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Nieuwsbrief Topsector T&U
Programmeringsproces 2014 DLO afgerond
Het ministerie van Economische Zaken heeft 17 mln. euro aan onderzoekscapaciteit van
DLO onder de inhoudelijke regie van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen gebracht
binnen het Topsectorenbeleid. De DLO onderzoekscapaciteit die aan de Topsector is
toegewezen, bestaat voor een groot gedeelte uit meerjarige onderzoeksprojecten. Met het
ministerie van EZ is afgesproken om circa 25% van deze onderzoekscapaciteit jaarlijks te
laten vrijvallen.
In navolging van 2012 is ook in 2013 een call uitgeschreven om tot het besluit te komen
over de inzet van DLO capaciteit voor de nieuwe PPS’en (Publiek Private Samenwerking).
De beschikbare onderzoekscapaciteit werd door de vele aanvragen ruim overschreden.
Er zijn 74 projectvoorstellen verder uitgewerkt en door een onafhankelijke reviewcommissie
beoordeeld. Door de TKI besturen is een advies voorbereid voor de T&U-Board die besloten
heeft dat 21 voorstellen, voor een totaalbedrag van 3.104.500 euro (publieke bijdrage), als
definitief ingediende PPS passen binnen het innovatiecontract (Uitvoeringsagenda 20122016).
De projectvoorstellen zijn beoordeeld op de volgende aspecten:
1. Is het voorstel vernieuwend / innovatief
2. Heeft het voorstel impact op doelen van het Innovatie Contract
a. Economisch perspectief
b. Maatschappelijke relevantie
c. Wetenschappelijk relevant en bijdrage kennisinfrastructuur
3. Kwaliteit van het voorstel en het consortium
De T&U-Board streeft naar vernieuwing conform de Uitvoeringsagenda 2012-2016. Naast
ranking uit de review, spelen ook private inzet en een evenwichtig onderzoekportfolio een
belangrijke rol. Aan de minister van Economische Zaken is in een brief gevraagd het besluit

van de T&U-Board over te nemen en de uitvoering in werking te zetten.

Projectsamenvattingen uit eerste MIT
beschikbaar
Topsector T&U kiest in 2013 voor
de ondersteuning aan (MKB-)bedrijven via
de MKB-innovatiestimulering Topsectoren
(MIT-regeling). De activiteiten van de
bedrijven moeten passen binnen één van de
Innovatiethema’s van de topsector. De
openbare samenvattingen van projecten die
gehonoreerd zijn in de eerste tranche MIT
zijn gereed. De beoordeling van de tweede
tranche loopt nog, zodra daar meer over
bekend is, informeren wij u hierover via
www. topsectorTU.nl.
Begin 2014 zal de MIT opnieuw worden
opgesteld. Zodra hierover definitief meer
bekend is, volgt nadere informatie; via
www.topsectorTU.nl en via de website van
agentschap NL.

Ondertekening overeenkomst
Indonesië en Greenport Holland
Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) is
samen met premier Rutte en minister
Ploumen (Buitenlandse Handel) met het
Nederlandse bedrijfsleven in november op
handelsmissie geweest in Indonesië. Het
was de grootste handelsmissie ooit, met
meer dan honderd deelnemende bedrijven.
De economie van Indonesië groeit flink, en
er liggen dus veel kansen voor het
Nederlands bedrijfsleven. Ook voor de
Nederlandse tuinbouw. Tijdens het bezoek
heeft Dijksma een overeenkomst getekend
tussen Indonesië en Greenport Holland.

Lees hier het volledige artikel.

Innovatiemakelaars aan de slag
TKI Tuinbouw (Topconsortium voor Kennis en
Innovatie) zet innovatiemakelaars in om ondernemers
te ondersteunen bij het opzetten van innovatie-,
valorisatie- en onderzoeksprojecten. De
innovatiemakelaars weten de weg naar relevante
regelingen voor het MKB. Ondernemers moeten wel
zelf het initiatef nemen, de innovatiemakelaars geven
advies en ondersteuning. Kijk hier wie de
Innovatiemakelaars zijn en wat ze voor u kunnen
doen.

Nieuwe flyer voor Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
De Topsector T&U heeft een nieuwe flyer gepresenteerd:
Wereldoplossingen voor werelduitdagingen. Wat zijn de cijfers van
de topsector, hoe bouwt de topsector verder aan het uitbouwen van
zijn toppositie, hoe gaat de sector om met toekomstige uitdagingen
etc? U leest het in de flyer Wereldoplossingen voor
werelduitdagingen.

Nieuws vanuit de Human Capital Agenda
Centrum voor Innovatief Vakmanschap
presenteert plannen voor Meetingpoints
De conceptplannen van alle Meetingpoints van het
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen (CIV T&U) zijn uitgewerkt en
staan op www.civtu.nl. In Nederland zijn er in totaal
acht meetingpoints; in Aalsmeer, Barendrecht,
Bleiswijk, Breda, Hoorn, Venlo, Westland en Zwolle.
Klik op het betreffende meetingpoint om het
businessplan voor 2014 te bekijken.

Expert Ontwikkel teams omschrijven beroepssituaties
Steeds meer Expert Ontwikkel Teams (EOTs) van het CIV T&U
hebben ieder binnen hun kennisgebied de beroepssituatie
beschreven voor de ontwikkeling van mbo-onderwijscontent. Het zijn
beroepssituaties toegespitst op Techniek, Biobased Economy en
Telen op Afstand. Bekijk ze allemaal op www.civtu.nl. U kunt
daar ook opmerkingen en suggesties op de beschreven
beroepssituaties achterlaten.

Convenant HCA Betuwse Bloem
ondertekend
Greenport Betuwse Bloem, LTO-Noord
Gelderland, Helicon Opleidingen en de
samenwerkende gemeenten,
onderwijsinstellingen en arbeidsmarkt in het
Rivierenland hebben in december het
convenant HCA Betuwse Bloem
ondertekend. Tuinbouwbedrijven in het
Gelders Rivierengebied willen internationaal
een sterkere positie verwerven als
innovatieve tuinbouwregio. Het realiseren
van deze ambitie staat of valt met het
vakmanschap van de ondernemers en hun
medewerkers.
Lees hier het volledige artikel.

De T&U-Board wenst u een voorspoedig 2014!
Loek Hermans namens bedrijfsleven (Greenport Holland)
JanWillem Breukink namens MKB (INCOTEC)
Ernst van den Ende namens de kennisinstellingen (WUR
Wageningen)
Hans Hoogeveen namens de overheid (Ministerie EZ)

