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Update februari 2022 per pijler 

 
 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

 

• Wat in het vat zit, verzuurt niet. Dat heeft het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de 

dorpen’ vorig jaar beloofd. De nieuwe datum voor ‘Hoe word je een participatieve 

gemeente’! is donderdagmiddag 21 april. Een bijeenkomst voor bestuurders en 

ambtenaren van zowel het fysieke als het sociaal domein die de mogelijkheid en de 

bevoegdheid hebben om wezenlijk bij te dragen aan het creëren van een echt 

participatieve gemeente.  Aanmelden: Klik hier 

 

• 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 13e stokje werd in februari uitgereikt aan 

GWS Dé Schoonmaker uit ’s-Hertogenbosch. Leven lang ontwikkelen staat in het hart van 

regionale arbeidsmarktsamenwerking en is onderdeel van Regio Deal. 

 

• 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. Op 17 

februari jl. was het succesvolle 4e ZZP Boost event: ‘Kom in beweging’. Zo’n 60 

deelnemers namen deel aan dit online event met drie interessante workshops om als 

zzp’er in beweging te blijven tijdens en na de corona crisis. 

 

• 30 ondernemers die vernieuwing nastreven, hebben al gebruik gemaakt van vouchers 

voor het gebruik van 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’. Fraai-Architecten uit Heesch is één van de 

ondernemers. De architect gaat een huis bouwen volledig volgens de principes van de 

natuur (biomimicry) en biobased. 

 

• Van één van de deelnemers aan het Regio Deal project ‘Nieuwe Perspectieven voor 

Boeren’ van OndernemersLift+, Leon Moonen van ‘Crole Natuurrund’ uit Sint-Oedenrode, 

verscheen een artikel in het Brabants Dagblad (19 februari). Zijn bedrijf draagt bij aan de 

ontwikkeling van kweekvlees. Dit wordt straks een extra pijler onder zijn bedrijf. ‘Nieuwe 

perspectieven’ heeft de ondernemer in zes sessies geholpen met een versnelling van zijn 

bedrijfsidee. Eind februari gaat een tweede groep agrarische ondernemers van start met 

het programma Nieuwe Perspectieven voor Boeren. Naast deze ondernemers, die 

werken aan de verwezenlijking van hun idee, start er in maart een inspiratiegroep. Deze 

groep werkt aan nieuwe concepten om hun bedrijf weer op de kaart te zetten en impact te 

maken op maatschappelijke thema’s. 

  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fccafMgQTXDgvBgAN6&c=E,1,YwKzTriBInCyeXAIda85JPKBBgV-KM1Cb_IRkJAcsEUNHA2zyqhkYRcNb4AFFgBdQFm3Ba6oWvflhVR6ZQZeWVLv0ofib-O33Muf210wdQ,,&typo=1
https://noordoostbrabantwerkt.nl/actueel/gws-de-schoonmaker-neemt-het-keep-on-learning-estafettestokje-over/
http://www.zzpnobboost.nl/
http://www.zzpnobboost.nl/
https://sparkmakerszone.nl/boost-innoverend-ondernemen/
https://www.bd.nl/eindhoven/eerste-kweekvleesboer-ter-wereld-uit-sint-oedenrode-leon-moonen-loopt-voorop-in-de-vleesrevolutie~aa0aa205/
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Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de woonomgeving 

 

• Op Valentijnsdag kwam Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het Ministerie van LNV, 

naar onze Regio. In het programma was er volop aandacht voor gebiedsgericht werken 

en het landelijk gebied aangezien het nieuwe kabinet daar een accent legt. Een goed 

moment om onze kennis van gebiedsprocessen zoals opgedaan in het Regio Deal project 

‘Puzzelen met Ruimte’ aan te bieden aan het nieuwe kabinet. Mario Jacobs, bestuurlijk 

trekker vanuit Waterschap Aa en Maas, liet zien hoe er door goed samen te werken met 

inwoners, overheden en (agrarische) bedrijven er goede voortgang is, zoals tussen ’s-

Hertogenbosch en Kasteel Heeswijk waar het Dynamisch Beekdal ingericht. Hij stipte ook 

de uitdagingen aan waar veel gebiedsprocessen tegenaan lopen, zoals het gebrek aan 

capaciteit en brede bestuurlijke aanhaking en complexe, sectorale financiering. Goed om 

mee te geven aan de delegatie, zodat we elkaar in het samenspel tussen Rijk en Regio 

beter begrijpen en van koppelkansen vlotter tot realisatie kunnen komen.  

 

• Binnen het Regio Deal project ‘Stallenaanpak, vitalisering buitengebied: versterken 

omgevingskwaliteit en weerbaarheid’ bespreken vier gemeenten hun ervaringen met 

gebiedsprocessen rondom stallen die leeg komen te staan. Daarbij willen de gemeenten 

ook ‘ondermijnende, criminele activiteiten’ in de stallen tegengaan. Ook wordt op verzoek 

van het Rijk gekeken naar circulariteit. Hoe kunnen materialen van de gesloopte stallen 

weer hergebruikt worden? Deelnemers zijn  de gemeenten Meierijstad (trekker), 

Bernheze, Land van Cuijk en Boekel. De laatste twee gemeenten hebben inmiddels een 

gebiedsproces afgerond en werken aan een nieuw bestemmingsplan. Enkele 

belangstellende gemeenten in Noordoost Brabant volgen het project om te leren van de 

ervaringen. Ze kunnen ook zelf cases inbrengen. 

 

• Onderdeel van het Regio Deal project ‘Agroproeftuin de Peel’ is het organiseren van 

themadagen ‘Boeren met Kennis’ om vervolgens daadwerkelijk nieuwe proeven en 

experimenten op te starten. 18 februari was de eerste succesvolle praktijkdag. 18 

agrarisch ondernemers verdiepten zich in het belang van data en tech. Er volgen nog drie 

dagen met een eigen actueel thema. 

 

• Het werkbezoek van de secretaris generaal van LNV op 14 februari jl. ging ook langs bij 

het Tuinbouwbedrijf Jonkergouw. Eén van de ondernemers die in samenwerking met 

‘AgroProefuin de Peel’ experimenteert met kringlooplandbouw.  

 

 

  
 

  

https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/Netwerk-en-kennis#aanmelden
https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/vruchtbare-themadag-boeren-met-kennis
https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/ministerie-lnv-op-werkbezoek-bij-agroproeftuin-de-peel
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Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

• De AFI Meet-ups worden weer opgepakt. De definitieve datum is bekend. Op 

woensdagmiddag 13 april 2022 kunnen netwerkpartners met focus op het snijvlak van 

agrifood-hightech-data elkaar in de Brabanthallen ontmoeten en inspireren. De Meet-up 

vindt plaats tijdens Food Technology 2022. AgriFoodInnovation (AFI) wordt mede 

mogelijk gemaakt door de Regio Deal. 

• Er zijn grote uitdagingen in de keten om vóór 2030 voedselverspilling met de helft te 

verminderen. De Stichting tegen de Voedselverspilling gaat op maandagmiddag 14 maart 

‘aan tafel’ met onder andere vertegenwoordigers van een supermarkt, het 

voedingscentrum en VN-jongerenorganisatie over de vragen: hoe verspillingsvrij zijn 

Nederlandse supermarkten en wat zeggen de nieuwste cijfers? En hoe werken we aan 

een ‘mindshift’ onder consumenten om verspillingsvrij te kopen, koken en te bewaren? 

Bekijk hier het hele programma en voor aanmelding voor de online live-uitzending.  De 

activiteiten van Stichting tegen de Voedselverspilling worden mede mogelijk gemaakt 

door de Regio Deal. 

 

• De Voedselzuinigheidsaward van de eerste Brabantse HBO Challenge Voedselverspilling 

is gewonnen door Rody van den Heuvel. De student Food Innovation bij HAS Hogeschool 

won met het project ‘Challenge Beefy Green’. Hij ontwikkelde samen met het bedrijf Beefy 

Green het concept ‘Woesterzwam’, een vegetarische borrelworst voor flexitariërs met 

tenminste 50% oesterzwamvoetjes. De award werd uitgereikt door de HAS, Rabobank en 

Samen Tegen Voedselverspilling aan het meest impactvolle voedselverspillingsproject. 

Lees hier meer. 

 

• Op dinsdag 15 februari jl. was de 2e gebiedsdag van het Regio Deal project ‘GreenTech 

Park Brabant’. Zowel met ondernemers als met omwonenden zijn weer goede 

gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van dit gebied. De focus voor het gebied is 

verruimd van biobased economy naar circulair. Biobased economy is het gebruiken van 

gewassen en reststromen uit landbouw en voedingsmiddelenindustrie voor niet-

voedseltoepassingen. Eind maart staat de derde gebiedsdag gepland. 

• Drie studenten van de HAS Hogeschool gaven 22 februari jl. hun eindpresentatie over 

hun onderzoek naar de mestverwaardingsinstallatie die bij een melkveehouder in Oss 

staat. De inzet van studenten is onderdeel van het Regio Deal project ’Direct Energie uit 

mest’. Een voorlopige conclusie is dat de deelstromen kunnen voldoen aan de nieuwe 

wetgeving. De financiële haalbaarheid van het systeem is nog twijfelachtig omdat de 

terugverdientijd van 8,5 jaar net boven de norm ligt. Ze concluderen verder dat de 

melkveehouder energieneutraal kan zijn vanwege de biogasopbrengst.  

  

https://agrifoodinnovation.nl/agenda/meet-up-agrifoodinnovation/
https://agrifoodinnovation.nl/agenda/food-technology-2022/
https://www.change.inc/evenementen/samen-tegen-voedselverspilling-aan-tafel
https://www.samentegenvoedselverspilling.nl/winnaar-voedselzuinigheidsaward-hbo-challenge-bekend/
https://www.youtube.com/watch?v=sGGO2WTzRjo
https://www.youtube.com/watch?v=sGGO2WTzRjo
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Als aanbeveling is een bruikbaar rekenmodel opgeleverd om zelf te kunnen blijven 

monitoren. Hierdoor ontstaat een meer representatief beeld met een goede doorrekening 

van het systeem, de kwaliteit van de deelstromen, de mineralenbalans en de financiële 

haalbaarheid per locatie. 

 

• Het Regio Deal project ‘Data gedreven AgriFood Regio’ heeft een bijdrage geleverd op de 

provinciale online bijeenkomst van 24 februari jl. ’Hoe toekomstbehendig is de Brabantse 

economie?’ Elma Mieras, directeur coöperatieve Rabobank ’s-Hertogenbosch sprak 

tijdens het plenaire deel. Zij bracht twee punten. Ten eerste dient het bewustzijn bij het 

MKB over het belang en de waarde van de data te worden vergroot. Ten tweede dient ‘de 

klantreis’ soepel te lopen. De MKB’er die verder wil met data moet weten waar hij terecht 

kan. Het project is met beide punten volop aan de slag. 

 

 

 

 

 

https://toekomstbehendigbrabant.nl/
https://toekomstbehendigbrabant.nl/

