
Dit proces doen we met elkaar. Want voor iedereen uit de sector is innoveren 
belangrijk, en daar is onderzoek voor nodig. Zo werken we samen aan een 
duurzame en economisch sterke sector.

Wil je ook actief bijdragen of heb je een idee voor een onderzoek? 
Laat het weten aan jouw landelijke gewascommissie of via 
www.kennisinjekas.nl/uw-idee-voor-innovatieonderzoek

Besluitvormingsproces
onderzoeksprojecten
Om onze concurrentiepositie te behouden, is het belangrijk 
dat de glastuinbouwsector innoveert. Daarom investeert
Stichting Kennis In Je Kas (KijK) in gewasoverstijgend 
onderzoek. De Programmaraad coordineert samen met de 
drie ondernemersgroepen van Kas als Energiebron,
Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in
Plantgezondheid de besluitvorming over het onderzoek.

Dit is een uitgebreid proces met betrokkenen uit de hele 
sector.

Ideeën verzamelen
Elk thema heeft een eigen onderzoeksprogramma. Daarin 
staat in grote lijnen wat de doelstellingen van het thema zijn 
voor de aankomende tijd. Op basis daarvan verzamelen de 
ondernemersgroepen elk jaar ideeën en wensen bij de 
landelijke gewascommissies.

Beoordeling LNV
Bij Kas als Energiebron werkt het net iets 
anders. Hier zit ook LNV aan tafel om te 
beslissen welke projecten uitgevoerd worden. 
De ondernemersgroep brengt in zo’n geval nog 
steeds een advies uit. En LNV neemt - net als 
de Programmaraad - een definitief besluit, 
waarbij ze af kan wijken van het advies.

Uitvoering en begeleiding
Kennisinstellingen voeren de geselecteerde projecten uit.
Hierbij is altijd een begeleidingscommissie betrokken, die
bestaat uit telers en netwerkcoördinator van KijK.
De voortgang wordt gepubliceerd op de website van KijK
en die van de onderzoeksprogramma’s zelf.

Evaluatie en Kennis delen
Als een onderzoek is afgerond worden de conclusies van
het onderzoek gedeeld met de hele sector. Bijvoorbeeld via
kennisinjekas.nl of in bijeenkomsten. En overgebleven of
nieuwe vragen kunnen weer gebruikt worden voor nieuwe
onderzoeken!

Projectvoorstel
De ondernemersgroepen vragen aan de kennisinstellingen
om de ideeën uit te werken in projectvoorstellen. Meestal is
dat één keer per jaar, soms vaker.

Beoordeling Ondernemersgroep
De ondernemersgroepen beoordelen de projectvoorstellen.
Ze kijken bijvoorbeeld of het onderzoek gewasoverstijgend
is en of het binnen de doelstellingen van hun programma
past. Ze geven uiteindelijk een positief of negatief advies op
het voorstel. Dat advies gaat naar de Programmaraad.

Beoordeling Programmaraad
De Programmaraad doet een tweede check: voldoet het 
voorstel echt aan alle eisen? Als de Programmaraad het niet 
eens is met het advies, moet ze dit goed onderbouwen. 
De ondernemersgroep kan zijn advies dan herzien en 
nogmaals indienen. Als een project doorgaat, wordt de 
financiële inleg van KijK door de overheid verdubbeld.


