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Transitie‐opgave is mensenwerk
• Uitdagingen van de maatschappelijke transitie vragen om een
geïntegreerde benadering vanuit verschillende perspectieven
• Het implementeren en accepteren van veranderingen blijft
mensenwerk

Hernieuwbare brandstoffen

• Hoe zorg je op tijd voor voldoende goed opgeleide mensen voor
banen die zullen ontstaan?

29 juni 2022 Rietje van Dam‐Mieras, Gerlinde van Vilsteren, Loes Knotter
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Learning communities

Kennisclips

• Learning Communities (LC’s) waarin onderwijs/onderzoek, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en overheid samen werken aan leren en innoveren

• Kennisclips zijn een middel om compact kennis te delen
•
•
•
•
•
•
•

• Er zijn veel inspirerende voorbeeld van LC’s, maar hoe deel je de ontwikkelde kennis
effectief?
• Iedere situatie vraagt om een op die situatie toegesneden leeromgeving; hoe maak je dat
mogelijk?
• Digitaal opgeslagen kennisbouwstenen van goede kwaliteit vrij toegankelijk via internet
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Online (incl animaties)
Enkele minuten
NL en UK
Focus op de kernboodschap
Objectief
Te snappen voor een brede doelgroep (MKB, beleid, studenten, burgers, etc)
Gratis
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Kennisclips Hernieuwbare brandstoffen
• Leden Platform Hernieuwbare Brandstoffen in
samenwerking met onderwijs en onderzoek
• 9 kennisclips voor MKB, onderwijs en beleid
• Vindbaar op wiki van Groen Kennisnet
• Financiering door partners, KIA‐LWV en RVO
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Kennisclips
• Carbon Reduction 1 & 2
• Biomass
• Fermentation
• Advanced Liquid Biofuels
• Pyrolysis

• Logistics
• Automotive fuels
• Shipping fuels
• Aviation fuels

Eric van den Heuvel ‐
Platform Hernieuwbare
Brandstoffen laat belang
van brandstoffen voor
zwaar transport zien
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Joline Teisman
Graduate Scientist –
Hanze & HAN gebruikt
animaties om groen gas
productie uit te leggen
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Karlijn Arts
Policy & Sustainability
Lead SkyNRG laat
diverse SAF’s zien
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Opgaven voor ons in de workshop vanmiddag
• Kennis als motor aan de praat krijgen
• Alle schakels in de keten in beweging krijgen
• War on talent
Aan de hand van casus Blockchain Hernieuwbare Brandstoffen
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