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1. HET GROENE BREIN: WAAR WE VOOR STAAN
Onze visie is dat we samenleven in een wereld waarin wordt voorzien in de behoefte van ieder van ons, zonder
onze leefomgeving uit te putten. In deze samenleving creëert een nieuwe economie waarde op economisch,
ecologisch én sociaal vlak.
We leven in een maatschappij waar wetenschap, bedrijfsleven en overheid op een structurele manier
samenwerken om problemen op systeemniveau (problemen die grens-, sector- en discipline overschrijdend zijn),
zoals luchtvervuiling of voedsel- tekorten, op te lossen.
Onze missie is om de transitie naar een nieuwe economie te versnellen door de kracht van de wetenschap te
ontsluiten.
Hierin worden wij gedreven door onze drie kernwaarden:
• 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.

2. STRATEGIE
Het Groene Brein richt zich op de lange termijn (10 jaar) op het versnellen van de transitie naar een nieuwe,
inclusieve en duurzame economie door de kracht van wetenschap te ontsluiten.
In 2020 hebben wij ons gericht op drie werklijnen:
1. Het aanjagen van structurele integrale samenwerking
2. Het beïnvloeden van randvoorwaarden
3. Het actief positioneren en betrekken van haar netwerk.
In 2020 is hard gewerkt om een aantal grotere programma’s rondom bovenstaande indeling op te zetten.
Middels onze activiteiten geven wij invulling aan de drie werklijnen welke bijdragen aan het versnellen van de
transitie naar een nieuwe economie. We hebben gewerkt aan structurele integrale samenwerking, structurele
beïnvloeding van de randvoorwaarden en netwerkbeheer en positionering.
In onze projecten is samen met anderen, intensief gewerkt aan de nieuwe economie en staat een trans- en
interdisciplinaire aanpak centraal met een essentiële rol voor wetenschappers. Het Groene Brein heeft hierin
de rol als initiator, verbinder en matchmaker heeft. Per project worden partners gevonden die het een 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.

Behaalde resultaten 2020 lijn 1: Structurele integrale samenwerking
•
•
•
•
•
•

Opzet van vijf Communities of Science rondom vijf deelonderwerpen
Een netwerk van wetenschappers en experts uit de praktijk met relevante kennis, ervaring én een gedeelde
missie, samen te brengen onder de vlag van Communities of Science
Ruimte te faciliteren voor kruisbestuiving zodat het onderzoek van de subgroepen door de bredere
community aangescherpt en verrijkt kan worden
Het starten van impactmeting om in de toekomst beter zicht te krijgen of de missie van Het Groene Brein
met de huidige activiteiten goed nagejaagd wordt
Het voortzetten van het lectoren platform
Aansluiten bij de Transitieagenda Consumptiegoederen

Behaalde resultaten 2020 lijn 2: Beïnvloeding randvoorwaarden
•
•
•

Financiering voor (een) Community of Science verzekeren
Voortzetten deelname aan Dutch Circular Textile Valley en Het Versnellingshuis Nederland Circulair!
Deelname aan de transitieagenda Consumptiegoederen

Behaalde resultaten 2020 lijn 3 : Netwerkbeheer en Positionering
•
•
•
•

Benoeming team netwerk voor versterking netwerkbeheer
Meer en betere communicatie met ons wetenschappelijke netwerk
Elk kwartaal een nieuwsbrief naar ons netwerk
Nadruk op en versterking van thought leadership rol middels actieve social media kanalen

•

Start gemaakt aan heldere proposities richting directe doelgroepen

Een uitgebreide indruk en reflectie van de activiteiten van Het Groene Brein van 2020 is te vinden in
het Jaarverslag 2020.

4. 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 2020 als volgt uit.

Statutaire Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Het Groene Brein bestaat eind 2020 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 – Herman Mulder is medeoprichter en bestuursvoorzitter van SDG Nederland en van
de True Price/Impact Economy Foundation. Hij is daarnaast o.m. bestuurslid bij Nyenrode Corporate
Governance Institute en NCDO.
• Karen Maas – Karen Maas is bijzonder hoogleraar Accounting en duurzaamheid aan de Open
Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus (ICE).
• Maria van der Heijden – Directeur-bestuurder MVO Nederland

•

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). 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.

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 2020 heeft Het Groene Brein de volgende medewerkers in dienst:
• Antoine Heideveld, Directeur-bestuurder
• Sarah Herforth, Marketing- en communicatie coördinator
• Mark Beumer, Programmamanager
• Colette van der Minne, Programmamanager
• Roos Janssen, Programmamanager
• Jan Heijns, Programmamanager
• Chris van Assen, Programmamanager
Dianne de Fijter, Programmamanager
• Marjolijn de Boer, Programmamanager
• Mara Haverkort, Programmamanager
• Lucia Zuiderwijk, Team Driver Community Sociaal Circulair
• Sabine Oude Avenhuis, Team Driver Community Sociaal Circulair
• Nina van Tilburg, Team Driver Community Sociaal Circulair

Personeel extern
Algemene stelregel bij Het Groene Brein is dat we activiteiten zo veel mogelijk met leden van ons netwerk en
met samenwerkingspartners 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. Zodat we in projecten en
programma’s altijd over de juiste samenstelling van het team beschikken. Zowel op het vlak van kennis,
vaardigheden en netwerken.
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.

5. FINANCIEEL
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 2020 was de omzet van HGB € 1.107.224,-. De begrote omzet was 1.065.000. De gerealiseerde omzet was dus
42.224,- hoger dan begroot. Dit komt met name door een aantal extra programma’s die zijn gestart.
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 2020 geen basis-subsidie
of lidmaatschapsgelden ontvangen.
Uit de cijfers is ook af te lezen dat HGB bijna 50% van de inkomende middelen uitbesteed aan derden, conform
de door HGB gekozen werkwijze om samen met andere partijen impact te realiseren.
2020 was het netto resultaat helaas negatief: € -4.503,- De reden hiervoor is zowel de extra kosten vanwege de
Corona-maatregelen als tegenvallers bij de afrekening van enkele programma’s. Dit negatieve nettoresultaat
wordt geput uit de opgebouwde buffer. Hierdoor neemt het eigen vermogen van HGB af. Op 31 december is

het eigen vermogen van HGB vastgesteld op € 71.684,-

Samenvatting financiën 2020
Totaal omzet 2020
Kosten van programma’s (inhuur derden)
Lasten HGB (salaris en overige kosten)
Netto resultaat 2018

1.107.224
501.810
609.559
- 4.503

Voor de uitgebreide toelichting verwijzen we naar het financiële jaarverslag van 2020.

