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Maand Dag Gebeurtenissen, mijlpalen en andere 
bijzonderheden 
 

Regiodeal programma 
of project 

januari 1 Officiële start Circular Food Center Circular Food Center 

28 Deelname aan Week van Kracht van de Regio LNV Leefbaarheid in de dorpen 

28 Bekendmaking investering provincie in Data 
economie 
 

Datagedreven AgriFoodregio 

februari 4 Bekendmaking locatie fysieke Circular Food Center Circular Food Center 

5 Regionale online informatiebijeenkomst raadsleden: 
thema: Regiodeal Noordoost-Brabant 

Programmateam  

14 Eén jaar Regio Deal (filmpje) Programmateam 

17 Ondertekening samenwerking AgriFood 
Capital/RNOB, Greenport Venlo en Regio 
Foodvalley op gebied van voedseleducatie 
 

Voedseleducatie 

maart 1 Openstelling ‘Bijdrageregeling Kringlooplandbouw’ AgroProeftuin de Peel 

8 Werkbezoek minister Koolmees aan regio Klaar voor de banen van nu 
en de toekomst 

11 Presentatie plannen CFC aan raad Meierijstad Circular Food Center 

13 Debat van het Zuiden in Den Bosch: oproep aan Rijk 
gedaan over samenwerking via Regio Deals 

Programmateam 

17 Eerste bestuurlijke bijeenkomst project     Aanpak stallen en 
weerbaarheid buitengebied 

18 Inspiratiebijeenkomst (16 deelnemers) Leefbaarheid in de dorpen 

 Start van 3 onderzoeksprojecten 
Innovatieprogramma DV 
 

Circular Food Center 

april 1 2e projectleidersbijeenkomst regio Deal:  
Thema: Mededelingen programmaorganisatie 

Programmateam 

7 Ondertekening overeenkomst met Provincie Puzzelen met Ruimte 

8 Brainstorm met jongeren om hen bij project te 
betrekken 

Leefbaarheid in de dorpen 

15 Open Dag Pixel Farming AgriFoodInnovation 

20 Webinar Duurzame Verpakkingen  Circular Food Center 

22 Informatiebijeenkomst duurzame inzetbaarheid Klaar voor de banen van nu 
en de toekomst 

26 Openstelling Subsidieregeling Kringlooplandbouw  AgroProeftuin de Peel 

28 Overleg Kees van Geffen met Mariëtte Hamer  Klaar voor de banen van nu 
en de toekomst 

30 Uitreiking eerste diploma’s traject technische 
oriëntatie  

SPARK Makers zone 

 Lancering website Circular Food Center 
 

Circular Food center 

mei 26 Presentatie project ‘handen uit de mouwen’ in 
provinciale conferentie 

Aanpak stallen en 
weerbaarheid buitengebied 

28 Stuurgroep ODE buigt zich over richting project ODE 

28 Digitale workshop 
 

Puzzelen met Ruimte 

juni 7 Dag van de Duurzame Verpakking  Circular Food Center 

24 Regiodag: bespreking 'Handelingsperspectief 
Huisvesting, Integratie en Participatie van 
internationale werknemers in de regio Noordoost-
Brabant’  

Internationale werknemers 

https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/circular-food-center-van-start/
https://www.rnob.nl/nieuws/provincie-en-regio-zetten-sterk-in-op-data-economie
https://brabantinbusiness.nl/nieuws/circular-food-center-vestigt-zich-in-cultuur-haven-veghel
https://www.rnob.nl/nieuws/bouwen-aan-de-regio-stopt-nooit
https://www.rnob.nl/nieuws/een-jaar-samen
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/voedselregios-maken-werk-van-voedselonderwijs/
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/zaaigeld-voor-ondernemers
https://noordoostbrabantwerkt.nl/actueel/minister-koolmees-brengt-digitaal-bezoek-aan-arbeidsmarktregio-noordoost-brabant/
https://www.rnob.nl/nieuws/circular-food-center-krijgt-vorm
https://www.rnob.nl/nieuws/regio-wil-samenwerking-met-rijk-voortzetten
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/boekel-voorloper-met-ruimte-voor-ruimte~ae66709a/
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/webinar-duurzame-verpakkingen-20-april/
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/Projectsubsidies-kringlooplandbouw-AgroProeftuin-de-Peel
https://www.rnob.nl/nieuws/regio-deal-update-mei-2021
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/website-circular-food-center-live/
https://dagvandeduurzameverpakking.nl/livestream/
https://www.rnob.nl/nieuws/gezamenlijk-kader-voor-blijfklimaat-arbeidsmigranten
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Maand Dag Gebeurtenissen, mijlpalen en andere 
bijzonderheden 
 

Regiodeal programma 
of project 

juli 1 Presentatie bedrijfsopdracht studenten HAS op 
gemeentehuis Oss 

Direct energie uit mest 
 

15 Provincie verstrekt subsidie aan 
Voedselonderwijsproject Keukenkanjers 

Voedseleducatie 
 

16 Open dag proeflocatie 
 

AgroProeftuin de Peel 

augustus  Installatie proefinstallatie ‘monovergister’ uit 
Amerika op boerderij in Maren-Kessel 

Direct energie uit mest 
 

12 Artikel Brabants Dagblad: leefbaarheid in de 
dorpen 

Leefbaarheid in de dorpen 

27 Start Goei Leven Foodtour 
 

Leefbaarheid in de dorpen 

september 1 Start ‘Samen de handen uit de mouwen’ Aanpak stallen en 
weerbaarheid buitengebied 

9 3e bijeenkomst projectleiders RD en 

accountmanagers EZ en WSP 
Thema: Kansen voor ondernemers 

Programmateam 

9 Vaststelling tweede voortgangsrapportage Regio 
Deal Noordoost Brabant door het Rijk 

Programmateam 

7-13 Lancering 1e Brabantse HBO voedselverspillings-
challenge 

Circular Food Center 
 

19 Kennismakingsdag kandidaten traject technische 
oriëntatie 

SPARK Makers Zone 
 

23 Regiodag: bekendmaking 2e 
voortgangsrapportage juli 2020-mei 2021 

Programmateam 

23 Instemming actualisatie en verbreding Regiodeal 
project met regionale detailhandelsvisie door 
wethouders EZ 

Transformatie centra steden 

23 Slotbijeenkomst FARM-IT 
 

Datagedreven AgriFoodregio 

oktober 4 Start challenge ‘Close the Loop’ SPARK Makers Zone 

7 Start nieuwe groep traject technische oriëntatie SPARK Makers Zone 

7 
19 

Werkbezoek wethouders EZ en eigen MKB 
Sessie Datagedreven AgriFood met alle 
stakeholders 

SPARK Makers Zone 
Datagedreven AgriFood 

22 Bijeenkomst ondernemers/uitzenders/ 
woningbouw/gemeenten over arbeidsmigranten 
door de Provincie 

Voorzieningen voor 
arbeidsmigranten 

25-29 Internationale Conferentie Data Driven Agrifood 
Future (DDAFF) door JADS (partner Regiodeal 
project) 

Datagedreven AgriFoodregio 

26 Nationale conferentie Data Drive Agrifood Future 
 

Datagedreven AgriFoodregio 

november 8 Bezoek Europarlementariër CDA Tom Berendsen 
en gedeputeerde Erik Ronnes 

Leefbaarheid in de dorpen 
 

17 Aftrap project innovatieve verpakking op beurs 
Packaging Innovations 

Circular Food Center 

18 4e bijeenkomst projectleiders RD  
Thema: Mededelingen programmaorganisatie 

Programmateam 

29 Bijeenkomst Keukenkanjers 
 

Voedseleducatie 

december 2 Bijeenkomst Circular Food Center Circular Food Center 

10 Stakeholdersbijeenkomst ODE 

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/voedselketen/foodupbrabant/nieuws+foodupbrabant/2006636.aspx
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/voedselketen/foodupbrabant/nieuws+foodupbrabant/2006636.aspx
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/id-29447/proeflocatie-agroproeftuin-de-peel-houdt-open-dag/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+18+juni+2021&utm_medium=email
https://www.bd.nl/meierij/leefbaarheid-staat-in-kleine-dorpen-onder-druk-en-dus-helpen-ze-elkaar-om-de-boel-op-te-peppen~a15223cf/
https://www.bd.nl/meierij/leefbaarheid-staat-in-kleine-dorpen-onder-druk-en-dus-helpen-ze-elkaar-om-de-boel-op-te-peppen~a15223cf/
https://www.goeileven.nl/agenda/foodtour-eengoeileven/
https://www.rnob.nl/nieuws/extra-kansen-van-regio-deal-voor-ondernemers-in-kaart-gebracht
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/id-29364/eerste-brabantse-hbo-voedselverspillingchallenge/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+18+juni+2021&utm_medium=email
https://sparkmakerszone.nl/trainingen/traject-technische-orientatie/
https://sparkchallenge.nl/
http://www.ddaff-alliance.org/
https://agrifood-capital.email-provider.nl/link/sa2gphk9er/sjcn5kz4sp/rytyukjiye/apfozxji9p/cvq724joe6
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Een greep uit de gepubliceerde nieuwsartikelen over onze Regio Deal projecten in lokale en 

regionale nieuwsbladen: 

januari - Unieke dorpsplannen ook onder de aandacht bij landelijke politiek (In Mill, 

20 januari 2021) online 

- Miljoenen van overheden en grote bedrijven als Unilever en McDonalds 

voor Veghels voedselverspillingscentrum (Brabants Dagblad, 14 januari 

2021) online & PDF 

   

april - Boekel voorloper met Ruimte voor Ruimte (Brabants Dagblad, 7 april 

2021) online 

  

mei - Handen en voeten aan strijd tegen drugscriminaliteit in Brabants 

buitengebied (Klik Nieuws Maasdriehoek, 29 mei 2021) online 

- Meldpunt drugscriminaliteit voor Brabantse boeren in het buitengebied 

(Brabants Dagblad, 28 mei 2021) online 

  

augustus - Leefbaarheid staat in kleine dorpen onder druk en dus helpen ze elkaar om 

de boel op te peppen (Brabants Dagblad, 12 augustus 2021) online 

  

oktober - Publiekscampagne in Noordoost-Brabant van start om op het grote belang 

van arbeidsmigrant te wijzen (Brabants Dagblad, 7 oktober 2021) online 

  

november - Proef: gemeente vraagt burgers naar ideeën voor inrichting buitengebied 

(Mooi Rooi, 15 november 2021) online 

  

december - Meierijstad trekt portemonnee voor aanpak stallen; plek maken voor 

woningbouw (Brabants Dagblas, 2 december 2021) online 

  

 

 

 

  

https://www.inmill.nl/paginas/algemeen/15307-unieke-dorpsplannen-langenboom-ook-onder-de-aandacht-bij-landelijke-politiek.html
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/miljoenen-van-overheden-en-grote-bedrijven-als-unilever-en-mcdonalds-voor-veghels-voedselverspillingscentrum~aec702a9/
https://www.rnob.nl/storage/cms/files/2021_nieuwsartikelen/2021-01-15_brabants_dagblad_start_cfc.pdf
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/boekel-voorloper-met-ruimte-voor-ruimte~ae66709a/
https://www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/177787/handen-en-voeten-aan-strijd-tegen-drugscriminaliteit-in-brabant
https://www.bd.nl/brabant/meldpunt-drugscriminaliteit-voor-brabantse-boeren-in-buitengebied~ae6dc685/
https://www.bd.nl/meierij/leefbaarheid-staat-in-kleine-dorpen-onder-druk-en-dus-helpen-ze-elkaar-om-de-boel-op-te-peppen~a15223cf/?cb=b8423d93e276a4069484390447361d4a&auth_rd=1
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.mooirooi.nl/nieuws/gemeentenieuws/59865/proef-gemeente-vraagt-burgers-naar-ideeen-voor-inrichting-buite
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/meierijstad-trekt-portemonnee-voor-aanpak-stallen-plek-maken-voor-woningbouw~a84e4d33/?cb=c0882bf77f7e6bec2d53e3d8134723b3&auth_rd=1
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Regio Deal update januari 2021 
 

Nieuws vanuit het programma 
 

▪ Per 1 januari jl. is Karin van Meer de nieuwe programmamanager Regio Deal. Zij volgt 

Koos de Groot op die de regionale partners heeft begeleid vanuit BMC. Wij bedanken 

Koos voor zijn geweldige inzet in de fase van deal maken en het tot uitvoering brengen 

van de projecten. 

 

▪ In november en december vorig jaar zijn drie webinars over de Regio Deal georganiseerd 

voor de bestuurders. De bestuurlijke trekkers van de projecten lichtten elk hun eigen 

project toe.  

o Webinar pijler Goed leven (27 november 2020) 

o Webinar pijler Fijn wonen (4 december 2020) 

o Webinar pijler Anders werken (11 december 2020) 

o Regio Deal Noordoost Brabant (algemene stand van zaken) 

  

Nieuws vanuit de pijlers 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

In maart laat Europarlementariër Tom Berendsen zich uitgebreid informeren over het project 

‘Leefbaarheid in de dorpen’. Daarnaast gaat Ivonne van der Horst, inwoonster van Mill en St. 

Hubert, op 28 januari digitaal in gesprek met minister Carola Schouten tijdens de 

online  Kennisconferentie ‘Samen voor Krachtige Regio’s’. Ivonne gaat over haar ervaringen 

met burgerparticipatie in dit project praten. 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

Het project ‘AgroProeftuin de Peel’ maakte op 7 december jl. een vliegende start met een 

goed bezochte webinar. Tot de sprekers behoorden gedeputeerde Elies Lemkes en 

wetenschapper Martin Scholten (WUR). 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

Deze maand trapte het Circular Food Center in Veghel officieel af. Ondernemers en 

onderzoekers gaan er samen met studenten businesscases en onderzoeks- en 

onderwijsprogramma’s ontwikkelen om de ketens van voedsel en voedselverpakkingen 

verspillingsvrij te maken. Dit nieuwe kennis- en innovatiecentrum wil wereldwijd koploper en 

voorbeeld zijn in de aanpak van verspilling van voedsel en verpakkingen. 

  

https://www.rnob.nl/storage/cms/files/2020_regio_deal/webinars_bestuurders/presentaties_regio_deal_webinar_goed_leven_-_27_november_2020.pdf
https://www.rnob.nl/storage/cms/files/2020_regio_deal/webinars_bestuurders/presentaties_regio_deal_webinar_fijn_wonen_-_4_december_2020.pdf
https://www.rnob.nl/storage/cms/files/2020_regio_deal/webinars_bestuurders/presentaties_regio_deal_webinar_anders_werken_-_11_december_2020.pdf
https://www.rnob.nl/storage/cms/files/2020_regio_deal/webinars_bestuurders/presentaties_regio_deal_webinar_stand_van_zaken_regio_deal.pdf
https://www.rnob.nl/nieuws/agroproeftuin-de-peel-draagt-bij-aan-toekomstperspectief-landbouw
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Regio Deal update februari 2021 
 

Nieuws vanuit het programma 
 

▪ Eén jaar samen: op Valentijnsdag stonden we met elkaar even stil bij één jaar Regio Deal 

Noordoost Brabant.  

 

▪ Op 5 februari jl. vond een geslaagde informatiebijeenkomst over de Regio Deal plaats 

voor raadsleden.     

 

▪ Op 1 april a.s. vindt de tweede bijeenkomst voor alle projectleiders van de Regio Deal 

projecten plaats. Deze keer volledig online. 

 

▪ 16 van de 17 projecten zijn volop in de uitvoering. 

 

Nieuws vanuit de pijlers 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

▪ Tijdens de online Kennisconferentie ‘Samen voor Krachtige Regio’s’ eind januari ging 

Ivonne van der Horst, inwoonster van Mill en St. Hubert, digitaal in gesprek met minister 

Carola Schouten. Ivonne deelde haar ervaringen met burgerparticipatie in het Regio Deal 

project ‘Leefbaarheid in de dorpen’.  

 

▪ De voedselregio’s AgriFood Capital/Regio Noordoost Brabant, Greenport Regio Venlo en 

Regio Food Valley hebben een intentieverklaring ondertekend om voedselonderwijs op de 

basisschool op de kaart te zetten. Zodra de situatie (corona) het toelaat, start een pilot 

van het nieuwe onderwijsconcept ‘Keukenkanjers’ als uitwerking van 

Voedseleducatieplan. Dit plan werd tijdens een persgesprek met lokale en regionale 

media toegelicht.  

 

▪ De 250ste deelnemer aan Wijzer in je Werk werd begin februari verwelkomt. Wijzer in je 

Werk is een digitale routewijzer voor alle inwoners uit Noordoost-Brabant met een 

loopbaan vraag. Het is een onderdeel van het Regio Dal project ‘Klaar voor de banen van 

nu en de toekomst’. 

 

▪ De eerste groep deelnemers aan de Techniek Oriëntatie Masterclass van het Regio Deal 

project ‘SPARK Makers Zone’ gaat van start. 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

Op 1 maart a.s. gaat de 'Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant' open. Deze 

regeling is bedoeld om boeren en andere (agrarische) ondernemers te helpen de omslag naar 

kringlooplandbouw te maken.  Ze krijgen maximaal 5.000 euro om een innovatief idee verder 

te brengen. 

https://www.rnob.nl/nieuws/een-jaar-samen
https://www.rnob.nl/nieuws/een-jaar-samen
https://www.rnob.nl/nieuws/bouwen-aan-de-regio-stopt-nooit
https://www.krachtvanderegio.nl/programmaonderdelen/event/3c2da1af/
https://www.krachtvanderegio.nl/programmaonderdelen/event/3c2da1af/
https://www.rnob.nl/nieuws/voedselregios-maken-werk-van-voedselonderwijs
https://noordoostbrabantwerkt.nl/actueel/250ste-deelnemer-wijzer-in-je-werk/
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Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

Het Regio Deal project ‘Circular Food Center’ heeft bekend gemaakt dat Cultuur Haven 

Veghel de vestigingslocatie van dit nieuwe kennis- en onderzoekscentrum op gebied van 

verspilling wordt. 
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Regio Deal update maart 2021 
 

Nieuws vanuit het programma 

▪ Tijdens het debat van het Zuiden, 13 maart jl. in ’s-Hertogenbosch, is aan de 

lijsttrekkers de oproep uitgedeeld om in een nieuw kabinet door te gaan met een 

structurele samenwerking met de regio’s. De Regio Deal is daarvoor een succesvol 

instrument. 

 

▪ Op 1 april a.s. vindt de tweede bijeenkomst voor de projectleiders van de Regio Deal 

projecten plaats. Deze keer volledig online. 

 

▪ Per pijler is een kort filmpje gemaakt over de verschillende projecten en de bijdrage aan 

Brede Welvaart. Bekijk de filmpjes van Goed leven, Fijn wonen en Anders werken. 

 

▪ Inmiddels zijn 16 van de 17 projecten volop in uitvoering. 

 

Nieuws vanuit de pijlers 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

▪ Het Regio Deal project  ‘Leefbaarheid in de dorpen’ zorgt ervoor dat gemeenten van 

elkaar leren en elkaar inspireren. Donderdag 18 maart jl. was de eerste online 

inspiratiebijeenkomst over de leefbaarheidsmonitor en wijkatlas met 16 enthousiaste 

deelnemers. 

 

▪ Op maandag 8 maart jl. liet Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

zich informeren over de succesvolle aanpak van Noordoost Brabant Werkt en de 

activiteiten van het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen van nu en de toekomst’. 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

▪ Sinds januari is de gemeente Meierijstad penvoerder van het Regio Deal project ‘Aanpak 

Stallen en weerbaarheid buitengebied’. Op 17 maart jl. vond de eerste bestuurlijke 

bijeenkomst plaats met wethouders van de deelnemende gemeenten: Meierijstad, Sint 

Anthonis, Boekel, Bernheze, Uden, Landerd en Oss. 

 

▪ Op 1 maart jl. is de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant opengesteld. 

Deze regeling van het Regio Deal project ‘Agroproeftuin de Peel’ heeft als doel om de 

omslag naar kringlooplandbouw te stimuleren. Boeren en andere (agrarische) 

ondernemers komen in aanmerking voor 5000 euro om innovatieve ideeën verder te 

brengen. In totaal kunnen ruim 60 projecten ondersteund worden. 

 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

▪ Regio Deal project ‘AgriFoodInnovation (AFI)’ ontwikkelt vier business cases op het 

snijvlak van agrifood, high tech, data en ICT. Een van de betrokken ondernemers, Arend 

Koekkoek van Pixel Farming, vertelt zijn verhaal aan AgriFood Capital. 

https://www.rnob.nl/storage/cms/files/2021_memorandum_tk/oproep_aan_kabinet_2021_digitaal.pdf
https://youtu.be/y-HLVWKud88
https://youtu.be/M5xzpl_a_ko
https://youtu.be/ggamcNHBFMM
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/id-26665/met-hulp-van-een-robot-alleen-dat-zaaien-wat-je-wilt-eten/
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▪ Binnen het Regio Deal project ‘Circular Food Center’ gaat het eerste bedrijvencluster - 

van de in totaal drie tot vier - aan de slag met twee circulaire voedselketens. De 

raadsleden van de gemeente Meierijstad zijn hierover op 11 maart jl. geïnformeerd. 

Hierbij werd onder andere dit filmpje getoond.   

 

▪ In februari gingen drie onderzoeksprojecten uit het Innovatieprogramma Circulaire 

verpakkingen Oss van start: 1) Duurzaam verpakken: objectiveren en meetbaar maken, 2) 

Verpakkingsmaterialen: karton als alternatief voor plastic en 3) Circulair maken van de 

verpakkingsketen. Het bedrijfsleven werkt samen met afstudeerstudenten van HAS 

Hogeschool aan deze opdrachten. De gemeente Oss faciliteert. Ook organiseert een 

groep van studenten het landelijk event circulair verpakken op 7 juni a.s. Het 

Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss en het Circular Food Center in 

Meierijstad vormen samen één Regio Deal project. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EL_mV9dNQ3s
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Regio Deal update april 2021 
 

Nieuws vanuit het programma 

▪ Op de nieuwe website www.rnob.nl is de informatie over de Regio Deal te vinden via de 

homepage met een link naar het boekje met korte toelichting van de drie pijlers en de 17 

projecten, de filmpjes en de persberichten. Op de nieuwspagina zijn alle relevante 

nieuwsberichten over onze Regio Deal te vinden. 

 

▪ Alle projectleiders ontvangen deze maand het format om te rapporteren over de behaalde 

resultaten en financiën tot en met 30 april 2021. De voortgangsrapportage wordt in 

september in het Rijk -  Regio overleg vastgesteld en daarna verspreid. 

 

▪ Het bestuur van Regio Deal (DB+) is in gesprek gegaan met Eric van Schagen, voorzitter 

van werkgeversorganisaties VNO-NCW Brabant Zeeland over de ‘Agenda NL 2030 

Ondernemen voor brede welvaart’. 

Nieuws vanuit de pijlers 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

▪ Belangrijk onderdeel van Regio Deal projecten is het betrekken van inwoners, bedrijven 

en organisaties. Het project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ hield op 8 april jl. een brainstrom 

met leerlingen van het voortgezet onderwijs o.a. over de vraag hoe de initiatieven van 

jongeren kunnen worden verbonden met de dorpen en de regio. 

 

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

internationale werknemers.  De bestuurlijk kartrekkers van het Regio Deal project 

‘Voorzieningen voor internationale werknemers’ hebben een belangrijke stap gezet om te 

komen tot goede, veilige en kwalitatieve huisvesting en integratie en participatie voor deze 

inwoners. Tijdens de volgende Regiodag van 24 juni a.s. wordt het kader met alle 

bestuurders besproken. 

 

▪ Ondernemers in onze regio kunnen gebruik maken van de duurzame inzetbaarheid scan 

van medewerkers. Uit een recent gehouden ondernemerspeiling onder werkgevers in 

Noordoost-Brabant blijkt o.a. dat 58% van de bedrijven wil gaan investeren in de 

duurzame inzetbaarheid. Op 22 april jl. werd een nieuwe groep ondernemers inzicht 

geboden in kansen en mogelijkheden. De scan is onderdeel van het Regio Deal project 

‘Klaar voor de banen van nu en de toekomst’. 

 

▪ Op 30 april reikt wethouder Jan Hoskam (’s-Hertogenbosch) de certificaten uit aan de 

deelnemers van de eerste editie van de Techniek Oriëntatie Masterclass. De masterclass 

is onderdeel van het Regio Deal project ‘SPARK Makers zone’. 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

▪ Op 28 mei a.s. organiseert het Regio Deal project ‘Puzzelen met Ruimte’ samen met het 

Vital Zone instituut een digitale workshop met als onderwerp ‘Wat is een goede volgende 

https://www.rnob.nl/regio-deal-noordoost-brabant-2020
https://www.rnob.nl/zo-doen-we-dat/tag/regio-deal
https://www.vno-ncw.nl/onze-nieuwe-koers
https://www.vno-ncw.nl/onze-nieuwe-koers
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stap in jouw (complexe) gebiedsproces?’ Op deze manier wordt onderling kennis gedeeld 

aan de hand van concrete vragen uit de praktijk. 

▪ Pierre Bos, burgemeester van de gemeente Boekel, heeft onder toeziend oog van 

gedeputeerde Erik Ronnes een overeenkomst ondertekend met de directeur van de 

provinciale ruimte-voor-ruimtecommissie. De ruimte-voor-ruimteregeling houdt in dat 

leegkomende agrarische bebouwing wordt gesloopt en dat in ruil daarvoor woningen 

mogen worden gebouwd. De overeenkomst is onderdeel van het Regio Deal project 

‘Aanpak stallen en weerbaarheid in het buitengebied’. De commissie gaat ook in gesprek 

met andere gemeenten die deelnemen aan dit Regio Deal project. Zie artikel ‘Boekel 

voorloper met Ruimte voor Ruimte’ in Brabants Dagblad. 

▪ De proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Zeeland van AgroProeftuin de Peel is klaar 

voor het nieuwe groeiseizoen met 16 verschillende proefvelden, waarvan drie met nieuwe 

experimenten: teelt van lupinen als eiwitrijk voer voor melkvee, mais teelt op ruggen en 

teelt van blauw maanzaad.   

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

▪ Pixelfarming organiseerde op 15 april jl. een digitale open dag. Dit is één van de 

businesscases van het Regio Deal project ‘AgriFoodInnovation’. 

▪ Onlangs is de website van het Regio Deal project ‘Circular Food Center’ 

gelanceerd: www.circularfoodcenter.com. Ontdek op deze site hoe het Circular Food 

Center zich wil ontwikkelen tot hét kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van 

verspillingsvrije, circulaire voedselketens.  

▪ Het Circular Food Center en het innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss 

vormen samen één Regio Deal project. Het innovatieprogramma zet diverse HAS 

studenten in. Een groep van 4 studenten van HAS Hogeschool organiseerden 

dinsdagavond 20 april jl. een succesvol webinar Duurzaam verpakken voor ruim 130 

geïnteresseerden. Op 7 juni a.s. organiseert dezelfde groep studenten de landelijke Dag 

van de Duurzame verpakkingen.  

▪ Studenten van HAS Hogeschool werken ook mee aan het Regio Deal project ‘Direct 

energie uit Mest’. Zij interviewen melkveehouders om de juiste uitgangspunten te kunnen 

hanteren voor het businessmodel voor mestverwaarding op het boerenbedrijf. Op 15 

september jl. staat een open dag gepland om met eigen ogen de proefinstallatie in de 

gemeente Oss te bekijken. 

 

 

  

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/boekel-voorloper-met-ruimte-voor-ruimte~ae66709a/
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/boekel-voorloper-met-ruimte-voor-ruimte~ae66709a/
https://www.agroproeftuindepeel.nl/
https://pixelfarming.eu/
https://www.circularfoodcenter.com/
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Regio Deal update mei 2021 
 

Nieuws vanuit het programma 

▪ Met alle projectleiders is deze maand de inhoudelijke en financiële voortgang besproken. 

Er zijn al veel mooie resultaten bereikt. De voortgangsrapportage wordt in september in 

het Rijk-Regio overleg vastgesteld en daarna verspreid. 

 

▪ Per 1 juni a.s. start Nisha Marapin voor één dag in de week als projectsecretaris van 

Regio Deal Noordoost Brabant. Zij volgt Haiko Vink op. 

Nieuws vanuit de pijlers 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

▪ 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 internationale 

werknemers’.  

 

▪ 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.  

 

https://www.ontwikkelingteltfestival.nl/programmaonderdelen/sessie/2d644967/
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▪ 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 

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?  

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving  

▪ 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.  

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

▪ 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’.  

 

https://noordoostbrabantwerkt.nl/actueel/succesvol-van-werk-naar-werk-in-noordoost-brabant/
https://sparkmakerszone.nl/
https://sparkmakerszone.nl/brug-naar-beroepen-van-morgen/
https://sparkmakerszone.nl/brug-naar-beroepen-van-morgen/
http://www.agroproeftuindepeel.nl/
http://www.dagvandeduurzameverpakking.nl/
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▪ 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. 
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Regio Deal update juni 2021 
 

Nieuws vanuit het programma 

▪ Tijdens de Regiodag van 24 juni stonden diverse Regio Deal projecten op de agenda. 

Het betrof de corona herstelaanpak en het handelingsperspectief van ‘huisvesting, 

integratie en participatie van internationale werknemers in Noordoost Brabant’.  

▪ De Regio Deals doen mee aan de verkiezing van beste overheidsinnovatie van het 

jaar. RNOB ondersteunt de inzending. Jack Mikkers, voorzitter Regio Deal Noordoost 

Brabant: “Door niet uit te gaan van projecten maar van de bredere opgaven voeren 

Rijk en regio een veel diepgaander gesprek met elkaar. Dat maakt ons nieuwsgieriger 

naar wat er bij elkaar speelt. Doordat we beter naar elkaar luisteren, werken we beter 

samen. Dit zien we terug in de resultaten in onze regio. En dat is weer goed de regio 

en voor het Rijk”. 

 

Nieuws vanuit de pijlers 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

▪ Met 33 kernen wordt de nieuwe gemeente Land van Cuijk één van de grootste 

gemeenten van Noord-Brabant. De nieuwe gemeente wil dichtbij inwoners blijven 

staan door te werken aan een Kernendemocratie. Kernendemocratie is een 

belangrijkonderdeel van het Regio Deal project in het ‘Leefbaarheid in de dorpen’. Ook 

Sportland Stevensbeek krijgt ondersteuning uit dit Regio deal project. Dit is een 

voorstel vanuit het dorp zelf. Het doel is het centrum in de regio worden van 

uiteenlopende sporten en versterken van de leefbaarheid. 

 

▪ Kees van Rooij, burgemeester gemeente Meierijstad, is de voorzitter van de onlangs 

opgerichte stichting Keukenkanjers. Deze stichting geeft uitvoering aan het Regio Deal 

project ‘Voedseleducatie’. Hierin trekt onze regio samen op met Regio FoodValley 

(Ede/Wageningen) en Greenport Venlo. De drie regio’s ontwikkelen samen met 

bedrijven en andere partijen uit de voedselbranche een onderwijsmodule over voedsel. 

Gestreefd wordt naar een gevalideerde lesmethode die uiteindelijk erkend wordt door 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

▪ De regionale arbeidsmarktsamenwerking Noordoost Brabant Werkt organiseerde in 

april en mei twee online inspiratiesessies voor 20 deelnemers. De eerste ging over 

leerwerk-trajecten voor de doelgroep laagopgeleide inburgeraars. De tweede over een 

mensgerichte aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het 

regionaal arbeidsmarktprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal 

Noordoost Brabant. 

 

▪ Mkb-bedrijven die willen investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers, 

hebben recht op een regionale voucher. Hiermee kan 50% van de kosten worden 

vergoed tot een maximum van 5.000 euro. Noordoost Brabant Werkt heeft hiervoor 

een praktisch programma ontwikkeld.  

 

https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/kernendemocratie-dicht-bij-inwoners-blijven
https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/sportland-stevensbeek,-sportief-hart-voor-de-regio
https://noordoostbrabantwerkt.nl/slim/
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▪ De tweede editie van het succesvolle traject techniek oriëntatiestart op donderdag 7 

oktober. De kennismaking staat gepland op vrijdag 19 september. Kandidaten kunnen 

vanaf nu weer worden aangemeld bij het Regio Deal project ‘SPARK Makers zone’.  

 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

▪ Op vrijdag 16 juli is de open dag van het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’. 

Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland (NB) worden sinds een paar jaar 

vele proeven gedaan met veevoer van eigen bodem en de teelt van nieuwe gewassen. 

Het programma is in twee blokken verdeeld: 10.00 -12.00 uur en 13.00 -15.00 uur en 

gratis toegankelijk. Aanmelden kan hier. 

 

▪ Het aantal deelnemende gemeenten aan het Regio Deal project ‘Aanpak Stallen en 

weerbaarheid buitengebied’ is gegroeid van zeven naar negen: Bernheze, Boekel, 

Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel en 

Uden. Doel van het project is om via 10 -14 intensieve, kleinschalige 

gebiedsprocessen een methodiek te ontwikkelen om leegstand van vrijkomende 

agrarische bebouwing aan te pakken. Hiermee wordt verloedering en ondermijning in 

het buitengebied aangepakt. Concrete praktijkvoorbeelden worden met elkaar uit 

gewisseld. Begin juni was de eerste verdiepingsbijeenkomst rondom het 

gebiedsproces De Elzen in de gemeente Boekel.  

 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

▪ Het Regio Deal project ‘AgriFoodInnovation’ maakt twee systeemsprongen in de 

landbouw mogelijk. Eén van de sprongen is de digitale gewasketen. Bij de nieuwe teelt 

van lupine, een eiwitrijke bonensoort, is de robot van Pixelfarming voor 

onkruidbestrijding succesvol ingezet. 

 

▪ Tijdens de Nationale Verspillingsvrije week van 7-13 september 2021 zal de eerste 

Brabantse HBO Voedselverspillingschallenge worden gelanceerd. Deze nieuwe 

challenge is een initiatief van HAS Hogeschool in samenwerking met de Stichting 

Samen tegen Voedselverspilling en Rabobank. Vijf maanden lang gaan studenten van 

Brabantse HBO opleidingen aan de slag met bestaande challenges van bedrijven op 

het gebied van voedselverspilling. De challenge wordt mede mogelijk gemaakt door 

het Regio Deal project ‘Circular Food Center’. 

 

▪ Op 7 juni was de geslaagde Dag van de duurzame verpakkingen 2021 met 380 kijkers. 

Deze dag is onderdeel van het Regio Deal project ‘Circulair Food Center’. Op 15 juni 

vond de digitale eindpresentatie plaats van de drie HAS onderzoeken uit het eerste 

onderzoeksjaar van het Innovatieprogramma circulair verpakken:  

1. Circulair maken van de verpakkingsketen. De website met een stappenplan is 

sinds 25 juni online. 

2. Karton als alternatief voor krimpfolie. 

3. Een vergelijking van verschillende methodieken om duurzaamheid te 

objectiveren en te meten. 

  

https://www.agrifoodcapital.nl/open-dag-agroproeftuin-de-peel-op-16-juli-as
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/05/25/kleinschalig-pionieren-met-lupine-in-de-peel
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/id-29364/eerste-brabantse-hbo-voedselverspillingchallenge/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+18+juni+2021&utm_medium=email
https://dagvandeduurzameverpakking.nl/livestream/
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▪ Op 1 juli presenteren vier HAS studenten hun bedrijfsopdracht uit het Regio Deal 

project ‘Direct energie uit mest’ op het gemeentehuis van Oss. Een andere mijlpaal is 

dat de benodigde vergunning voor de proefinstallatie (monovergister) voor een 

veehouderij bedrijf in Maren-Kessel is gepubliceerd. Na de zomer gaat de installatie 

draaien. 

 

▪ De samenwerking tussen de Stichting Driven By Data en de JADS AgrifoodNature in 

het Regio Deal project ‘Datagedreven Agrifoodregio’ is veelbelovend. Dit schooljaar 

waren er 85 studenten (WO en HBO) actief in een afstudeerproject met het AgriFood 

bedrijfsleven.  
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Regio Deal update september 2021 
 

Nieuws vanuit het programma 

▪ De Voortgangsrapportage Regio Deal Noordoost Brabant juli 2020-mei 2021 is 

vastgesteld en gedeeld met alle partners in de regio o.a. via een brief aan de 

raadsleden en een presentatie tijdens de Regiodag op 23 september. We ontvingen 

complimenten van het Rijk over de inzet om samen de deal tot zo’n succes te maken. 

▪ Op 9 september jl. organiseerden we een geslaagde kennissessie van projectleiders 

Regio Deal en accountmanagers Economische Zaken en Werkgeversservicepunt 

(WSP) over kansen voor ondernemers. Dankzij de Regio Deal krijgen ondernemers 

extra ondersteuning om te innoveren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en voor 

de opleiding van hun personeel. Verschillende Regio Deal projecten bieden daarvoor 

onder andere vouchers aan, coaching, masterclasses of praktijk- en 

experimenteerruimte om innovaties te testen. 

▪ Er wordt veel onderzoek gedaan naar regionale samenwerking en de invulling van de 

regionale aanpak van belangrijke opgaven. De Rijksuniversiteit van Groningen heeft 14 

september jl. het rapport Regionaal Maatschappelijk Onbehagen: naar een 

rechtstatelijk antwoord op perifeer ressentiment uitgebracht. In het rapport behandelen 

de onderzoekers – waaronder Caspar van den Berg die ook is betrokken bij het 

lopende BRE-onderzoek in onze regio -  het verschijnsel maatschappelijk onbehagen, 

waarbij zij uitvoerig ingaan op regionale concentraties daarvan, verklaringen hiervoor 

en mogelijke handelingsperspectieven. Het onderzoek wordt in het volgende Rijk-

Regio van de Regio Deal overleg met elkaar besproken. 

 

Nieuws vanuit de pijlers 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

▪ Een Goei Leven FoodTour komt langs bij alle 33 dorpskernen van de toekomstige 

gemeente Land van Cuijk. Met de toer wil de stichting ‘Een Goei Leven’ inwoners, 

ondernemers en scholen inspireren om met elkaar te gaan werken aan een goede 

gezondheid van de mensen, de dieren en de omgeving. Met behoud van de 

bourgondische aard van het Land van Cuijk. Deze toer is mede mogelijk gemaakt door 

het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de dorpen’. 

 

▪ Kennisdelen en van elkaar leren zijn belangrijke onderdelen van de Regio Deal. Het 

project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ organiseert een sessie vitale dorps- en 

gemeenschapshuizen op donderdag 7 oktober a.s. van 16.00 – 20.30 uur in in 

Myllesweerd in Mill. De bijeenkomst staat open voor alle betrokkenen bij dorps- en 

buurthuizen in Noordoost-Brabant. Er is plaats voor 50 personen. Aanmelden kan via 

deze link. 

 

▪ Het Regio Deal Project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ stond centraal in het eerste artikel 

in een serie over dit thema in het Brabants Dagblad (12 augustus 2021). 

 

▪ Een stagiaire Bestuurskunde van de Radboud Universiteit is deze maand gestart met 

onderzoek naar de betrokkenheid, invloed en participatie van inwoners op door 

https://www.rnob.nl/storage/cms/files/2021_regio_deal/tweede_voortgangsrapportage/2evoortgrapp_highlights_2021.pdf
https://www.rnob.nl/nieuws/extra-kansen-van-regio-deal-voor-ondernemers-in-kaart-gebracht
https://www.rug.nl/cf/nieuws/newitems/2021/maatschappelijk-onbehagen
https://www.rug.nl/cf/nieuws/newitems/2021/maatschappelijk-onbehagen
https://www.goeileven.nl/agenda/foodtour-eengoeileven/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5lzAVAyb90mK3gq1HSdToYFC9fBi1NFIkBB4IRGfcTpUMFRaTFdCRDlaUDFZU0FYR01aSFNVSE9OMyQlQCN0PWcu&web=1&wdLOR=c1F6F436E-579B-436A-96A4-901374FF0019
https://www.bd.nl/meierij/leefbaarheid-staat-in-kleine-dorpen-onder-druk-en-dus-helpen-ze-elkaar-om-de-boel-op-te-peppen~a15223cf/
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gemeenten geëntameerde projecten in het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de 

dorpen’. Zij onderzoekt de processen in zowel de gemeente Sint Anthonis als de 

gemeente Cuijk. 

 

▪ De wethouders Economie hebben op 23 september jl. ingestemd met een verbreding 

van het Regio Deal project ‘Transformatie centra steden’. De actualisatie en verbreding 

van de regionale detailhandelsvisie wordt onderdeel van het project. 

 

▪ Keukenkanjers is de naam van het nieuwe voedseleducatieprogramma van de regio’s  

AgriFood Capital/RNOB, Greenport Venlo en Regio Food Valley. De initiatiefnemers 

willen voedselonderwijs op de basisschool op de kaart zetten. Eind dit jaar starten 

pilots in Meierijstad, Uden, Cuijk, Venlo en Scherpenzeel. Gestreefd wordt naar een 

gevalideerde en erkende lesmethode voor het basisonderwijs om uiteindelijk in het 

hele land lessen te verzorgen. Het Regio Deal project ‘Voedseleducatie’ maakt de 

pilots in onze regio mogelijk. 

 

▪ In Noordoost-Brabant werken meer dan 60.000 zzp’ers. De Regio Deal maakt het  

mogelijk zzp’ers komende jaren te blijven ondersteunen via www.zzpnobboost.nl. Dit  

project is onderdeel van ‘Klaar voor de banen van nu en de toekomst”. In september  

werden verschillende online Business Boosts georganiseerd, bijv. over veilig online  

werken. 

 

▪ Al enkele jaren wordt een estafettestokje’ Keep on Learning’ doorgegeven van 

werkgever naar werkgever in Noordoost Brabant. Door deze estafette worden 

werkgevers en hun initiatieven op gebied van leven lang ontwikkelen en duurzame 

inzetbaarheid in de schijnwerpers gezet. Het 11e stokje is uitgereikt aan Bol adviseurs, 

onder andere gevestigd in Boxmeer en Veghel. Leven lang ontwikkelen staat in het 

hart van regionale arbeidsmarktsamenwerking en is onderdeel van Regio Deal 

Noordoost Brabant. 

 

▪ Het Regio Deal project ‘SPARK Makerszone’ organiseert jaarlijks een challenge. Dit 

jaar is het thema Close the Loop waarbij circulair design centraal staat. Het is een kans 

voor ondernemende studententeams, studentenduo’s, (pre) start-ups om een idee te 

toetsen, uit te werken en te prototypen. Bent u of kent u die persoon die bedenkt hoe 

de cirkel wel kan worden gesloten waarbij duurzaamheid voorop staat om afval te 

reduceren én de levenscyclus van een product te verlengen? Attendeer ze op deze 

challenge.  

 

▪ Het programma ‘Nieuwe perspectieven voor agrarisch ondernemers’ die grip willen 

hebben op de toekomst, gaat van start. Om de juiste ondernemers te bereiken, werkt 

Ondernemerslift+ in dit Regio Deal project via een zogenoemde ambassadeursaanpak 

en inzet van social media. Deze aanpak is samen met XApostle ontwikkeld. Interesse 

om ook ambassadeur te worden? Stuur een mail naar: 

a.crommentuijn@ondernemersliftplus.nl 

 

  

https://www.rnob.nl/nieuws/pilot-keukenkanjers-eind-dit-jaar-van-start
http://www.zzpnobboost.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=PAsSO1Ji3Uc
https://sparkchallenge.nl/
https://nieuweperspectievenvoorboeren-ondernemersliftplus.lpages.co/ondernemers-lift-regio-deal-noord-oost-brabant-1/
mailto:a.crommentuijn@ondernemersliftplus.nl
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Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

▪ Op 14 september jl. heeft het koppelteam van het Regio Deal project ‘Puzzelen met  

Ruimte’ een bezoek gebracht aan de gemeente Bernheze. Er is aan een team van  

medewerkers landelijk gebied een toelichting gegeven op de verschillende landelijke 

en provinciale beleidsprocessen in het buitengebied. Daarna is ingegaan op mogelijke  

kansen die deze beleidsprocessen bieden voor de verschillende gebiedsprocessen in  

deze gemeente. Voor meer informatie: Jules Goris 06-51408112 of 

jules.goris@rnob.nl. 

 

▪ Het Regio Deal project ‘Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied’ is flink op 

stoom. Er ligt een concrete projectaanpak. Er is een groslijst van 15 potentiële 

gebieden die mee kunnen draaien als gebiedsprocessen. De plannen hiervoor worden 

verder uitgewerkt. In het najaar volgt de definitieve keuze van de 10 gebiedsprocessen 

die komende jaren centraal staan in het project. Naast versterking van de 

omgevingskwaliteit is ook het vergroten van weerbaarheid een belangrijk aspect in dit 

Regio Deal project. Op 1 september jl. is het project ‘Samen de handen uit de mouwen’ 

officieel van start gegaan. Centraal staat de weerbaarheid van de agrarische sector en 

het werken aan vertrouwen in de overheid. Er wordt komende tijd een set indicatoren 

ontwikkeld en getoetst op basis waarvan de kwetsbaarheid van agrarische bedrijven 

en/of bepaalde gebieden in beeld kan worden gebracht. Daarnaast wordt met behulp 

van een juridisch adviseur gewerkt aan formats voor huurovereenkomsten en er wordt 

bekeken of de verhuurdersvergunning als instrument bruikbaar is. Ook wordt in nauwe 

samenhang met de Taskforce-RIEC (Informatie- en Expertise Centrum) gekeken naar 

eventuele aanpassing van de APV (algemeen plaatselijke verordening). 

 

▪ Het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’ heeft een nieuwe informatiebrochure 

gemaakt. Hierin staan de vormen van ondersteuning aan agrariërs met interesse in  

kringlooplandbouw. Of het nu gaat om financiering, grond om te experimenteren, 

netwerk en kennis of het ontwikkelen van nieuwe proeven, ondernemers kunnen 

hiervoor bij AgroProeftuin de Peel terecht. Een proeflocatie die door AgroProeftuin de 

Peel wordt ondersteund, is ‘De Margriet’ in Vught. Onlangs is hier een proef gestart 

naar het verbeteren van de bodembiodiversiteit. De eerste resultaten worden in het 

voorjaar 2022 verwacht. 

 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

▪ Samen met het bedrijfsleven ontwikkelen van businesscases om systeemsprongen in 

de agrifood keten mogelijk te maken, is onderdeel van het Regio Deal project 

‘AgriFood Innovation’. Deze zomer is een grote stap voorwaarts gezet voor de 

systeemsprong Slimme Varkensketen. Een keten waarin slim wordt omgegaan met 

data en gestuurd wordt op de gezondheid en groei van het individuele dier. Voor zowel 

de business case: ‘Verbeteren van het niveau van de diergezond’ als voor ‘Sturen en 

sorteren op kwaliteit’ zetten ondernemers hun handtekening onder een 

samenwerkingsovereenkomst.  

 

▪ Het Circular Food Center op de Noordkade in Veghel is in juli van dit jaar in bijzijn van 

de regionale partners geopend. Dit kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van  

verspillingsvrije voedselketens wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal. 

 

mailto:jules.goris@rnob.nl
https://www.riec.nl/
https://www.agroproeftuindepeel.nl/application/files/4616/2669/7001/Brochure_APDP_def_def_def.pdf?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+APDP+nav+open+dag&utm_medium=email
https://vught.nl/gebruik-name-strokenfrees-de-margriet
https://agrifoodinnovation.nl/samenwerken-aan-slimme-varkensketen-met-kennispartners/
https://agrifoodinnovation.nl/samenwerken-aan-slimme-varkensketen-met-kennispartners/
https://www.youtube.com/watch?v=QomKe5AWPmg
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▪ Het Regio Deal project ‘Greentech Park Brabant’ in Boxtel heeft sinds begin dit jaar 

een doorstart gemaakt. Het nieuwe college heeft in haar bestuursakkoord de kaders 

van de ontwikkeling aangeven. De middelen uit de Regio Deal worden ingezet om de  

leermomenten horende bij de gebiedsgerichte aanpak te beschrijven en te delen met 

de partners. Het concept-omgevingsplan is naar verwachting eind 2022 gereed.  

 

▪ JADS, deelnemer aan het consortium van het Regio Deal project ‘Datagedreven  

AgriFoodregio’, is één van de initiatiefnemers van de internationale conferentie Data  

Driven Agrifood Future (DDAFF). De DDAFF conferentie vindt plaats  

tijdens DataWeekNL (25 t/m 29 oktober 2021) en is bedoeld voor professionals in de  

agrifoodsector die meer wil weten over de kansen van data in de voedselketen. Deze 

conferentie wordt georganiseerd onder leiding van AgriFood Capital samen met de  

provincie. 

 

  

http://www.ddaff-alliance.org/
http://www.ddaff-alliance.org/
https://dataweeknl.nl/
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Regio Deal update oktober 2021 
 

Nieuws vanuit het programma 

▪ Marc Hameleers, manager Regio portefeuille ministerie LNV, sprak op de bestuurlijke 

heidag op 21 oktober jl. over de Regio Deal. Een nieuw instrument van het Rijk om een 

gelijkwaardig partnerschap tussen het Rijk, de provincie en de regio verder uit te 

bouwen, de afstanden te verkleinen en als overheden meer met één mond te praten. 

Het begon met de startvraag vanuit het Rijk ‘Hoe kunnen we de regio helpen bij de 

belangrijkste opgaven om het voor burgers beter te maken?‘ 

▪ Thom van Gerwen, master student strategisch management van de Universiteit van 

Tilburg start eind oktober met een onderzoek naar het proces van de Regio Deal vanaf 

najaar 2019 tot voorjaar 2021. We willen leerpunten ophalen voor een eventuele 

volgende Regio Deal.  

Nieuws vanuit de pijlers 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

▪ 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 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 

https://www.youtube.com/watch?v=kxgTOu__hRI&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2lW7ahmG&index=27
https://bit.ly/communityleefbaarheid_LinkedIn
https://bit.ly/communityleefbaarheid_Facebook
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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 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’. 

 

▪ 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: slim inrichten van de leefomgeving 

 

▪ 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 a.s. 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: ontwikkelen van een economisch perspectief 

 

▪ 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’.  

https://www.bd.nl/oss-e-o/publiekscampagne-in-noordoost-brabant-van-start-om-op-het-grote-belang-van-arbeidsmigrant-te-wijzen~a2b58332/
https://rmtnoordoostbrabant.nl/
https://www.rnob.nl/nieuws/ondernemers-maken-kennis-met-regioboost-spark
https://www.rnob.nl/nieuws/ondernemers-maken-kennis-met-regioboost-spark
https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/mengteelt-bonen-met-mais-hoopvol
https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/mengteelt-bonen-met-mais-hoopvol
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▪ 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’.  

 

▪ 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://samentegenvoedselverspilling.nl/has-hogeschool-start-eerste-hbo-challenge-voedselverspilling/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/start-mbo-challenge-voedselverspilling-2021-2022/
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Regio Deal update november 2021 
 

Nieuws vanuit het programma 

Donderdag 18 november jl. was er weer een bijeenkomst voor alle 17 projectleiders en 

overige direct betrokkenen bij Regio Deal Noordoost Brabant. Vanwege de omstandigheden 

werd het een online bijeenkomst. Het programma was daarom flink ingekort. Alle 

projectleiders zijn bijgepraat over de kansen die meedoen aan de Regio Deal biedt. 

Nieuws vanuit de pijlers 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat  

▪ Inwoners staan centraal bij brede welvaart. Het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de 

dorpen’ stelt de vraag centraal: Hoe kom je tot een participatieve gemeente die ruimte 

geeft aan de samenleving en inzet op het zelforganiserend vermogen van inwoners, 

verenigingen, bedrijven en instellingen? Zodra de COVID-maatregelen het toelaten, is 

er een fysieke bijeenkomst voor geïnteresseerde gemeenten.  

 

▪ Het bureau BRO is geselecteerd om samen met gemeenten, provincie en andere 

betrokkenen invulling te geven aan de regionale detailhandelsvisie. Dit is onderdeel 

van het Regio Deal project ‘Transformatie centra middelgrote steden’  

 

▪ Binnen het Regio Deal project ‘Voorzieningen voor internationale werknemers’ wordt 

een volgende stap gezet in het proces van het bevorderen van integratie en participatie 

van internationale werknemers. De bestuurlijke kopgroep heeft een werkgroep 

opdracht gegeven om een dienstverleningsconcept op te stellen voor een Migratie 

Informatie Punt (MIP) in onze regio. Dit informatiepunt moet aansluiten bij de 

uitgangspunten uit het regionaal handelingsperspectief. De werkgroep maakt daarbij 

ook gebruik van de aanbevelingen uit een provinciaal onderzoek over dit onderwerp.  

 

▪ De website van het Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant (WSP) is dit najaar 

vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Eén loket waar ondernemers terecht 

kunnen voor al hun personeelsvraagstukken. De website wordt met 15.229 unieke 

bezoekers in de periode mei tot en met augustus 2021 goed bezocht. Een jaar eerder 

waren er in dezelfde periode nog veel minder bezoekers (8.714). Een aantal 

activiteiten van het WSP wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost 

Brabant.  

 

▪ Begin deze maand waren de screeningsdagen voor deelnemers aan het project ‘De 

harde leerschool’. Dit is een project van het Leerwerkpunt WSP. Het project wil 20 

jongens en mannen, die maatschappelijk zijn vastgelopen, via het rugbyveld van de 

Udense club Octopus in 12 weken aan een (leer)baan helpen. Er is nog ruimte voor 

enkele deelnemers.  

 

▪ Onlangs hebben twee 4e -jaars studenten van HAS Hogeschool een 

afstudeeronderzoek gedaan voor Noordoost Brabant Werkt. De hoofdvraag was: ‘Hoe 

kunnen we bedrijven in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant beter bereiken en 

bedienen?’ De uitkomsten en aanbevelingen zijn nu voor iedereen beschikbaar. Dit 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6863853421741527040/
https://etil.blob.core.windows.net/media/onderzoeksrapport-verkenning-en-ontwikkeling-van-een-brabants-migratie-informatie-punt.pdf
https://wspnoordoostbrabant.nl/
https://dehardeleerschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/De-Harde-Leerschool-NOB-Flyer-t.b.v.-Deelnemers.pdf
https://dehardeleerschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/De-Harde-Leerschool-NOB-Flyer-t.b.v.-Deelnemers.pdf
https://wspnoordoostbrabant.nl/personeel/personeel-opleiden/#:~:text=Het%20Leerwerkpunt%20%E2%80%93%20onderdeel%20van%20het%20Werkgeversservicepunt%20Noordoost-Brabant,Scholing%20en%20ontwikkeling%20is%20belangrijker%20dan%20ooit%20tevoren.
https://noordoostbrabantwerkt.nl/actueel/marktonderzoek-has-hogeschool-hoe-kunnen-we-ondernemers-in-de-arbeidsmarktregio-beter-bedienen-en-bereiken/
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onderzoek maakt deel uit van het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen van nu en 

de toekomst.  

 

▪ Het project ‘Nieuwe perspectieven voor boeren’ van Ondernemerslift+ heeft nog ruimte 

om agrarisch ondernemers te laten deelnemen. Het project helpt ondernemers die met 

hun bedrijf willen inspelen op de toekomst en kansen willen benutten. Dankzij Regio 

Deal zijn er voor de deelnemers geen kosten verbonden aan deelname. 

 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

▪ Het Regio Deal project ‘Stallenaanpak, vitalisering buitengebied: versterken 

omgevingskwaliteit en weerbaarheid’ heeft een volgende stap gemaakt. Door de 

stuurgroep zijn onlangs de 10 deelnemende gebieden geselecteerd. Twee gebieden 

liggen in de gemeente Meierijstad. Deze gemeente gaat samen met ondernemers en 

bewoners aan de slag om een extra kwaliteitsimpuls te geven aan deze veranderende 

gebieden zodat een aantrekkelijk, veilig en toekomstbestendig buitengebied ontstaat 

voor iedereen.  

 

▪ Het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’ is door het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen als één van de vijf 

experimenteergebieden voor kringlooplandbouw. Dit najaar zijn er twee pilots gestart 

die gericht zijn om samenwerking tussen akkerbouw/groententeelt en veehouderij te 

bevorderen en kringlopen verder te sluiten. 

 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 
 

▪ In Brabant worden grote sprongen gemaakt in het kader van de Slimme Varkensketen: 

één van de speerpunten van het Regio Deal project ‘AgriFoodInnovation’. Deze maand 

werden de onderzoeken en resultaten besproken van de twee projecten ‘Verbeteren 

van het niveau van diergezondheid’ en ‘Sturen en sorteren op kwaliteit’. Ruim 30 

kennispartners kwamen bijeen om de voortgang van deze projecten te delen én te 

vieren.  

 

▪ De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw gaan rap. Regelgeving en met 

name de onmogelijkheid om te experimenteren buiten deze regels om, houden 

ontwikkelingen echter tegen. Daarom heeft Jacob Van den Borne in navolging van de 

Boerderij van de Toekomst in Lelystad, de Brabantse Boerderij van de Toekomst 

opgericht. Dit voorbeeldbedrijf, waar de toekomstige generatie telers via 

onderwijspartners in aanraking komen met het moderne akkerbouwbedrijf, is mede 

mogelijk gemaakt door de Regio Deal. 

 

▪ Het Regio Deal project ‘Circular Food Center’ had deze maand weer diverse 

activiteiten:  

o Er zijn vouchers aan vijf ondernemers uitgereikt voor innovaties tegen de 

voedselverspilling;  

o Er was een online impactsessie ‘Verspillingsvrij met Data & Technologie’ 

georganiseerd. Deelnemers deelden hun inzichten en oplossingen om 

voedselverspilling tegen te gaan met behulp van data en technologie. Kijk of 

luister nu de video of podcast van deze sessie terug en lees de highlights die 

de sprekers tijdens de sessie deelden;  

https://nieuweperspectievenvoorboeren-ondernemersliftplus.lpages.co/ondernemers-lift-regio-deal-noord-oost-brabant-1/
https://www.meierijstad.nl/Nieuws/2021/November/Behoud_kwaliteit_landelijk_gebied
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/Bemiddeling-experimenteerruimte-in-regelgeving
https://agrifoodinnovation.nl/succesvolle-samenwerking-slimme-varkensketen/
https://agrifoodinnovation.nl/brabantse-boerderij-van-de-toekomst/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/bedrijven/voucherregeling/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/home/online-impactsessies/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/home/online-impactsessies/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/video-en-podcast-impactsessie-12-verspillingsvrij-met-data-technologie/
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o Tijdens de mondiale klimaattop is door de Stichting Tegen Voedselverspilling 

de oproep gedaan om het tegengaan van de voedselverspilling veel hoger op 

de klimaatagenda te zetten. Een aantal belangrijke internationale feiten en 

cijfers over de link tussen klimaatverandering en voedselverspilling publiceerde 

de Stichting in een infographic;  

o Sligro Food Group, Smits BV en Samen Tegen Voedselverspilling werken 

samen in het innovatie cluster circulaire eiwitketen van het Circular Food 

Center. Zij verzorgden een masterclass over voedselverspilling op de tweede 

editie van ‘Samen op weg naar duurzaam’, georganiseerd door Sligro Food 

Group. Een dag voor horecaprofessionals, vol inspiratie en interessante 

ontmoetingen op het gebied van duurzaamheid;  

o De succesvolle verspillingsvrije Week 2021 krijgt een vervolg. Van 12 t/m 18 

september 2022 gaan verschillende partijen, waaronder gemeenten, samen 

een week lang de uitdaging aan om nóg minder voedsel te verspillen. Meer 

informatie op www.verspillingsvrijeweek.nl  

 

 

  

https://samentegenvoedselverspilling.nl/duurzaam-voedselsysteem-moet-hoger-op-klimaatagenda/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/voedselverspilling-feiten-en-cijfers/
https://bronvanenergie.nl/
https://www.zininspiratielabsligro.nl/3novsamenopwegnaarduurzaam
http://www.verspillingsvrijeweek.nl/
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Regio Deal update december 2021 
 

Nieuws vanuit het programma 

• In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, voortuitkijken naar de toekomst' biedt 
kansen voor brede welvaart voor de regio: “Elke regio telt. De Regio Deals zetten we 
voort. We versterken de publiek-private samenwerkingsverbanden om de regionale 
economische kansen te benutten”. 

 
• De CBS Brede Welvaartmonitor 2021 is gepresenteerd. De monitor geeft veel 

informatie zowel op regionale als gemeentelijke schaal op 42 indicatoren van Brede 
Welvaart. De gemeenten in onze regio scoren in meerdere opzichten hoger dan elders 
in het land zoals te lezen is in onderstaande afbeelding: 

https://www.rnob.nl/nieuws/regeerakkoord-biedt-kansen-voor-brede-welvaart-in-noordoost-brabant
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/regionale-monitor-brede-welvaart/brede-welvaart-trend
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• Deze maand is met alle 17 projectleiders gesproken over de voortgang. De 
tussenrapportage wordt in februari met de bestuurders besproken. 

Nieuws vanuit de pijlers 

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’. 

 

https://vimeo.com/647717598/a37daf2ea7
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/noordoost-brabant
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/noordoost-brabant
https://wspnoordoostbrabant.nl/agenda/themaweek-hoe-kom-ik-wel-aan-personeel/
https://wspnoordoostbrabant.nl/agenda/themaweek-hoe-kom-ik-wel-aan-personeel/
https://www.brabantleert.nl/
https://zzpnobboost.nl/zzp-agenda/
https://sparkmakerszone.nl/trainingen/traject-technische-orientatie/
https://sparkmakerszone.nl/proeven-aan-nieuwe-technieken/
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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 leefomgeving 

• 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 ‘AgrifoodInnovation’ (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. 

 

• 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. 

 

https://nieuweperspectievenvoorboeren-ondernemersliftplus.lpages.co/ondernemers-lift-regio-deal-noord-oost-brabant-1/
https://www.vitalzone.eu/index.php
https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/afscheid-ben-brands
https://www.fruitzforlife.nl/
https://www.fira-agtech.com/c/fira
https://www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/cursus-smart-biology
https://www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/cursus-smart-biology
https://www.meat-co.nl/nl/nieuws/01-12-2021-39vion-is-meest-transparante-foodbedrijf-van-nederland39/
https://www.meat-co.nl/nl/nieuws/01-12-2021-39vion-is-meest-transparante-foodbedrijf-van-nederland39/
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/verduurzaming-dierlijke-eiwitten-krijgt-impuls/
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• 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 januari 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. 

https://onlinetouch.nl/jagermedia/food-locaties-2021-2022?html=true#/12/
https://digitaalmagazine.evmi.nl/verpakkingsspecial-2021/circulaire-verpakkingen/
https://youtu.be/Xq2H3J4ICLc
https://youtu.be/Xq2H3J4ICLc
https://www.youtube.com/watch?v=sGGO2WTzRjo
https://www.rnob.nl/nieuws/energie-uit-mest-basis-voor-circulair-boeren

