
 

1 
 

 
Update maart 2022 per pijler 

 
 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

 

• Het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ doet de oproep om aan te sluiten bij 

de  online community Leefbaarheid in Dorpen voor een nóg fijner leven in de dorpen in 

Noordoost Brabant. Binnen deze community helpen inwoners met 

leefbaarheidsinitiatieven, ambtenaren en andere betrokkenen elkaar om mooie dingen te 

realiseren. Centraal staat het delen van kennis, ervaring en contacten. Leren waar zich 

valkuilen bevinden en elkaar inspireren met vernieuwende ideeën. 

 

• Onlangs was een online symposium over het koopstromenonderzoek van Nederland: 

KSO 2021. Per gemeente uit Noordoost Brabant zijn factsheets beschikbaar over o.a. het 

voorzieningenaanbod,  de werkgelegenheid, de bestedingen en de waardering van het 

centrum. In het kader van de actualisatie van de regionale detailhandelsvisie Noordoost-

Brabant gebruikt de ingehuurde projectleider van BRO de resultaten van dit 

koopstromenonderzoek om de regionale verhoudingen tussen gemeenten en centra in 

beeld te brengen. Wat zijn de werkelijke verzorgingsgebieden van centra? Waar is sprake 

van overlap? Hoe ziet de regionale oriëntatie van de consument er uit?  

 

• De bestuurlijke kopgroep van het Regio Deal project ‘Voorzieningen voor internationale 

werknemers’ heeft besloten om als regio Noordoost-Brabant mee te werken aan de 

landelijke campagne Arbeidsmigratie Werkt van de stichting Ontmoet de arbeidsmigrant. 

Doelen van deze campagne zijn om arbeidsmigranten een gezicht te geven, de 

kennismaking tussen hen en de Nederlanders te bevorderen, achtergrondinformatie te 

geven, begrip te kweken voor hun woon- en werksituatie en uit te leggen waarom wij deze 

werknemers zo hard nodig hebben. Onze regionale economie is er letterlijk van 

afhankelijk.  

 

Deze actie past bij één van de doelstellingen uit het regionaal Handelingsperspectief 

Huisvesting, Integratie en Participatie van Internationale Werknemers. In dit 

handelingsperspectief is de ambitie uitgesproken om 6.000 bedden te realiseren voor 

humane en veilige huisvesting voor de kort-verblijvende internationale werknemers. 

Ambtelijk wordt een voorstel voorbereid met een toetsingskader en randvoorwaarden en 

verdeling van de bedden over de gemeenten. Ambtenaren zijn ook bezig met het 

uitwerken van een regionale adviesnota voor Toezicht en Handhaving op o.a. de 

huisvesting van arbeidsmigranten. 

 

• Leven lang ontwikkelen staat in het hart van regionale arbeidsmarktsamenwerking 

en is onderdeel van Regio Deal Noordoost Brabant. Werkenden en werkzoekenden 

kunnen vanaf 1 maart 2022 bij het UWV een STAP-budget van maximaal € 1.000 

euro aanvragen. De subsidie staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De 

subsidie kan gebruikt worden voor het volgen van een geregistreerde training,  

  

https://leefbaarheidindedorpen.nl/
https://kso2021.nl/
https://arbeidsmigratiewerkt.nl/
https://www.bing.com/search?q=handelingsperspectief+huisvesting%2C+integratie+en+participatie+van+internationale+werknemers&cvid=8a05ddab10434b6e9ae00c49aba8615e&aqs=edge..69i57.19710j0j1&pglt=41&FORM=ANNTA1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=handelingsperspectief+huisvesting%2C+integratie+en+participatie+van+internationale+werknemers&cvid=8a05ddab10434b6e9ae00c49aba8615e&aqs=edge..69i57.19710j0j1&pglt=41&FORM=ANNTA1&PC=U531
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/
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cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Hiermee 

wil de landelijke overheid mensen de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te 

nemen bij het ontwikkelen van hun loopbaan. 

 

• Op 5 april 2022 is er weer de tweemaandelijkse Online Banenmarkt Noordoost-Brabant. 

Het regionale event wordt georganiseerd via een besloten LinkedIn-groep met bijna 2.100 

leden. Op de markt ontmoeten en presenteren werkgevers en werkzoekenden zich aan 

elkaar. Dit leidt iedere keer tot een aantal matches. Activiteiten van het WSP worden 

mede mogelijk gemaakt door het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen van nu en de 

toekomst’. 

• Het aantrekken en behouden van Talent is één van de opgave in het regionaal 

arbeidsmarktprogramma en onderdeel van de Regio Deal. Arbeidsmarkt en talent zijn ook 

belangrijke thema’s voor de provincie Noord-Brabant. Vrijdag 18 maart gingen 18 

hoogopgeleide jongeren met ambtenaren en bestuurder van de provincie in gesprek over 

wat hiervoor nodig is. De jongeren waren enthousiast en hebben toegezegd samen met 

de provincie mee te denken aan verdere invulling aan deze opgave. 

• Het Regio Deal project ‘SPARK Makerszone’ was 24 februari jl. te gast bij de deelsessie 

‘broedplaatsen: waar innoveren, leren, produceren en samenwerken samenkomen’ van 

de provinciale bijeenkomst Toekomstbehendig Brabant. In Brabant is sprake van een 

doorontwikkeling van innovatiedistricten. Deze stadscampussen en hybride 

leeromgevingen bruisen van de diversiteit. Start-ups, incubators, natuur, 

bedrijfsnetwerken, onderwijs en horeca komen vaak samen op deze plaatsen.  

 

• SPARK in het hart van het Bossche Innovatie Kwartier is één van deze inspirerende 

plekken in Brabant. Tijdens de sessie werd ingegaan op de succesfactoren en verkend op 

welke plaatsen in Brabant er kansen zijn voor hybride leeromgevingen en broedplaatsen. 

Met de deelnemers van de sessie ontstonden interessante verbindingen. De volgende 

stap is het organiseren van een symposium om de kracht van Brabant op dit thema 

verder te verbinden en ontwikkelen. 

 

• Volgende maand wordt het programma van de eerste groep deelnemers aan het Regio 

Deal project ‘Nieuwe perspectieven voor Boeren’ van Ondernemerslift+ afgerond. De 

businesscases worden aan elkaar en sleutelpersonen uit het netwerk gepresenteerd. 

Enkele voorbeelden van business cases die het programma heeft opgeleverd zijn:  

o een Experience Centre en ontwikkelcentrum voor kweekvlees;  

o een plaats waar ‘burgers’ in een serene landelijke omgeving afscheid kunnen 

nemen van hun gestorven huisdier;  

  

https://wspnoordoostbrabant.nl/agenda/online-banenmarkt-noordoost-brabant-5/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlZ-bO-mgj_pKWyXiiyWrnm1gFUI-vbPB0T_ImsXzHEyb3Ww/viewform
https://www.toekomstbehendigbrabant.nl/actueel/nieuws+clusters+en+campussen/2166457.aspx
https://www.ondernemersliftplus.nl/nieuwe-perspectieven-voor-boeren/
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o een leefomgeving geïnspireerd op de Bluezone, met onder meer een recreatief 

centrum waar eigen groenten en vlees worden geteeld door mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en waarbij ook gelegenheid is om in de omgeving te 

wonen in tiny houses, voor mensen die werken in het gebied. 

 

 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

 

• Het project ‘Samen de handen uit de mouwen’ werkt aan het versterken van een vitaal en 

weerbaar buitengebied. Eén van de acties uit het projectplan is het opzetten van een 

netwerk met jonge agrariërs. Burgemeester Kees de Rooij van de gemeente Meierijstad 

ging op 11 maart met een aantal jonge boeren in gesprek over toekomst van hun 

bedrijven en de sector. Het project is onderdeel van het Regio Deal project 

‘Stallenaanpak, vitalisering buitengebied: versterken omgevingskwaliteit en 

weerbaarheid’. 

 

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

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

experimenten op te starten. Tijdens de tweede themadag stond bodemverbetering 

centraal. 25 boeren gingen na introductie aan de slag met de vraag wat zij zelf kunnen 

doen om de bodem te verbeteren. Dat leverde een aantal hele bruikbare, concrete ideeën 

op voor nieuwe experimenten. Eiwit voor veevoer van eigen bodem was het thema van de 

derde dag. Nu grondstofprijzen stijgen en de vraag om kringlopen te sluiten toeneemt, 

wordt dit steeds interessanter. Er valt echter nog veel te ontdekken aan deze teelten. Dat 

was een belangrijke conclusie van die dag. De vierde en laatste themadag is 15 april met 

als thema: duurzaam verdienen als boer van de toekomst. 

  
 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

• De Het Regio Deal project ‘Circular Food Centrum’ heeft als ambitie om wereldwijd 

koploper en voorbeeld te zijn in de aanpak van verspilling . Van al het voedsel, inclusief 

dranken, dat supermarkten in Nederland aanboden in 2020, kwam 1,6% niet bij 

consumenten terecht. Daarmee is de hoeveelheid voedselverspilling in supermarkten met 

3,6% afgenomen ten opzichte van 2018. Dit blijkt uit een recent onderzoek door 

Wageningen Univerisity &Rechearch (WUR). Ook de nieuwe minister Slaghouwer van 

LVN benadrukt in een kamerbrief het belang van aanpak tegen de voedselverspilling. Bij 

de kamerbrief was de jaarlijkse update van de Monitor Voedselverspilling, uitgevoerd door 

de WUR, bijgevoegd. De Monitor toont een globaal beeld van de verspilling in de hele 

keten en laat in de update van 2019 een significante daling zien, die vooral te verklaren is 

door weersomstandigheden en verbeterde data-inzichten.  

https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/Netwerk-en-kennis#aanmelden
https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/experimenten-bodemverbetering-zijn-nodig-bleek-tijdens-tweede-themadag-boeren-met-kennisdag
https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/experimenten-bodemverbetering-zijn-nodig-bleek-tijdens-tweede-themadag-boeren-met-kennisdag
https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/eigen-teelt-eiwitrijke-gewassen-interessant-maar-er-valt-nog-veel-te-ontdekken
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/Netwerk-en-kennis/duurzaam-verdienen-als-boer-van-de-toekomst
https://samentegenvoedselverspilling.nl/minder-voedselverspilling-in-supermarkten/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/minder-voedselverspilling-in-supermarkten/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/voedselverspilling-in-nederland-monitor-voedselverspilling-update-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/08/monitor-voedselverspilling-update-2009-2019-wur
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• Om maatschappelijke opgaven op te lossen is onder andere samenwerken met 

kennisinstellingen belangrijk. Op 21 april is de Awarduitreiking aan het winnende team 

van de MBO Challenge Voedselverspilling. Tot 4 maart 2022 werkten verschillende teams 

van mbo-studenten aan vraagstukken van organisaties, om voedselverspilling te 

verminderen door innovaties. Een deskundige jury beoordeelt nu de ingediende cases. 

 

• De derde gebiedsdag van het Regio Deal project ‘Greentech Park Brabant’ was op 

dinsdag 29 maart. Deze keer konden de deelnemers elkaar fysiek ontmoeten. 

Ondernemers en inwoners kregen informatie over de voortgang van zowel de 

ontwikkelscenario’s als van het ambitiedocument voor bedrijven. In de bijeenkomst 

werden nieuwe inzichten ingebracht om zo samen te werken aan de ontwikkeling van het 

terrein. 

 

 

 

 

 

https://www.mbo-challenge.nl/

