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Update november per pijler 

 
 

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 onderzoek maakt deel uit van het 

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

 

  

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://agrifoodcapital-my.sharepoint.com/personal/c_veraart_agrifoodcapital_nl/Documents/COMMUNICATIE%20RNOB/Nieuwsbrief%20+%20berichten/2021/11%20november/-%09Begin%20deze%20maand%20was%20de%20selectie%20voor%20deelnemers%20aan%20het%20project%20‘De%20harde%20leerschool’.%20Een%20project%20van%20het%20Leerwerkpunt%20WSP.%20Het%20project%20wil%20jongens%20in%2012%20weken%20hun%20leven%20weer%20op%20de%20rit%20brengen.
https://agrifoodcapital-my.sharepoint.com/personal/c_veraart_agrifoodcapital_nl/Documents/COMMUNICATIE%20RNOB/Nieuwsbrief%20+%20berichten/2021/11%20november/-%09Begin%20deze%20maand%20was%20de%20selectie%20voor%20deelnemers%20aan%20het%20project%20‘De%20harde%20leerschool’.%20Een%20project%20van%20het%20Leerwerkpunt%20WSP.%20Het%20project%20wil%20jongens%20in%2012%20weken%20hun%20leven%20weer%20op%20de%20rit%20brengen.
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/
https://noordoostbrabantwerkt.nl/actueel/marktonderzoek-has-hogeschool-hoe-kunnen-we-ondernemers-in-de-arbeidsmarktregio-beter-bedienen-en-bereiken/
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• 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 woonomgeving 

 

• 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. 

  

https://nieuweperspectievenvoorboeren-ondernemersliftplus.lpages.co/ondernemers-lift-regio-deal-noord-oost-brabant-1/
https://agrifoodcapital-my.sharepoint.com/personal/c_veraart_agrifoodcapital_nl/Documents/COMMUNICATIE%20RNOB/Nieuwsbrief%20+%20berichten/2021/11%20november/Om%20de%20kwaliteit%20van%20de%20woon-%20en%20leefomgeving%20in%20het%20buitengebied%20te%20behouden
https://agrifoodcapital-my.sharepoint.com/personal/c_veraart_agrifoodcapital_nl/Documents/COMMUNICATIE%20RNOB/Nieuwsbrief%20+%20berichten/2021/11%20november/Om%20de%20kwaliteit%20van%20de%20woon-%20en%20leefomgeving%20in%20het%20buitengebied%20te%20behouden
https://www.agroproeftuindepeel.nl/projecten/akkerbouw-en-veehouderij-samen-op-zoek-naar-oplossingen?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+APDP+november&utm_medium=email
https://agrifoodcapital-my.sharepoint.com/personal/c_veraart_agrifoodcapital_nl/Documents/COMMUNICATIE%20RNOB/Nieuwsbrief%20+%20berichten/2021/11%20november/-%09In%20Brabant%20worden%20grote%20sprongen%20gemaakt%20in%20het%20kader%20van%20de%20Slimme%20Varkensketen:%20een%20van%20de%20speerpunten%20van%20AgriFoodInnovation%20(met%20ondersteuning%20van%20RNOB?).%20Deze%20maand%20werden%20de%20onderzoeken%20en%20resultaten%20besproken%20van%20de%20twee%20projecten%20‘Verbeteren%20van%20het%20niveau%20van%20diergezondheid’%20en%20‘Sturen%20en%20sorteren%20op%20kwaliteit’%20in%20het%20Brabantse%20Vught.%20Ruim%2030%20kennispartners%20kwamen%20bijeen%20om%20de%20voortgang%20van%20deze%20projecten%20te%20delen%20én%20te%20vieren.%20AgriFoodInnovation%20brengt%20verslag%20uit.
https://agrifoodinnovation.nl/brabantse-boerderij-van-de-toekomst/
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• 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; 

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/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/
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/

