
 
 

Update mei 2021 per pijler 
 
Goed Leven  
 

• De stuurgroep van het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ heeft twee projecten 

goedgekeurd. Het project ‘eerste 1.000 dagen van een kind’ van stichting Smaakcentrum 

Land van Cuijk en stichting een Goei leven. (Aanstaande) ouders krijgen op een motiverende 

en ontspannen manier advies over gezondheid en voeding van hun kind. Met 

samenwerkende partners kan bij beginnende problematiek de ontwikkeling van een kind 

bijgestuurd worden. Het andere project is een ‘vitaliteitsscan wijk- en gemeenschapshuizen 

gemeente Meierijstad’.  De scan wordt uitgevoerd bij 23 wijk- en gemeenschapshuizen door 

de Vereniging Kleine Kernen Brabant. De scan levert diverse aandachtspunten op. Met het 

advies kunnen de beheerders in de praktijk aan de slag. 

 

• Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de 

dorpen’. De volgende inspiratiesessie, die voor juni staat gepland, gaat over eigenaarschap 

vitale dorps- en gemeenschapshuizen. Initiatiefnemers en betrokken ambtenaren gaan op 

interactieve wijze kennis delen en van elkaar leren. 

 

• In Noordoost-Brabant wonen en werken naar schatting zo’n 26.000 – 30.000 internationale 

werknemers.  Het regionale kader om te komen tot goede, veilige en kwalitatieve huisvesting 

en integratie en participatie voor deze inwoners wordt op 24 juni a.s. met alle bestuurders 

van de regio besproken. Raadsleden worden door hun colleges daarna geïnformeerd over 

het Regio Deal project ‘Voorzieningen voor arbeidsmigranten’. 

 

• Wethouder Kees van Geffen (Oss) ging op 28 april jl. in gesprek met o.a. voorzitter van de 

Sociaal Economische Raad (SER) Mariëtte Hamer, over het belang van een leven lang 

ontwikkelen en regionale samenwerking. Samen met partners in de regio het opzetten van 

een positieve leercultuur en eigen regie voor inwoners. Het gesprek is terug te kijken op: 

LLO kan niet zonder regionale samenwerking - Ontwikkeling Telt Festival. Leven lang 

ontwikkelen staat het hart van de strategische agenda van Noordoost Brabant Werkt. De 

uitvoering van deze agenda wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Noordoost 

Brabant. 

 

• Sinds juli 2020 is er in Noordoost-Brabant gewerkt aan de pilot ‘Van Werk naar Werk’ voor 

met ontslag bedreigde werknemers. Deze pilot is onderdeel van het Regio Deal project 

‘Klaar voor de banen van nu en de toekomst’. Samen met de werkgevers Hutten, Maison van 

de Boer en Hotel Central is een succesvolle werkwijze voor werknemers in de 

contractcatering ontwikkeld en uitgevoerd. 70% van de actieve mensen in de pilot heeft nu 

een nieuwe baan gevonden. De ervaringen worden ingezet in het Regionaal Mobiliteitsteam 

Noordoost Brabant. In heel Nederland komen deze teams. Zij gaan ondersteuning bieden 

aan mensen die door corona hun baan kwijtraken of al zijn kwijtgeraakt. 

 

• 18 ondernemers die vernieuwing nastreven, hebben dit jaar al gebruik gemaakt van de 

faciliteiten van SPARK Makers zone: training, gebruik machine, specifieke maakvraag. De  

https://www.ontwikkelingteltfestival.nl/programmaonderdelen/sessie/2d644967/
https://noordoostbrabantwerkt.nl/actueel/succesvol-van-werk-naar-werk-in-noordoost-brabant/
https://sparkmakerszone.nl/


 
 

 

vouchers ter waarde van 5.000 euro zijn onderdeel van het Regio Deal project ‘SPARK 

Makers Zone’.  

 

• De eerste groep enthousiaste deelnemers aan het Traject Technische Oriëntatie heeft in 10 

weken tijd, 10 nieuwe technieken aangereikt gekregen. Een aantal jongeren heeft door 

deelname zicht op een (leer)baan. In oktober start een nieuwe groep. Meer weten over dit 

traject van het Regio Deal project ‘’ SPARK makers zone’: Brug naar beroepen van morgen - 

SPARK Makers Zone? 

 

Fijn Wonen 

 

• Woensdagavond 27 mei was de digitale provinciale conferentie ‘Een vitaal platteland geeft 

criminaliteit geen kans’. Diverse bestuurders uit de regio waren aanwezig. Het project 

‘Samen de handen uit de mouwen’ is daar kort toegelicht. Binnen het project wordt gewerkt 

aan het vertrouwen in en betrouwbaarheid van de overheid en de meldingsbereidheid van 

agrarische ondernemers. Dit project is onderdeel van het Regio Deal project ‘Aanpak stallen 

en weerbaarheid buitengebied (ondermijning)’. 

 

• Het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’ heeft naast de Bijdrageregeling van 5.000 

euro nu ook de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant beschikbaar. 

Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar 

kringlooplandbouw willen maken, kunnen in aanmerking komen voor financiële 

ondersteuning van maximaal 50.000 euro. Kijk voor meer informatie zie 

www.agroproeftuindepeel.nl. 

 

Anders Werken 

• Circulariteit, hoe zit dat in de realiteit? Deze vraag staat centraal in het programma van de 

Dag van de duurzame verpakking 2021 op maandagmiddag 7 juni. Aanmelden kan via de 

website www.dagvandeduurzameverpakking.nl. De bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt 

door een bijdrage van Regio Deal Noordoost Brabant. 

 

• Op vrijdag 28 mei komt de stuurgroep van het Regio Deal Project ‘Ontwikkel- en 

expertisecentrum duurzame dierlijke eiwitten’ (ODE) bijeen. Dit overleg gaat op basis van 

gesprekken met diverse stakeholders verder richting geven aan de vormgeving, inhoud en 

aanpak van het te realiseren ‘duurzame en dierlijke eiwitcentrum’.  

 

• De proefinstallatie (monovergister) voor het verwerken van koeienmest op het boerenbedrijf  

is onderweg vanuit Amerika naar Oss. Op 15 september is deze installatie als onderdeel van 

het Regio Deal project ‘Direct energie uit Mest’ in de praktijk te bekijken. 

 

• Het Regio Deal project ‘Datagedreven AgriFoodregio‘ heeft sinds januari 50 ondernemers 

geholpen bij vraagstukken over slimme inzet en/of verwaarden van data. Het project staat 

open voor ondernemers uit de hele regio Noordoost-Brabant. 

https://sparkmakerszone.nl/brug-naar-beroepen-van-morgen/
https://sparkmakerszone.nl/brug-naar-beroepen-van-morgen/
http://www.agroproeftuindepeel.nl/
http://www.dagvandeduurzameverpakking.nl/

