
 

Betrokkenheid praktijk bij het onderzoek (cyclus) 

 
Dit is een gestileerde weergave van de cyclus en aansturing vanuit de praktijk van onderzoekspro-
jecten in het programma Kas als Energiebron. Twee kernelementen:  
 
(1) een planmatige aanpak en  
(2) praktijkgestuurd.  
 
Zie toelichting op de volgende pagina.



 

   

 

Vertrekpunt/ Ideeën voor onderzoek 
 
Energiedoelen en ambities sector 
Stand van kennis en techniek 

- Onderzoek ideeën van gewascommissies/coöp. 
- Input vanuit begeleidingscommissies onderzoek 
- Bijeenkomst met stakeholders 
- Input vanuit projectteam KaE 

  

Projectcall  
 
Ontwikkeldoelen en kennisvragen, 
veelal wel vrij breed geformuleerd. 
 

 Voorjaar grote call gericht op 
honorering in juni en oktober;  

 Najaar herhalingscall gericht 
op honorering februari 

- Projectteam KaE verwerkt input in een call. Terugkop-
peling naar gewascommissies/coöp. 

- Advies Ondernemersgroep KaE aan MT KaE  
- MT KaE stelt inhoud call vast 
- Call gaat breed uit naar kennisinstellingen. Betreft 

WUR, private partijen als GreenQ-DLV, Plant Lighting, 
Demokwekerij/ Zwaagdijk, adviesbureaus. Kortom par-
tijen waarvan we verwachten dat ze inbreng kunnen 
hebben op de gestelde onderzoeksvragen  

  

Indicaties 
 
Project ideeën op 1 A4 
 

- Kennisinstellingen dienen ideeën in, zijn soms al kort-
gesloten met de praktijk 

- Projectteam KaE selecteert op basis van inhoud, draag-
vlak (check bij praktijk), urgentie en laat kennisinstel-
ling offerte uitwerken 

- Deel indicaties wordt afgewezen of doorgeschoven; de 
Ondernemersgroep KaE toetst de keuzes 

  

Projectvoorstellen/offertes 
 

- Projectteam KaE overlegt met indiener; leidt tot def.  
voorstel; daarin altijd draagvlak praktijk. 

- Afstemming met gewascommissies. Offerte komt niet 
uit de lucht vallen, want komt voort uit de eerdere 
stappen. Uitzonderingen: als er een goed idee binnen-
komt dat niet in de call stond, of een wat algemener 
project waarin een bepaald gewas als voorbeeld is ge-
kozen 

- Projectteam KaE geeft pre-advies, waarbij nogmaals 
het draagvlak wordt benoemd en getoetst. 

- Ondernemersgroep KaE geeft advies aan de financiers  

  

Besluitvorming en honorering 
 

- Besluit financiers (EZ of Programmafonds) 
- Indien nodig bespreking en beslissing in MT KaE 
- Honoreringsbrief conform afgesproken leveringsvoor-

waarden 

  

Uitvoering projecten 
 

- Begeleidingscommissie (week/maandgroep) 
- Bijeenkomsten kennisuitwisseling 
- Berichten, artikelen, blogs over voortgang  

  

Afronding en evaluatie projecten 
 

- Benutten in gewas- of themabijeenkomsten 
- Publicatie (in afstemming met begeleidingscommissie) 
- Opnemen in cursus HNT (indien relevant) 
- Terugkoppeling als input volgende projectcall 

 


