen deze achtergrond is op 6 november 
2012 Het Groene Brein opgericht: een uniek, 
landelijk dekkend netwerk dat na vier jaar is 
uitgegroeid tot een stevig netwerk met 119 
prominente wetenschappers die actief zijn op 
(deel)aspecten van verduurzaming. Leden van Het 
Groene Brein zijn afkomstig van alle Nederlandse 
universiteiten en 15 hogescholen en uit zowel de 
businessdisciplines	(zoals	finance,	marketing	en	
strategie) als vanuit thematische onderwerpen 
(zoals energie, voedsel en grondstoffen).

Inleiding

1.
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Missie
De missie van Het Groene Brein is het versneld realiseren van de nieuwe economie door toepassing van 
wetenschappelijke kennis rondom duurzaamheidsvraagstukken.

Om de nieuwe economie te versnellen constateren wij dat het nodig is dat:

•	 De wetenschap haar rol in het ontwikkelen van kennis op macro-, meso- en microniveau voor de nieuwe 
economie oppakt;

•	 Kennisontwikkeling interdisciplinair wordt aangepakt;
•	 Er intensieve samenwerking plaatsvindt tussen wetenschap en praktijk. 

Visie
De visie van HGB is om met een netwerk van wetenschappers een concrete bijdrage te leveren aan de  
nieuwe economie. 

Concreet krijgt dit vorm door wetenschappers in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden te laten werken 
aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en door wetenschappers actief te betrekken bij het werken aan de 
nieuwe economie in de praktijk. Aanpalend zijn initiatieven nodig om stevige visies te ontwikkelen op systeem 
aspecten van de nieuwe economie.

Doel
De langetermijndoelstelling van Het Groene Brein is het versneld realiseren van de nieuwe economie door 
kennis te ontwikkelen voor en toe te passen bij partijen die de nieuwe economie realiseren, zowel op micro-, 
meso- als macroniveau.

De doelstelling voor de komende drie jaar, vanaf 2016, is om kennis op het terrein van de nieuwe economie te 
vergroten, te verbinden en vooral direct toe te passen binnen de praktijk van ondernemers die concreet werken 
aan de nieuwe economie. 

Anders gezegd: het realiseren van radicale innovaties richting de nieuwe economie door het verbinden van 
wetenschappers in interdisciplinaire teams aan vraagstukken uit de praktijk. Uit deze doelstelling volgen 
de twee primaire doelgroepen van Het Groene Brein: de wetenschap en partijen die de nieuwe economie 
in de praktijk realiseren, zoals ondernemers. Daarbij richten we ons vooral op het MKB en groot bedrijf. 
Naast ondernemers, richten we ons hierbij ook op concrete vragen vanuit social enterprises en nieuwe 
samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld coöperaties waarin burgers gezamenlijk energie opwekken. 

Missie, visie & doelen

2.
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Bij veel vraagstukken die HGB op kan pakken, 
spelen overheden en maatschappelijke organisatie 
een belangrijke rol. Niet als vrager, wel als partij 
die de oplossing mede mogelijk kan maken. Deze 
worden hier dan ook op maat bij betrokken. 

2.4 Focus voor 2016
In het verleden was de rol van Het Groene Brein 
vooral die van een netwerkorganisatie, die 
projecten faciliteert en realiseert op basis van 
concrete vragen van met name bedrijven. Gezien 
de	mogelijkheden	begin	2016,	ook	financieel,	
positioneert Het Groene Brein zich als een 
netwerkorganisatie	met	een	groter	eigen	profiel:	
een netwerkorganisatie die proactief projecten 
initieert en visies op het vlak van de duurzame 
economie ontwikkelt.
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3.1 Raad van Toezicht
Het Groene Brein is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het 
stichtingsbestuur is in 2015 omgezet tot een Raad van Toezicht. De directeursfunctie is hierbij omgezet tot de 
functie directeur-bestuurder.

•	 De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit:
•	 Marga Hoek, voorzitter (directeur De Groene Zaak)
•	 Carla Moonen (Dijkgraaf waterschap Brabantse Delta).
•	 Marko Hekkert (hoogleraar Innovatiewetenschappen Universiteit Utrecht)
•	 Kitty van der Heijden (director WRI Europe) – tot juli 2016
•	 Alexander	Brink	(hoofd	Science	Alliances	IBM)
•	 Vacature 
Het Groene Brein heeft geen adviesraad op algemeen niveau, wel op het niveau van de onderliggende 
programma’s.

3.2 Team
Algemene stelregel bij Het Groene Brein is dat activiteiten zoveel mogelijk door leden van het netwerk 
uitgevoerd worden. Dit betekent dat er slechts een klein vast kernteam is, dat zich richt op de intake, 
vraagarticulatie, en coördinatie van trajecten. Dit team bestond in 2016 uit:

•	 Antoine Heideveld, directeur-bestuurder
•	 Mark Beumer, programmamanager
•	 Dianne de Fijter, projectmedewerker
•	 Carien van der Have, projectmedewerker
•	 Ira von Harras, programmamanager Het Groene Brein Roots

3.3 Externe specialisten
In	2015	zijn	er	tevens	een	aantal	externe	specialisten	betrokken	geweest	bij	de	uitvoer	van	activiteiten	van	
Het Groene Brein. Het betreft:

Bouwe Taverne (uitvoering Community of Practice Finance & Accountancy opleidingen voor de nieuwe 
economie)

•	 Douwe	Jan	Joustra	(uitvoering	o.a.	Circular	Economy	Science	Lab,	Expeditie	Circulaire	economie)
•	 Jan Paul van Soest (uitvoering Rapid Respons Netwerk)

Organisatie
3.
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•	 Sybren Bosch (uitvoer week van de circulaire economie 2016)
•	 Johnny Kerkhof (Research fellow, uitvoer o.a. Sustainable Science slam)

3.4 Leden
De leden vormen de kern van Het Groene Brein. Eind 2016 waren er 119 wetenschappers lid van het 
netwerk, afkomstig van alle universiteiten en 15 hogescholen in Nederland. De meeste wetenschappers zijn 
afkomstig van de TUDelft en Universiteit Utrecht. De leden zijn actief in uiteenlopende wetenschappelijke 
disciplines waaronder economie, biologie, sociologie, technologie en psychologie. Op de website van Het 
Groene Brein staan alle leden vermeld.  

Afgelopen	jaar	is	een	analyse	gedaan	over	de	expertise	van	de	leden	van	Het	Groene	Brein	om	meer	
inzicht	te	krijgen	in	de	thema’s	die	de	leden	vertegenwoordigen.	In	deze	analyse	zijn	de	expertises	van	
wetenschappers ingedeeld in vier hoofcategorieën:

•	 Inhoudelijke	duurzaamheidthema’s: Thema’s die onderdeel zijn van kernelementen waaruit een duurzaam 
systeem is opgebouwd, zoals water, energie, materialen, een gebouwde omgeving, etc.

•	 Sociaaleconomische	thema’s: Thema’s die nodig zijn om structuren vorm te geven rondom een duurzaam 
systeem,	zoals	businessmodellen,	economie,	onderwijs,	beleid,	financiering,	innovatiemanagement,	etc.

•	 Trends	&	Ontwikkelingen:	Thema’s die van belang zijn om de huidige trends en ontwikkelingen te kunnen 
begrijpen, zoals Big Data, Verstedelijking, de netwerksamenleving en glokalisering (globalisering & 
lokalisering). 

•	 Methodieken:	Expertises	die	vooral	een	kennis	van	relevante	methodes	en	technieken	laten	zien.	
Daarnaast zijn de thema’s gekoppeld aan een subcategorie om meer inzicht te krijgen in welke thema’s veel 
vertegenwoordigd zijn en welke minder. Hieronder zijn de resultaten van deze analyse kort uiteengezet.

Analyse 
Zoals weergegeven in afbeelding 1 past de meerderheid van thema’s waar wetenschappers zich 
mee bezighouden binnen de sociaaleconomische thema’s. Hierbij moet worden opgemerkt dat er veel 
wetenschappers zijn die naast een inhoudelijk duurzaamheidsthema ook een gerelateerd sociaaleconomisch 
thema onderzoeken. Dit leidt ertoe dat de som van de getallen in het diagram meer is dan het totaal aantal 
wetenschappers. 

Op de volgende paian staat uitgewerkt op welke thema’s binnen deze hoofdcategorieën wetenschappers 
actief zijn. Uit deze analyse blijkt dat de diversiteit van wetenschappers het Groene Brein voldoende uitrust 
om	haar	taak	uit	te	voeren.	Daarnaast	kan	er	actief	worden	gezocht	naar	nieuwe	leden	met	expertise	op	
trends en ontwikkeling. 

Afbeelding	1:	verdeling	van	onderzoek	thema’s	van	
de	wetenschappers	van	Het	Groene	Brein	over	de	
vier	hoofdcategorieën.
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Op het gebied van INHOUDELIJK 
DUURZAAMHEIDSTHEMA’S (afbeelding 2) 
houden wetenschappers zich het vaakst bezig 
met materiaal stromen, energie, of vraagstukken 
rond de gebouwde omgeving. Landbouw en ICT 
zijn thema’s die slechts door 1 wetenschapper als 
hoofdthema worden onderzocht. 

Binnen de SOCIAALECONOMISCHE THEMA’S 
(afbeelding 3) zijn beleid, innovatie en 
gedragsveranderingen de thema’s waar de meeste 
wetenschappers onderzoek naar doen. Onderwijs, 
recht en juridische thema’s zijn minder goed 
vertegenwoordigd. 

Er zijn maar weinig wetenschappers die zich 
specifiek	bezig	houden	met	ONTWIKKELINGEN 
& TRENDS (afbeelding 4). Vooral de 
netwerksamenleving (burgerinitiatieven en 
community werk) en globalisering zijn een bekend 
onderwerp. De combinatie tussen globalisering en 
decentraal wordt nog niet gemaakt. Ook is ICT en 
Big Data sterk ondervertegenwoordigd.

Onder	de	wetenschappers	die	expertise	hebben	
op een SPECIFIEKE METHODE zijn Life Cycle 
Analysis, Co-Creatie, en transitiekunde de 
meest voorkomende methodes. Ook zijn er veel 
wetenschappers die een methode gericht op 
‘systeemdenken’ beheersen, zoals het Multi-Level 
Perspective, Environmental System Analysis, en 
System Dynamic Modelling. 

Afb.	3

Afb.	2

Afb.	4

Afb.	4Afb.	5
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Het Groene Brein is ontstaan op initiatief van ondernemersvereniging De Groene Zaak. Met de daarbij 
aangesloten partners is dan ook van meet af aan intensief samengewerkt.

Omdat	de	leden	van	Het	Groene	Brein	maximaal	willen	bijdragen	aan	een	snelle	(en	brede)	
verduurzaming van onze economie, is in 2014 besloten deze basis te verbreden door een aantal nieuwe 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Deze samenwerking is voortgezet in 2015 en 2016. Het gaat hier 
concreet om de volgende, op economische verduurzaming en nieuwe economie gerichte platformen:

•	 MVO Nederland
•	 Circle Economy
•	 True Price
•	 Stichting Natuur&Milieu
•	 Kracht in Nederland.
•	 Nederland Circulair! (voorheen: RACE), samenwerkingsverband voor de circulaire economie

Deze samenwerkingsverbanden zijn tot stand gekomen na uitvoerige gesprekken over gezamenlijke 
doelstellingen en een te verwachten synergie. Het betreft in alle gevallen samenwerkingsverbanden op basis 
van ‘gesloten beurzen’: de leden van Het Groene Brein krijgen via de aangesloten partners uitdagende, 
complexe	onderzoeksvragen	aangereikt;	de	aangesloten	partners	krijgen	via	Het	Groene	Brein	toegang	
tot	een	wetenschapsnetwerk	dat	in	staat	is	snel	en	flexibel	nieuwe	kennis	te	genereren	die	aansluit	bij	
verduurzamingsvraagstukken in de praktijk. Zo kunnen zowel Het Groene Brein als de netwerkpartners meer 
impact voor de nieuwe economie realiseren.

Sinds 2014 vindt een deel van deze samenwerking plaats binnen de coalitie Nederland Circulair! (voorheen 
RACE). Deze coalitie van partijen richt zich op het aanjagen van circulair ondernemerschap. Samen met MVO 
Nederland, De Groene Zaak, Circle Economy, ClickNL en het Sustainable Finance Lab wordt er actief gewerkt 
aan het informeren en ondersteunen op maat van ondernemers. 

Hiernaast werkt Het Groene Brein nog samen met tal van andere samenwerkingspartners, zoals Cirkelstad, 
Sustainable Motion, ECE en SMO. Het Groene Brein is daarmee – geheel in lijn met de uitgangspunten van de 
nieuwe economie – een echte netwerkorganisatie die in meerdere samenwerkingsverbanden opereert, om zo 
afhankelijk	van	de	specifieke	omstandigheden	maximaal	meervoudige	waarde	te	kunnen	creëren.

Samenwerkingspartners

4.
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Het Groene Brein heeft in 2016 gewerkt aan de gestelde doelen (zie H. 2) volgens twee programmalijnen:
•	 Radicale innovaties: Het werken aan radicale innovaties, op basis van een concrete vraag en met inzet van 

wetenschappers van Het Groene Brein.
•	 Envisioning Change: Het aanscherpen van de visie op de nieuwe economie op een aantal gekozen systeem 

onderwerpen, met inzet van kennis van de wetenschap.
Afbeelding 6 geeft weer hoe deze drie lijnen conceptueel met elkaar samenhangen.  
Deze twee programmalijnen worden hieronder verder uitgewerkt. Steeds worden per lijn eerst de opzet 
uit het jaarplan voor 2016 kort genoemd, waarna er aan de hand van de concrete doelstellingen een  
beschrijving volgt van concrete activiteiten binnen deze programmalijn.

5.1 Lijn 1: Radicale doorbraken
Werken aan radicale innovaties: dat is de kern van Het Groene Brein. Wetenschappers werken aan concrete 
vragen van partijen uit de praktijk. Onder deze eerste lijn vallen twee programma’s met de volgende 
verschillende onderdelen:

•	 Werken aan radicale doorbraken in de praktijk
•	 Kennis en Media

5.1.1 Lijn 1: Onderdelen

Werken aan radicale doorbraken in de praktijk
Uit ervaringen in 2015 is voor 2016 het plan opgesteld om vragen te acquireren uit de praktijk, en deze 
wanneer mogelijke door te laten groeien tot een grotere innovatie via vier niveaus. 

A.	 Science	Scan:	Ondernemers leggen vrijblijvend een duurzaamheidsvraagstuk voor aan het netwerk van 
wetenschappers van het groene brein die de laatste academische kennis ontsluiten.

B.	 Breinstorm:	Een	interdisciplinair	team	van	wetenschappers	denkt	mee	over	specifieke	vragen	van	een	
ondernemer

C.	 Business	Breakthrough: Een interdisciplinair team van wetenschappers werkt langdurig aan de innovatie 
van een ondernemer

D.	 Aanjagen	van	nieuwe	initiatieven: Met kennis vanuit de wetenschap vorm geven van challenges en 
nieuwe ideeën in startups, met als doel om circulair ondernemerschap aan te wakkeren.

Op deze manier kan HGB op vier niveaus ondernemers ondersteunen in radicale innovaties (zie afbeelding 
7). 

Activiteiten

5.
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Afb.	6

Afb.	7
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Kennis & media
Een essentieel deel van het realiseren van radicale innovaties is het naar buiten brengen van de resultaten 
op een gezaghebbende manier. In 2015 heeft HGB hier een slag in gemaakt met diverse publicaties in 
dagbladen, een vaste samenwerking met BNR en P+ en diverse andere uitingen. In 2016 willen we deze lijn 
voortzetten en intensiveren. 

5.1.2 Lijn 1: Concrete doelen en activiteiten
In het jaarplan voor 2016 zijn voor elk van deze onderdelen heldere doelen gesteld. In onderstaande 
paragrafen wordt het voor 2016 gestelde doel genoemd, waarna de concrete activiteiten die dit doel 
hebben ingevuld worden beschreven.

Werken aan radicale doorbraken in de praktijk
A. Science scans 
Voor 2016 is het doel gesteld om 60 science scans uit te voeren. Deze zouden elk resulteren in een 
minirapport waarin een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke informatie en eventuele 
kennisvragen wordt gegeven. Uiteindelijk zijn er in 2016 zijn er 50 vraagstukken binnengekomen vanuit de 
praktijk. Bij 23 hiervan was het uitzetten van dit vraagstuk in ons netwerk en het verzamelen van de reacties  
van wetenschappers voldoende om tot een antwoord te komen. Enkele voorbeeldcasussen geven hier een 
mooi beeld van:

•	 Antigeluid-	Vanuit	een	bewonersgroep	op	Texel	kwam	de	vraag	of	antigeluid	een	rol	kan	spelen	
in het verminderen van de (ervaring van) geluidshinder van windmolens van voor omwonenden te 
verminderen. Gerard van Bussel van de TUDelft heeft hier op geantwoord door aan te geven dat dit 
lokaal mogelijk is door het gebruik van koptelefoons met antigeluid, maar niet als oplossing bij de 
geluidsbron. Hij adviseerde om in gesprek te gaan over de gehanteerde normen voor geluidshinder. 

•	 Olifantsgras – Vanuit CopyPartners kwam een vraag binnen over de winst in milieu impact bij het 
gebruik van Olifantsgras als bron voor (druk)papier. Rick Leemans van de WUR heeft enkele bekende 
cijfers over olifantsgras als grondstof gedeeld wat voldoende informatie gaf om de vergelijking 
te trekken met alternatieve grondstoffen. Op dit moment levert CopyPartners papier op basis van 
olifantsgras uit Haarlemmermeer en zijn er plannen om zelf een nieuwe fabriek in die regio te starten.

•	 Opwarming bodemlagen –  Solar energy Solutions biedt energie systemen aan die de grond 
als warmtebuffer en opslag gebruiken. Deze ondernemer wilde weten wat de impact van het 
warmteverschil in deze aardlagen was  op de ecosystemen in de grond. Verschillende wetenschappers 
gaven aan dat binnen bepaalde randvoorwaarden (niet te warm, niet te diep) dit slechts 
verwaarloosbare effecten heeft op het ecosysteem.
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B. Breinstorms 
Er is als doel gesteld om in 2016 30 Breinstorms uit te voeren. Deze zouden resulteren in in-company 
workshops voor een kleine groep waarin een concreet handelingsperspectief wordt geboden aan bedrijven. 
Van de 50 vraagstukken die in 2016 binnen zijn gekomen zijn 16 doorontwikkeld tot breinstorm. Een 
interdisciplinair team heeft in een effectieve bijeenkomst mee gedacht om het vraagstuk naar een nieuw 
niveau te brengen. Enkele van deze breinstorms zijn uitgevoerd tijdens de werkconferentie in januari. Anderen 
zijn vanuit een ondernemersvraag doorontwikkeld, zoals bij de volgende voorbeelden:

•	 ABN AMRO- ABN AMRO heeft als doelstelling om hun klanten te ondersteunen bij het realiseren van 
duurzaamheidsdoelstellingen. Met ABN AMRO is een traject georganiseerd om voor de food retail de 
klanten hierin te ondersteunen. De eerste stap hierin was het ontwikkelen van een statement samen met 
wetenschappers met daarin de vijf zaken waarmee de supermarkt het meeste impact kan realiseren 
op het vlak van duurzaamheid. 

•	 Uit je eigen stad- In Rotterdam willen enkele ondernemers het restafval uit restaurants als 
hoogwaardige compost inzamelen en leveren aan boeren in de omgeving. Samen met enkele leden 
van HGB is dit concept verder uitgewerkt.

•	 Tulper-	Tulper	is	een	startend	bedrijf	dat	plastic	flesjes	maakt	op	basis	van	bio-based	materiaal.	
Samen	met	Tulper,	een	recycle	fabriek	en	een	aantal	lectoren	zijn	de	mogelijkheden	verkend	om	flesjes	
te ontwikkelen van afvalmateriaal uit Nederland

C. Business breakthroughs
Voor 15 van de ingestuurde vragen is als doel gesteld om ze uit te werken tot business breakthrough. 
Deze trajecten bestaan uit meerdere bijeenkomsten waar verschillende wetenschappers meewerken aan 
doorbraken van ondernemers die bijdragen aan de nieuwe economie. Uiteindelijk zijn er 11 business 
breakthroughs uitgevoerd. Veel van deze trajecten vonden plaats bij grotere ondernemingen met behoefte 
aan	input	voor	hun	visie	op	een	specifiek	thema.	Enkele	voorbeelden	illustreren	de	aard	van	deze	trajecten:
•	 VICOE: Diverse ondernemers in Zundert willen de organische reststromen gaan delen zodat afval van 

een grondstof van de ander wordt. Wetenschappers van HGB hebben in een serie van bijeenkomsten 
meegedacht over de invulling van dit project. Deze bijdrage is met name gericht op het business model 
en de samenwerking tussen de partijen. 

•	 Expeditie Circulaire Economie: Het Overlegorgaan Infrastructuur & Milieu is een onafhankelijke groep 
stakeholders die adviseert op thema’s binnen het domein van Infrastructuur en Milieu. Om een advies 
en visie te formuleren rond het thema Circulaire Economie heeft HGB een serie van vier bijeenkomsten 
gefaciliteerd	waarin	OIM-leden,	ervaringsexperts	en	wetenschappers	samen	een	kernthema	van	de	CE		
besproken aan de hand van een voorbeeldcasus van een voorlopende onderneming. Zo zijn Waternet, 
Alliander, Philips en Van Gansewinkel bezocht voor de thema’s Urban Mining & Upcycling, Launching 
Customer, Nieuwe Business Modellen en Gedragsbeïnvloeding. Als resultaat is een advies geformuleerd 
dat wordt aangeboden aan de staatsecretaris door OIM-voorzitter Jacques Wallage.



22

•	 Maatschappelijke Raad van Advies VolkerWessels: Om bedrijven te stimuleren actief te 
blijven werken aan duurzame ontwikkeling heeft Het Groene Brein i.s.m. De Groene Zaak een 
Maatschappelijke Raad van Advies vormgegeven van wetenschappers. Deze wetenschappers hebben 
meegelopen met verschillende projecten van VolkerWessels en kritische vragen gesteld over de 
praktische invulling van het door VolkerWessel gekozen visie rondom Levenskwaliteit. Door de bijdrage 
van de wetenschappers van HGB is de visie aangescherpt en verder in praktijk gebracht. 

D. Aanjagen van nieuwe initiatieven
Binnen dit onderdeel van het jaarplan is als doel gesteld om circulair ondernemerschap aan te wakkeren bij 
jongeren en om startups op verschillende manieren te begeleiden naar business. HGB kan hier aan bijdragen 
door kennis te leveren in verschillende trajecten waaronder Roots, verschillende challenges voor studenten en 
de CEBooster. 
De uitkomsten van deze trajecten in 2016 waren als volgt:
•	 Roots. Via verschillende projecten worden studenten in het MBO gestimuleerd om gericht te werken 

aan doorbraken van ondernemers. Indien mogelijk zet HGB hier ook wetenschappers bij in. Uit een 
aantal doorbraken zullen eigen startups van studenten ontstaan. Deze worden vervolgens verder op 
weg geholpen met een van onderstaande trajecten. Bijvoorbeeld	in	het	Project	‘De	Versnellerfiets’	
waarbij innovatieve ideeën in het beroepsonderwijs zijn opgehaald, die vervolgens ondersteuning en 
advies	ontvingen	van	experts.	

•	 Challenges: In 2016 zijn 7 challenges rondom de circulaire economie vormgegeven, waarvan HGB co-
organisator was. In deze challenges werken studenten in interdisciplinaire teams 6 tot 8 weken aan een 
uitdaging van een bedrijf. De studenten leveren een concept idee met prototype van de oplossing. De 
uitkomst wordt ofwel opgepakt door het bedrijf die de vraag stelde ofwel ontstaat hieruit een nieuwe 
startup. Enkele voorbeelden: 
 - Studenten hebben voor ARN, Heinz en andere een concept ontwikkeld om van tomatenafval 

van de Heinz Fabriek voedingssupplementen te maken door middel van superkritisch CO2. De 
startup Spaak ontwikkelt momenteel het plan om deze op de markt te krijgen, in samenwerking 
met Albert Heijn.

 - Circulaire keukens. Studenten ontwikkelde het plan voor woningbouwvereniging Eigen Haard om 
de keukens van huurwoningen circulair te maken. Inmiddels is de bouwer van deze keukens deels 
overgestapt	op	gepersonifieerde	keukens	op	basis	van	afvalhout.	Deze	keukens	zien	er	volgens	
de bewoners overigens super mooi uit. Beter dan de oude…

 - De challenges die we in 2016 mede-organiseerden:
 » Amsterdam Circular Challenge
 » Gelderland Circular Challenge
 » Venlo Circular Challenge
 » Rotterdam Business Challenge
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 » New Business Challenge 
 » Breda, Circus Circulair
 » Open Source Circulair Economy Days, Nijmegen

•	 CE Booster. Tijdens verschillende trajecten worden startups geholpen om hun circulaire idee te vertalen 
naar een businessplan (Get Started), en bedrijven die al producten/diensten op de markt hebben 
worden begeleid naar opschaling (Get Business). In 2016 zijn met behulp van HGB in 4 trajecten meer 
dan 70 early-stage ondernemers op weg geholpen. In het 1 jaar durende Get Business traject zijn in 
2016 10 circulaire ondernemers begeleid. Voorbeelden van ondernemers uit de CE Booster:
 - VerdraaidGoed! – Productlabel en productiepartner voor upcycling van reststromen.
 - Studio Davero – designbureau voor modulaire, interactieve, multifunctionele en  circulaire 

meubels.
 - Living Light – verlichting op basis van de bacterie- en elektronenhuishouding in de grond 

rondom planten.
 - Crangon Crangon ceramics – Design keramiek gemaakt van garnaaldoppen. 
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Kennis & Media
A. Projectmanagement:
Doel:	In een transparante project database worden 
resultaten van alle trajecten bijgehouden.

Uitkomst: Een gestructureerd online bestand is 
aangemaakt waarin een select aantal KPI’s van 
alle lopende trajecten worden bijgehouden.

B. Case studies 
Doel: Voor minimaal 5 van de radicale doorbraken 
maken we een case study: een omschrijving van een 
project, met de output en de impact. Met een groot 
lezerspubliek als doelgroep.” 

Uitkomst: Voor drie radicale doorbraken zijn case 
studies ontwikkeld: de orchideeënkweker Ronald 
Koeleman, de Keten Duurzaam Varkensvlees en de 
uitkomsten van het traject Sociale Waardecreatie 
II. De eerste twee cases zijn in diverse vakbladen 
terecht gekomen, met een geschat bereik van 
500.000.

C. Synthese
Doel: In 2016 maken we rondom minimaal twee 
interessante vernieuwingen een synthese document. 
Een krachtige analyse van een breder vraagstuk 
op basis van meerdere radicale innovaties van 
HGB.”

Uitkomst: In 2016 zijn diverse interessante syntheses 
en visies geschreven, hoewel deze niet altijd 
direct gefundeerd zijn in radicale innovaties van 
HGB. Met ABN AMRO is een visie geschreven op 
de foodretail (voedselverspilling en duurzame 
voeding). Met Circle Economy, SFL en Nuovalente 

is het concept van de Value Hill ontwikkeld: 
een vernieuwende, intuïtieve manier om naar 
businessmodellen in de circulaire economie te 
kijken.

D. Testmonials
Doel: Het kan onze slagkracht vergroten als een 
aantal aansprekende personen, van diverse 
achtergrond, ons werk gaat promoten. In 2016 
maken we van tien personen met wie HGB intensief 
samenwerkt, een testimonial over de samenwerking.

Uitkomst: Van 7 samenwerkingspartners zijn 
testimonials verzameld: Jan Peter Balkenende, 
Carla Moonen, Ronald Koeleman, Louise Vet, 
Caroline van Leenders, John Grin en Annemieke 
Roobeek. Deze zullen worden gebruikt in het 
ontwerp van de nieuwe website (Q2 2017).

E. Social media
Doel:	In 2016 gaan we steviger inzetten op social 
media en willen we het Thought leadership via 
LinkedIn en Twitter verhogen met gecreëerde 
content zoals best practices, testimonials en case 
studies. In aantallen is hierbij het doel om te komen 
tot 5000 volgers op Twitter (begin 2016: 2559).”

Uitkomst:	Met een campagne-georiënteerde 
aanpak is in 2016 meer aandacht gevestigd op 
social media. Rond de Kenniskaarten Natuurlijk 
Kapitaal, Circulaire Economie en Voeding & 
Duurzaamheid is meerdere weken lang met 
interessante content een actieve rol gespeeld op 
social media. Een tweede campagne was rond 
de Week van de Circulaire Economie. Op 31 
december 2016 was ons aantal Twitter-volgers 
gestegen tot 3.753, een stijging van 47%.
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5.2 Lijn 2: Envisioning change
Door haar werkwijze komt HGB veel in contact met wetenschappers en koplopende partijen rondom actuele 
thema’s. Uit deze contacten komen relevante inzichten rondom systeemvragen in de nieuwe economie. In het 
jaarplan voor 2016 is besloten om op een aantal te kiezen thema’s zelf naar buiten te treden met een goed 
ontwikkelde visie. Hierbij zal de visie altijd gebaseerd zijn op input van wetenschappers en andere partijen. 
Deze visies komen voort uit de tweede programma lijn envisioning change waarin middels drie programma’s 
aan visievorming en communicatie gewerkt is: 

1. Labs
2. Onderwijs. Inbedden van de nieuwe economie in het onderwijs. 
3. Kennis en Media. 

5.2.1 Lijn 2: Onderdelen

Labs
Vanuit HGB komen we in gesprek met een groot aantal partijen: wetenschappers, wetenschappelijke instituten, 
ondernemers, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties, overheden en anderen. Het blijkt dat er 
bij meerdere van deze partijen dezelfde vragen leven. Prangende vragen waarin we in samenwerking met 
andere partijen een heldere visie kunnen ontwikkelen met een stip op de horizon die de doelen op de lange 
termijn weergeeft. Een stip waaraan ook meerdere partijen zich kunnen committeren. Een dergelijk thema, 
waarin we een stevige visie kunnen ontwikkelen die ook namens HGB naar buiten gaat, geven we bij HGB 
vorm in een lab. Een lab duurt ongeveer één jaar.

Voor	2016	is	als	doel	gesteld	om	vijf	labs	rond	een	specifiek	thema	uit	te	voeren	met	elk	een	concreet	
eindproduct.

A. Het Circular Economy Science Lab 
B. Het New Economy Science Lab 
C. Het Science Lab Natuurlijk Kapitaal 
D. Het Sustainable Pension & Investment Lab (SPIL)  
E. Het Business to Community lab
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Onderwijs
Het Groene Brein is in 2014 en 2015 door diverse partijen benaderd om te werken aan duurzaam onderwijs. 
Onderwijs dat vorm en inhoud geeft aan de nieuwe economie. HGB heeft hierin de rol genomen die past bij 
envisioning change. We voeren activiteiten niet zelf uit maar geven processen vorm waarin mensen uit het 
onderwijs met ondernemers samen een visie ontwikkelen op het betreffende vak of opleiding. In 2016 is hier 
vorm aangegeven rond de volgende programma’s. 

A.	 CoP	FAN:	Voortzetting	van	de	Community	of	Practice	voor	vernieuwing	van	het	finance	en	Accountancy	
onderwijs 

B.	 Expeditie	Duurzaam	Onderwijs:	Vormgeven van een traject voor duurzame vernieuwing van het 
onderwijs op hogescholen. 

C.	 Roots: Uitbreiden van het netwerk Roots voor de integratie van CE in het MBO. Doel is om zowel 
activiteiten te initiëren gericht op samenwerking tussen ondernemers en MBO als op activiteiten gericht 
op het onderwijs van het MBO.

Kennis en media
Het Groene Brein kan haar activiteiten binnen lijn 2 beter ontplooien met een krachtige en inhoudelijke rol 
voor onszelf en onze stakeholders in de media. Voor 2016 is besloten om actief naar buiten te treden. Dat 
begint bij een kernboodschap: we pleiten voor een nieuwe economie en een nieuwe werkwijze om die te 
bereiken. Binnen het programma envisioning change is voor 2016 besloten om deze boodschap uit te dragen 
middels vier activiteiten: 

D. Publicaties van analyses uit de labs 
E. Twopagers om de resultaten van Business breakthroughs te publiceren.
F. Via verschillende Mediapartnerships wordt gestreefd naar structurele aandacht voor HGB in de 

media. 
G. Achter de schermen via een online community (Planet Active Response Network: PERN) kan er met 

meerdere wetenschappers inhoudelijk en online worden gediscussieerd. Dit netwerk wordt actief 
bijgehouden door HGB en kan, wanneer mogelijk leiden tot de publicatie van artikelen.  
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5.2.2 Lijn 2: Concrete doelen en activiteiten
In het jaarplan voor 2016 zijn voor elk van deze onderdelen heldere doelen gesteld. In onderstaande 
paragrafen wordt het voor 2016 gestelde doel genoemd waarna de concrete activiteiten die dit doel hebben 
ingevuld worden beschreven.

Labs
A. Het Circular Economy Science Lab 
In het jaarplan is voor 2016 als doel gesteld dat Het Circular Economy Science Lab opnieuw werd uitgevoerd. 
Als vervolg op de kennisagenda CE van 2015 zouden rondom drie kernvragen van de circulaire economie 
visies geformuleerd die namens HGB naar buiten worden gebracht.  

In 2016 is het Circulair Economy Science Lab bijeen geweest. De basis hiervan was om met de kennisagenda 
uit 2015 een aantal concrete stappen te zetten. De volgende resultaten zijn geboekt:

•	 Het onderzoeksprogramma Gesloten Kringlopen is door NWO opgezet, op basis van de kennisagenda 
van HGB. IN dit onderzoeksprogramma is 5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar de 
circulaire economie. Dit onderzoeksprogramma is door wetenschappers van HGB in 2016 vorm 
gegeven, de uitvraag is inmiddels uit, de tender is op 7 februari 2017 gesloten. In 2017 worden de 
gehonoreerde onderzoeksprogramma’s gestart. 

•	 Voor het thema business modellen en circulaire economie, een van de onderdelen van de kennisagenda, 
is in 2016 een uitwerking gemaakt. Dit heeft geresulteerd in diverse publicaties van de Value Hill. 
Een model om bedrijven te helpen om op ene juiste wijze business te ontwikkelen rondom de circulaire 
economie. De Value Hill is gepubliceerd in een samenwerking met Circle Economy, Sustainable Finance 
Lab en HGB.

•	 De Nationale Wetenschapsagenda heeft een spoor circulaire economie. In dit spoor is door 
wetenschappers van HGB de kennisagenda uit 2015 verder geconcretiseerd en vorm gegeven in het 
kader van de NWA. In 2017 wordt getracht om rondom de NWA diverse onderzoeksprogramma’s op 
te zetten. 

B. Het New Economy Science Lab 
Wetenschappers en ondernemers werken in dit lab gezamenlijk aan een nieuwe visie voor de macro 
economie. Dit Lab is in 2016 afgerond. In juni 2016 is de publicatie ‘Van Macht naar Kracht’ gepubliceerd. 
Hierin is een visie ontwikkeld door vijf leden van Het Groene Brein rondom de nieuwe economie en de rol van 
de  overheid hierin. De visie is ontwikkeld in meerdere sessies, met input van wetenschap, bedrijfsleven en 
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overheid. De publicatie is besproken binnen het Ministerie van Economische Zaken.

C. Het science lab natuurlijk kapitaal
In 2016 hebben de activiteiten van dit lab geleid tot een visie op natuurlijk kapitaal die gedragen is door 
VNO-NCW, MVO-Nederland, De Groene Zaak, Ministerie van EZ en diverse anderen. Mede op basis 
van deze visie is in 2016 een consortium gevormd om verder te werken aan Natuurlijk Kapitaal. HGB was 
aanjager van de ontwikkeling van de visie en is verder in de uitvoering geen uitvoerende partner. Wel speelt 
HGB een rol bij het oppakken van kennisvragen van het consortium dat werkt aan Natuurlijk Kapitaal. 

Bovendien is een kenniskaart gemaakt waarin kennis rondom natuurlijk kapitaal helder is geclusterd en 
doorklikbaar gemaakt. Zie kenniskaarten.hetgroenebrein.nl

D. Het Sustainable Pension & Investment Lab (SPIL) 
Samen met het Sustainable Finance Lab en De Groene Zaak is SPIL opgezet. In SPIL werken pensioenfondsen 
en investeerders samen aan het ontwikkelen van een stevige visie op de nieuwe economie en de rol 
van de pensioen en investeringssector daarin. Bestuurders van een aantal grote pensioenfondsen en 
investeringsmaatschappijen werken hierin samen. In 2016 zijn hierin visies ontwikkeld rondom klimaat en 
circulaire economie. Deze visies worden in 2017 verder naar buiten gebracht. 

E. Het Business to Community Lab
Vandaag de dag zijn er veel burgers die zich organiseren om samen concrete doelen rondom duurzaamheid 
in de brede zin te bereiken. Een voorbeeld hiervan zijn energie-coöperaties. Dit kan voor bedrijven een 
bedreiging zijn. Echter, er zijn ook bedrijven die deze ontwikkeling als een kans zien en producten ontwikkelen 
die de groepen burgers, of coöperaties, ondersteunen. 

Het idee van het lab business to community is om in een aantal pilots de betreffende bedrijven en burgers 
concreet te versterken en om op overkoepelend niveau hier spraakmakende publicaties over te maken. Dit lab 
is opgezet in 2016 samen met de Provincie Noord Brabant en RVO.

In 2016 zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarin buurtgemeenschappen die actief werken 
aan de circulaire economie bijeen zijn gekomen met bedrijven die op dit thema actief zijn. In deze 
buurtgemeenschappen werken burgers samen aan de circulaire economie. Bijvoorbeeld door gezamenlijk 
plastic in te zamelen, van dit plastic producten te maken en van de opbrengst de lokale economie te 
stimuleren. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een brug over de rivier de IJssel, die gemaakt is van 
plastic dat door diverse buurten is ingezameld. In mei kwamen er 17 buurtgemeenschappen bijeen met 10 
bedrijven en gemeenten. Uitkomst was een stevige samenwerking tussen communities, bedrijven en gemeenten 
om gezamenlijk meer impact te realiseren. De visie is gepubliceerd in het boekje: ‘Markt en gemeenschap’. 
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Onderwijs
A. Community of Practice voor Fiance & Accountnacy opleidingen voor de 
Nieuwe economie (COP FAN)
In	2015	is	samen	met	8	bedrijven	en	8	opleidingen	een	visie	ontwikkelt	op	de	opleidingen	voor	financials	en	
accountants die bijdragen aan de nieuwe economie. De visie in op 13 mei 2015 gepresenteerd. 

In 2016 is er gewerkt aan de implementatie van deze visie door verschillende onderwijsinstellingen. HGB 
heeft hieraan bij te dragen door uitwisseling onderling te faciliteren en inspiratie te bieden tijdens een 
congres dat plaatsvond op 5 juli 2016 bij PwC. Tussentijds is er inspiratie gedeeld via nieuwsbrieven en een 
linked In Groep. Tevens is er toegewerkt naar een tweede congres dat begin 2017 plaatvond. Eind 2016 
is het netwerk gegroeid en versterkt. Er is er een bekende groep betrokkenen die een groeiende behoefte 
heeft aan uitwisseling van ervaringen in de herontwikkeling van de curricula voor hun opleiding. Om hier aan 
tegemoet te komen zet HGB het organiseren van congressen en het faciliteren van uitwisseling voort in 2017. 

B. Expeditie duurzaam onderwijs
Omdat vernieuwing bij zorgbedrijven, zoals het integreren van concepten als ‘positieve gezondheid’ en 
duurzame bedrijfsvoering, niet of nauwelijks lijkt terug te komen in het zorgonderwijs is HGB Samen met 
MVO-Nederland en een 8 tal opleidingen in het MBO en HBO start in 2015 een traject gestart. Het 
doel hiervan was het gezamenlijk verkennen van wat de nieuwe economie inhoudt voor de deelnemende 
zorgopleidingen. 

In 2016 is een tweede rondetafelgesprek gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende opleidingen. 
Conclusie van deze bijeenkomst was dat er interesse was voor een breder opgezet traject, waar de 
vertegenwoordigers van verschillende opleidingen (horizontaal) en bestuurlijke niveaus (verticaal) van de 
onderwijsinstelling worden uitgedaagd om samen te werken aan de verduurzaming van de onderwijsinstelling 
in zijn geheel. 

Deze	vraag	is	samen	met	MVO	Nederland	opgepakt	en	uitgewerkt	tot	de	Expeditie	Duurzaam	Onderwijs,	
waarbij onderwijsinstellingen geholpen worden om integraal te verduurzamen. Bij voldoende belangstelling 
zal	de	expeditie	voorjaar	2017	starten,	samen	met	partners	Constantis,	Het	Groene	Brein	Roots,	Learn	2	
Improve your planet en Hobéon.

C. Roots
Op	10	juni	2015	is	door	HGB	Het	Groene	Brein	Roots	opgericht.	Een	netwerk	specifiek	gericht	op	MBO	
en de nieuwe economie. Het doel van Roots is om de transitie van het beroepsonderwijs naar de nieuwe 
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economie	versnellen.	Roots	biedt	onderwijsinstellingen	een	groot	netwerk	van	experts,	docenten,	bedrijven,	
wetenschappers en overheidsinstanties. Door de juiste verbindingen te leggen en projecten te starten met 
ondernemers helpt Roots het onderwijs te innoveren richting de nieuwe economie. Hiervoor zet Roots diverse 
tools	in,	waaronder	workshops	&	congressen,	expertsessies,	campagnetrajecten,	ambassadeurs	en	train-the-
trainer trajecten. 

Roots is inmiddels een werkend netwerk, breed vertakt in het MBO. In 2016 is het netwerk uitgebreid, zowel 
met activiteiten gericht op samenwerking tussen ondernemers en MBO als op activiteiten gericht op het 
onderwijs van het MBO. Zo zijn er ambassadeurs van het netwerk geïnstalleerd om op verschillende plekken in 
het land hier aan te werken. Ook organiseerde Roots het congres ‘the future of MBO’, waarbij is gewerkt aan 
prangende vraagstukken en veel ervaring en inspiratie is uitgewisseld.

Kennis en media
A. Publicaties van analyses uit de labs 
Uit vier van de vijf uitgevoerde labs is een publicatie naar buiten gebracht die gedeeld kan worden als 
concreet resultaat. 

•	 In 2016 is vanuit het Sciencelab Circulaire Economie een artikel gepubliceerd over circulaire business 
modellen met de titel ‘The Value Hill’.

•	 Vanuit het New Economy Science Lab is een visie op de rol voor de overheid gepubliceerd in de 
uitgave ‘Van macht naar kracht’. 

•	 Vanuit het Science Lab Natuurlijk Kapitaal is een visie op natuurlijk kapitaal, en een kenniskaart rond 
dit thema gepubliceerd.

•	 Vanuit het Business to community lab is de visie gepubliceerd in het boekje ‘Markt en gemeenschap’. 

B. Twopagers 
Uit business breakthrough trajecten of de labs komen relevante resultaten die vaker gedeeld kunnen worden, 
bijvoorbeeld in  een mooi vormgegeven twopager. In 2016 zijn uiteindelijk over twee van dergelijke trajecten 
twopagers geproduceerd: over de casus van orchideeënkweker Koeleman en de casus Keten Duurzaam 
Varkensvlees. Deze kunnen als zelfstandig resultaat gedeeld worden via diverse media.

C. Mediapartnerships 
Via verschillende partnerschappen met bekende en nieuwe media (BNR nieuwsradio, P+-magazine, Telegraaf 
Media en VPRO/NPO) is in 2016 gestreefd naar structurele aandacht voor HGB in de media. 

Er bestond al een structureel mediapartnership met BNR Nieuwsradio dat is doorgezet in 2016

•	 Wekelijkse factcheck op de radio in de rubriek: de minuut van de waarheid. 
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•	 Loopt sinds april 2015.

Er bestond ook een structureel mediapartnership P+-magazine 

•	 Wekelijkse Groene Breinbreker in magazine 
•	 Loopt sinds September 2015.
•	 Eind	2016	zijn	de	20	meest	gelezen	artikelen	hiervan	in	een	luxe	geïllustreerde	uitgave	gebundeld:	

“Breinbrekers: wetenschappers rukken uit!”
Op basis van de Groene Breinbrekers die in P+ zijn verschenen hebben HGB en P+ een hard-cover gemaakt. 
De 20 meest gelezen breinbrekers zijn gebundeld in het boek “Breinbrekers: wetenschappers rukken uit!”. Dit 
boek is uitgedeeld aan alle leden en de Raad van Toezicht van HGB en is inmiddels te bestellen via HGB en 
P+. 

Ook zijn de mogelijkheden voor een structurele mediapartnership met de VPRO/NPO onderzocht. Bij de 
VPRO (Rob van Hattum) bestaat een langlopende en recent bevestigde interesse om een serie te maken over 
duurzame innovaties met wetenschappers van Het Groene Brein. NPO heeft aangegeven het initiatief te 
willen namen, maar vanwege drukte bij VPRO/NPO is hier in 2016 geen concrete vervolgstap op onderzet, 
mogelijk lukt dit wel in 2017. 

D. Achter de schermen 
Via een online community (Planet Active Responce Network: PERN) kan er met meerdere wetenschappers 
inhoudelijk en online worden gediscussieerd. Dit netwerk wordt actief bijgehouden door HGB en kan, wanneer 
mogelijk, leiden tot de publicatie van artikelen. In 2016 heeft dit geleid tot 72 zogeheten media-interventies, 
waarbij	experts	uit	PERN	feitelijke	onjuistheden	hebben	gecorrigeerd.

In	2015	is	dit	netwerk	gefinancierd	geweest	door	de	Nationale	Postcode	Loterij,	onder	de	afspraak	dat	het	
een	startfinanciering	betrof	waarmee	het	netwerk	op	eigen	benen	zou	moeten	komen	te	staan.	In	2016	zijn	
er gesprekken gevoerd met milieuorganisaties van de Groene11 voor bijdrages, maar dit heeft tot weinig 
geleid. Voor 2017 is een open vraag of we deze activiteit verder willen zetten, aangezien de missie van HGB 
elders ligt. 
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5.3 Conclusies
In 2016 heeft HGB veel trajecten en programma geïnitieerd en uitgevoerd. Veel van de doelstellingen zijn 
gerealiseerd. Aan de hand van deze resultaten kunnen enkele conclusies over de verandering in 2016 worden 
getrokken.  

Grotere	rol	in	interdisciplinaire	vraagstukken
Van de vraagstukken die zijn binnengekomen in 2016 is een deel opgelost door de juiste wetenschapper 
te koppelen aan de vragende partij. Het valt op dat het in de meeste gevallen gaat om relatief concrete 
vragen,	waarbij	de	specifieke	expertise	van	een	bepaalde	discipline	relevant	is.	In	deze	gevallen	is	de	rol	van	
HGB vaak niet meer nodig na het leggen van de verbinding.

Bij vraagstukken die meer interdisciplinair van aard zijn, blijft HGB juist betrokken. In interdisciplinaire 
vraagstukken is de rol van HGB uitgebreider en is er meer vraag naar verbinding, naar meer wetenschappers 
en naar meerdere bijeenkomsten om het vraagstuk te bespreken. 

Van	verbinding	naar	vraagarticulatie
In 2016 is ook gebleken dat de rol van HGB verder gaat dan verbinden van de juiste partijen alleen. In 
veel vraagstukken voegt HGB waarde toe door mee te werken aan de vraagarticulatie en door de initiatie 
van programma’s. Door helder te formuleren wat hetgeen is waar een vraagsteller behoefte aan heeft kan 
er een effectief project worden neergezet. HGB blijkt sterk te zijn in het vormgeven van nieuwe coalities 
van	partijen	en	het	definiëren	van	gedeelde	doelen.	In	2016	bleek	tijdens	meerdere	trajecten	dat	het	
opstarten, vormgeven en faciliteren van trajecten na de eerste verbinding tot mooie resultaten leidt. Zo 
leidde	de	expeditie	circulaire	economie	tot	een	constructief	advies	voor	de	staatsecretaris	rond	het	thema	
circulaire economie, heeft het traject sociale waardecreatie voor twee organisaties (TenneT en Alliander) hun 
strategische duurzaamheidsagenda verhelderd, en heeft het project rond energievoorziening in de AVRI in de 
Betuwe geleid tot constructieve plannen voor het realiseren van een zonnepark. 

Succes	van	media	aandacht
Door de groei aan diversiteit in projecten groeide de behoefte aan heldere voorbeeldcases om te illustreren 
wat HGB precies doet. In 2016 is geïnvesteerd in het creëren van verschillende stukken, cases en artikelen, 
en het verspreiden van deze stukken via verschillende media. Dit is een goede eerste stap geweest om HGB 
sterker te positioneren in de markt. Er blijven nog wel voldoende kansen liggen voor 2017 om dit nog sterker 
neer te zetten. 
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Cijfers
In de cijfers zien we ook mooie resultaten voor 2016 (zie tabel 1). Vrijwel alle voorgenomen projecten zijn 
uitgevoerd. In aantallen zijn er iets minder radicale doorbraken uitgevoerd dan verwacht. Dit kan verklaard 
worden doordat de rol van HGB in de grotere trajecten een stuk intensiever is geweest dan voorheen. 

Activiteitenlijn Programma Output (gepland) Output (gehaald)

Lijn 1
Radicale 
innovaties

Radicale 
doorbraken

60 science scans
30 breinbrekers 
15 Business Breakthroughs 
Begeleiden 70 start en scale ups

4 science scans
16 breinbrekers 
10 Business Breakthroughs 
Begeleiden 70 start- en 10 scale ups 
waarvan 1/3e circulair

Kennis en 
media

5 case studies
2 syntheses
aandacht in (social) media

3 case studies
2+ syntheses
voldoende aandacht in (social) 
media

Lijn 2 

Envisioning 
change

Labs Circular Economy Science Lab
New Economy Science Lab 
Business to community lab
Lab Natuurlijk Kapitaal
Sustainable Pension & Investment Lab 

Circular Economy Science Lab
New Economy Science Lab 
Business to community lab 
Lab Natuurlijk Kapitaal
Sustainable Pension &
 Investment Lab
Expeditie	circulaire	economie

Onderwijs Nieuwe economie in Finance en 
Accountancy opleidingen
Expeditie	Duurzaam	onderwijs
Roots

Nieuwe economie in Finance en 
Accountancy opleidingen
Expeditie	Duurzaam	onderwijs
Roots

Kennis en 
media

Publicatie van visies lab’s
4 two pagers
Mediapartnerships
Achter de schermen 

5 Publicatie van visies lab’s
2 two pagers
2 Mediapartnerships
PERN: 72 media interventies
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Financiering

6.

Totaal omzet 2016 646.104,-
Kosten van programma’s
(inhuur derden)

313.436,-

Personeelskosten en sociale lasten 259.246,-

Overige bedrijfskosten 69.762,-

Financiële baten en lasten -332,-

Netto resultaat 3.328,-

Als	apart	deel	van	dit	jaarverslag	is	een	financieel	jaarverslag	gemaakt.	Dit	verslag	is	in	een	separaat	
document	weergegeven.	De	samenvatting	van	het	financiële	jaarverslag	is	hieronder	kort	weergegeven.

In 2016 was de omzet van HGB € 646.104,-.  Dit is net iets lager dan de begrote omzet, die in de begroting 
eind 2015 was ingeschat op € 653.050,-. 

De	omzet	is	geheel	bereikt	middels	financiering	voor	programma’s	en	projecten.	Hierbij	zijn	zowel	inkomsten	
vanuit de overheid als vanuit bedrijven binnengekomen. HGB heeft, conform plan, in 2016 geen basis-
subsidie, sponsoring of lidmaatschapsgelden ontvangen. 

Uit de cijfers is ook af te lezen dat HGB een groot deel van de inkomende middelen worden uitbesteed aan 
derden, conform de door HGB gekozen werkwijze om samen met andere partijen impact te realiseren. 

In 2016 was het netto resultaat € 3.328,- Dit netto resultaat wordt ingezet als buffer, zodat het eigen 
vermogen van HGB groeit. Op 31 december 2016 is het eigen vermogen van HGB vastgesteld op € 26.758.
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Conclusies

7.

Afb 8: Ledenaantal Afb 9: Projecten Afb 10: Budget

Na een startfase in 2013 met 50 leden en een aantal kleinere projecten is Het Groene Brein in 2014 
gegroeid. Zowel in leden, in activiteiten als in impact. In 2016 is Het Groene Brein op dezelfde lijn 
doorontwikkeld. In 2016 zijn grotere projecten opgepakt en zijn de activiteiten wederom uitgebreid. HGB had 
eind 2016 119 leden, wetenschappers van alle universiteiten en 15 hogescholen. In 2015 zijn in totaal ruim 
50 vragen van bedrijven en overheden opgepakt waaraan wetenschappers intensief hebben bijgedragen.

In 2016 heeft HGB nieuwe rollen verkend. Van een verbinder is HGB uitgegroeid tot een actieve speler die 
waarde toevoegt door vraagarticulatie, door het vormgeven en invullen van bijeenkomsten en door het leiden 
van discussies. De rol en positie van HGB wordt vaker herkend, zowel door wetenschappers als in de praktijk. 
Ook zijn in 2016 de eerste stappen gezet om resultaten die volgen uit projecten van HGB vaker op een 
gezaghebbende manier naar buiten te brengen. 

De groei van Het Groene Brein in een aantal kengetallen:

•	 Groei leden: van 50 in 2013 naar 119 in 2016.
•	 Groei aantal projecten: van 5 in 2013 naar 72 in 2016
•	 Groei budget: van 50.000,- in 2013 naar € 646.104,- in 2016. 
Zie	hieronder	de	grafiek	met	kengetallen:




