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1. Visie, doelstelling en Werkwijze
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.

Werkwijze
Om te werken aan onze visie hebben we wetenschappers met een grote mate van disciplinaire
expertise gevraagd om op persoonlijke titel lid te worden van ons netwerk. Inmiddels zijn ruim 150
wetenschappers afkomstig van bijna alle Nederlandse universiteiten, 16 hogescholen en vanuit alle
denkbare disciplines die van belang zijn voor de SDGs. 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.
In 2019 maakte Het Groene Brein een verandering door van een focus op vele kleinschalige projecten
en vragen, naar meer grotere en langjarige projecten. Ook is 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. 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.

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.

Kernwaarden
Het Groene Brein is:
•

•

•

Onafhankelijk: We bieden een neutraal speelveld, waarin we zonder financiële
belangenoplossingen 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.

2. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2019 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 worden partners gevonden die het grootste deel
van de projectuitvoering ter hand nemen.
Op die manier bereiken we veel impact, en blijven we dicht bij onze eigen kracht: verbinden,
interdisciplinaire en intersectorale samenwerking, opgezet vanuit een heldere visie.
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling sinds de oprichting op 6 november 2012 op hoofdlijnen
weergegeven.
eind 2013
Omzet (€)
€ 50.000
Projecten
5
projecten
Wetenschappers 50
lid

Eind 2019
€ 1.267.957

60 (grotere)
projecten
151

Een uitgebreide indruk en reflectie van de activiteiten van Het Groene Brein van 2019 is te vinden in
het Jaarverslag 2019.

3. Governance
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.

Statutaire Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Het Groene Brein bestaat uit de volgende personen:
•

Marko Hekkert (voorzitter) – Hoogleraar Innovatiewetenschappen Universiteit Utrecht, directeur van
het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en voorzitter van de sectie
Innovatiewetenschappen
• Herman Mulder – Medeoprichter en Bestuursvoorzitter SDG Charter, Bestuurslid Nyenrode Corporate
Governance Institute en NCDO
• Karen Maas – bijzonder hoogleraar Accounting en duurzaamheid aan de Open Universiteit en
wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus (ICE).
• Directeur Impact Centre Erasmus
• Maria van der Heijden – Directeur-bestuurder MVO Nederland
• Rob Hamer – Buitengewoon hoogleraar Wageningen University, VP R&D Discover Foods/Director
Unilever R&D Vlaardingen

Volgens afspraak ontvangen leden van de Raad van Toezicht bezoldiging. Deze vergoeding bestaat uit
vacatiegelden en een onkostenvergoeding. Het Groene Brein volgt de bedragen zoals genoemd in
het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en commissies.

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

Personeel extern
Algemene stelregel bij HGB is dat we activiteiten zo veel mogelijk met leden van ons netwerk
uitvoeren. Dit betekent onder meer dat er zoveel mogelijk mensen van buiten worden betrokken en
zo nodig inhuur om activiteiten mee vorm te geven. Op dit moment zijn er, naast de leden van HGB,
diverse externen betrokken bij de uitvoer van activiteiten van HGB.
•
•
•
•
•

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 performancebased contract opgesteld (afspraken over gewenste output en
impact en het afgesproken bedrag). Contract wordt pas getekend als benodigde financiën formeel
zijn geregeld.

4. Financieel
De eerste jaren van haar bestaan werd Het Groene Brein deels financieel ondersteund door
verschillende partijen die de missie van HGB steunen. Financieel is altijd de wens geweest om zoveel
mogelijk projectfinanciering te krijgen om op die manier zelfstandig te kunnen opereren. Dit is al
enkele jaren het geval. We worden regelmatig benaderd om deel te nemen in projecten of om
projecten te initiëren en te coördineren. Projectfinanciering komt onder meer van bedrijven,
ministeries en NWO.
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.
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,-

Voor de uitgebreide toelichting verwijzen we naar het financiële jaarverslag 2019.

