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Update oktober per pijler 

 
 

Pijler Goed Leven 

• Maandag 8 november 2021 a.s. brengt Europarlementariër Tom Berendsen een 

werkbezoek aan het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de dorpen’. Vier verschillende 

initiatiefnemers vertellen over hun projecten. Eén van de initiatieven is het ‘Dorpsplan 

Langenboom’. De meerderheid van de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert  is op 21 

oktober achter dit plan gaan staan. De bestuurders uit de deelnemende gemeenten 

bespreken de waarde van de samenwerking in de Regio Deal. Erik Ronnes, 

gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant sluit aan bij het bezoek. De deelnemers 

spreken ook met Tom Berendsen over het Europese project ‘Smart Villages’, dat 

naadloos aansluit op doelstellingen van ‘Leefbaarheid in de dorpen’. 

• Zo’n zestig vertegenwoordigers van dorps- en gemeenschapshuizen, ambtenaren en 

bestuurders troffen elkaar op 7 oktober jl. rond de centrale vraag: hoe kun je als dorps- en 

gemeenschapshuis optimaal van waarde zijn én blijven? De deelnemers gingen met 

waardevolle inzichten, contacten én vragen naar huis. Want de totale puzzel moet elk 

huis voor zichzelf leggen, met de partijen om zich heen, omdat de situatie in elke kern of 

wijk weer anders is. Ook dát inzicht nam iedereen mee. Aan het slot van de bijeenkomst, 

georganiseerd door het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de dorpen’, werden twee 

nieuwe communicatiemiddelen gepresenteerd. Er is een speciale LinkedInpagina pagina 

voor de meer professionele contacten. Bewoners, dorpshuizen en bewonersinitiatieven 

kunnen zich aanmelden bij de Facebook community. Zo kunnen zij met elkaar in 

verbinding blijven en elkaar helpen als er vragen zijn.  

• De provincie organiseerde op 22 oktober jl. samen met het Regio Deal project 

‘Voorzieningen voor internationale werknemers’ een bijeenkomst voor gemeenten, 

werkgevers, uitzenders, maatschappelijke partijen en huisvesters uit Noordoost-Brabant. 

Ruim zestig deelnemers gingen met elkaar in gesprek over samenwerken aan goede leef- 

en werkomstandigheden voor deze doelgroep en te komen tot afspraken. De basis 

hiervoor vormt het ‘Handelingsperspectief Huisvesting, Integratie en Participatie van 

Internationale Werknemers in de regio Noordoost-Brabant’. Deze is recentelijk door de 

gemeenten in de regio samen met de provincie opgesteld. Internationale werknemers zijn 

en blijven belangrijk voor onze regionale economie, zoals onlangs ook in het Brabants 

Dagblad te lezen was. 

• De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Door de coronacrisis verdwijnen banen en ontstaat 

er ander en nieuw werk. Daardoor moeten mensen soms van baan veranderen of ze 

moeten zich aanpassen om het huidige werk te behouden. Sommige mensen hebben 

daar extra hulp bij nodig. Voor die mensen staat sinds 1 september 2021 het Regionaal 

Mobiliteitsteam (RMT) Noordoost-Brabant (www.rmtnob.nl) klaar. In het RMT Noordoost-

Brabant werken gemeenten, UWV, de vakbonden (FNV en CNV), werkgeversvereniging 

VNO-NCW, het onderwijsveld, SBB en vele andere partner- en projectorganisaties – 

vanuit de al bestaande netwerkstructuur – in de regio samen. Talenten behouden voor 

Noordoost-Brabant is onderdeel van het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen van nu 

en de toekomst’. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kxgTOu__hRI&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2lW7ahmG&index=27
https://bit.ly/communityleefbaarheid_LinkedIn
https://bit.ly/communityleefbaarheid_Facebook
https://www.bd.nl/oss-e-o/publiekscampagne-in-noordoost-brabant-van-start-om-op-het-grote-belang-van-arbeidsmigrant-te-wijzen~a2b58332/
https://www.bd.nl/oss-e-o/publiekscampagne-in-noordoost-brabant-van-start-om-op-het-grote-belang-van-arbeidsmigrant-te-wijzen~a2b58332/
http://www.rmtnob.nl/
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• SPARK Makers zone in ’s-Hertogenbosch heeft met ondersteuning van Regio Deal 

Noordoost Brabant de ‘RegioBoost’ ontwikkeld. Dit programma helpt ondernemers in de 

regio Noordoost-Brabant die hun bedrijfsvoering een impuls willen geven door innovatieve 

technieken (bijv. 3D-printen) en nieuwe kennis in te zetten. Op 7 oktober jl. maakten 

verschillende ondernemers uit de regio kennis met de ‘RegioBoost’. Ze waren er op 

uitnodiging van wethouders uit de regio, die zelf ook aanwezig waren. 

 

Pijler Fijn Wonen 

• Veel boeren zijn op zoek naar nieuwe manieren van voedsel produceren. Een lastige 

maar broodnodige zoektocht. Tijdens de themadagen ‘Boeren met kennis’ van 

AgroProeftuin de Peel wordt samen met boeren en experts gewerkt aan nieuwe 

experimenten. De vier themadagen zijn mede mogelijk gemaakt door Regio Deal 

Noordoost Brabant. De eerste themadag is op 10 december. Voor meer info en 

aanmelden klik hier. 

• Op de proeflocatie AgroProeftuin de Peel is grond beschikbaar waarop ondernemers 

kunnen experimenteren met nieuwe gewassen en teelten. Boer Geert Hol uit Uden is een 

van pioniers. Hij onderzoekt of mais en klimbonen elkaar in een mengteelt goed aanvullen 

en hij dit kan inkuilen als gezond, eiwitrijk voer voor zijn melkvee. In dit artikel geeft hij 

uitleg over de proef. 

 

Pijler Anders Werken 

• De nationale Verspillingsvrije Week 2021 begin september, een initiatief van stichting 

Samen Tegen Voedselverspilling, was een groot succes. Ruim 130 partners deden mee, 

waaronder gemeenten, bedrijven, scholen en consumenten. Samen met alle deelnemers 

zijn miljoenen Nederlanders geïnspireerd om verspillingsvrij te kopen, te koken en te 

bewaren.  Er was een feestelijke aftrap en een foto-expositie bij de CHV Noordkade in 

Veghel bij het Regio Deal project ‘Circular Food Center’. 

• De eerste HBO Challenge Voedselverspilling is van start. De afgelopen maanden zijn bij 

13 bedrijven en instellingen ‘challenges’ opgehaald en gekoppeld aan 32 studenten van 4 

Brabantse hogescholen (HAS Hogeschool, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en 

Breda University of Applied Sciences). Ook vinden vijf masterclasses rondom innovatieve 

en effectieve oplossingen tegen verspilling plaats. Op 14 september organiseerde Samen 

Tegen Voedselverspilling de aftrap met een eerste masterclass.  

Voor MBO studenten worden al langer challenges georganiseerd. Recent is de derde 

editie van de MBO Challenge Voedselverspilling gestart. Tijdens de challenge bedenken 

studententeams in een half jaar innovatieve oplossingen voor bedrijven en organisaties 

om voedselverspilling te verminderen. Stichting Samen Tegen Voedselverspilling is 

partner van de MBO challenge voedselverspilling. Beide challenges zijn onderdeel van 

het Regio Deal project ‘Circular Food Center’. 

  

https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/Netwerk-en-kennis#aanmelden
https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/mengteelt-bonen-met-mais-hoopvol
https://www.verspillingsvrijeweek.nl/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/helden/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/has-hogeschool-start-eerste-hbo-challenge-voedselverspilling/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/start-mbo-challenge-voedselverspilling-2021-2022/
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• Het project ‘Circulaire verpakkingen’ uit het Regio Deal project ‘Circular Food Center’ zet 

actief hbo studenten in. In november gaan wederom 20 studenten van HAS Hogeschool 

aan de slag met vragen die direct uit de verpakkingsindustrie komen. Vorig jaar werd 

bijvoorbeeld in opdracht van een bedrijf een film voor consumenten ontwikkeld. Vanaf 

december werken de studenten in groepjes weer drie onderzoekslijnen samen met het 

bedrijfsleven uit. In juni 2022 organiseren studenten de jaarlijkse dag van de duurzame 

verpakkingen.  

• Drie studenten van de HAS van milieu- en bedrijfskunde worden dit schooljaar ingezet om 

de proefinstallatie voor het Regio Deal project ‘Direct energie uit Mest’ te volgen. Met het 

systeem wordt biogas opgewekt maar minstens zo belangrijk is dat de waardevolle 

nutriënten uit de mest volledig benut gaan worden en daarmee kunstmest overbodig 

maken. Voor het zover is, zal er nog veel getest en onderzocht moeten worden. 

 

 

 

https://maximeschuurman99.wixsite.com/daka-kennismaking

