23-11-2022

Internationalisering

Het programma start om 15.00 uur
• Zet uw camera en microfoon uit.
• Stel uw vragen via de chat.
• Neemt u deel aan de discussie? Dan graag
camera en microfoon aan.
• We gebruiken Mentimeter. Log alvast in op
menti.com met code 8167 7401
• Vragen die niet terugkomen in de chat
worden na afloop beantwoord.
• U ontvangt links naar de presentaties.
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Welkom bij het Kenniscafé Internationaal
“PPS ontwikkeling NL-Verenigde Staten”
23 november 2023
Gert Stiekema –
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
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Regelingen

De MIT stimuleert innovatie bij
het midden- en kleinbedrijf over
regiogrenzen heen. Instrumenten:
kennisvouchers en haalbaarheidsen R&D-samenwerkingsprojecten.

Jaarlijkse call voor
onderzoeksprojecten waarin
bedrijven,
brancheorganisaties, NGO’s
en publieke organisaties met
erkende
onderzoeksorganisaties
samenwerken.

Met SMP worden mkb-ers uit de
tuinbouw- en agrifoodsector
ondersteund bij de opstart van
innovatieve, internationale
samenwerkingsverbanden waarin de
vorming van een consortium centraal
staat.
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Diverse internationale
regelingen voor het
MKB in Nederland

De NWO is de nationale
Nederlandse
wetenschapsfinancier en
heeft tot taak het
wetenschappelijke
onderzoek in Nederland te
bevorderen.
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Internationaal
De werklijn internationalisering richt zich op
stimuleren van internationale
innovatiesamenwerking binnen de EU en
daarbuiten, op de export van onze kennis en
technologie en het leveren van een bijdrage aan
voedselzekerheid, duurzame voedselsystemen en
een groene leefomgeving wereldwijd.
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“High tech to feed the world”
Publiek private Innovatie
samenwerking in Agtech

Willemien van Asselt
Topsector Agri&Food
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Karen Ross bezoekt
Nederland – eerste
Letter of intent (LOI)

2015/2016 Van Dam:

Martijn van Dam
bezoekt
Californië

NL Innovatiemissie

2015

November 2016

Maart 2018

Identifcatie van samenwerkingsthema’s:
-Agtech
-Water
-Climate
-Foodtech

Bezoek opgevolgd door verschillende webinars:
Saline Agriculture
Dairy Farming
Soil Management
Greenhouse Horticulture
Manure Management

Identiferen van Smart Food production crossover: robotics, ICT + agri

NL Fact Finding Trip

CA Fact Finding missie

Jul - Aug 2018

December 2018

Diepere verkenning van Californië AgFoodTech
ecosystem

Market study voor het vaststellen van
samenwerkingskansen

“The Dutch Agrifood sector is one of the most productive in the world. With the
application of the newest innovations from High tech and ICT we can maintain
and event enhance our position as global leader”
2019

“In the future we will not only have to be one of the largest
exporters of food but also of Knowledge and Technology

Januari 2019
Januari 2019

“Technological innovations have the ability to transform
every link in the food chain, from seed to fork”.

Maart 2019
Maart 2019

CA roadmapping
visit to NL

However……What is our proposition?

Januari 2020
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World Ag Show
Tulare
Visit CDFA

WTFRC & WSDA
bezoekt NL

IIFH in Davis
Indoor Ag Con Las
Vegas

Mei 2019

GES2019 The
Hague

Juli 2019

Fruit automation factfinding Eerst onderzoeksproject
project WUR and WTFRC
in CA & WA
LOI @ CES in Fresno
Greenhouse round table in
Factfinding
NL

September 2019

3 webinars on collaboration, fruit and
controlled environment growing

Online workshops Fruit
Orchard of the Future thema’s

Mei-Juni 2020

Jul-Aug-Sept 2020

November 2019
The Next Fruit 4.0
proposal and approval of
WTFRC contribution

Oktober- December 2020
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Innovatietrajecten (LNV)
 Met deze trajecten promoten we Nederland als innovatieland
 Langetermijntrajecten (2-3 jaar), op maat en flexibel (ook inkomend),
Gezamenlijke vermarkting binnen drie jaar
 Inhoudelijke focus op sub-thema en technologie. Qua markten sterke
focus op andere innovatieve frontrunners waar vaak ook het Innovatie
Attache netwerk of NWO actief is
 Innovatiemissies met kleiner (6-18) aantal deelnemers vanuit technologie
MKB, kennisinstellingen en eventueel branche, geen high level
 Verbinden Triple helix aan beide kanten centraal, helpen topsectoren bij
het uitrollen van de internationale agenda
 Pre competitief : van toegepast onderzoek – naar technologieontwikkeling
(R&D) – technologietransfer
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Van G2G naar
PPP: Innovatie
missie

G2G Letter of Intent

In total 18 companies involved, TU Delft
(robovalley) and IMEC on research side
Roadshow : get to know possible partners
and see with own eyes current state of play
in California in AGTECH
Mission resulted in MOU FME with farmers
organization and core group from both sides
Most likely application for seed money
project for deep dive in Fruit
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Ervaringen startfase PPS
• Belangrijk is meerjarige insteek vanaf de start – geen hit en run maar werk vanaf de start aan/
vanuit gezamenlijke agenda!!
• Wees helder naar deelnemers over innovatie insteek - nodig gericht deelnemers uit en durf ook
te experimenteren qua aanpak proces
• Onderschat niet de tijd die het kost voor opbouwen gelijkwaardig partnerschap op inhoud –
neem ruimte voor over en weer bezoeken en vinden van de clusters aan beide kanten waarmee
het echt kan gaan vliegen. NB: private sector moet gaan instappen in vinden van juiste
partners en vragende partij
• Groot voordeel als je door kunt bouwen op sterke en actieve G2G-relatie
• Samenwerking tussen landbouwraad en innovatie raad was hier de sleutel – breng technologie
en landbouwnetwerk bij elkaar in langetermijnaanpak
• Er zijn niet veel instrumentarium voor opstarten programmatische innovatie samenwerking met
high income markten: beleid heeft sterke focus op projecten, korte termijn KPI’s binnen 1 jaar
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