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Nederland heeft de ambitie om een circulaire, 
klimaatneutrale economie te worden. Sterker dan 
voorheen spreken we die ambitie ook duidelijk 
uit. Een innovatieve en inclusieve ambitie. In 2017 
ontvouwden zich dan ook een aantal plannen en 
goede stappen voorwaarts naar een duurzame, 
innovatieve economie. Van aandacht voor klimaat 
en duurzaamheid in het regeerakkoord, tot het 
opstellen van de transitieagenda’s circulaire 
economie. Van vernieuwing van het klimaatakkoord 
in Nederland tot akkoorden rondom het tegengaan 
van voedselverspilling.

Ook in internationaal verband wordt er naar 
Nederland gekeken als een land met stevige 
ambitie op het vlak van klimaat, circulaire economie 
en exclusiviteit. En als een kennisland. Kennis 
rondom maatschappelijke vraagstukken als klimaat 
en armoedebestrijding. En kennis over mogelijke, 
technologische oplossingen en technologie. Een 
kracht van Nederland.

Prachtige innovaties ontstaan hier. Zo is H2fuels 
hier uitgevonden. Waterstof in poedervorm dat 
op eenvoudige manier kan worden getankt zodat 
auto’s goedkoop en schoon kunnen rijden op 
waterstof. Prachtig. Een andere innovatie ligt op 
het vlak upcycling. Door een vinding uit Noorwegen 
en Nederland kunnen we van oude composieten 
(bijvoorbeeld afgeschreven windmolens) weer 
nieuwe producten maken. Van windmolen tot 
badkuip.

We zien ook dat het onderwijs inmiddels de 
handschoen voor een duurzame wereld oppakt, 
zichtbaar door tal van initiatieven om duurzaam 
onderwijs vorm te geven. Zodat leerlingen in 
bijvoorbeeld het MBO worden voorbereid om 
concreet de energietransitie vorm te geven.

En toch zien we dat Nederland in de lijstjes die 
er rondom de Sustainable Development Goals 
zijn laag scoort. Terwijl alle kennis aanwezig is 
en er veel innovaties plaatsvinden, bungelen 

we onderaan als het gaat om klimaat. In de 
praktijk zien we in Nederland namelijk wel veel 
goede initiatieven, maar we zien ook dat pilots 
pilots blijven en dat projecten projecten blijven. 
Steeds opnieuw worden prachtige projecten 
opgezet rondom circulair bouwen, CO2-neutrale 
gebiedsontwikkeling e.d. waar, na realisatie, een 
volgend onderwerp als project wordt vormgegeven, 
zonder dat de eerste pilot wordt doorgezet en 
wordt uitgerold. Kortom, we zijn een mooie 
proeftuin, maar geen gidsland.

Om ervoor te zorgen dat innovaties niet blijven 
steken in pilots en om ervoor te zorgen dat 
projecten meer worden dan losse projecten is 
echter meer nodig dan ambitie. Dan is er meer 
nodig dan innovaties. Er zijn meerdere richtingen te 
duiden, maar volgens leden en Raad van Toezicht 
van Het Groene Brein is in elk geval een integraal, 
interdisciplinair en transformatief innovatiesysteem 
nodig. Een bedding waarin kennisontwikkeling 
vrijuit kan stromen, waarin inzichten uit alle 
hoeken en gaten, uit verschillende sectoren en 
verschillende vakgebieden worden ingezet. Waarbij 
wetenschap en praktijk hand in hand samenwerken, 
over alle disciplines en sectoren heen. Dus voorbij 
de hokjes waarin iedereen op eigen houtje werkt 
aan de optimalisatie van het eigen subsysteem. Een 
innovatiesysteem dat integraal, interdisciplinair en 
transformatief van aard is.

Het Groene Brein werkt inmiddels al vijf jaar 
aan het mede vormgeven van dit benodigde 
innovatiesysteem. Op het eerste lustrum van het 
netwerk bleek hoe mooi dit systeem kan werken. 
Een orchideeënkweker komt met de vraag hoe hij 
zijn businessmodel kan omvormen tot een circulaire 
waarbij de orchideeën na gebruik door de klant 
weer terugkomt in de kas. Hierna kan de orchidee 
opnieuw worden opgekweekt tot prachtige bloem 
met 70% energiebesparing tot gevolg. Maar hoe 
doe je dat in een systeem waarin een kweker 
slechts een kleine schakel is in het geheel en geen 

Voorwoord
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Bron: www.wearesalt.org

direct contact met de consument heeft?

Wetenschappers uit verschillende disciplines 
hielpen de kweker, en nu is de eerste circulaire 
orchidee op de markt. Wetenschappers en 
ondernemers; van start ups, tot ondernemende 
ambtenaren; van groot bedrijf tot mkb. Het blijkt 
een mooie combinatie. Van hele concrete cases 
zoals de orchidee tot een doordenken van visies 
op de langere termijn zoals de transitieagenda 
circulaire economie.

Wij zijn er trots op dat Het Groene Brein zich na 
vijf jaar in 2017 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 135 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 werkt daarbij 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 dat niet alleen 
wordt gezien als kennisland maar ook als gidsland 
voor een duurzame, circulaire economie.

Namens de Raad van Toezicht, 

Marga Hoek Voorzitter 
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Hierbij presenteren wij het jaarverslag van Het 
Groene Brein 2017.

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 2017, na vijf jaar investeren, inspireren en 
groeien, staat Het Groene Brein bekend als hét 
wetenschappelijke netwerk in Nederland op het 
gebied van de nieuwe, duurzame en circulaire 
economie. Onze werkwijze van verbinding 
leggen tussen expertise uit de wetenschap en 
vraagstukken uit de praktijk wordt gewaardeerd 
door samenwerkingspartners uit de overheid als 
het bedrijfsleven.

Onze vijfde verjaardag is op 2 november 2017 
feestelijk gevierd tijdens Het Groene Brein 
Festijn. In een avondvullend programma kwam 
de diversiteit van ons netwerk en onze werkwijze 
goed aan bod: Samen met vooraanstaande 
wetenschappers, samenwerkingspartners uit 
de overheid en innovatieve ondernemers werd 
gewerkt aan vraagstukken op systeemniveau en 
werden duurzame innovaties gedeeld die gericht 
zijn op het realiseren van de nieuwe, duurzame 
en circulaire economie.

In een avond tijd lieten we zien wat de kracht 
van onze organisatie is: interdisciplinaire teams 
samenstellen waarin we werken aan visies op 
systeemniveau en praktijkvraagstukken. Dit 
doen we steeds met partners uit bedrijfsleven, 
overheid, burgerinitiatieven, en natuurlijk 
ons netwerk van leden uit de wetenschap. 
Inmiddels staan 135 wetenschappers uit 
alle relevante disciplines klaar om mee te 

Inleiding

Bron: P plus magazine
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werken aan onze trajecten, die variëren tussen 
een eenmalige discussie tot een langdurig 
samenwerkingsverband.

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. en 
zijn we steeds vaker proactief kennispartner 
in visietrajecten van grotere spelers. In 2017 
zijn hier twee nieuwe activiteitenlijnen aan 
toegevoegd die de impact van ons werk 
versterken: Opschaling, waarin we resultaten 
uit eerdere trajecten vergroten door meerdere 
partijen aan elkaar te verbinden, en de lijn 
Realisatie, waarin we visies vertalen naar praktijk 
door gerichte communicatie en Communities of 
Practice. 

Deze positieve lijn komt ook aar voren uit de 
cijfers: in vijf jaar tijd zien we een groei in aantal 
leden en aantal projecten (zie figuur 1). 

In dit jaarverslag doen we in hoofdlijnen verslag 
van onze activiteiten en de geboekte resultaten 
in 2017. Voorafgaand daaraan beschrijven 
we in het kort onze missie en visie en de 
organisatiestructuur van Het Groene Brein.  

Veel leesplezier!

Namens het team van Het Groene Brein, 

Antoine Heideveld, 

Directeur-bestuurder

Inleiding

figuur 1: De groei in aantal leden en aantal 
projecten tussen 2013-2017
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Missie, visie & strategie1.
Missie
De missie van Het Groene Brein is om de nieuwe economie versneld te realiseren.

De nieuwe economie is een duurzame, circulaire en inclusieve economie gebaseerd op meervoudige 
waardecreatie. dit betekent dat zowel sociale, ecologische en financiele waarde gelijkwaardig worden 
meegenomen in businessmodellen en innovaties.

Hoewel er geen vaste definitie bestaat zien we dat het concept van de nieuwe economie aansluit bij 
de breedte van de 17 Sustaineble Development Goals van de Verenigde Naties, en zich baseert op het 
gedachtengoed van de circulaire economie. Het is onze missie om bij te dragen aan de transitie in deze 
richting.

Visie
De visie van Het Groene Brein is om de nieuwe economie versneld te realiseren door systeemdoorbraken. 

Systeemdoorbraken zijn radicale innovaties die een blijvende verandering veroorzaken die doorwerkt 
in de maatschappij. Het is de visie van Het Groene Brein dat de systeemdoorbraken die nodig zijn om 
de grote problemen van de 21ste eeuw aan te pakken alleen georganiseerd kunnen worden in een 
innovatiesysteem dat integraal, interdisciplinair en transformatief van aard is:

•	 Integraal: Innovaties overstijgen de belangen en mogelijkheden van de losse ‘kokers’ in de wetenschap, het 
bedrijfsleven en de overheid en hebben geen negatieve trade off naar andere doelen uit de SDG’s;

•	 Interdisciplinair: Meerdere wetenschappelijke disciplines werken samen aan oplossingen;

•	 Transformatief: Innovaties gaan voorbij incrementele stappen en realiseren een kwantumsprong.

Op deze manier wordt gewerkt aan doorbraken die een positief effect hebben op meerdere sectoren en 
meerdere problemen, en realiseren een kwantumsprong op de realisatie van de Sustainable Deveopment 
Goals. Niet in drie klappen één vlieg slaan, maar in één klap drie. 
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Strategie 
Om te werken aan deze visie zijn wetenschappers met een grote mate van disciplinaire expertise 
op persoonlijke titel gevraagd om lid te worden van ons netwerk. Inmiddels zijn er wetenschappers 
betrokken afkomstig van alle Nederlandse universiteiten, 16 hogescholen en vanuit alle denkbare 
disciplines die van belang zijn voor de SDG’s. Met de wetenschappers uit ons netwerk werken we aan 
complexe vraagstukken die integraal en transformatief van aard zijn. 

Deze interdisciplinaire samenwerking wordt op verschillende manieren tot stand gebracht. Grofweg 
verdelen onze activiteiten zich in vier lijnen:

•	 Visies op systeemniveau - Bij de start van grotere systeemvragen wordt een vraag vanuit alle kanten 
bekeken  en wordt er een brede innovatieagenda rondom het onderwerp gemaakt. Het Groene 
Brein draagt hieraan bij met visietrajecten op interdisciplinaire thema’s met wetenschappers uit 
verschillende vakgebieden;

•	 Vragen vanuit de praktijk: Gelukkig zijn er partijen, zoals koplopende bedrijven, die wel naar 
systeemdoorbraken streven. Vraagstukken waar zij tegenaan lopen tijdens hun transitieproces 
zijn vaak complex en interdisciplinair van aard: vragen die niet met eigen kennis kunnen worden 
beantwoord. Deze vragen worden voorgelegd aan het netwerk van wetenschappers van Het Groene 
Brein. Met een kleine groep experts, zonder grote overhead of onderzoeken, werken we hand-on aan 
doorbraken. 

•	 Opschaling: Is er eenmaal een goede en integrale aanpak bottom-up ontstaan bij een bedrijf, dan 
is het heel goed mogelijk om hier schaal aan te geven. Het geven van deze schaal past weer heel 
goed binnen het bestaande innovatiesysteem van disciplines. Opschaling kan worden bereikt door 
een werkend concept te introduceren bij andere spelers in het systeem of door samenwerking te 
organiseren tussen meerdere spelers. 

•	 Realisatie: Wanneer er een heldere visie ligt is het van belang dat deze wordt verspreid en wordt 
toegepast om ook van kracht te zijn. Door middel van communicatie, publicatie en promotie van 
een visie wordt het draagvlak voor deze visie verbreed. Tegelijkertijd verbinden we partijen die 
geïnspireerd zijn door een visie in Communities of Practice om gezamenlijk te werken aan de realisatie 
van de visie.

figuur 3: De 
samenhang 
tussen de vier 
werklijnen van 
Het Groene Brein
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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.

Het afgelopen jaar hebben een aantal verschuivingen plaatsgevonden: Alexander Brink is in het najaar 
van 2017 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Herman Mulder en Rob Hamer zijn vorig jaar 
toegetreden.

De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit:

• Marga Hoek - voorzitter (founder Business for Good, partner Chairman Mentors International)

• Carla Moonen (bestuursvoorzitter pensioenfonds Zorg en Welzijn)

• Marko Hekkert (hoogleraar Innovatiewetenschappen Universiteit Utrecht)

• Alexander Brink (hoofd Science Alliances IBM) – tot 1 oktober 2017

• Herman Mulder (voorzitter True Price Foundation, Fellow Nyenrode Business Universiteit) – per 1 januari 
2017

• Rob Hamer (buitengewoon hoogleraar Wageningen University, VP R&D Discover Foods/Director Unilever 
R&D Vlaardingen)  – per 1 september 2017

Het Groene Brein heeft geen adviesraad op algemeen niveau, wel op het niveau van de onderliggende 
programma’s.

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. 

Vorig jaar kwamen we tot de conclusie dat we een Communicatiemedewerker wilden toevoegen aan ons 
team, om ons te ondersteunen met communicatiewerkzaamheden. Dit is Jacqueline de Vent Escalante 
geworden.

Het team bestond in 2017 uit:

• Antoine Heideveld - directeur-bestuurder

• Mark Beumer – programmamanager

• Dianne de Fijter – projectmedewerker

• Carien van der Have – projectmedewerker

• Jacqueline de Vent Escalante – communicatiemedewerker (1 november 2017 – 1 februari 2018)

Organisatie2.
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Organisatie Externe specialisten
In 2017 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)

• Merel Segers (communicatie opdrachten)

• Johnny Kerkhof (Entrpeneurial fellow, uitvoer o.a. Sustainable Science slam)

• Douwe Jan Joustra (uitvoer Circular Economy Lab) – tot juni 2017

De coöperatie Leren voor morgen wordt uitgevoerd door een apart team dat bestaat uit:

• Giuseppe van der Helm

• Ties Mouwen

• Marije de Groot

Leden 
De kern van Het Groene Brein bestaat uit het netwerk van leden. Eind 2017 waren er 135 wetenschappers 
lid van het netwerk, afkomstig van alle universiteiten en 16 hogescholen in Nederland. Dit houdt in dat er 
afgelopen jaar een groei heeft plaatsgevonden van 16 leden. De meeste wetenschappers zijn afkomstig 
van de TU Delft 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.   

In 2017 is er een korte beschrijving van onze doelen, activiteiten, werkwijze en en randvoorwaarden voor 
lidmaatschap opgesteld waarin we de samenwerking tussen leden en Het Groene Brein beschrijven. 
Hoewel lidmaatschap geen prestatienorm en geldelijke verplichting met zich meebrengt wordt er dus wel 
kortgesloten hoe de samenwerking er idealiter uit ziet en welke doelen hierin leidend zijn.

De leden van Het Groene Brein en de SDG’s

Afgelopen jaar is gekeken naar de verdeling van expertises in ons netwerk. Dit jaar hebben we onderzocht 
in hoeverre het netwerk van Het Groene Brein aansluit bij alle 17 Sustainable Development Goals. Door 
ons netwerk te koppelen aan deze actuele en breed gedragen doelen versterken we onze waardepositie 
naar samenwerkingspartners toe en verhelderen we de 
autoriteit van ons netwerk. 

Middels een enquête hebben we onze leden de vraag 
gesteld: Aan welke SDG’s dragen uw onderzoek 
en werkzaamheden bij? In reactie hierop konden 
wetenschappers een willekeurig aantal van de 17 
doelen aankruisen waar hun expertise bij aansluit. De 
uitkomsten zijn als volgt:

• Van 90 wetenschappers hebben we een formulier 
ingevuld retour ontvangen. Dat is ruim tweederde van 
het netwerk van 135 wetenschappers. 

• Het gemiddelde aantal doelen dat per wetenschapper 
is geselecteerd is 5,4.
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Het Groene Brein heeft voor elk van de 17 SDG’s, vijf of meer experts in haar netwerk. Dit geeft aan dat 
we over de hele breedte van de SDG’s een bijdrage kunnen leveren. 

De vijf meest gekozen doelen richten zich allen op een systeemverandering op een specifiek vlak, 
namelijk:

• SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

• SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

• SDG 7: Duurzame energie, 

• SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

• SDG 13: Klimaatactie

Dit resultaat sluit aan bij de verwachting dat SDG’s waarin veel disciplines moeten samenwerken om tot 
verandering te komen goed vertegenwoordigd zijn in ons netwerk. Het Groene Brein heeft al eerder 
opgemerkt juist in interdisciplinaire vraagstukken veel bij te kunnen dragen door partijen aan elkaar te 
verbinden. 

De vijf minst gekozen doelen zijn juist vrij specifiek waardoor ze beter binnen één vakgebied vallen. Dit 
zijn: 

• SDG  14: Leven onder water 

• SDG 5: Gendergelijkheid

• SDG  6: Schoon water en sanitaire voorzieningen

• SDG  16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

• SDG  15: leven op het land

Dit bevestigt de hiervoor genoemde conclusie. Tegelijkertijd laat het ook zien dat er een kans ligt om op 
deze doelen meer expertise te verzamelen. 

figuur 4:  Overzicht 
van het aantal 
wetenschappers 
uit het netwerk 
van Het Groene 
Brein die bijdragen 
aan elk van de 
17 Sustainable 
Development Goals
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Het Groene Brein is ontstaan op initiatief van ondernemersvereniging De Groene Zaak (sinds 1 januari 
2018 gefuseerd met MVO Nederland). 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. In 2017 groeide onze lijst met samenwerkingspartners. Het gaat 
hier concreet om de volgende, op economische verduurzaming en nieuwe economie gerichte platformen:

• MVO Nederland

• Circle Economy

• Start Up Mix

• RVO

• Kracht in Nederland

• Nederland Circulair!

• SMO

• CE Booster

• Looped Goods

• Coöperatie Leren voor morgen

• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

• Cirkelstad

• Sustainable Motion

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 (sinds 1 januari 2018 gefuseerd met MVO Nederland), 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

Samenwerkingspartners3.
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Met de wetenschappers uit ons netwerk werken we al vijf jaar aan complexe vraagstukken die integraal 
en transformatief van aard zijn. Deze interdisciplinaire samenwerking wordt op verschillende manieren 
tot stand gebracht. Binnen onze activiteiten onderscheiden we vier lijnen:   

1. Visies op systeemniveau

2. Vragen vanuit de praktijk

3. Opschaling

4. Realisatie

Figuur 5 geeft weer hoe deze vier lijnen conceptueel met elkaar samenhangen.  

In 2017 is hard gewerkt om een aantal grotere programma’s rondom bovenstaande indeling op te zetten 
waarin, samen met anderen, intensief gewerkt wordt aan de nieuwe economie. Programma’s waarin een 
interdisciplinaire aanpak centraal staat en wetenschappers een essentiële rol vervullen. Programma’s ook 
waar Het Groene Brein de initiator van is en in de uitvoering vooral de rol van verbinder en matchmaker 
heeft. Per project is een partner gevonden die het grootste deel van de projectuitvoering ter hand neemt. 
Zo bereiken we veel impact, en blijven we dicht bij onze eigen kracht: verbinden, interdisciplinaire en 
intersectorale samenwerking, opgezet vanuit een heldere visie. 

In totaal zijn er 71 projecten opgepakt in 2017. Figuur 6 geeft aan hoe dit aantal zich verhoudt tot 
voorgaande jaren.

Per programmalijn reflecteren we op de in het jaarplan gestelde doelen en geven we aan welke 
activiteiten zijn uitgevoerd en welke impact hiermee is bereikt. 

Activiteiten4.

figuur 5:  De  vier lijnen waar HGB aan werkt 
versterken elkaar.

figuur 6:  Het aantal projecten dat  is opgepakt 
door HGB per jaar.
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Activiteiten

Circulaire Economie
HGB is al sinds enkele jaren een aanjager op het vlak van circulaire economie en kennis. In 2017 hebben 
we hierin de volgende stappen gezet:

1. Transitieagenda’s. In 2017 zijn vanuit het Grondstoffenakkoord vijf transitieagenda’s vormgegeven 
(rondom de bouw, kunststoffen, consumptiegoederen, maakindustrie en voedsel en biomassa). Het 
Groene Brein heeft bij alle vijf de agenda’s meegewerkt door wetenschappers te verbinden aan de 
transitieteams. Tevens was de directeur van Het Groene Brein de schrijver van de transitieagenda 
consumptiegoederen. 

2. Fundamenteel onderzoek. Op basis van de kennisagenda van HGB uit 2015 is door NWO het 
onderzoeksprogramma Gesloten Kringlopen ontwikkeld. Dit in nauwe samenwerking met 
wetenschappers van HGB. Het Programma Gesloten Kringlopen is in 2017 vormgegeven. De projecten 
die zijn gehonoreerd starten begin 2018 met het onderzoek, waarbij er vijf miljoen euro beschikbaar is 
voor onderzoek naar gesloten kringlopen. HGB voert dit onderzoek niet zelf uit, maar beoogt wel een 
community van onderzoekers vorm te geven, samen met deelnemende bedrijven. 

3. Toegepast onderzoek. HGB is samen met Avans trekker van het Platform Circulaire Economie van 
hogescholen. Dit door Regie-orgaan SIA gefinancierde platform verbindt en versterkt onderzoek van 
lectoren met elkaar. Hierbij wordt intensief de samenwerking met bedrijven opgezocht.  

4. Uitvoering van projecten bij bedrijven. In 2017 was HGB penvoerder van de coalitie Nederland Circulair. 
Hierin werken MVO Nederland, De Groene Zaak, RVO, Sustainable Finance Lab, I&M, Circle Economy 
en Click NL samen aan toepassing van kennis en inzichten over de circulaire economie bij bedrijven. 
Ook hier neemt HGB de rol van verbinder.

Deze activiteiten leiden er gezamenlijk toe dat er een heldere visie ontstaat op de circulaire economie, 
die op deelterreinen verder wordt verdiept middels onderzoek en wordt toegepast bij een scala aan 
bedrijven. 

Visietrajecten
Het Groene Brein is een netwerk dat bij uitstek geschikt is om 
rondom een aantal thema’s baanbrekende visies te ontwikkelen. 
Voor 2017 is gekozen om voor een aantal onderwerpen visies te 
ontwikkelen. Hierbij wordt de visie altijd gebaseerd op input van 
wetenschappers, ondernemers, overheden en andere partijen. In 
2017 zijn de volgende thema’s opgepakt. 

•	 Duurzame Business Modellen
•	 Circulaire economie
•	 Business to Community
•	 Logistiek en Circulaire economie (LogiCE)
•	 Onderwijs
•	 SDG’s en de rol van kennisinstellingen
•	 Radicale innovatie van ketensamenwerking
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Duurzame Business Modellen
Het Groene Brein heeft in samenwerking met De Groene Zaak en NWO een aantal 
onderzoeksprogramma’s ontwikkeld om meer zicht te krijgen op duurzame businessmodellen. In 
2015 is hiervoor het onderzoeksprogramma Duurzame Business Modellen 1 (DBM 1) gestart. Voor 
het onderzoeksprogramma Duurzame Business Modellen 2 (DBM 2) is in 2017 de call for proposals 
vormgegeven door Het Groene Brein en NWO. De call is inmiddels gesloten en medio april 2018 worden 
de gehonoreerde projecten bekend.   

Voor DBM 1 is twee miljoen euro beschikbaar, verdeeld over vijf onderzoeksprojecten. Deze vijf projecten 
zijn inmiddels in volle uitvoering. De rol van HGB hierbij is de verbinding tussen de vijf projecten en met 
projecten buiten het programma die in dezelfde richting kennis ontwikkelen en toepassen.

Voor DBM 2 is ook twee miljoen euro beschikbaar. HGB zal bij dit programma, naast initiator, ook de rol 
van verbinder op zich nemen. 

Beide programma’s leveren een heldere visie op duurzame businessmodellen op, alsmede een uitwerking 
op verschillende onderdelen en toepassing van kennis bij een scala aan bedrijven.

Logistiek en Circulaire economie (LogiCE)
In 2017 is het tweejarige project LogiCE gestart. Dit project is samen met Wageningen University 
vormgegeven naar aanleiding van de analyse van verschillende businessmodellen in een circulaire 
economie. Volgens het model ‘The Value Hill’, een publicatie waar we in 2016 bij betrokken waren, worden 
er op hoofdlijnen vier businessmodellen gevraagd in een circulaire economie: 1) Circulair ontwerpen 
businessmodellen, 2) Buisnessmodellen rond Optimaal gebruik, 3) Waardebehoud businessmodellen en 4) 
businessmodellen rond ketenondersteuning en regie. 

Een grote kans voor de logistieke sector is het nemen van de regierol in de keten. Een logistieke 
dienstverlener weet welke reststromen er bij bedrijven zijn. Met kennis van zaken over waar deze 
reststromen ingezet kunnen worden is een rol als ketenregisseur grondstoffen logisch. 

In maart 2017 is in samenwerking met AMS, de WUR, havenbedrijf Amsterdam, Pure Birds, en 
Havenbedrijf Amsterdam een groot project opgestart om deze rol te onderzoeken. Dit wordt op drie 
manieren gedaan:

• Community building;

• Kennisagenda opstellen;

• Vraagstukken oppakken.

Sinds de start in maart 2017 is Het Groene Brein trekker van het derde werkpakket het oppakken van 
vraagstukken op het snijvlak van logistiek en circulaire economie. Hierbij worden wetenschappers van Het 
Groene Brein betrokken, maar ook studenten van de WUR en de Hogeschool van Amsterdam zijn ingezet.

Dit project wordt voortgezet in 2018. De resultaten van dit project zullen verzameld worden in een 
publicatie vanuit de WUR. Deze informatie zal toegankelijk worden gemaakt via de kenniskaart circulaire 
economie en de website van dit project: www.logi-ce.nl .
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Onderwijs
In 2015 en 2016 heeft Het Groene Brein een uitgebreid rapport opgesteld over duurzaam onderwijs, 
op verzoek van de Tweede Kamer, in opdracht van het ministerie van I&M. Inclusief een heldere visie 
op duurzaam onderwijs. In 2016 is deze visie en de uitgevoerde analyse besproken in een Bijzondere 
Procedure in de Tweede Kamer, dat, via een aantal moties heeft geleid tot het Programma DuurzaamDoor 
2, waar duurzaam onderwijs een centrale plek in kreeg. Kern hierbij is dat er in Nederland veel gebeurt op 
het vlak van duurzaam onderwijs, maar door versnippering en veel kleine projecten er weinig zicht is op 
de echte verandering die gaande is. 

Vanuit deze visie is er in 2017 door Het Groene Brein gewerkt aan het samenbundelen van 
onderwijsinitiatieven. De belangrijkste stap hierin was het opzetten van de Coöperatie ‘Leren voor 
morgen’. Binnen deze coöperatie werkt een tiental partijen samen aan het organiseren, ontwikkelen en 
verspreiden van duurzaam onderwijs op alle niveaus. Hieronder vallen partijen als Naturalis, Platform 
Bèta Techniek, IVN, Het Groene Brein Roots en anderen.

Het verbinden van initiatieven rond duurzaam onderwijs van peuter tot post-doc leidt tot meer 
stroomlijning en samenwerking. Zo wordt de impact van verschillende initiatieven opgeschaald. Dit 
project is dan ook een mooi voorbeeld van onze activiteitenlijn ‘opschaling’. 

Wat nog open blijft staan is het uitwerken van het rapport over duurzaam onderwijs in een sterk 
whitepaper. Dit zal worden opgepakt in 2018.

Sustainable Development Goals en de rol van kennisinstellingen
In 2015 ondertekenden wereldleiders de Sustainable Development Goals: zeventien doelen die tezamen 
een wereldwijde strategie vormen voor een eerlijke en duurzame samenleving. Een groep organisaties die 
een uitdrukkelijke rol hebben bij de implementatie van de SDG’s zijn de kennisinstellingen. Per slot van 
rekening is nog niet alle kennis bekend, noch vindt kennis makkelijk zijn weg naar de praktijk om de SDG’s 
succesvol te realiseren. We vinden dat kennisinstellingen kunnen en moeten bijdragen in:

1. Ontwikkelen van kennis over individuele SDG’s;

2. Ontwikkelen van kennis over interacties tussen SDG’s (systeemniveau);

3. Toepassen van ontwikkelde kennis in de praktijk;

4. Bewustwording creëren in onderwijs en onderzoek over de relevantie van kennisinstellingen voor 
de SDG’s en hun impact op de realisatie.

Toch zien we dat dit te weinig gebeurt. Daarom heeft Het Groene Brein in 2017 proactief dit thema 
opgepakt. We hebben allereerst willen inventariseren en analyseren wat kennisinstellingen kunnen doen 
en hoe ze al bijdragen. Onze vervolgstap is een visie op te stellen hoe kennisinstellingen hun impact 
verder kunnen vergroten.

Daartoe hebben we in 2017 verbinding gezocht met NWO-WOTRO, de trekker van NWA-route over de 
Sustainable Development Goals. Tezamen hebben we een workshop georganiseerd met wetenschappers 
en andere afgevaardigden in het (universitaire) onderzoeks- en onderwijsveld om deze vragen te 
verkennen. Ook werken we samen met de Nationaal Coördinator SDG’s, Hugo von Meijenfeldt. In 2018 
zetten we deze activiteiten voort. Onze volgende stap is om de verbinding met de VSNU te zoeken en 
te werken aan een position paper waarin wij de acties uiteenzetten die wij vooralsnog als nuttig en 
noodzakelijk zien.
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Radicale innovatie van ketensamenwerking
In de 21e eeuw staan we voor grote vraagstukken; de almaar toenemende kloof tussen armoede 
en rijkdom, klimaatproblemen, bodem- en grondstoffenuitputting en vervuiling, migratie en 
vluchtelingenvraagstukken e.d.

Velen zien intensieve ketensamenwerking als een van de oplossingen voor deze problemen.  Wij zien de 
situatie in ketens (onder meer in de agrarische sector) op dit moment echter als niet duurzaam. Bovendien 
vonden we oplossingen die in ketentrajecten worden ontwikkeld vaak te incrementeel, te weinig integraal 
en te beperkt systemisch van aard om zoden aan de dijk te zetten. Wat ons betreft is er meer nodig willen 
ketens een antwoord zijn op de grote vraagstukken van deze eeuw. Met een groep wetenschappers, 
ondernemers, ambtenaren, burgers en vrijdenkers zijn een aantal sessies gehouden om vorm en inhoud te 
geven aan een meer radicale innovatie in ketensamenwerking. 

Dit traject heeft eind 2017 geleid tot de publicatie van de whitepaper radicale vernieuwing in 
ketensamenwerking. 

Business to community
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 energiecoöperaties. 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. In 2016 zijn door 
Het Groene Brein op dit vlak meerdere bijeenkomsten vormgegeven in samenwerking met Kracht in 
Nederland en AT Osborne. Eind  2016 heeft dit geleid tot een visie op dit vlak. In 2017 is deze visie verder 
uitgewerkt in het boek Smart City van uitgever Elba-rec. Het Groene Brein heeft hierin een bescheiden rol 
gespeeld door een aantal betrokken wetenschappers hieraan te verbinden.
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Vraagstukken uit de 
praktijk
Wetenschappers kunnen bijdragen aan het realiseren van radicale 
innovaties door mee te werken aan vragen uit de praktijk. Dit kan 
zowel door bestaande kennis toe te passen, als door nieuwe kennis te 
ontwikkelen, en kan gericht zijn op een vraag van een individuele partij 
of op een brede maatschappelijke vraag van een coalitie van partijen. 

Het Groene Brein draagt bij aan het realiseren van radicale innovaties 
door wetenschappers actief te verbinden met partijen die werken aan 
duurzame vraagstukken. 

In deze tweede lijn zijn vier vormen te onderscheiden, die hieronder 
worden toegelicht. 

•	 Science Scan – duurzaamheidsvraagstukken worden vrijblijvend 
voorgelegd aan ons netwerk van wetenschappers. 

•	 Breinstorm – duurzaamheidsvraagstukken worden uitgewerkt tijdens een 
sessie met wetenschappers. 

•	 Business Breakthroughs - In een langer trajecten op maat wordt 
toegewerkt naar een concrete oplossing.

•	 Aanjagen nieuwe initiatieven – door middel van challenges en het 
samenwerken met startups worden nieuwe initiatieven gestimuleerd. 
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A. Science Scans
Voor 2017 is het doel gesteld om 30 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 2017 zijn er 48 vraagstukken binnengekomen. Bij 
18 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: 

•	 Financiële aspecten van duurzame scheepvaart - In het najaar organiseert de Tweede Kamer een 
expertsessie rondom de financiële kant van duurzame scheepsvaart. Ze zoeken hiervoor wetenschappers die 
veel weten van duurzaamheid, scheepsvaart en de financiële kant hiervan. Deze vraag hebben wij uitgezet 
in ons netwerk en binnen drie uur waren er tien mensen in beeld die in Nederland hier het meest van weten. 
Een aantal hiervan zijn per e-mail aan elkaar gekoppeld, en deze bereiden de expertsessie in De Tweede 
Kamer voor.  

•	 Hergebruik scenario’s voor smartphones van de overheid - Binnen de ministeries van de overheid worden 
smartphones na gebruik versnipperd en verband. Direct hergebruik is wegens veiligheidsoverwegingen niet 
toegestaan. Wel zijn er andere duurzamere scenario’s te bedenken. De vraag hierbij is: welk scenario in hierin 
het meest effectief? Uit een inventarisatie onder wetenschappers kwam een reactie van Helen Toxopeus en 
Tinneke Lambooy die RVO hier verder in wisten te helpen. Nu, een ruim half jaar later worden de telefoons 
niet langer geschredderd maar gerefurbished.

•	 Jonge Klimaattop – De Jonge Klimaat-beweging organiseert klimaatdialogen met jongeren om gezamenlijk 
een  klimaatagenda op te stellen. Deze agenda schetst een beeld van de effecten van de energietransitie 
op het dagelijks leven in 2050 en zal worden aangeboden aan de Jongerenvertegenwoordigers naar de VN 
en de Klimaatgezant, die deze agenda zullen meenemen naar de Internationale Klimaattop in Bonn en als 
lobbydocument zullen gebruiken. Er wordt met behulp van wetenschappers van HGB verdiepend nagedacht 
over de effecten van de energietransitie op het gebied van: Wonen, Werken, Onderwijs, Mobiliteit en 
Voeding.

B. Breinstorms
Er is als doel gesteld om 40 Breinstorms uit te voeren in 2017. Deze zouden resulteren in in-company 
workshops voor een kleine groep waarin een concreet handelingsperspectief wordt geboden aan 
bedrijven. Van de 48 vraagstukken die in 2017 binnen zijn gekomen zijn 11 uitgewerkt tot Breinstorm. Een 
interdisciplinair team heeft in een effectieve bijeenkomst mee gedacht om het vraagstuk naar een nieuw 
niveau te brengen. Enkelen van deze zijn uitgevoerd als onderdeel van grotere programma’s als LogiCE 
en Nederland Circulair, anderen zijn vanuit een ondernemersvraag doorontwikkeld. Ter illustratie enkele 
voorbeelden van Breinstorms:

•	 Bilderberg van de Duurzaamheid - in samenwerking met Duurzaamheid.nl – een platform van Anne-Marie 
Rakhorst – hebben we een dynamische bijeenkomst georganiseerd waarbij we rond drie cases met een select 
gezelschap van experts doorbraken hebben proberen te realiseren. De cases betroffen het ontwikkelen 
van een product-as-a-service-concept voor consumentenelektronica bij woningcorporaties, duurzame 
mobiliteit in de gemeente Nijmegen, en het verbeteren van de matches tussen maatschappelijke initiatieven 
en geldschieters op het platform MAEX. Tijdens deze ‘Bilderberg van de Duurzaamheid’ waren ongeveer 
50 experts aanwezig. De intentie bestaat om deze conferentie in 2018 wederom te organiseren, met meer 
aandacht voor follow-up na het evenement.

•	 Materialen inventariseren voor circulair bouwen – – Binnen het tweejarige project LogiCE  werd vanuit 
de gemeente Rotterdam een vraag ingebracht over manieren om beschikbare data en informatie zo te 
structureren dat het circulair slopen, ontwerpen en bouwen ondersteunt.  Omdat er veel gebeurt op het 
gebied van data en circulair bouwen bleek tijdens een expertsessie dat dit vraagstuk ingewikkelder is dan het 
lijkt. Een eerste stap is het inventariseren welke databases er op dit moment bestaan en in ontwikkeling zijn 
en deze in kaart te brengen aan de hand van het model ‘de Value Hill’.
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•	 Biobased Bergen Op Zoom – De Gemeente Bergen Op Zoom heeft de ambitie om zich meer te manifesteren 
als biobased-regio. Om te bepalen wat nodig is om dit te bereiken is er een bijeenkomst georganiseerd 
waar onder begeleiding van Het Groene Brein, en met deelname van verschillende wetenschappers uit ons 
netwerk is nagedacht over oplossingen en welke rol hierin voor de gemeente is weggelegd. De resultaten 
zijn meegenomen door de gemeente in haar verdere besluitvormingsproces. 

C. Business Breakthroughs
Voor 25 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 negen trajecten 
als deze uitgevoerd. Veel van deze trajecten vinden plaats bij grotere ondernemingen met behoefte aan 
input voor hun visie op een bepaald thema. Enkele voorbeelden illustreren de aard van deze trajecten:

•	 VolkerWessels: voor de derde keer heeft Het Groene Brein een Maatschappelijke Raad van Advies 
georganiseerd voor VolkerWessels. Deze Raad, bestaande uit wetenschappers die het klappen van de zweep 
in het bedrijfsleven kennen, lopen mee op de werkvloer, reflecteren en adviseren uiteindelijk de Raad van 
Bestuur. In 2017 bestond de Maatschappelijke Raad van Advies uit Marko Hekkert, Jacques Reijniers en Wim 
Pullen. Annemieke Roobeek begeleidde de afsluitende sessie met de Raad van Bestuur. 

•	 Regeneratieve landbouw: samen met de WUR, Common Lands, de topsector Agri & Food en diverse 
bedrijven (onder meer Friesland Campina en Cosun) zijn we een traject gestart rondom regeneratieve 
landbouw. Landbouw waarin de kwaliteit van de bodem de basis vormt, het bedrijf lokaal opereert en de 
kringlopen gesloten zijn. Het model is mede gebaseerd op Common Lands van Willem Ferwerda. De rol 
van Het Groene Brein is hierin om wetenschappers van diverse disciplines te betrekken en om de interactie 
bedrijfsleven en wetenschap goed te organiseren. Dit project wordt voortgezet in 2018.

•	 Zwolle circulair – In samenwerking met Annemieke Roobeek hebben we de gemeente Zwolle geholpen 
om meer samenhang en uitwisseling te organiseren tussen gemeentelijke projecten die gericht zijn op 
verschillende thema’s binnen duurzaamheid. Dat werd gedaan d.m.v. een golfgerichte aanpak: projecten 
volgen elkaar op en bouwen voort op de resultaten van eerdere projecten. Parallel werd uitwisseling 
gestimuleerd door Overijssel werkgroepen deel te nemen en werden er per afdeling ‘spinners’ aangewezen 
die uitwisseling onderling waarborgen. De resultaten en leerpunten van dit traject zijn verzameld in een 
publicatie. 

D. Aanjagen Nieuwe Initiatieven
Startups spelen een belangrijke rol in duurzame innovatieprocessen. Veel innovatieve oplossingen die 
leiden tot een businessplan zoeken met name ondersteuning in ondernemerschap. Er is echter ook 
specifieke kennis gevraagd om specifieke uitdagingen met startende ondernemers op te pakken. Deze 
kennis biedt Het Groene Brein in een aantal specifieke trajecten.

•	 Challenges - In 2017 heeft Het Groene Brein deelgenomen aan diverse challenges waar jongeren mee 
denken met vraagstukken van bedrijven. Het Groene Brein was met name betrokken als jury en door experts 
en kennis te leveren. In 2017 waren we betrokken bij:

 - Blue City Circular Challenge

 - Sustainable Business Battle Leiden

 - New Business Challenge Ghana

 - Sustainable Business challenge

 - Amsterdam Circulair challenge

•	 CE Booster. In samenwerking met SMO (Stichting Maatschappij en Onderneming), en ECE (Erasmus 
Centre of Entrepeneurship) is in 2014 het CE Booster programma opgezet. In een drietal trajecten worden 
circulaire ondernemers begeleid in het vormgeven van hun idee tot businessmodel en het opschalen van hun 
marktaandeel. Met financiering vanuit het ministerie Infrastructuur & Waterstaat (in het kader van Nederland 
Circulair!) kunnen we deze trajecten stevig neerzetten, waarbij de organisatiekracht van de partijen komt 
waarmee we samenwerken. Het Groene Brein levert hierin met name de kennis en wetenschappers. 
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Looped Goods 
Na twee jaar circulaire startups begeleiden binnen het programma ‘CE Booster’ werd opgemerkt dat het 
creëren van markt voor nieuwe circulaire producten een uitdaging is. Op initiatief van Het Groene Brein 
is toen, onder leiding van startup VedraaidGoed! een webshop opgezet waar alle circulaire ondernemers 
gebundeld hun producten aanbieden. Via www.LoopedGoods.nl  vinden klanten een volledig circulair 
aanbod van relatiegeschenken, designproducten en meer. Door het aanbod te verbinden aan elkaar 
wordt het bereik van circulaire startups opgeschaald. Deze webshop is binnen enkele maanden van idee 
uitgewerkt tot werkende webwinkel.

Challenges opschaling  
Sinds vijf jaar wordt, in samenwerking met partner Sustainable Motion, gewerkt aan het aanjagen 
van nieuwe Initiatieven door middel van challenges. Sindsdien heeft SustainableMotion haar concept 
opgeschaald door meerdere en meer specifieke challenges te organiseren die elk hun eigen doelgroep 
dienen. Tegelijkertijd heeft HGB samen met een aantal andere partijen soortgelijke samenwerkingen 
vormgegeven waarin studenten samen met experts uit het netwerk van Het Groene Brein werken aan 
uitdagingen uit de praktijk.  Zo zijn we van 1 naar 8 challenges per jaar gegroeid. 

Coöperatie ‘Leren voor Morgen’ 
Het Groene Brein is mede-initiator van de Coöperatie Leren voor Morgen. Deze coöperatie is opgericht 
om bestaande netwerken en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs te bundelen 
om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. 

Het Groene Brein is vanaf de start betrokken als voorzitter bij de coöperatie, en was in 2017 op 
projectniveau actief betrokken om de WO, hbo- én mbo-netwerken werkend te krijgen. Dit doen we door 
in te zetten op samenwerking in regionaal verband en de netwerken via regiogidsen (ambassadeurs) 
werkend te krijgen met als doel vraag en aanbod bij elkaar te brengen.   

Opschaling
In de lijn ‘opschaling‘ wordt gewerkt aan het 
vergroten van de impact en schaal waarop 
succesvolle innovaties en projecten actief zijn. 
We zien dat voorbeelden van duurzame innovatie 
vaak blijven steken bij een toepassing bij één of 
enkele bedrijven. Door innovaties op grotere schaal 
te implementeren dragen we bij aan duurzame 
ontwikkeling op systeemniveau.

Dit wordt concreet gemaakt door bewezen 
oplossingen voor meerdere partijen toegankelijk te 
maken en door initiatieven te bundelen om zo elkaar 
te versterken. In 2017 hebben we vijf projecten 
gedaan die onder de noemer ‘opschaling vallen.
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Week van de Circulaire Economie
Nederland Circulair organiseerde van 15 tot en met 19 januari 2018 voor de derde maal de Week van 
de Circulaire Economie: een jaarlijkse campagneweek met als doel professionals (voornamelijk in het 
bedrijfsleven) kennis te laten maken met de kansen van de circulaire economie (informeren, inspireren) 
en hen te activeren om in hun organisatie hiermee aan de slag te gaan. Het Groene Brein was met twee 
projectleden ook dit jaar verantwoordelijk voor het projectmanagement, evenementencoördinatie en de 
communicatie. 

Resultaten: 68 evenementen (vorig jaar 44 evenementen) en in totaal 434 publicaties in diverse lokale en 
regionale media en vakbladen, en enkele landelijke media zoals NRC, NU.nl en het Financiële Dagblad. 
Belangrijke succesfactoren waren de organisatie van de Circular Award en de verbinding met het 
Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de daarmee gepaard gaande inzet van de staatssecretaris.

Circulaire orchideeën

Een van de voorbeeldcases van Het Groene Brein gaat over het ontwikkelen van een businessmodel voor 
een circulaire orchidee. Samen met de eigenaar van deze onderneming zijn we in 2017 gestart met het 
onderzoeken van de schaalbaarheid van dit model. Dit kan enerzijds binnen de bloemenbranche of juist in 
andere sectoren. Deze verkenning gaat door in 2018.
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Realisatie

Communicatie & media
In het jaarplan voor 2017 hebben we de intentie opgeschreven om “met een krachtige en inhoudelijke rol 
voor onszelf en onze stakeholders in de media” te komen. Niet met als doel een voorpagina te halen, maar 
met als gedachte dat we hiermee de impact van ons werk vergroten. Om deze intentie handen en voeten 
te geven hadden we diverse publicaties op de rol staan (vijf casestudies over projecten, vier syntheses, en 
een (kleine) campagne rond een van de visies). Dit inhoudelijk materiaal is typisch gezien interessant voor 
media.

Publicaties
Hoewel we in 2017 genoeg interessante publicaties hebben geproduceerd is de (communicatieve) 
vertaalslag naar de media erbij ingeschoten. We hebben gemerkt dat de communicatietaken, op voorhand 
wellicht al ambitieus, in het gedrang zijn gekomen van de dagelijkse kernactiviteiten (projecten en 
visies). Vanuit deze observatie (reeds zomer) is in september een sollicitatieprocedure opgestart voor 
een communicatiemedewerker. In november 2017 is Jacqueline de Vent Escalante begonnen. In 2018 
proberen we wederom meer met ons werk naar buiten te treden en HGB steviger te positioneren.

Social Media 
Voor 2017 was het doel om steviger in te zetten op Social Media. We willen we het Thought Leadership via 
LinkedIn en Twitter verhogen met gecreëerde content zoals best practices, testimonials en case studies. 
In aantallen was hierbij het doel om in 2017 te komen tot 5000 volgers op Twitter. Eind 2016 stond de 
teller op 3640 volgers, en eind 2017 was dit aantal toegenomen tot 4666.

Website vernieuwing
Een belangrijke eerste stap in het professionaliseren van onze aanwezigheid in de online media is gezet 
met het vernieuwen van de website van Het Groene Brein. Er is een nieuwe structuur neergezet om 
het verhaal van Het Groene Brein duidelijk neer te zetten. Hiervoor zijn succesvolle voorbeeldprojecten 
geselecteerd en uitgewerkt in heldere projectbeschrijvingen.

In de lijn ‘realisatie’ wordt gewerkt aan het 
vertalen van visies op systeemniveau naar 
producten en projectvormen die een breder 
publiek bereiken. Op die manier verbinden 
we abstracte visies met de praktijk. Dit 
wordt gedaan door gerichte communicatie en 
door	community-vorming	rondom	specifieke	
thema’s.
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Communitybuilding
Daarnaast zijn er binnen deze lijn op verschillende thema’s netwerken bijeengebracht die nog niet gericht 
zijn op het schrijven van een concreet stuk maar meer op het smeden van samenwerking vanuit een 
concrete visie. Het Groene Brein vervult hierin vaak de rol van initiator en facilitator, en betrekt de juiste 
expertise. 

In 2017 zijn we betrokken geweest bij de volgende netwerkinitiatieven:

Lectorenplatform Circulaire Economie 
Samen met Avans Hogeschool is Het Groene Brein trekker van het landelijke Lectorenplatform Circulaire 
Economie. Dit is een community van lectoren die zich bezighouden met toegepast onderzoek rondom de 
circulaire economie. Doel van het platform is kennisuitwisseling, opstarten van gezamenlijk onderzoek 
(multidisciplinair, tussen verschillende hogescholen) en onderlinge samenhang tussen lectoraten te 
bevorderen. Het Groene Brein heeft een online community opgezet om vraag en oplossingen aan elkaar 
te verbinden, met daarop een overzichtskaart van lectoren, lectoraten en hogescholen die toegepast 
onderzoek doen rondom circulaire economie. Resultaat: Het platform draait inmiddels een jaar, met 
positief resultaat. Samenwerking tussen lectoren komt steeds meer op gang. Vanuit het lectorenplatform 
wordt in teams van lectoren inmiddels gewerkt aan diverse concrete onderzoeksvoorstellen. Het platform 
bestaat uit 49 leden, waarvan 21 lectoren uit 17 hogescholen, met daarnaast nog een heel aantal 
docenten, onderzoekers en afgevaardigden vanuit de topsector logistiek en de creatieve industrie. 

Netwerk Finance & accountancy opleidingen voor de nieuwe Economie

Het Netwerk FAN is gericht op het integreren van de nieuwe economie in het financiële en 
accountancyonderwijs. Vanuit een visie op de kennis en competenties die de financial professional van 
de toekomst nodig heeft wordt er door een community of practice gewerkt aan onderwijsvernieuwing. 
Het Groene Brein is hierin initiator en faciliteert uitwisseling tussen de betrokken partijen. In 2017 is deze 
lijn voortgezet door een samenwerking te zoeken met het Ministerie van EZK om het specifieke thema 
natuurlijk kapitaal een plek te geven. Het plan van aanpak dat is opgesteld zal in 2018 worden uitgerold. 

Jonge Krachtenbundelaars  
De veelheid aan organisaties die werkt aan het aanjagen van de SDG’s maakt dat men niet in staat is 
om van elkaar te weten waar men aan werkt. Hierdoor komt het voor dat er soms aan gelijke doelen 
wordt gewerkt in parallelle projecten, zonder hierbij gebruik te maken van elkaars kracht en netwerk. 
In het netwerk “de jonge krachtenbundelaars” worden jonge werknemers van deze organisaties met 
elkaar in contact gebracht om meerdere, informele en korte lijntjes te leggen tussen de verschillende 
organisaties. Zo wordt samenwerking en betrokkenheid onderling gestimuleerd. Het Groene Brein is 
hierin initiatiefnemer geweest. 
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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 2017 was de omzet van HGB € 963.278,-. Dit is een stuk hoger dan de begrote omzet, die in de 
begroting eind 2016 op € 754.000 was ingeschat. Dit is met name te verklaren door het Programma 
rondom de Coöperatie Leren voor morgen, dat in 2017 via Het Groene Brein is gelopen. De omzet vanuit 
dit programma bedroeg  € 204.000, waarmee het verschil  tussen de begrootte en werkelijke omzet is 
verklaard. 

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 2017 
geen basis-subsidie, sponsoring of lidmaatschapsgelden ontvangen. 

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

In 2017 was het netto resultaat € 17.620,- Dit netto resultaat wordt ingezet als buffer, zodat het eigen 
vermogen van HGB groeit. Op 31 december 2017 is het eigen vermogen van HGB vastgesteld op € 44.378.

.

Totaal omzet 2017 963.278,-
Kosten van programma’s
(inhuur derden)

633.243,-

Personeelskosten en sociale lasten 242.393,-

Overige bedrijfskosten 68.803,-

Financiële baten en lasten -130,-

Netto resultaat 17.620,-

Financiëring5.
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Financiëring
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In conclusie zien we dat 2017 een jaar is geweest waarin HGB veel waardering heeft ontvangen. In vijf 
jaar heeft Het Groene Brein een stevig netwerk opgebouwd binnen de wetenschap, de overheid en het 
bedrijfsleven, waarin we worden gewaardeerd voor onze bijdragen.  Tijdens Het Groene Brein Festijn, 
dat gevierd werd ter ere van de vijfde verjaardag van Het Groene Brein, werd dit bevestigd door de 
bezoekers. Daarnaast valt op dat Het Groene Brein 2017 gewerkt heeft aan grotere trajecten en heeft 
ingezet op het doorontwikkelen van eerder behaalde resultaten. 

Grotere trajecten 
We zien dat er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen groei heeft plaatsgevonden in het aantal 
projecten dat is uitgevoerd. Dit is te verklaren door een toename in het aantal grote trajecten dat is 
opgepakt, waarin Het Groene Brein ook een stevige rol vervulde. Waar Het Groene Brein eerder met 
name de rol van verbinder en initiator op zich nam, kiest HGB nu ook specifieke trajecten waarin we 
betrokken blijven om ook aan de opschaling en uitwerking bij te dragen. 

Deze grotere, soms ook meerjarige trajecten zorgen voor stabiliteit.  Ook biedt het HGB de kans om 
langere tijd te investeren in specifieke thema’s waardoor kennis en netwerk wordt opgebouwd. Zo is HGB 
inmiddels ervaren en sterk betrokken in het thema circulaire economie.

Doorontwikkelen van eerdere resultaten

De visie die is opgesteld voor 2017 laat zien dat HGB in een nieuwe fase terecht is gekomen waarin 
kan worden voortgebouwd op eerdere projecten. De introductie van twee nieuwe activiteitenlijnen, 
opschaling en realisatie, laat zien dat er kansen liggen in het door ontwikkelen van afgeronde projecten. 
Bestaande visies zijn nu in een fase van realisatie terecht gekomen en werkende innovaties worden 
opgeschaald. Als verbinder zet Het Groene Brein hiervoor communities of practice op en worden 
gelijkgestemden gebundeld in coalities om de impact te vergroten. 

Cijfers
In de cijfers zien we ook mooie resultaten voor 2017 (zie tabel 1). Vrijwel alle voorgenomen projecten 
zijn uitgevoerd. In aantallen zijn er iets minder vraagstukken uit de praktijk uitgevoerd dan verwacht. Dit 
kan verklaard worden doordat de rol van HGB in de grotere trajecten een stuk intensiever is geweest 
dan voorheen. Ook zijn er meer activiteiten uitgevoerd binnen de lijnen ‘Opschaling’ en “Realisatie’ dan 
verwacht. 

In 2018 hopen we de positieve lijn uit 2017 voort te zetten. Hierbij willen we meer inzetten op stevige 
vragen uit de praktijk om concreet bij te dragen aan radicale innovatie. Ook willen we meer investering en 
communicatie en media om de resulaten die we behalen nog steviger uit te dragen.

Conclusies6.
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Output (gepland) Output (gehaald)

Lijn 1
Visies op 
systeem-
niveau

5 visietrajecten

Duurzame business modellen
Circulaire economie
Logistiek en circulaire economie
Onderwijs
SDG’s en de rol van kennisinstellingen
Radicale innovatie van ketensamenwerking

5 visietrajecten

Duurzame business modellen
Circulaire economie
Logistiek en circulaire economie
Onderwijs
SDG’s en de rol van kennisinstellingen
Radicale innovatie van ketensamenwerking

Lijn 2
Vragen uit de 
praktijk

30 Science scans
40 Breinstorms 
25 Business Breakthroughs 
Begeleiden 70 start en scale ups

18 Science scans
11 Breinstorms 
9 Business Breakthroughs 
deelname in 5 innovatie challenges

Lijn 3 
Opschaling

1 opschalingstraject 5 opschalingtrajecten:

Looped Goods
challenges
Coöperatie leren voor morgen
De week van de CE
Circulaire Orchideeën

Lijn 4 
Realisatie

Media & communicatie

5 case studies
4 syntheses
1 mediacampagne
sterkere aanwezigheid op social media

Media & communicatie

Een vernieuwde website
Leidende rol in 5 Events
1 mediacampagne: De Circular Award
Sterkere aanwezigheid op social media 

4 communities of practice

lectorenplatform Circulaire Economie 
Nieuwe economie in Finance en Accountancy 
opleidingen
Expeditie Duurzaam onderwijs
Jonge krachtenbundelaars
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