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Hoe verkoop je de
meerwaarde van groen?
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is steeds meer onderzoek beschikbaar dat

J-rde economische waarde van gïoen aantoonl-.
Groen zorgt voor een betere kwaliteit van bodem,
lucht, water, heeft positieve invioed op de gezondheid en het welbevinden. Ook worden energiebesparing, waardestijging onroerend goed, geiuidsdemping en meer biodiversiteit in een adem met
toepassing van groen genoemd. Maar hoe kan je
als ondernemer daar nou je voordeel mee doen?
Fred Tonneijck, adviseur van Knooppunt Innovatief Groen en Kenniscentrum Tïiple E, ziet de
oplossing in het koppelen van de kosten en baten
van groen: ,,Waar mogelijk moeten we kosten en
baten van groen verknopen. De baten van groen
moeten worden teruggesluisd naar onderhoud
en beheer ervan. Een duurzame economische
ontwikkeling en een groene stad gaan op deze
manier hand in hand."
Het Knooppunt Innovatief Groen is een initiatief van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
(snr), provincie Noord-Brabant en Helicon Opleidingen. Door te laten zien dat groen rendeert en
het leefklimaat veïbetert, hoopt het Knooppunt
nieuwe economische activiteiten op groengebied
te stimuleren.

Samenwerking
Willem den Ouden is projectleider van Knooppunt
Innovatief Groen. Volgens Den Ouden gaat het in
de praktijk vooral om het verknopen van mensen.
,,Wij koppelen kennispartijen aan businesspartners om in een cluster samen te werken. De kennispartijen komen met ideeën over wat je met
groen kunt doen, de andere partij kijkt hoe je dit
idee in de markt kunt zetten."
Het Knooppunt richt zich vooral op de inzet van

groen bij scholen. Zo is er een scholenwaaier ontwikkeld met ideeën hoe groen met de versteende
omgeving kan worden gecombineerd. Den Ouden:
,,Denk aan verticale groenwanden in scholen, met
aardbeien- en tomatenplanten erin. Die zorgen
voor betere luchtkwaliteit, en geven kinderen tegelijk een stuk beleving met groen."
Andere voorbeelden zijn groenprojecten rond
scholen en bejaardencentra om hittestress tegen
te gaan. De Ouden: ,,Be\À/ezen is dat groen op
'warme zomerdagen de temperatuur met 8"C kan
doen zakken."Vooral voor ouderen leidt dit tot
minder gezondheidsklachten en dus tot minder
ziektekosten. Ook zijn er projecten waarbij kwekers bomen tijdelijk op kavels in een stedelijke
omgeving planten. Deze zogeheten wachtbossen
worden na verloop van tijd weer gerooid, maar
zorgen tussentijds voor waardestijging van onroerend goed in de omgeving.

Knelpunt
Een knelpunt dat vaak om de hoek komt kijken, is

dat degene die investeert in groen, niet degene is
die het rendement ervan heeft. Den Ouden: ,,Het
is bewezen dat patíënten die uitkijken op groen
sneller revalideren. Het zÍekenhuis kan investeren
in groene gevels en binnentuinen, maar heeft hier

zelf echter geen baat bij. De zorgverzekeraar zou
degene moeten zijn die investeeft. Hier valt nog
een wereld te winnen door betere samenwerking."
Ook zou het helpen als ontwerpers de waarde
van groen al als vanzelfsprekend in hun 'systeem'
hebben zitten. Den Ouden: ,,\Me streven ernaar dat
de kennis uit onze projecten in opleidingen wordt
velweven. Zo raken studenten doordrongen van
de waarde van groen." r
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segments

ïllíerken rnet Business lïtlodel Generation
l-let Business Model Generation is gebaseerd op het gelijknamige
handboek, samengesteld door rneer dan 47o auteurs in 45 lan-
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den. Het model bestaat uit negen onderdelen die altiid op een o{
andere manier rnet elkaar zijn verbonden. Tijdens de workshops
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werd puntsgewijs gekeken hoe het modei in de praktijk kan wor-

Revénue
streams

den gebruikt:

Custorner Segnnents Wie

is de klant waarvoor u met gÍoen

meerwaarde wilt creêren? Denk daarbij niet alleen aan de betalende opdrachtgever. Als u specialist in daktuinen bent, is uw klant
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waarschijnlijk de eigenaar van het gebouw. Maar ook de gemeente
oí een waterschap kunnen uw klant ziin, want zii geven mogelijk
subsidie. Ook de patiënten in een ziekenhuis oí het personeel horen in deze categorie; het zijn klanten van klanten.

Channels op welke

manier wiilen deze

klanten worden benaderd? ls dat ook de
manier waarop u dat nu doet? En: is

het efÍectief en staat het in verhouding

tot de kosten? Als u een geheel nieuw
soort kunstgrasveld wilt aanprijzen, moet

u

misschien niet denken aan folders. Bestaande leveranciers rnet hun groie budgetten kunnen dat veel beter' Denk aan
een tevreden klant als ambassadeur, liefst een bekend gezicht uit
de sportwereld, of trek sarnen op rnet een kennisinstelling'

Customer Relationships

Wat voor soclrt relatie venruacht

Key Activlties, Key Resour€€s, Key Partners welke producten

eik van deze klantsegmenten van u? Als u een gezondheidstuin
bij een ziekenhuis wilt aanleggen, heeft u verschillende klanten:

en diensten (activíties) zijn nodig orn de voorgestelde meerwaarde
door groen te realiseren? Wat heeft u daarvoor nodlg (resources)?

bestuur, personee{svereniging, patiëntenbelangenverenigingen en
zíektekostenverzekeraars. Met elk heeft u een ander soort contact,

ftíoet u meer investeren in klantcontacten, heeft u meer geld nodig oÍ
rneer kennis? Waar kunt u dat halen: bij bestaande oí nieuwe ieveranciers, kennisinstelli ngen of elders {pa rtne rs)?

met een ander verhaal.

Value Fropositisns De kern van het verhaal

is: welk probleem

lost u op voor de klant? Waartoe stelt uw oplossing de klant in
staat, en weike waarde kent hij daar aan toe? Bii het voorbeeld
van de daktuinen wil cle gebouweigenaar bevestiging dat het kostenbesparend is door betere isolatie. l-let waterschap wil weten
hoe het groene dak bijdraagt aan waterretentie. De gebruiker wil
horen dat het er mooi uitziet en biidraagt aan de gezondheid.

€sst StructuÍe, Revenue Streams

Uit welke kostenelementen

bestaat uw business rnodel? Wat is de waarde díe terugkomt van de
klant?

Kijk voor meer rnformatie op:
http://wrvw.managementboek.nllbo ek/ 91 89OBa7 4O86lbusiness-model-gene
ratie-nederlandstalig-alexander-ostenvalder
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