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In dit jaarverslag leest u de belangrijkste ontwikkelingen 
van Het Groene Brein gedurende het jaar 2019. We 
kunnen terugkijken op een mooi en succesvol jaar. 
Onder de bezielende leiding van Antoine Heideveld is 
het omvangrijke netwerk van wetenschappers van Het 
Groene Brein op vele manieren gemobiliseerd om bij te 
dragen aan de transitie naar een circulaire en inclusieve 
toekomst. In dit jaarverslag leest u over de projecten 
waaraan zij werkten. 

Persoonlijk vind ik de grote rol die Het Groene Brein op 
zich heeft genomen in het Versnellingshuis Circulaire 
Economie een mooi voorbeeld van de centrale positie 
die Het Groene Brein verworven heeft. Ook in dit 
project door intensieve samenwerking met andere 
partners zoals MVO Nederland en het ministerie van 
I&W. Samenwerken en gebruik maken van de kracht 
van netwerken is een sleuteleigenschap van Het 
Groene Brein. Uit de toename in omzet en de grootte 
van projecten blijkt dat dit erg wordt gewaardeerd. 

Wetenschappers die onderzoek doen naar 
duurzaamheid stellen zich graag dienstbaar op 
als ze kunnen bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. Het netwerk van 
wetenschappers is dan ook echt de brandstof waar 
Het Groene Brein op draait. Zonder de tomeloze 
inzet van wetenschappers waren veel projecten niet 
mogelijk geweest. De afgelopen jaren hebben we vaak 
discussies gehad in de Raad van Toezicht of Het Groene 
Brein ook voldoende meerwaarde biedt voor de 
wetenschappers zelf. Het Groene Brein biedt enerzijds 
een platform om impact te creëren en anderzijds heeft 
het ook extra middelen voor onderzoek geïnitieerd 
middels verschillende (NWO) programma’s. Maar is dit 
voldoende?

Ik ben dan ook heel gelukkig met de nieuwe koers 
van Het Groene Brein waarin we gaan werken met 
Communities of Science. Hiermee creëren we veel 
hechtere netwerken van wetenschappers op specifieke 
onderwerpen. Dit verhoogt de meerwaarde voor 
wetenschappers: indien u aansluit dan wordt u op deze 
manier een onderdeel van een hecht multidisciplinair 
netwerk waarin kennis wordt uitgewisseld en 
nieuwe onderzoeksthema’s worden uitgedacht. 
Er zijn middelen beschikbaar, dankzij een donatie 

Voorwoord

Bron: Universiteit Utrecht

van de Goldschmeding Foundation, om bepaalde 
onderzoeksthema’s uit te diepen, en het bureau van 
Het Groene Brein zal vragen uit de praktijk koppelen 
aan de Communities of Science waardoor empirie 
en theorie elkaar kunnen versterken. Op de langere 
termijn verwachten we dat de Communities of Science 
leiden tot vernieuwende wetenschappelijke inzichten 
en nieuwe onderzoeksvoorstellen en -programma’s.  

Ik kijk dan ook erg uit naar de opstart van de eerste 
Communities of Science en hoop dat u net zo 
enthousiast zal worden over dit nieuwe instrument als 
de Raad van Toezicht. 

Namens de Raad van Toezicht, 

Prof. Dr. Marko Hekkert, voorzitter RvT Het Groene 
Brein
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Het Groene Brein brengt vraagstukken in de transitie 
naar een nieuwe, duurzame economie verder door 
wetenschap en praktijk te verbinden. Met een bijzonder 
netwerk van onderzoekers in Nederland, in 2019 
gegroeid tot ruim 150 leden, en een groot informeel 
netwerk van praktijkexperts maken we impact en 
realiseren we vernieuwing. 

In 2019 maakte Het Groene Brein een verandering 
door. Van een focus op vele kleinschalige projecten en 
vragen, naar meer grotere en langjarige projecten. 2019 
markeerde de start van het Versnellingshuis Nederland 
Circulair. Ook heeft het lectorenplatform CE een 
doorstart gemaakt. We zijn actief in grotere projecten 
zoals de Transitieagenda Consumptiegoederen, 
Dutch Circular Textile Valley (DCTV) en regeneratieve 
landbouw, waarin we samenwerken aan visies op de 
lange termijn en concrete verbeteringen in de praktijk 
van nu.  

We gaven de onderwerpen en projecten waaraan we 
werken zichtbaarheid via evenementen. In de duurzame 
doorbraak-avonden in Pakhuis de Zwijger spraken 
we over opschaling van veelbelovende initiatieven in 
de sierteelt en textiel. In een succesvolle Week van 
de Circulaire Economie en Nationale Conferentie CE 
toonden bedrijven hoe ze stappen vooruitzetten. 

Ook is er in 2019 door het team van Het Groene Brein 
hard gewerkt aan een nieuwe strategie, in samenspraak 
met de Raad van Toezicht, leden en betrokken 
partners. Vanaf 2020 werkt Het Groene Brein met 
Communities of Science. Hierin werken we samen met 
een klein, hecht subnetwerk van onze meest actieve 
wetenschappers én experts aan belangrijke opgaven in 
de transitie naar een duurzame economie. 

Samenvatting

• Groei leden:  van 142 in 2018 naar 
151 in 2019

Een groei in omzet: € 870.019 in 
2018 naar € 1.267.957 in 2019

• Groei aantal projecten: in 2019 
waren er minder, maar wel grotere 
projecten
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Hierbij presenteren wij het jaarverslag van Het 
Groene Brein 2019. 

Hoe kan ik vanuit mijn positie in de keten een 
nieuwe samenwerking opzetten, op basis van 
vertrouwen en gelijkwaardigheid? Hoe kan ik de 
meerwaarde die mijn bedrijf biedt aan de natuur, 
landschap en waterberging verwaarden? Op welke 
manier kan ik sturen op producten en diensten die 
goed zijn voor natuur, milieu en mensen? Zomaar 
een aantal van de vragen die we als Het Groene 
Brein kregen in 2019. Want… als je het niet meer 
kan Googlen, dan kunnen de wetenschappers van 
Het Groene Brein nog helpen. 

Steeds opnieuw zorgen wij bij de vragen voor een 
interdisciplinair team van wetenschappers die 
samen met partijen uit de praktijk concreet aan 
de slag gaan. Over instituties heen op basis van 
vertrouwen en co-creatie. Met het realiseren van 
impact in de praktijk als kern. In dit jaarverslag 
lees je over onze missie en visie en over al onze 
activiteiten. Maar eerst wat achtergrond over het 
ontstaan van Het Groene Brein.  

Het Groene Brein is ontstaan vanuit De Groene 
Zaak, een vereniging van bedrijven die front edge 
innoveren op weg naar de circulaire inclusieve 
economie. Een economie waarbij het tegelijkertijd 
realiseren van een positieve impact op sociaal, 
ecologisch en economisch vlak centraal staat. Een 
groot aantal van deze koplopers zocht intensieve 
samenwerking met de wetenschap: integraal over 
alle disciplines heen, op basis van vraagstukken 
uit de praktijk. Op deze vraag vanuit bedrijven is, 
met stevige steun van het programma Duurzaam 
Door van RVO, Het Groene Brein opgericht op 
6 november 2012. Met als missie: het realiseren 
van een circulaire, inclusieve economie, door het 
verbinden van kennis uit de wetenschap aan de 
praktijk.  

In 2019 na zeven jaar investeren, inspireren en 
groeien, staat Het Groene Brein bekend als hét 

Inleiding

Bron: P plus magazine
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wetenschappelijke netwerk in Nederland op het 
gebied van de circulaire inclusieve economie. Onze 
werkwijze, waarbij we verbinding leggen tussen 
expertise uit de wetenschap en vraagstukken 
uit de praktijk, wordt gewaardeerd door 
samenwerkingspartners uit het bedrijfsleven, 
overheid en de wetenschap. We laten steeds 
opnieuw zien dat de verbinding tussen praktijk en 
wetenschap een stevige bijdrage kan leveren aan 
de realisatie van de circulaire inclusieve economie. 
Zowel op het niveau van visies en strategieën als 
op het niveau van concrete projecten en tastbare 
innovaties. De kunst hierbij is om de visies en 
grote vergezichten te laten versterken door de 
concrete innovaties in de praktijk. En om vanuit 
de innovaties in de praktijk weer nieuwe visies en 
vergezichten op te zetten. 

De kern van Het Groene Brein is het netwerk 
van wetenschappers. Inmiddels staan 151 
wetenschappers uit alle relevante disciplines 
klaar om mee te werken aan onze trajecten, die 
variëren tussen een eenmalige discussie tot een 
langdurig samenwerkingsverband. 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. De eerste jaren 
hebben we vooral veel concrete projecten vorm en 
inhoud gegeven. In 2019 hebben we, samen met 
vele partners deze lijn doorgezet en tegelijkertijd 
het concept van de Communities of Science 
uitgewerkt. Communities waarbij wetenschap en 
praktijk meerjarig en op een transdisciplinaire 
wijze samenwerken. Waarbij tegelijkertijd 
wordt gewerkt aan systeemdoorbraken, 
doorontwikkeling van methodes en concrete 
impact in de praktijk van deelnemende bedrijven.  

In dit jaarverslag doen we in hoofdlijnen verslag 
van onze activiteiten en de geboekte resultaten in 

FIGUUR | Aantal projecten van het HGB per 
jaar.

2019. Voorafgaand daaraan beschrijven we in het 
kort onze visie en doelen en organisatie van Het 

Groene Brein. 

Veel leesplezier!  

Namens het team van Het Groene Brein,  

Antoine Heideveld, Directeur-bestuurder 
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Visie, Doel & Werkwijze1.
In 2019 is er door het team van Het Groene Brein hard gewerkt aan een nieuwe 
strategie, in samenspraak met de Raad van Toezicht, leden en betrokken 
partners. Deze strategie verandert de visie, doel en werkwijze van Het Groene 
Brein vanaf 2020. De nieuwe strategie omvat de volgende visie, missie, lange-
termijndoelen en kernwaarden: 

Visie 
Wij streven naar een wereld waarin wordt voorzien in de behoefte van 
ieder van ons, zonder onze leefomgeving uit te putten. In deze samenleving 
genereert een nieuwe economie waarde op economisch, ecologisch én sociaal 
vlak. Wetenschappers, ondernemers en overheid creëren gezamenlijk de 
systeemdoorbraken die nodig zijn om deze nieuwe economie in de praktijk te 
brengen. 

Missie 
Wij versnellen de transitie naar een nieuwe economie door de kracht van de 
wetenschap te ontsluiten. 

Lange-termijndoelen 
1) In 2022 organiseren we structurele samenwerking tussen wetenschap, 
bedrijfsleven en overheid om systeemdoorbraken te realiseren rondom 
specifieke duurzaamheidsthema’s. Dit geven we vorm in vijf tot zeven 
Communities of Science (CoS). 

• Een Community of Science doet onderzoek zoals het in 2019 plaats 
zou moeten vinden: in samenwerking met de praktijk, over grenzen 
van faculteiten en kennisinstellingen heen, gecentreerd rondom 
vraagstukken uit de praktijk (missies, opgaves). 

• Primaire activiteiten van de Communities of Science zijn het ontwikkelen 
en uitvoeren van onderzoeksprogramma’s en praktijkprojecten, alsmede 
het ontwikkelen van visies. 

• Een Community of Science is een hecht subnetwerk van actieve 
wetenschappers geleid door een goed genetwerkte wetenschapper 
(Connector). De CoS bestaat verder uit 10-15 praktiserende 
wetenschappers (Innovators), alsmede innovatieve ondernemers en 
beleidsmakers. De samenstelling is inter- en transdisciplinair (triple 
helix/OOO). 

2) In 2022 beïnvloedt Het Groene Brein structureel de randvoorwaarden 
benodigd voor systeemdoorbraken, bijvoorbeeld via beleidsvorming. Onze 
Connectors worden bij relevante beslissingen standaard betrokken. 

• De Connectors van Het Groene Brein bezitten de kennis, ervaring en 
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netwerk bezitten om op strategisch niveau kunnen reflecteren op en 
vormgeven aan beleid van overheden en bedrijven. Dit is een impliciet 
netwerk. 

• We positioneren deze Connectors bijvoorbeeld in een Maatschappelijke 
Raad van Advies voor VolkerWessels, een SDG-diner (vormgeving 
van onderzoeksprogramma’s) of een reflectiecommissie voor het 
Klimaatakkoord 

Kernwaarden  
Het Groene Brein is:  

• Onafhankelijk: we bieden een neutraal speelveld, waarin 
we zonder financiële belangen oplossingen zoeken voor partijen die 
willen samenwerken aan een nieuwe economie;  

• Verbindend: we slaan een brug tussen wetenschappers, ondernemers, 
beleidsmakers en andere professionals die werken aan een nieuwe 
economie, en dit doen we op een interdisciplinaire manier.  

• Dienend: we zetten andere partijen in hun kracht. We willen de wereld 
en partijen om ons heen laten groeien, we willen niet noodzakelijk zelf 
groeien. In een ideale wereld zijn wij overbodig.   

 

Organisatieontwikkeling en nieuwe strategie 
Deze nieuwe strategie komt voort uit een traject van organisatieontwikkeling. 
Om ervoor te zorgen dat wij ook in de toekomst relevant blijven en maximale 
impact realiseren, hebben wij dit jaar met het team verschillende momenten 
voor reflectie en evaluatie georganiseerd.  

Daarnaast hebben we in februari een enquête uitgezet bij de leden van Het 
Groene Brein. Hier zijn veel reacties op gekomen, die overwegend positief 
waren. Ook benoemden de leden een aantal punten ter verbetering. Deze 
waren vooral gericht op een betere terugkoppeling van bereikte resultaten, 
meer aandacht voor netwerkvorming van wetenschappers en een net iets 
helderdere profilering.  

We concludeerden dat onze missie en rol van Het Groene Brein nog even relevant 
zijn als bij de start maar dat het waardevol zou zijn om meer focus te hebben, 
bijvoorbeeld in selectie van thema’s. Daarnaast gaven de leden aan behoefte te 
hebben aan een meer lange-termijnsamenwerking op onderwerpen in de plaats 
van korte ad-hoc projecten. Deze aanbevelingen hebben wij meegenomen in 
een organisatieontwikkeltraject. In diverse sessies en in overleg met de Raad 
van Toezicht zijn we daarin tot deze nieuwe strategie gekomen.  
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Communities of Science 
Centraal onderdeel in de nieuwe strategie zijn de Community 
of Science (CoS). Een CoS is een klein, hecht subnetwerk van onze meest actieve 
wetenschappers én experts van buiten ons netwerk met praktijkgerichte 
kennis. Zij zijn georganiseerd rondom specifieke, belangrijke opgaven in de 
transitie naar de nieuwe economie, de zogeheten ‘white spots’, die vragen om 
een interdisciplinaire oplossing met de triple helix.    

  

De opgave die centraal staat in elke 
afzonderlijke CoS is integraal en transformatief van aard en bestaat uit 
een combinatie van een deelonderwerp binnen een transitie (circulaire 
economie, energietransitie, voedsel en welzijn) en zogenaamde 
mechanismes of organisatorisch aspecten. Mechanismes zijn bijvoorbeeld 
gedrag, verdienmodellen, financiering, governance, technologie en 
juridische aspecten. En deelonderwerpen zijn bijvoorbeeld circulair textiel of 
regeneratieve akkerbouw. 

 

Netwerkbijeenkomst 7 jaar Het Groene Brein: toets van de nieuwe missie 
en visie 
Op 6 november bestond Het Groene Brein 7 jaar, wat we vierden met een 
bijeenkomst van het netwerk. Hier hebben we de nieuwe strategie en het idee 
van Communities of Science getoetst bij het netwerk. Hier kwam een volmondig 
ja op van onze leden. De nieuwe strategie en de CoS zijn goede stappen om te 
zetten. Van meer losse cases van ondernemers naar samenhangende trajecten 
met een community daaromheen. Op verschillende thema’s voor Communities 
of Science, zoals circulair textiel en gedrag, hebben de leden input gegeven om 
een richting te bepalen. Nu het draagvlak er is gaan we in 2020 de Communities 
of Science verder uitwerken.

FOTO | Mark Beumer laat 
Marko Hekkert aan het worod 

tijdnes de netwerkbijeenkomst.
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Het Groene Brein is een zelfstandige stichting, met een Raad van Toezicht en 
een intern en extern uitvoeringsteam. Ook zijn we officieel erkend als een 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instantie) en zijn we door de belastingdienst 
aangewezen als niet btw-plichtig.  

Concreet zag de organisatie er in 2019 als volgt uit.  

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van Het Groene Brein bestaat eind 2019 uit de volgende 
personen:  

Marko Hekkert - Voorzitter  
Marko Hekkert is hoogleraar Innovatiewetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht. Hij is directeur van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 
en voorzitter van de sectie Innovatiewetenschappen. Zijn onderzoek richt zich 
op het begrijpen van de opkomst van schone en duurzame technologie en de 
transitie van socio-technische systemen richting duurzaamheid. Hij heeft veel 
onderzoek gedaan naar de energietransitie en recentelijk naar de circulaire 
economie. Hij bestudeert verandering met name vanuit een systeemperspectief 
en is een van de grondleggers van de theorie over Technologische 
Innovatiesystemen. Hij is tevens lid van het begeleidingscollege van het Plan 
Bureau voor de Leefomgeving (PBL), de maatschappelijke adviesraad van ECN. 
TNO en lid van de vaste commissie Duurzame Ontwikkeling bij de SER.  

Zie ook: www.uu.nl/staff/MPHekkert  

Herman Mulder  
Herman Mulder is medeoprichter en bestuursvoorzitter van SDG Nederland 
en van de True Price/Impact Economy Foundation. Hij is daarnaast bestuurslid 
bij Nyenrode Corporate Governance Institute en NCDO. Ook is hij adviserend 
bestuurslid van Social Finance NL, lid van de adviesraad van TEEB (The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity) en adviseur bij Global Compact NL.  

Tot slot is Herman plaatsvervangend voorzitter van de Klachten- en 
geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, 
ambassadeur voor de International Integrated Reporting Council (IIRC) en 
faculteitslid van het Competent Boards Program (www.competentboards.
com). Herman Mulder was voorheen o.a. Director-General bij de ABN AmRo 
Bank (1979-2006: Co-Head, Group Risk Management; Global Head Structured 
Finance) en de mede-initiator van de Equator Principles, (https://equator-
principles.com). Hij is frequent spreker, docent en auteur over duurzame 
financiële kwesties.  

Zie ook: www.managementscope.nl/manager/herman-mulder  

 

Organisatie2.
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Rob Hamer 
Rob Hamer heeft meer dan 35 jaar ervaring in research en development, 
zowel binnen contract research (TNO) als universiteit (Wageningen UR) en 
bedrijfsleven (Unilever). Daarbij is zijn aandacht steeds meer komen te liggen op 
duurzaamheid en circulariteit. Rob Hamer heeft als VP external affairs Agrifood 
Unilever vertegenwoordigd in binnen -en buitenland. In dit kader heeft hij ook 
nieuwe samenwerkingen gestart zoals het Sustainable Food Initiative, een 
open samenwerkingsinitiatief op het gebied van duurzame voedselproductie, 
en het recent opgerichte Field lab Circular Plastics (https://www.sfifood.nl/). 
Sinds 2020 adviseert Rob Hamer bedrijven en instellingen op het gebied van 
innovatie en de ontwikkeling van op duurzaamheid en circulariteit gerichte 
ecosystemen via zijn bedrijf Hademar Holding b.v. (www.hademarholding.nl). 

Zie ook: www.worldfoodforum.eu/speakers/robert-jan-hamer

Maria van der Heijden  
Maria van der Heijden is directeur-bestuurder bij MVO Nederland. Hierbij richt 
Maria zicht in het bijzonder op de strategie en een zorgvuldige besluitvorming 
waarin alle partijen tot hun recht komen (raad van toezicht, Raad van Partners, 
Ondernemingsraad). Maria heeft een jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, 
onder meer in managementfuncties bij Bloemenveiling Flora Holland en 
Rabobank. Met de mede door haar opgerichte sociale onderneming Women 
on Wings heeft zij zich gemanifesteerd als een koploper op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Zie ook: www.mvonederland.nl/over-mvo-nederland/organisatiestructuur  

Karen Maas  
Karen Maas is bijzonder hoogleraar Accounting en duurzaamheid aan de Open 
Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus 
(ICE). De onderzoeksbelangstelling van Karen is met name gericht op impact-
denken en impact-meten zodat strategische invulling kan worden gegeven aan 
duurzaamheidambities. In samenwerking met bedrijven, financiële instellingen, 
overheden en non-profit organisaties ontwikkelde zij verschillende instrumenten 
om inzicht te krijgen in de maatschappelijke impact van hun activiteiten. Haar 
werk is veelvuldig gepubliceerd in media, boeken en academische bladen. Karen 
is tevens commissaris bij Erasmus Research & Business Support, bestuurslid 
bij de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Daarnaast 
is zij lid van de Adviesraad Social Impact Ventures, lid van het evaluatiepanel 
van FMO en lid van het Sustainable Finance Lab (SFL)/Lid van het Pension 
Investment Lab (SPIL).  

Zie ook: www.erim.eur.nl/people/karen-maas
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Intern uitvoeringsteam 
In december 2019 heeft Het Groene Brein de volgende medewerkers in dienst:

• Antoine Heideveld - Directeur-bestuurder  
• Mark Beumer - Programmamanager  
• Dianne de Fijter - Projectmanager  
• Carien van der Have – Projectmanager (tot eind december 2019)  
• Chris van Assen - Programmamanager 
• Jan Heijns - Programmamanager 
• Aranka Dijkstra - Projectmanager 
• Colette van der Minne - Programmamanager 
• Marjolijn de Boer - Projectmanager 

Extern uitvoeringsteam 
Algemene stelregel bij Het Groene Brein is dat we activiteiten zo veel mogelijk 
met leden van ons netwerk uitvoeren. Dit betekent onder meer dat we zoveel 
mogelijk mensen van buiten betrekken en zo nodig inhuren om projecten 
mee vorm te geven en uit te voeren. In 2019 waren er, naast de leden, enkele 
externen betrokken bij de uitvoer van activiteiten van Het Groene Brein. Deze 
externen zijn:  

• Bouwe Taverne: uitvoer Community of Practice finance & accountancy  
opleidingen voor de nieuwe economie (Netwerk FAN) 

• Johnny Kerkhof: uitvoer diverse onderwijsevenementen 
• Jan Jurriens: uitvoer lectorenplatform CE, WLCE en diverse innovaties 
• Fabian Kemps Verhage: uitvoer Kenniskaart Circulaire Economie 
• Ckees van Oijen: uitvoer Kenniskaart Mijn Leefomgeving

Hierbij wordt steeds een performance-based contract opgesteld (afspraken 
over gewenste output en impact en het afgesproken bedrag). Het contract 
wordt pas getekend als de benodigde financiën formeel zijn geregeld. 
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Het Groene Brein zoekt altijd samenwerking met diverse partijen. Doel is het 
realiseren van maximale impact. In de samenwerking zoeken we naar de beste 
rolverdeling. Resultaat van deze samenwerkingen is tweeledig. Het Groene 
Brein ontvangt steeds meer vernieuwende en complexe vragen van bedrijven 
en maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we zo aan maximale 
impact doordat we uitkomsten van projecten sneller in de praktijk kunnen 
brengen en verspreiden.  

In projecten zoeken we altijd de juiste samenwerkingspartners. Daarnaast 
werken we veel samen met:  

• MVO Nederland 
• Circle Economy  
• Kracht in Nederland, Maex 
• P+ Magazine 
• Provincie Brabant 
• Duurzaamheid.nl 

Samenwerkingspartners3.
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Activiteiten4.
Het Groene Brein heeft in 2019 veel impact gehad en veel in gang gezet. 
We hebben gewerkt aan visies op systeemniveau, concrete vragen vanuit de 
praktijk, opschaling en realisatie. Ook heeft Het Groene Brein programma’s 
geïnitieerd waar anderen mee verder zijn gegaan. Zo hebben we meer impact 
buiten wat we zelf doen. We jagen aan, zetten in gang, brengen verder en 
realiseren. Hier volgt een selectie van onze activiteiten op de vier actielijnen.  

André Nijhof: “Het Groene Brein is als een spin in het transitie-web waar we 
als samenleving middenin zitten. Het zorgt voor vragen uit de praktijk die 
wetenschappers uitdagen om niet alleen kennis te delen, maar vooral om in 
samenwerking betere antwoorden te vinden”.

André Nijhof, 
Professor 

Sustainable 
Business and 
Stewardship, 

Nyenrode 
Business 

Universiteit 

Doel Output 2019 (gepland) Realisatie in 2019 (gehaald)

Lijn 1
Visies op 
systeem-
niveau 
(Visietrajecten)

Duurzame Business Modellen 
Universiteiten voor de SDG’s 
Regeneratieve Landbouw 
Governance en circulair 
Visie voor 2020

Duurzame Business Modellen 
Universiteiten voor de SDG’s 
Regeneratieve Landbouw 
Governance en circulair 
Visie voor 2020 

Lijn 2
Vragen uit 
de praktijk 
(Denktanks)

30 Science Scans 
15 Breinstorms 
10 Business Breakthroughs

22 Science Scans 
12 Breinstorms 
7 Business Breakthroughs 

Lijn 3 
Opschaling & 
Realisatie (Op 
maat)

10 challenges 
Opschaling van 2 concrete innovaties. 
Brabant geeft Energie 
Versnellingshuis 
Onderzoeksprogramma’s 

De afronding van Nederland Circulair en 
de start van het Versnellingshuis 
Brabant Geeft Energie 
Dutch Circular Textile Valley (DCTV) 
De Duurzame Doorbraak 
Transitieagenda Consumptiegoederen 
Lectorenplatform Circulaire Economie 
LogiCE 
Kenniskaart Omgevingswet 
Evenementen: de Week van de Circulaire 
Economie 2019, de Circular Awards en de 
Nationale Conferentie CE 
Stakeholderbijeenkomst Transitieteam 
Consumptiegoederen

Lijn 4           
Eigen initiatief

5 communities of Practice
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1. Visies op systeemniveau
Met haar netwerk van wetenschappers, ondernemers en bedrijven is Het 
Groene Brein bij uitstek geschikt om baanbrekende visies te ontwikkelen op 
het gebied van duurzame ontwikkeling. Dit soort visies komen altijd tot stand 
in nauwe samenwerking met het netwerk. In 2019 pakten we 8 verschillende 
thema op, waarvan we hier graag de volgende thema’s uitlichten: 

• Universiteiten voor de SDG’s 
• Regeneratieve landbouw 
• Governance en circulair 

Universiteiten voor de Sustainable Development Goals 
Het Groene Brein heeft met diverse leden een position paper rondom de rol 
van kennisinstituten en de SDG’s geschreven. Kern hiervan is dat er veel meer 
aandacht in onderzoek dient te zijn voor de interactie tussen de verschillende 
SDG’s. Het huidige onderzoek is te veel disciplinair gericht en te weinig op 
het grotere doel. Aandacht voor de wisselwerking, tussen de SDG’s, zowel 
negatieve als positieve trade offs, is hard nodig. Op basis van deze position 
paper heeft HGB getracht om samen met WOTRO, NWO en anderen dit op de 
agenda te krijgen. Zo vond er op 8 juli een diner pensant plaats met diverse 
hoogleraren, vertegenwoordiging van WOTRO en de coördinator van de SDG’s 
vanuit Nederland. Insteek hierbij was om nieuwe onderzoeksprogrammering 
vooral te richten op de interactie tussen de verschillende SDG’s. De komende 
tijd geven financiers van dit onderzoek dit vorm in onderzoeksprogramma’s. 

FIGUUR | Schema van de 
werkwijze van Het Groene 
Brein: Visies op systeemniveau
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Regeneratieve Landbouw  
In september 2018 is het programma Regeneratieve Landbouw gestart. Dit 
heeft als doel om scenario’s te verkennen voor een nieuw ontwerp van het 
landbouwsysteem zoals dat er in 2050 uit zou kunnen zien. Regeneratieve 
landbouw is hierin gedefinieerd als landbouw waarbij er een neutrale of positieve 
balans is tussen benutting van en teruggave aan het ecosysteem (bodem, water, 
biodiversiteit, klimaat) ten behoeve van productie van voedsel en biomassa. Ook 
worden er diverse pathways ontwikkeld om deze visie te bereiken. Het project 
wordt uitgevoerd door een breed samenwerkingsverband van TiFN, Universiteit 
Utrecht, Wageningen University & Research, Universiteit van Amsterdam, 
het Groene Brein, WIJ.land, BO Akkerbouw, Cosun en FrieslandCampina. Het 
Groene Brein is mede-initiator en draagt bij door concrete voorbeeldcases te 
betrekken, te ondersteunen en op te schalen. Zo vond er op 20 augustus een 
Breinstorm plaats rondom de bietenketen, op verzoek van Cosun.

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. 

Peter Groot Koerkamp: “Het meest bijzondere van het Regeneratieve Landbouw-
project voor mij is dat we hierin met een groot aantal belangrijke partijen 
uit de Nederlandse agri-food wereld nadenken over wat een regeneratieve 
landbouw kan zijn op lange termijn. Met aandacht voor alle relevante aspecten 
van duurzaamheid, zonder compromissen, en hoe die eruit kan zien. Door de 
intensive interactie tussen bedrijfsleven en wetenschap leren we beiden heel veel, 
is er grote betrokkenheid en ontstaat er een gemeenschappelijke basis om de 
praktijk te veranderen.”

Governance en circulair 
De circulaire economie is veel meer dan recycling en technische innovatie. Het 
gaat om het ontwikkelen van nieuwe ketens, nieuwe ontwerpen en nieuwe 
businessmodellen. Governance (ofwel hoe werk je nu aan en in de circulaire 
economie) is essentieel. In 2019 heeft Het Groene Brein diverse gesprekken 
georganiseerd rondom dit onderwerp. Uiteindelijk is besloten om de 
Community of Science Sociale Innovaties voor de Circulaire Economie vorm te 
geven. In 2020 wordt deze gestart. 

 

Nieuwe onderzoeken 
In 2019 hebben we als HGB ook deelgenomen in meerdere consortia om 
nieuwe onderzoeken op te zetten. Bijvoorbeeld in de cross-over-call, een call 

Peter Groot 
Koerkamp, 

Professor in 
Biosystems 

Engineering / 
Agrotechnology, 

Wageningen 
University & 

Research



19Jaarverslag 2019

Reflectie Visietrajecten
De activiteiten in deze programmalijn lopen voorspoedig. Het zijn 
doorgaans trajecten met veel kennisontwikkeling en een lange adem. 
Doordat Het Groene Brein langdurig trekt aan visie-ontwikkeling levert 
het uiteindelijk veel op, al gaan er soms enkele jaren overheen voordat 
dit zichtbaar wordt. We hopen natuurlijk dat de drie programma’s die 
hier zijn beschreven op de lange termijn een verandering in Nederland 
teweegbrengen, richting implementatie van duurzame ontwikkeling. We 
nemen als Het Groene Brein hierin niet alleen een rol in het initiëren van de 
samenwerking, we nemen juist ook een rol in het vervolg en het uitdragen 
van de resultaten zodat er in de praktijk veel mee gebeurt. 

Dat zien we bijvoorbeeld bij de visies die we afgelopen jaren hebben 
gemaakt. Zo heeft de Kennisagenda Circulaire Economie van leden 
van Het Groene Brein er mede toe geleid dat de circulaire economie nu 
stevig op de agenda staat van de diverse mainstream gremia voor de 
wetenschap. Fantastisch. Dat wij vanuit Het Groene Brein het idee van het 
Versnellingshuis mede hebben bedacht en verder hebben uitgewerkt is 
ook een mooie uitkomst. Net als het opzetten van Loopedgoods.com en 
de Week van de Circulaire Economie. Allemaal zaken die voortkomen uit 
visieontwikkeling. 

Hierbij is onze insteek altijd om te sturen op maximale impact. Waarbij 
we bij de verdeling van de middelen dus ook partijen betrekken die de 
betreffende activiteiten het beste kunnen uitvoeren. HGB is in de meeste 
coalities de initiator en niet de hoofduitvoerder. Dit past goed bij onze rol 
als wetenschapsnetwerk.   

Ook zijn in al deze visietrajecten veel wetenschappers betrokken, zowel 
leden van Het Groene Brein als daarbuiten. Steeds lukt het om een team van 
personen samen te stellen die een bepaald vraagstuk vanuit verschillende 
kanten en disciplines bekijken. Met de visietrajecten hopen wij goed bij te 
kunnen dragen aan de realisatie van onze doelstellingen en de missie. 

rondom logistiek en een aanvraag rondom energie. Hierin hebben we intensief 
samengewerkt met veel wetenschappers, zoals Prof. Van Bueren, Dr. Akkerman 
en vele anderen. 
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2. Vragen uit de praktijk
Doelstelling van deze lijn is om concrete cases in de praktijk verder te brengen.  

We worden door grotere partijen met mooie innovatievraagstukken benaderd. 
Van projecten met VolkerWessel tot ProRail. Van de BAM tot de Provincie 
Brabant. Van Product as a Service bij Landal tot het opschalen van een partij 
als Bundles.  

Vragen uit de praktijk behandelen we op maat, met een aanpak die erbij past. 
Doelstelling voor 2019 was om op verschillende type vragen van verschillende 
grootte denktanks met impact te realiseren. Daarin onderscheiden we drie 
typen denktanks: 

A. Science Scan: Laagdrempelige inzet wetenschappers voor een 
concrete vraag uit de praktijk 

B. Breinstorm: Sessie met interdisciplinair team van wetenschappers 
rondom een concrete vraag uit de praktijk 

C. Business Breakthroughs: Een interdisciplinair team van 
wetenschappers werkt langdurig aan de innovatie van een ondernemer 
of consortium van partijen 

Voor elk van deze denktanks hadden we een doelstelling in aantal. In de praktijk 
is deze indeling niet altijd in de uitvoering te hanteren. Toch geven we hier een 
indruk van het aantal gerealiseerde trajecten.  

FIGUUR | Schema van de 
werkwijze van Het Groene 

Brein: Vragen uit de Praktijk
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A. Science Scan – laagdrempelig en online
In 2019 zijn 22 science scans uitgevoerd. Hierbij een voorbeeld: 

Rol van groothandel in de circulaire economie 
Een groothandel in technische onderdelen zoekt naar zijn rol in de circulaire 
economie. Ze hebben hiervoor een student van de Radboud Universiteit 
gevraagd om voorstellen te ontwikkelen. Samen met de student hebben wij als 
Het Groene Brein hierbij een aantal experts betrokken.  

B. Breinstorm - sessie met wetenschappers
In 2019 zijn er 12 Breinstorms opgezet. Hierbij werkt een groep wetenschappers 
een dagdeel aan een concrete vraag uit de praktijk, altijd via een live meeting. 
Er zijn onder meer Breinstorms opgezet rondom etikettering van matrassen, 
de sluiting van de suikerbietenketen en de opname van CO2 en fijnstof door 
planten. De laatste twee worden hieronder toegelicht. 

De sluiting van de suikerbietenketen 
Cosun (waar onder meer de SuikerUnie onderdeel van is) wil graag meer werk 
maken van het sluiten van de kringloop van de suikerbiet. Er gebeurt op dit vlak 
al heel veel en alle onderdelen van de plant worden al benut. Onder meer als 
voeding van de bodem (het blad), als input voor suiker en restromen die worden 
benut in de veehouderij. De vraag van Cosun was met name om aanvullende 
stappen. Met acht wetenschappers vanuit onder meer de WUR en de Erasmus 
Universiteit, een bietenteler en Cosun hebben we de breinstorm gehouden. 
Uitkomst was in het kort dat de benadering van Cosun nu goed in elkaar zit en veel 
aspecten al oppakt. Echter, een benadering met als kern ecosysteemdiensten 
kan leiden tot nieuwe businesskansen, waarbij een meervoudige businesscase 
kan worden gebouwd. Hier zijn nog vele kansen in samenwerking met partners 
buiten de bietenketen. Zo kan bij de bietenteelt extra CO2 in de bodem worden 
vastgelegd door een verhoging van het organische-stofgehalte. Dit leidt tot 
een afname van de CO2-uitstoot, wat weer interessant is voor veel partijen, 
zoals bijvoorbeeld de luchtvaartbranche. Naast CO2 lijken er ook veel kansen 
te zijn rondom watermanagement in samenwerking met waterschappen. Het 
Groene Brein gaat in 2020 de aanpak rond ecosysteemdiensten binnen het 
project Regeneratieve Landbouw verder uitwerken.  

Planten, opname van CO2 en fijnstof 
In september vond er een Breinstorm plaats over planten, opname van CO2 en 
fijnstof. Met zes wetenschappers, TNO, diverse bedrijven, GGD’s, het longfonds 
en diverse andere is er gepresenteerd en gediscussieerd over de rol van 
planten in met name kantoren voor een goed leef- en werkklimaat. De kern 
die uit onderzoek naar voren komt is dat planten in kantoren sterk bijdragen 
aan het welbevinden van mensen en een lager ziekteverzuim. De precieze 
bijdragen van planten aan het reduceren van fijnstof en CO2 in lucht levert 
nog wel discussie op. Als resultaat van het gesprek proberen we een groter 
onderzoeksprogramma van de grond te krijgen. Waarbij wij vanuit HGB geen 
rol in de uitvoering beogen. 

Praktijkvraag | 
Science Scans

Wat | 
Laagdrempelige 
inzet 
wetenschappers 
voor een concrete 
vraag uit de praktijk 

Gestelde 
doelstelling in 
aantal | 30

Gerealiseerd in 
2019 | 22

Praktijkvraag | 
Breinstorms

Wat | Sessie met 
interdisciplinair 
team van 
wetenschappers 
rondom een 
concrete vraag uit 
de praktijk

Gestelde 
doelstelling in 
aantal | 15

Gerealiseerd in 
2019 | 12
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C. Business Breakthroughs – groter traject op maat
Business Breakthroughs zijn trajecten waarbij een interdisciplinair team van 
wetenschappers werkt aan een concrete vraag uit de praktijk, waarbij meerdere 
meetings zijn. De looptijd is doorgaans 6 maanden tot een jaar. In 2019 hebben 
we 7 Business Breakthroughs gerealiseerd. Hierbij een aantal voorbeelden. 

Stadslandgoed Nieuw West: regeneratieve landbouw in de 
Lutkemeerpolder 
De Lutkemeerpolder is een groen gebied van meer dan 600 hectare binnen 
de Tuinen van West aan de rand van Amsterdam West. Een deel hiervan is 
grond van boeren die hierop ook actief landbouw bedrijven. Een deel is van 
Staatsbosbeheer. En een ander deel van dit gebied is aangewezen als potentieel 
bedrijventerrein, te ontwikkelen door SADC (Schiphol Area Development 
Group). Er is reeds jarenlang gewerkt aan een samenwerking tussen de 
verschillende gebruikers en eigenaren om van het gebied een duurzaam 
en regeneratief landbouwgebied te maken met multifunctioneel gebruik, 
waarbij bijvoorbeeld ook CO2 in de bodem wordt opgeslagen. Kortom een 
gebied voor de landbouw van de toekomst, zeer geschikt voor milieu-educatie 
en groene bedrijvigheid. Het Groene Brein heeft samen met lokale ondernemers 
en bewoners een strategie bepaald om de goede stappen te zetten zodat dit 
gebied groen blijft en meer waarde krijgt dan nu. Begin 2020 wordt daartoe de 
Coöperatie Stadslandgoed Nieuw West opgericht. 

Textiel. Chemische recycling van katoen 
Een van de wetenschappers van HGB, Gerrit Bouwhuis, heeft samen met 
diverse anderen de innovatie SaXcell vormgegeven. Dit is een chemische 
recycling van katoen waardoor van post-consumer materiaal met minimaal 95% 
katoen weer nieuwe, zuivere, vezels kunnen worden gemaakt. Deze secundaire 
vezels kunnen vervolgens worden ingezet voor nieuwe producten als kleding, 
handdoeken etc. De innovatie is reeds vormgegeven, echter alleen op labschaal. 
Op verzoek van de wetenschappers en diverse bedrijven hebben wij als Het 
Groene Brein vormgegeven aan een consortium van een aantal ondernemers 
(onder meer Havep), de ABN AMRO bank, Invest NL, RVO en anderen om samen 
deze innovatie in een werkend businessmodel op te kunnen schalen. Inmiddels 
in een samenwerking opgezet tussen Nederland en Turkije om SaXcell op 
grotere schaal verder door te ontwikkelen. 

PaaS Landal GreenParks  
Landal GreenParks is in samenwerking met het Groene Brein en Turntoo een 
pilot gestart rondom het circulair inkopen van huishoudelijke apparatuur, met 
daarbij specifieke aandacht voor andere verdienmodellen, zoals product as a 
service. Het doel van de pilot, die in de Transitieagenda Consumptiegoederen 
is opgenomen als icoonproject, is de realisatie van het eerste circulaire contract 
voor Landal GreenParks met inkoopdoelstellingen en productdoelstellingen. 
Het Groene Brein heeft op aanvraag van het Ministerie van I&W samen 
met Landal en TurnToo de evaluatie van de pilot vormgegeven. Het 
evaluatierapport is op de website van Het Groene Brein te downloaden.   

Praktijkvraag 
| Business 
Breakthroughs

Wat | Een 
interdisciplinair 
team van 
wetenschappers 
werkt langdurig aan 
de innovatie van een 
ondernemer.

Gestelde 
doelstelling in 
aantal | 10

Gerealiseerd in 
2018 | 7
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Expeditie I&W 
In oktober 2019 startte de eerste fase van het project ‘Expeditie I&W’ – een 
samenwerking van het ministerie I&W met MVO Nederland en Het Groene 
Brein. Het startpunt van deze expeditie vormt de ‘Strategie IenW naar 
klimaatneutrale en circulaire Rijksinfraprojecten’, die het ministerie opgesteld 
heeft om haar ambitie te realiseren om in 2030 klimaatneutraal en circulair te 
werken in de Grond-, Weg- en Waterbouwwerken. Doel van (fase 1 van) het 
project is om samen met andere overheden en stakeholders: 

• inzicht te krijgen in succes- en faalfactoren van pilots op het gebied van 
klimaatneutrale en circulaire infraprojecten,  

• te leren hoe deze pilots tot opschaling kunnen komen en; 
• hoe deze te vertalen naar I&W beleid. 

In de laatste maanden van 2019 werden de eerste twee (van vier) bijeenkomsten 
georganiseerd rond duurzaam inkopen baggerwerken op de Maasvlakte bij 
de Slufter en hergebruik Keizersveerbruggen op een boot bij Drimmelen. De 
inbreng van het ‘Framework Markttransformatie, de 4 fases van verduurzaming’ 
van André Nijhof (en Lucas Simons) is zeer waardevol gebleken voor de 
bijeenkomsten. Hierdoor ontstond er niet alleen een constructieve dialoog 
maar realiseerden aanwezige stakeholders zich ook dat ze allemaal onderdeel 
zijn van een systeem dat je alleen samen kan veranderen. Ondanks een grote 
opgave, is er een duidelijk handelingsperspectief voor iedereen. In 2020 werken 
we aan de verspreiding van conclusies naar relevante doelgroepen in Fase 2.

Reflectie Vragen uit de praktijk
Steeds blijkt weer hoe mooi het werkt om wetenschappers van 
verschillende achtergronden en disciplines samen te brengen met mensen 
uit bedrijfsleven en overheden rond een hele concrete vraagstelling. Het is 
ook goed om te zien dat in onze aanpak ruimte is voor scherpte en pittige 
gesprekken. Bij veel cases zijn de resultaten verbluffend concreet, maar 
vaak wel met een wat lange doorlooptijd. Zo zijn de circulaire orchideeën 
(een case van een aantal jaar geleden) inmiddels op de markt en zijn er 
stappen in de maak voor een asfaltcentrale zonder schoorsteen. Wat we 
tot nu toe nog minder deden is de rode lijnen uit de verschillende cases 
naar voren halen en die meer fundamenteel beschouwen. Het is jammer 
dat we in deze lijn vooral case voor case werken en wetenschappers niet 
meerjarig verbinden aan programma’s rondom de concrete cases. Om dat 
doel te bereiken starten we vanaf 2020 met de Communities of Science, 
waarover je meer kunt vinden in het hoofdstuk over missie en visie.  
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FIGUUR | Schema van de 
werkwijze van Het Groene 

Brein: Opschaling

3. Opschaling & Realisatie
Veel van de radicale innovaties die voortvloeien uit de vragen van ondernemers 
gaan verder wanneer een project is afgerond. Er worden lessen geleerd die voor 
meerdere ondernemers relevant zijn, coalities van partijen moeten worden 
samengebracht, of er zijn kansen om programma’s te organiseren op een grotere 
schaal waarin verschillende radicale innovaties worden samengebracht. Deze 
activiteiten vallen onder de werklijn Opschaling: een werklijn waarin innovaties 
groter worden gemaakt om impact te hebben op systeemniveau.  

Ook is Het Groene Brein vaak voor een langere tijd betrokken bij de realisatie 
van een visie. Onze rol van verbinder en aanjager houdt niet op wanneer een 
gedeelde visie is opgesteld, maar is juist nodig wanneer deze visie vertaald 
moet worden in een concreet plan van aanpak. De rol van het Groene Brein als 
‘spin in het web’, en onze ervaring met het verbinden en activeren van diverse 
stakeholders voor een gedeeld plan, maakt dat we steeds vaker betrokken wordt 
bij de organisatie van evenementen waar een visie op duurzame ontwikkeling 
moet worden overgebracht op een breder publiek.  

• In 2019 liepen de projecten onder opschaling en realisatie vaak samen 
op. Daarom verenigen we ze hier in een hoofdstuk. We beschrijven hier: 

• De afronding van Nederland Circulair en de start van het Versnellingshuis 
• Brabant Geeft Energie 
• Dutch Circular Textile Valley (DCTV) 
• De Duurzame Doorbraak 
• Transitieagenda Consumptiegoederen 
• Lectorenplatform Circulaire Economie 
• LogiCE 
• Kenniskaart Omgevingswet 
Evenementen: de Week van de Circulaire Economie 2019, de Circular Awards en 
de Nationale Conferentie CE
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Afronding van Nederland Circulair 
Samen met MVO-Nederland, Circle Economy en het Sustainable Finance Lab 
voerde Het Groene Brein Nederland Circulair uit. Een samenwerking gericht op 
bedrijven die werken aan de circulaire economie gezamenlijk te steunen en te 
werken naar een sterk ecosysteem voor de circulaire economie. Hierbij hebben 
we vele steun mogen ontvangen van, en ook intensief samengewerkt met 
de Rijksoverheid. Onderdeel van deze aanpak was de Week van de Circulaire 
Economie, diverse Communities of Practices en vooral heel veel bedrijven die 
zijn ondersteund met bijvoorbeeld kennis uit de wetenschap. In 2019 liep het 
tweede programma Nederland Circulair af. Inmiddels is dit naadloos overgegaan 
in Het Versnellingshuis Nederland Circulair.  

Versnellingshuis Nederland Circulair 
Samen met MVO Nederland, VNO-NCW en het ministerie van I&W heeft HGB 
het Versnellingshuis Nederland Circulair opgezet. Het Versnellingshuis is 
gelanceerd op 13 februari 2019. Het doel is om ondernemers die vorm willen 
geven aan de circulaire economie gezamenlijk goed op weg te helpen. Met 
steun uit de wetenschap en met bijvoorbeeld investeringen. 

  

Binnen het Versnellingshuis voert Het Groene Brein drie hoofdtaken uit: 

• Kennis verzamelen, structureren en ontsluiten: bestaande kennis, zowel 
wetenschappelijke als grijze literatuur, verzamelen en ontsluiten, waarbij 
de kenniskaart circulaire economie een belangrijk middel is; 

• Kennis toepassen: het verbinden van vragen uit de praktijk met specifieke 
experts die de kennis bezitten om deze vragen te beantwoorden; 

• Vinden van rode draden en vertalen naar tools: het formuleren van 
geleerde lessen die bijdragen aan de noodzakelijke opschaling, het 
vormgeven van deze lessen middels tools, en het zorgen voor actieve 
verspreiding t.b.v. laagdrempelige navolging. 

  

Hieronder enkele voorbeelden:

1. Kennis verzamelen, structureren en ontsluiten 
De kenniskaart Circulaire Economie ontsluit de belangrijkste inzichten uit 
wetenschappelijke en grijze literatuur voor een breed publiek. In 2019 hebben 
we de kenniskaart geactualiseerd met de laatste inzichten, bijvoorbeeld recente 
ontwikkelingen rondom het Rijksbreed Programma CE en publicaties van 
PBL over meetbaarheid van circulaire economie. Ook hebben we deelvragen 
toegevoegd over actueel geworden thema’s, bijvoorbeeld een vraag over de 
link tussen circulaire economie en de energietransitie. 
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  2. Kennis toepassen 
Enkele cases die we met wetenschappers hebben opgepakt: 

• Codi produceert op dit moment 160 miljoen pakjes wet wipes per 
jaar. Codi wil het gebruik van plastic in het doek verminderen en/of 
elimineren, plastic van de verpakking verminderen en/of eliminieren, en 
haar afvalstromen op een duurzame manier verwerken. Met expert dr. 
Jens Oelerich, Saxion Hogeschool is het probleem geanalyseerd en zijn 
diverse oplossingsrichtingen voor Codi geformuleerd. 

• Iron Roots produceert sportkleding van natuurlijke materialen (dus geen 
synthetische materialen), zoals hennepvezels en eucalyptusfilament. 
Iron Roots zoekt kennis om deze natuurlijke stoffen hoogwaardig 
te recyclen. Is geholpen met kennis over recycling van deze stoffen. 
Experts: Saxion Hogeschool (Gerrit Bouwhuis). 

  

3. Vinden van rode draden en vertalen naar tools 
In 2019 heeft het Versnellingshuis Nederland Circulair meer dan 150 cases 
van circulaire bedrijven opgepakt. Hoewel elke case uniek is zien we ook 
terugkerende thema’s. De zes belangrijkste rode draden hebben we in een 
notitie gevat. 

Op basis van deze notitie hebben we twee tools ontwikkeld: 

• Hoe ver ben ik met circulair? Thema: meetbaarheid van circulariteit in 
product, dienst of businessmodel. Doelgroep: early adopters en early 
majority (nulmeting). Vorm: infographic van belangrijkste tools en 
aanbieders. 

• Financieringstool. Thema: welke financieringsbronnen zijn beschikbaar 
voor verschillende organisaties en circulaire businessmodellen? 
Doelgroep: early adopters. Vorm: online tool met achtergrondinformatie 
te vinden via de kenniskaart CE. In samenwerking met RVO, Fashion for 
Good, Social Enterprise NL en Brabant Geeft Energie. 

Brabant geeft Energie 
In Brabant wordt hard gewerkt aan de versnelling van de energietransitie. 
Het Groene Brein werkt, samen met vele andere, aan het programma Brabant 
Geeft Energie. Waarbij we partijen vanuit de kenniswereld, burgers, bedrijven 
en overheden bijeen brengen rondom concrete casussen. Onder meer in 
samenwerking met vele energiecoöperaties om zo samen de schouders te 
zetten onder deze transitie.  

Dutch Circular Textile Valley (DCTV) 
Een circulaire textielketen. Waarbij met nieuwe businessmodellen en in nieuwe 
ketens wordt gewerkt aan circulair textiel. Een hele opgave in deze vooral in 
complexe internationale ketens vormgegeven markt. Samen met Modint, Circle 
Economy, Fashion for Good, MVO-Nederland en diverse regionale Hubs hebben 
we als HGB de Dutch Circular Textile Valley opgericht. Op 24 mei is in Circles 
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Kim Poldner, 
Lector Circular 

Business, 
De Haagse 
Hogeschool

de DCTV gelanceerd. In de DCTV steunen we concrete business initiatieven, 
creëren we een levend ecosysteem en proberen we systeemvoorwaarden te 
creëren voor deze doorbraak.  

Kim Poldner: “Het Groene Brein is een drijvende kracht achter de Dutch Circular 
Textile Valley en cruciaal voor het bijeenbrengen van de groeiende groep 
wetenschappers die zich bezighouden met duurzaam textiel. De volgende stap is 
het concreet maken van deze kennis en de onderzoekscapaciteit van het netwerk 
vertalen naar baanbrekende innovaties.” 

De Duurzame Doorbraak  
In 2019 zijn we onder meer actief geweest met het opschalen van innovaties 
rondom Carinthia, voor het verwerken van rotorbladen van windturbines 
tot wasbakken en siertegels, en om de innovatie van de orchideeën kweker 
Koeleman meer schaal te geven.  

Om de opschaling van deze innovaties bij midden- en kleibedrijven beter vorm 
te geven, organiseren we vanaf het tweede kwartaal de Duurzame Doorbraak 
in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. Steeds kiezen we hierbij een innovatie 
die lijkt te werken op kleine schaal. We nodigen daarbij de innovator uit en 
een aantal andere bedrijven met een vergelijkbare vraag. Tevens nodigen we 
hierbij de betrokken branches uit om samen schaal te kunnen geven. De eerste 
Duurzame Doorbraak vond plaats in juni rondom de doorbaak van Koeleman, 
met een ander businessmodel in de sierteelt. Uitkomst is dat we samen met 
andere ondernemers zoals John Celie, de overheid en diverse wetenschappers 
een doorbraakproject gaan organiseren voor de hele branche. Op 2 oktober 
vond de tweede duurzame doorbraak plaats: Rethinking fashion. Nu met als 
thema circulair Textiel, gekoppeld aan ons project met de Dutch Circular Textile 
Valley. Hierin verkenden we hoe pioniers op het gebied van circulaire textiel en 
mode verder kunnen groeien. 

Transitieagenda consumptiegoederen 
De Transitieagenda Consumptiegoederen is in 2017 opgesteld na de 
ondertekening van het Grondstoffenakkoord om de doelen hierin te realiseren. 
Een transitieteam Consumptiegoederen betrekt stakeholders vanuit bedrijven, 
overheden, maatschappelijke organisaties, branches en de wetenschap bij het 
ontwikkelen van een visie en een aanpak. Via het steunen van icoonprojecten 
versnelt het transitieteam de circulaire systeemverandering.  

Het Groene Brein is betrokken bij de uitvoering van het transitieteam en 
heeft daarvoor o.a. in augustus 2019 een analyse gemaakt van de voortgang 
van de verschillende icoonprojecten. Dit diende als input voor de nationale 
monitoring van de Circulaire Economie die wordt uitgevoerd door het RIVM en 
PBL. Op basis van deze resultaten is er vervolgens samen met IenW gewerkt 
aan een update van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Hierin zijn 
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vier nieuwe icoonprojecten geïnitieerd rondom de thema’s Refurbishment, 
Logistiek, Datamethodieken en Plaatmateriaal. Deze icoonprojecten 
worden m.b.v. inzet vanuit Het Groene Brein in 2020 verder uitgewerkt. Het 
geüpdatete uitvoeringsprogramma zal in de zomer van 2020 verschijnen. 
Daarnaast organiseerde Het Groene Brein op 15 januari 2019 een succesvolle 
Stakeholderbijeenkomst waar 81 deelnemers aanwezig waren. In 2020 zal 
opnieuw een bijeenkomst worden georganiseerd.  

Lectorenplatform Circulaire Economie  
Ruim 30 lectoren circulaire economie van 12 verschillende hogescholen 
werken samen aan toegepast interdisciplinair onderzoek op het vlak van de 
circulaire economie. Het Groene Brein vormt het secretariaat van dit netwerk, 
organiseert de bijeenkomsten en jaagt uitwisselingen aan. Op 15 maart 2019 
vond het afsluitende congres van de eerste twee jaar van dit netwerk plaats. 
Hier is tevens een publicatie gepresenteerd met de resultaten van twee jaar 
samenwerking.  

Na de afsluiting van dit tweede jaar heeft Het Groene Brein samen met de 
lectoren een aanvraag voor het vervolg gecoördineerd. Deze aanvraag werd 
gehonoreerd door SIA, waarna een startbijeenkomst voor het lectorenplatform 
CE 2.0 is gehouden op 12 november. Het platform is weer voor twee jaar 
gefinancierd en heeft als doel om meer impact te hebben, door instrumenten 
door te ontwikkelen en samen te werken aan onderzoek en onderwijs. 

Koen Dittrich: “Het Groene Brein en de lectorenplatformen Circulaire Economie 
en Biobased Economie leveren een enorme bijdrage aan de nationale 
samenwerking tussen hogescholen op zowel onderzoek als onderwijs. Persoonlijk 
vind ik de bijeenkomsten met lectoren, docenten en onderzoekers georganiseerd 
door het Groene Brein en de platformen heel inspirerend. De afgelopen jaren 
heeft dit al tot meerdere concrete samenwerkingsinitiatieven geleid op zowel 
onderzoek als onderwijs. Zowel de platformen als het Groene Brein zijn een 
enorme verrijking voor het tot stand brengen van transdisciplinaire cross-overs 
tussen hogescholen en universiteiten in Nederland.” 

 

LogiCE 
In samenwerking met onder meer de topsector Logistiek (Dinalog), de WUR 
en het Havenbedrijf Amsterdam is eind 2017 een community gestart rondom 
de circulaire economie en de rol hierbij van de logistieke sector. Er wordt 
hier gewerkt aan een gezamenlijke visie op dit vlak. HGB is initiator van deze 
community en heeft als rol om twintig concrete casussen vorm te geven rondom 
de circulaire economie met een rol voor logistieke partijen. In 2019 zijn de 
twintig cases afgerond en is het einddocument geschreven. LogiCE is afgerond 
op het afsluitende congres op 14 juni 2019. Daar is ook de slotpublicatie 
gepresenteerd. 

Koen Dittrich, 
lector Circulaire 

Economie, 
Hogeschool 
Rotterdam
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Werkconferentie Logistiek in een Circulaire Economie 
Als navolging van LogiCE is er op 31 oktober 2019 samen met TKI Dinalog, 
Stichting Transactieland, Regieorgaan SIA en het Lectorenplatform CE een 
werkconferentie georganiseerd op het thema van logistiek in een circulaire 
economie. De bijeenkomst had als doel om circulair ondernemers en logistici 
samen te brengen om de logistieke kennis en expertise in te zetten in het 
creëren van circulaire waardeketens. Tijdens de bijeenkomst stonden, net als 
bij de slotbijeenkomst van LogiCE, praktijkcases van ondernemers centraal. 
Cases zijn ingebracht door Recover-E, Ubbink en Rensa, EMMA SF, Philips Health 
Systems en Matrasrecycling Europe. Het Groene Brein was verantwoordelijk 
voor de inhoudelijke lijn van de bijeenkomst, het plenaire programma en heeft 
bijgedragen aan de praktische organisatie van het congres. De bijeenkomst is 
ervaren als een succes en zal in 2020 hoogstwaarschijnlijk opnieuw navolging 
vinden.  

Kenniskaart Omgevingswet 
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling 
vereenvoudigen en samenvoegen. Ook wil de overheid meer inspraak en 
participatie voor bewoners aan de start van trajecten. De omgevingswet biedt 
daarmee mooie aangrijpingspunten voor betrokken burgers om samen met 
elkaar de omgeving zo in te richten dat natuur, duurzaamheid en leefbaarheid 
centraal komen te staan. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 
in werking. Hoe organiseer je het proces van agendering goed? Welke kansen 
zijn er rondom specifieke thema’s zoals biodiversiteit en energietransitie? Het 
Groene Brein heeft een kenniskaart ontwikkeld om informatie van de overheid, 
rapporten en onderzoek over de mogelijkheden van de Omgevingswet 
beschikbaar te maken. Zo wordt deze kennis voor actieve bewoners praktisch 
toepasbaar. 

Evenementen 
Door de netwerkpositie van Het Groene Brein, kunnen we een unieke bijdrage 
leveren aan evenementen. Wanneer er binnen relevante programma’s 
evenementen georganiseerd worden die gericht zijn op het overbrengen van 
duurzame visies naar een groter publiek, zetten we onze ervaring en kennis 
graag in. In 2019 heeft het Groene Brein meerdere evenementen georganiseerd, 
waaronder de Week van de Circulaire Economie, de Nationale Conferentie CE 
en de Circular Awards. 

Week van de Circulaire Economie 
Van 14 tot 18 januari was het voor de vierde keer de Week van de Circulaire 
Economie. Een concept bedacht door het team van Het Groene Brein en 
inmiddels uitgegroeid tot week met veel uitstraling en elan. Er vonden meer dan 
150 evenementen plaats, er was aandacht in diverse media en een intensieve 
samenwerking met veel bedrijven. Het concept is eenvoudig en opschaalbaar: 
wij plannen de week, zorgen voor een communicatie- en marketingcampagne. 
Partijen die mee willen doen, organiseren zelf hun evenement. Dit concept 
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werkt en elk jaar wordt het groter en groter. Voor de Week van de CE in 2020 
werken we samen in de organisatie met o.a. MVO Nederland. 

Nationale Conferentie Circulaire Economie 
Op 21 februari vond de jaarlijkse conferentie circulaire economie plaats. 
Hoofdorganisator was het ministerie van I&W. Het Groene Brein was inhoudelijk 
projectleider van de ruim 25 werksessies die plaatsvonden deze dag. Mede 
hierdoor vonden tijdens dit evenement werksessies plaats met actieve inbreng 
van wetenschappers, zoals diverse sessies vanuit het lectorenplatform CE. We 
hebben dit evenement mede georganiseerd om zo de interessante trajecten 
van Het Groene Brein en Nederland Circulair goed een plek te kunnen geven op 
dit congres. Er waren meer dan 700 deelnemers.   

Circular Awards 
Op 21 februari zijn tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie de 
Circular Awards uitgereikt. Een jury met dit jaar Jacqueline Cramer als voorzitter 
heeft meer dan 100 inzendingen gewaardeerd. Uiteindelijk heeft Auping de 
Circular Award van 2019 gewonnen. 

Reflectie Opschaling & Realisatie
Het is verassend om te zien hoeveel spin-off er tot stand komt op basis van 
de activiteiten van Het Groene Brein. Het is mooi dat zoveel initiatieven echt 
doorgaan en concreet vorm krijgen. Met de eerste cases die we oppakken 
en onze vroege werkzaamheden rondom onderwerpen staan we vaak aan 
de start van iets groters. Zowel rondom concrete onderwerpen als circulair 
textiel, als rondom evenementen als de Week van de Circulaire Economie. 
We vormen in deze initiërende rol een hefboom. Met een idee en een mooie 
concrete activiteiten zorgen we voor een grotere beweging. Hier zijn we 
erg trots op. We proberen in de fase waarin programma’s groter worden 
niet meer de uitvoerende partij te zijn. Dan komt het werk namelijk vrij ver 
te staan van de wetenschap. In deze opschalings- en realisatiefase trekken 
we ons terug tot een meer reflecterende en verbindende rol. 
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4. Door Het Groene Brein 
geïnitieerde programma’s
Het Groene Brein heeft, naast de eigen projecten, ook programma’s geïnitieerd 
waar anderen aan verder werken. Zo creëren we meer impact. Hier een paar 
voorbeelden. 

Duurzame businessmodellen 
NWO, MVO-Nederland en Het Groene Brein zijn in 2015 gestart met het 
onderzoeksprogramma duurzame businessmodellen (DBM). Doel hiervan is 
om een visie op en inzichten in de werking van duurzame businessmodellen te 
ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Inmiddels zijn 2 programma’s (DBM 
1 en DBM 2) hiervan in uitvoering, met in totaal 8 onderliggende projecten. 
Inmiddels zijn de eerste vijf onderzoeksprojecten afgerond. Hierover is een 
mooie publicatie uitgebracht in de vorm van een special issue van het blad P+: 
Systeem, getiteld Verander het onmogelijke.  

Gesloten kringlopen – NWO 
In 2015 heeft HGB een stevige kennisagenda circulaire economie gepresenteerd. 
Mede op basis van deze agenda is het onderzoeksprogramma Gesloten 
Kringlopen van NWO vormgegeven. In dit onderzoeksprogramma werken 
meerdere consortia aan de vormgeving van de circulaire economie.  

Circular Skills – Leren voor morgen 
Of je nou vuilnisman, meubelmaker, logistiek dienverlener, bankier of 
ambtenaar bent, in de circulaire economie zal je rol en functie veranderen. 
Er is bij de overgang naar de circulaire economie veel aandacht nodig voor de 
verandering van beroepen. Zowel door middel van bij- en omscholing als in 
de vorm van opleidingen in het reguliere onderwijs, van peuter tot postdoc. 
Dit vergt een grote inspanning van een veelheid aan partijen. Om dit tijdig en 
degelijk aan te pakken is samen met vakbonden, wetenschappers en overheden 
en idee ontwikkeld van Circular Skills. Een meerjarig programma waarin de 
samenwerking rondom nieuwe skills in de circulaire economie vorm kan krijgen. 
Dit programma wordt gesteund door de overheid en de Goldschmeding 
Foundation. Het Groene Brein is een van de initiators van dit programma. De 
uitvoering ligt bij de Coöperatie Leren voor Morgen, waarbij Het Groene Brein 
een rol heeft in de wetenschappelijke aspecten van het programma.
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FIGUUR | Screenshot van de 
Google Analytics data van de 

HGB website

Focus voor 2019 
Om de impact van het werk van Het Groene Brein te vergroten is communicatie 
een belangrijk middel. We hebben in 2019 gewerkt aan meer structuur en 
aandacht in (social) media. Met name door meer focus aan te brengen vanuit 
onze profilering. 

We hebben in 2019 diverse publicaties uitgegeven zoals rondom logistiek in 
de circulaire economie en het lectorenplatform circulaire economie. Deze 
publicaties zijn verspreid onder de doelgroep en op evenementen. Zo krijgen 
de uitkomsten van diverse trajecten een podium om een breder publiek te 
bereiken. 

In 2019 hebben we diverse communicatie-instrumenten. Van onze eigen 
website tot diverse programmawebsites en de site rondom de kenniskaarten.   

Website 
De website van Het Groene Brein wordt goed bezocht. In onderstaande figuur 
zijn de Google Analytics gegevens van 2019 (blauw) uitgezet tegen de gegevens 

Communicatie5.

Lijn 5    
Communicatie 
(Kennis en 
Media)

4-8 showcases publiceren 
Structuur en aandacht in (social) media 
Elk kwartaal een nieuwsbrief naar ons 
netwerk 

Groei en meer samenhang in social 
media 
Nieuwsbrief in december
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Met 3143 weergaven was onze Twitter 
TopTweet van 2019 de oproep voor oude 
bekers en medailles voor het maken van de 
Circular Awards trofeeën voor 2020. 

Met 1317 weergaven (ruim 4x zoveel als 
gemiddeld) is de best bekeken Update op 
LinkedIn het filmpje over Landal Greenparks 
ter promotie van de Week van de CE:  

Met 855 weergaven was de best bekeken 
post op Facebook onze oproep voor een 
medewerker rondom de Kenniskaart 
Omgevingswet: 

uit 2018 (oranje). Het aantal nieuwe gebruikers van de website was in 2019 55% 
hoger dan in 2018. We hebben afgelopen jaar bijna 14.600 unieke bezoekers 
getrokken op onze website, ruim 5000 meer dan in 2018.  

In 2019 zijn de meest bezochte pagina’s achtereenvolgens: de 1) Home pagina 
(23%), 2) Over Ons (10%), 3) Wetenschappers (8%), 4) Programma’s (6%) en 5) 
Contact (6%). 

Vooral de Week van de CE en de Circular Awards geven ons veel exposure op 
onze website en social media.  

Social Media 
Op dit moment is Het Groene Brein actief via een aantal social-mediakanalen. 
Mede dankzij het gebruik van Hootsuite als centraal punt voor het maken en 
plaatsen van sociaal-mediaberichten op de verschillende kanalen is het gebruik 
van social media in het Het Groene Brein team toegenomen. Onderstaande 
tabel geeft het aantal volgers weer op de verschillende social media van Het 
Groene Brein: 

 

Aantal volgers 01.2016 01.2017 01.2018 01.2019 01.2020

Twitter profiel 2.559 3.640 4.482 4.844 5.036

LinkedIn Bedrijfspagina 0 0 10 242 657

HGB Facebookgroup 0 877 1.006 1.070 1.082
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Showcases en nieuwsbrief 
De showcases op de website en de nieuwsbrief hebben we in 2019 minder 
opgepakt dan beoogd. Het staat nu wel op de radar en in 2020 gaan we hiermee 
aan de slag.  

In december 2019 hebben we wel een nieuwsbrief verstuurd naar alle leden van 
Het Groene Brein. Hierin blikten we terug op 2019 en vooruit naar de plannen 
voor 2020 en de Communities of Science. 

 

Netwerkbijeenkomst 
Op 6 november bestond Het Groene Brein 7 jaar, wat we vierden met een 
netwerkbijeenkomst met de leden. We vierden de successen van de afgelopen 
jaren, wetenschappers gaven pitches en dachten mee over de nieuwe strategie 
voor Communities of Science. Het zorgde voor binding van de leden en gaf 
energie en richting. Ook in de ledenenquête gaven de leden aan dat ze deze 
binding waarderen. We gaan dus vanaf 2020 vaker netwerkbijeenkomsten 
organiseren, waarin we met de leden willen werken aan concrete vraagstukken 
en thema’s. 

Karen Maas: “Het is fantastisch hoe Het Groene Brein wetenschappers bij elkaar 
brengt om zo de impact van al ons werk te vergroten en de relevantie voor de 
praktijk te versterken.”

Karen Maas, 
bijzonder 

hoogleraar 
Accounting en 
duurzaamheid 
aan de Open 
Universiteit, 

wetenschappelijk 
directeur van 
Impact Centre 

Erasmus (ICE) en 
lid van de Raad van 

Toezicht van Het 
Groene Brein.
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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 2019 was de omzet van HGB € 1.264.957,-. De begrote omzet was € 1.119.000. 
De gerealiseerde omzet was dus € 145.957,- hoger dan begroot. Dit komt met 
name door een aantal extra programma’s die zijn gestart en de afronding van 
het programma Nederland Circulair.  

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 2019 geen basis-subsidie 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 2019 was het netto resultaat € 14.057,- Dit netto resultaat wordt ingezet als 
buffer, zodat het eigen vermogen van HGB groeit. Op 31 december 2019 is het 
eigen vermogen van HGB vastgesteld op € 76.187,- 

Totale omzet 2019 € 1.264.957,-

Kosten van programma’s (inhuur 
derden)

€ 711.459,-

Lasten HGB (salaris en overige 
kosten)

€ 539.295,-

Netto resultaat 2019  € 14.057,-

Financiëring6.
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FIGUUR | Overzicht omzet x1000 van Het Groene Brein per 
jaar

FIGUUR | Overzicht van de buffer x1000 van Het Groene Brein 
per jaar



38

Het Groene Brein bestond op 2 november 2019 zeven jaar. Dat hebben we 
goed gevierd op een bijeenkomst met ons netwerk. In deze zeven jaar heeft 
Het Groene Brein een stevig netwerk opgebouwd binnen de wetenschap, de 
overheid en het bedrijfsleven, waarin we als onafhankelijke en betrouwbare 
partner werken aan concrete projecten en programma’s. Om zo met inzet 
vanuit de wetenschap bij te dragen aan de realisatie van de nieuwe economie. 
Zowel met concrete doe-projecten als met visionaire trajecten. Hiermee laten 
we zien hoe de toekomst er uit kan zien, en realiseren we deze toekomst ook 
direct in de praktijk.  

Partners uit zowel bedrijfsleven, overheid als wetenschap geven aan deze 
hands-on mentaliteit gecombineerd met een aanpak op visie-niveau te 
waarderen. We leunen hierbij zwaar op de wetenschappers uit het netwerk van 
Het Groene Brein. Hierbij spreken wij dan ook nogmaals onze waardering uit 
voor de inzet van de leden van Het Groene Brein. Verassend praktisch, altijd 
op basis van facts en figures. Goed onderbouwd en concreet. Steeds opnieuw 
brengen wetenschappers in interdisciplinaire teams de nieuwe economie in de 
praktijk. Dank!   

Inzet op grotere trajecten 
We zien dat we, in tegenstelling tot vorige jaren, meer inzetten op grotere 
projecten. We kenden de start van het Versnellingshuis en werkten aan de 
Transitieagenda Consumptiegoederen, regeneratieve landbouw en de Dutch 
Circular Textile Valley.   

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 
er kennis en netwerk wordt opgebouwd. Zo is HGB inmiddels ervaren en sterk 
betrokken in het thema circulaire economie.  

Evaluatie en blik vooruit 
In 2019 hebben we met onze leden geëvalueerd. Wat gaat goed en wat gaat 
minder goed bij Het Groene Brein? De grote lijnen hierbij zijn dat de leden 
bijzonder enthousiast zijn over de aanpak. Met relatief weinig tijd wordt veel 
bereikt. Er kwamen drie punten van aandacht naar voren. Punten die beter 
kunnen. 

De eerste is gericht op netwerkvorming. Doordat we als Het Groene Brein vooral 
werken in projecten en programma’s is er weinig aandacht voor de algemenere 
netwerkvorming. Veel leden riepen ons dan ook op om jaarlijks een of twee 
netwerkevents te organiseren.  

Het tweede punt is gericht op de doorwerking van de resultaten in de 
wetenschap. Doordat we nu na het werken aan een case snel doorgaan met 
de volgende is er weinig aandacht voor de rode lijnen die uit meerdere cases 
komen. Op basis van deze input hebben we in 2019 met vele partijen het 

Conclusies7.
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concept van de Community of Science uitgewerkt. 

Het derde punt is gericht op de communicatie. De terugkoppeling van de aanpak 
is niet altijd duidelijk en blijft soms achterwege. Ook onze communicatie naar 
buiten kan wel beter. 

Kortom, drie heldere punten die we in 2020 verder oppakken en concreet 
maken. In het jaarplan van 2020 zijn deze punten uitgewerkt. We organiseren 
in 2020 twee netwerkbijeenkomsten. En we starten een aantal Communities of 
Science. Zo zijn begin 2020 al twee Communities of Science gestart: 

• Communitiy of Science Sociale Innovatie voor de Circulaire Economie  
• Community of Science Circulair Textiel 

We zetten op alle drie de punten sterk in. Zodat we samen met onze leden, 
ook de komende jaren, blijven werken aan onze missie: het versnellen van 
de transitie naar een nieuwe economie door de kracht van de wetenschap te 
ontsluiten. 

Trots 
We zijn als Het Groene Brein erg trots op wat we bereikt hebben. Een aantal 
zaken kan beter, maar helder is dat we als onafhankelijke stichting veel bereiken. 
Zo hebben we ook in 2019 weer bijgedragen aan het realiseren van de nieuwe 
economie in de praktijk door de kracht van de wetenschap te verbinden aan de 
praktijk. 




