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Kennis & Innovatie Impuls geeft

praktische antwoorden op belang-

rijke kennisvragen, ondersteunt 

bij het realiseren van succesvolle 

innovaties en gekwalificeerde 

medewerkers.

   Voor en door  
    boomKwekers Groei door kennis  

   en vernieuwing
kennis delen dak- en gevelgroen
Masterclass Boomkwekerij
a g r o l o g i s t i e k
effectieve wateropslag gezond gewas
twee weten meer dan één
oplossing baggerproblematiek

vooruit door scholing duurzaamheid

gietwater waterkwaliteit

website

 www.kennisinnovatieimpuls.nl
De website van Kennis & Innovatie Impuls groeit  
langzaam uit tot hét kennisportaal voor de boomkweker.  
U vindt er het laatste nieuws, de agenda en verslagen van 
de bijeenkomsten. Op de website is veel praktische kennis 
beschikbaar, zoals de kennisdossiers. Alle kennis op één 
plaats over bijvoorbeeld gietwater, watergeeftechnniek,  
waterkwantiteit EC-Metingen en agrologistiek. Uiteindelijk 
komen er minimaal 20 kennisdossiers online. Heeft u 
ideeën, laat het ons weten.
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Een kennisintensieve sec-
tor als de boom kwekerij 
staat of valt met goed 
opgeleide medewerkers. 
Daarnaast vraagt schaal-
vergroting om meer en 
anders opgeleid personeel. 
In de Onderwijs Accelera-

tor werkt Kennis & Innovatie Impuls aan een gezonde 
arbeidsmarkt waar genoeg medewerkers een juiste 
opleiding hebben voor de beschikbare functies.

Nieuwe medewerkers in de sector
De sector staat te springen om extra medewerkers. 
Samen met het UWV en gemeenten helpt Kennis & 
Innovatie Impuls om mensen die in de regio wonen en 
geen werk hebben te interesseren voor het werken in de 
branche. Door een trainingstraject en het laten wennen 
aan het werken bij boomkwekers is het gelukt mensen 
te vinden die met ambitie aan de slag zijn gegaan.

Medewerkers verder opgeleid
De nieuwe Masterclass Boomkwekerij scherpt de 
vakbekwaamheid van medewerkers verder aan.  
De deelnemers krijgen onderwijs over de praktische 
aspecten van de voorbereiding van de teelt tot en  
met het oogsten, sorteren, verpakken en bewaren  
van producten. Een tweede reeks masterclasses is  
gericht op scholing van het middenkader. 

Managementvaardigheden voor ondernemers
Ondernemers moeten steeds meer kennis van P&O, 
financiën en marketing hebben. Kennis & Innovatie 
Impuls werkt aan een ‘Leergang Ondernemerschap’ 
die de ondernemers voorziet van alle kennis om 
slagvaardig te kunnen blijven opereren.

Niet alleen nieuwe kennis, ook bestaande kennis kan 
ondernemers helpen verder te komen. Kennis &  
Innovatie Impuls organiseert regelmatig themabijeen-
komsten. Boomkwekers, toeleveranciers en experts 
delen tijdens zo’n bijeen-
komst hun kennis en  
er varing. De vertaling 
naar de praktijk staat 
daarbij altijd centraal. Na 
de bijeenkomst bent u een 
stap verder en weet u waar 
u informatie kunt krijgen. 

Op de website www.kennisinnovatieimpuls.nl kunt u 
veel praktische informatie vinden, zoals de kennisdos-
siers gietwater, watergeeftechnniek, waterkwantiteit 
EC-Metingen en agrologistiek. 

samenwerking
Kennis & Innovatie Impuls werkt nauw samen met 

de Studieclub Regio 
 Bos koop. Zo geeft 
Maestro Verde op de 
bijeen komsten up-
dates over innovaties 
in de boomkwekerij. 
Andersom voedt de 
studieclub het project 
met vragen vanuit de 
praktijk. Door adviseurs 
en onder nemers dicht 
bij elkaar te zetten 
snijdt het mes aan twee 
kanten. De adviseurs 

weten waar ze zich in hun onderzoek op moeten rich-
ten en heeft u zicht op de laatste ontwikkelingen.

Vaak zijn het de ondernemers die de beste ideeën 
hebben voor nieuwe producten, markten of productie-
technieken. Zij weten precies waar behoefte aan is en 
wat praktisch haalbaar is. Te vaak komen deze ideeën 

niet in de praktijk terecht, 
omdat een ondernemer 
niet de tijd, het geld of het 
netwerk heeft om het idee 
verder te ontwikkelen. 

In het deelproject 
‘Innovatie Impuls’ helpen 
wij u uw slimme ideeën 

te realiseren. Door bijvoorbeeld bij te dragen in de 
ontwikkelkosten of door u te koppelen aan geschikte 
partners. Zo kunnen we de positie van uw bedrijf én 
de sector verstevigen.

Ook een slim idee?
Heeft u ook een slim idee en wilt u weten hoe u het 
beste dat idee naar de praktijk kunt brengen? Bel of 
mail ons voor het maken van een afspraak. Uiteraard 
gaan we vertrouwelijk met uw idee om.

Twee weten meer dan één
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 Slimme ideeën snel  
  naar de praktijk

 Meer én beter  
  opgeleide medewerkers


