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proefl ocatie in Landerd om te experimenteren. Ook zĳ n 

er diverse subsidieregelingen voor onderzoeksprojecten. 

Mikkers: “Met deze proeftuin dragen we bĳ  aan een vitale 

leefomgeving. Én ontwikkelen we nieuwe verdienmodellen 

voor een gezonde toekomst voor de landbouw en de 

voedselverwerkende industrie.”

     Behoud van talent voor de regio 

  In deze tĳ d van grote krapte op de arbeidsmarkt wil je 

aantrekkelĳ k zĳ n als regio, en talent kunnen aantrekken 

en behouden. Daar hoort bĳ voorbeeld ook voldoende 

huisvesting bĳ . Net als fi jne voorzieningen, ook in de 

dorpen. Belangrĳ ke thema’s in de regionale samenwerking. 

Mikkers: “We hebben ook een breed regionaal 

arbeidsmarktprogramma met veel aandacht voor een leven 

lang ontwikkelen. Daarbĳ  is er een werkgeversservicepunt 

voor ondernemers met personeelsvragen. Ook 

ondersteunen we onder andere eenpi� ers in het ZZP NOB 

Boost programma.”

     Nieuwgierig blijven  

  Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Mikkers wil dan 

ook dat bedrĳ ven nieuwsgierig blĳ ven naar elkaar. “Laten agrifoodcapital.nl – rnob.nl – noordoostbrabantwerkt.nl

  Extra kansen dankzij Regio Deal 

  Mikkers: “Dankzĳ  ons sterke organiserende vermogen hebben 

we een Regio Deal kunnen sluiten met het Rĳ k. We hebben 40 

miljoen euro om versneld aan de brede welvaart in onze regio 

te werken. Brede welvaart is niet in geld uit te drukken, het gaat 

om wat mensen voelen. Mede dankzĳ  deze deal kunnen we de 

gevolgen van de transities in de landbouw, natuur en energie, 

én de veranderingen in de samenleving ombuigen naar kansen. 

Dat geldt ook voor de leefbaarheid in de kernen. Ondernemers, 

onderwĳ sinstellingen en overheden weten elkaar daardoor nog 

beter te vinden.”   

jaar

we de Brabantse cultuur van ‘kom maar achterom’ ook zakelĳ k 

koesteren. Bĳ  regionaal samenwerken moet je elkaar iets gunnen, 

elkaars sterkten en zwakten kennen, elkaar helpen en soms een 

stapje terug doen of juist je nek uitsteken. Dat is niet altĳ d makkelĳ k. 

Maar samenwerken doen we vóór elkaar en mét elkaar.”     
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  Regio van mooie 
ontmoetingen  

  Een duurzame voedselketen van boer tot bord. Minder verspilling van voedsel en 
verpakkingen. En een leven lang leren op de arbeidsmarkt, voor iedereen. Het zĳ n 
enkele voorbeelden van ondernemen en innoveren in Noordoost-Brabant. Jack Mikkers, 
burgemeester van Den Bosch en boegbeeld van regionale samenwerking: “We zĳ n van 
oudsher een regio van doeners, durvers en aanpakkers. We bedenken creatieve oplossingen 
én passen ze toe. Met samenwerken als sleutelwoord.”  

 Noordoost-Brabant doet het landelĳ k gezien goed. Het is de 

zesde economische regio van Nederland (van de veertig). 

En de regio bezet plek 8 op de Brede Welvaartsindex. Jack 

Mikkers schudt de cĳ fers zo uit zĳ n mouw, maar vermeldt 

er meteen bĳ  dat ze niet vanzelfsprekend zĳ n. “Het leven is 

hier goed, maar dat moet ook zo blĳ ven. Voor een gezonde 

toekomst van de regio moeten we blĳ ven samenwerken aan 

de complexe opgaven waar we voor staan.” 

     Integrale benadering 

  En dat samenwerking een typisch kenmerk van deze 

regio is, blĳ kt wel uit de bereidheid van ondernemers, 

onderwĳ s en overheden om de krachten te bundelen. 

Mikkers: “We werken in de regio samen op het gebied 

van ondernemerschap, innovatie en arbeidsmarkt. Maar 

ook om maatschappelĳ ke opgaven als energie, klimaat, 

mobiliteit, wonen en een gezonde en schone leefomgeving 

zoveel mogelĳ k integraal op te kunnen pakken.” Wat al die 

ontmoetingen en kruisbestuivingen concreet opleveren 

voor ondernemers? Mikkers noemt een aantal voorbeelden.

     Tegengaan van voedselverspilling 

  Meierĳ stad huisvest het Circular Food Center (CFC). “Hier 

werken we aan oplossingen voor het verspillingsvraagstuk. 

Zo dragen we ook bĳ  aan de klimaatopgave. Het CFC biedt 

kennis en vouchers aan ondernemers die aan de slag 

willen met innovaties voor een circulaire voedselketen. En 

in het innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss 

ontwikkelt het bedrĳ fsleven samen met HAS-studenten 

duurzame verpakkingen voor de toekomst.”

     Verduurzamen van de landbouw 

  In AgroProeftuin de Peel werken vernieuwers aan 

kringlooplandbouw. Voor agrarische ondernemers 

worden kennissessies georganiseerd en er is een centrale 

Samenwerking in de regio Noordoost-Brabant  

} jubileum
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