Update december 2021 per pijler

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat
•

Onlangs is door het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de Dorpen’ een online community
opgericht om kennis, ervaringen en contacten onderling uit te wisselen. Om
ambassadeurs te werven, is een animatie gemaakt.

•

Op 30 november jl. was de eerste stakeholdersbijeenkomst van stichting Keukenkanjers.
Deze stichting is betrokken bij de uitvoering van het Regio Deal project ‘Voedseleducatie’.
Een groep van 30 enthousiaste mensen was aanwezig met allemaal het zelfde doel: een
gezonde toekomst voor alle jongeren in Nederland. De komende tijd wordt gekeken welke
rol de stakeholders gaan vervullen in het project. De pilots in de groepen 5 tot en met 8 op
vijf verschillende basisscholen gaan in het 1e kwartaal 2022 van start, zodra de corona
maatregelen het toelaten.

•

Op 25 november jl. werd tijdens een webinar de jaarlijkse editie van Regio in beeld voor
de regio Noordoost Brabant gepresenteerd. In deze rapportage van het UWV worden
actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en knelpunten in de aansluiting
tussen vraag en aanbod inzichtelijk gemaakt. Vorig jaar was er nog sprake van een
historische economische neergang. Dit jaar is er een historisch tekort aan personeel in
veel sectoren. Het Werkgeversservicepunt (WSP) Noordoost Brabant organiseert daarom
samen met AANtWERK en Talentvol van 10 t/m 14 januari a.s. de themaweek: Hoe kom
ik wél aan personeel? Vanwege grote belangstelling van ondernemers in onze regio
wordt van 7 t/m 11 februari deze week herhaald. Activiteiten van het WSP worden mede
mogelijk gemaakt door het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen van nu en de
toekomst’.

•

Leven lang ontwikkelen staat centraal in het regionale arbeidsmarktprogramma.
Noordoost Brabant Werkt ondersteunt Brabant Leert. Dit punt helpt kosteloos alle
Brabanders die zich willen laten om- of bijscholen met informatie, een groot aanbod van
(online) scholing en het geven van een persoonlijk advies en begeleiding.

•

Het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen van nu en de toekomst’ is er ook voor
zzp’ers in onze regio. ZZPNOBBoost organiseerde op 18 december jl. een online
Business Boost. Tien zzp’ers volgden een sessie over: bereik je zakelijke doelen. Er werd
volop met elkaar meegedacht en feed back gegeven. In februari staat weer een ander
thema centraal.

•

De tweede editie van het Traject Technische Oriëntatie (TTO) met 17 deelnemers is deze
maand afgerond. In dit artikel komen drie deelnemers aan het woord. Het is onderdeel
van het Regio Deal project ‘SPARK Makerszone’.
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•

De eerste groep van 5 agrarisch ondernemers is gestart in het Regio Deal project ‘Nieuwe
perspectieven voor boeren’ van Ondernemerslift+. De ondernemers worden geholpen met
het uitwerken van hun ondernemersplan voor een nieuwe bedrijfsactiviteit.

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de woonomgeving
•

Het koppelteam van Regio Deal project ‘Puzzelen met Ruimte’ probeert in
gebiedsprocessen kansen te koppelen zodat er een win-win ontstaat. In één van de
gebieden, het Unesco Maasheggenproject, vond op 1 december jl. een symposium plaats
met partijen in het veld. Centraal stond de vraag hoe het thema gezondheid nog beter
gekoppeld kan worden aan de ontwikkeling van dit gebied. De bijeenkomst stond onder
leiding van ‘Vital Zone’, een organisatie die hierin is gespecialiseerd. Volgend jaar wordt
verder gegaan met de diverse suggesties. Die varieerden van het organiseren van
sportwedstrijden in het gebied, de toegang eenvoudiger maken vanaf de kernen en het
promoten van gezond voedsel uit ‘eigen Maasheggen tuin’. Daarnaast werden onderling
afspraken gemaakt hoe de aanwezigen kunnen meeliften en gebruik maken van elkaars
initiatieven en inspanningen.

•

Het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’ heeft deze maand op gepaste wijze
afscheid genomen van de voorzitter van de stuurgroep, wethouder Ben Brands. Om te
laten zien dat AgroProeftuin de Peel veel meer is dan alleen de proeflocatie, plaatste Ben
Brands in het kader van zijn afscheid het eerste AgroProeftuin de Peel-bord bij het
agroforestry bedrijf van Sjef van Dongen uit Zeeland. Elke agrarische ondernemer die
duurzaam wil vernieuwen kan aankloppen voor hulp bij de Proeftuin.

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief
•

Het Brabantse bedrijf PixelFarmingRobotics, één van de vier businesscases van het
Regio Deal project ‘Agrifood Innovation’ (AFI), stond op 9 december jl. op het
hoofdpodium van de FIRA. FIRA is een internationale vakbeurs over landbouwrobots.
Twee Robot One’s zijn gedemonstreerd en de Digital Twin en het lopende Smart Biology
project zijn gepresenteerd. Smart Biology is een samenwerking tussen techniek en groen.
HAS Hogeschool heeft samen met PixelFarming een cursus van 20 bijeenkomsten
ontwikkeld voor het bedrijfsleven. De cursus start 13 januari a.s.

•

Vanuit AFI Slimme Varkensketens worden emissie arme, transparante marktgerichte
ketens gestimuleerd. VION, leadpartner in AFI, is onlangs uitgeroepen tot het meest
transparante foodbedrijf van Nederland.
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•

Het Regio Deal project ‘Ontwikkel- en expertisecentrum dierlijke eiwitten’ (ODE)
onderzoekt of zo’n eiwitcentrum een positieve impuls kan geven aan het verder
verduurzamen van de productie, verwerking en consumptie van dierlijke eiwitten. Als
eerste stap in het haalbaarheidsonderzoek is met ruim 60 experts uit de keten gesproken.
Hieruit blijkt de behoefte. De volgende stap nu is het in kaart te brengen hoe dit centrum
eruit kan zien en plan hiervoor op te stellen.

•

Twee landelijke vakbladen besteden aandacht aan het Regio Deal project ‘Circular Food
Center’. In de jaareditie van het magazine FOOD Locaties Nederland staat een artikel
over de ambitie om de voedselverspilling 50% terug te dringen in 2030 ten opzichte van
2015. Door het EVMI (Expertisecentrum Voedingsmiddelen industrie) is een
verpakkingsspecial verstuurd met daarin een artikel van de HAS Hogeschool over het
Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss.

•

Op 2 december jl. was de stakeholdersbijeenkomst van Samen Tegen de
Voedselverspilling. Er werd onder andere een video met het jaaroverzicht van de
activiteiten getoond en de 100ste stakeholder, Zwanenberg Food Group uit Oss, werd
verwelkomd.

•

De drie onderzoekslijnen voor 2022 voor circulaire verpakkingen zijn bekend: 1)
overbodige verpakkingen reduceren, 2) het wekelijkse boodschappenwagentje duurzaam
EN goed verpakt en 3) een duurzame verpakking voor Mr Long. Op 7 februari 2022
starten drie studentengroepen van de HAS Hogeschool met de onderzoeken. Een vierde
studentengroep start met de voorbereiding van de derde editie van Dag van de Duurzame
Verpakking, die in juni 2022 plaatsvindt. Deelnemers van het Innovatieprogramma
Circulaire Verpakkingen Oss en gemeente Oss begeleiden de studenten.

•

Het Regio Deal project ‘Green Tech Park Brabant’ gaat op donderdag 18 a.s. met zowel
toekomstige gebruikers als met omwonenden, belangenorganisaties en geïnteresseerde
ondernemers in gesprek over ontwikkeling van dit gebied.

•

Van het Regio Deal project ‘Direct energie uit mest’ is een informatief filmpje gemaakt
over de bijdrage van deze innovatie aan de mest-, energie-, CO2- en
stikstofvraagstukken. Lees hier het interview met de ondernemer en de drie HAS
studenten die aan het project meewerken.
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