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Samenhang
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Ideeën en innovaties 
genereren

Innovaties beoordelen

Effecten bepalen

Ontsluiten

Toepassen

Markt, onderzoekers, …

Betonloket, BTIC, …

Teams MKI en CO2

Team K&I en onderwijs

Opdrachtgevers



Innovaties
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Kenmerk Aandacht voor

A. Direct toepasbare 
innovaties (TRL 7-9)

Alle beschikbare innovaties die 
mogelijk nog niet breed worden 
toegepast maar wel als zodanig 
beschikbaar zijn

Kennis ontsluiten en toepassing 
aanjagen

B. Innovaties die nog 
beperkt praktisch worden 
toegepast (TRL 4-6)

Technieken en oplossingen zijn 
bedacht en getest maar eigenlijk nog 
niet op serieuze praktische schaal 
toegepast

Kennis toegepast krijgen in 
opschaalbare pilots, zodat 
ervaring en kennis verder wordt 
opgebouwd

C. Fundamentele innovaties 
(TRL 1-3)

Toepasbaarheid nog onzeker Fundamenteel onderzoek 
stimuleren



Het hele spectrum bekijken

CO2 is meer dan alleen het effect van het product.

Het uitvoeringsteam kijkt naar:

• systeeminnovaties
• gedragsverandering, samenwerkingsvormen of andere vormen van 

transport en logistiek
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• productinnovaties
• ontwerp
• materiaalkundig
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En verder…
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• Benutten wat er al is:
• Betonkwaliteitsloket

• BTIC

• CROW

• andere uitvoeringsteams

• …
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• Verbinding maken:
• innovaties brengen pas wat op als ze worden toegepast
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• Benutten wat er al is:
• Betonkwaliteitsloket
• BTIC
• CROW
• andere uitvoeringsteams
• …

• Verbinding maken:
• innovaties brengen pas wat op als ze worden toegepast

• Volhoudbaarheid:
• het instrumentarium moet ook na 2021 toepasbaar en levend blijven
• HOE?


