Update november 2022 per pijler

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat
•

Concrete tips voor succesvolle bewonersinitiatieven uit het Regio Deal project
‘Leefbaarheid in de dorpen’ werden gedeeld tijdens de werksessies op het congres
‘Samenwerken aan Brede Welvaart’ op 9 november jl.

•

De krapte op de arbeidsmarkt is in onze regio verder toegenomen zo blijkt uit de monitor
oktober 2022 van Noordoost Brabant Werkt. Een integrale, brede aanpak van de
arbeidsmarktkrapte is onderdeel van het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen van nu
en de toekomst’. De doelstelling van de aanpak is tweeledig: Meer mensen aan het werk
in onze regio (kwantitatief) én meer mensen optimaal inzetbaar voor werk in onze regio
(kwalitatief). Op 1 december worden de bestuurders van het regionaal POHO
Arbeidsmarkt bijgepraat over de lopende en extra acties.

•

Jaarlijks brengt het UWV Regio in Beeld uit met data, uitdagingen en oplossingsrichtingen
voor de regionale arbeidsmarkt. De grootste uitdagingen zijn het grote personeelstekort
en de moeilijk vervulbare vacatures. Daartegenover staan steeds minder werkzoekenden.
Dit jaar wordt de publicatie gepresenteerd op de het congres ‘Brabant Werkt: Inclusief’ op
24 november. Op die dag worden werkgevers geïnspireerd om inclusief ondernemen een
grotere rol te laten spelen binnen hun organisatie.

•

Het Financieel Dagblad publiceerde op 4 november jl. een artikel over het bemiddelen
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant. De
arbeidsmarktregio loopt hierin voorop.

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving
•

Het UNESCO-gebied De Maasheggen, is één van de zeven gebieden die door het Regio
Deal project ‘Puzzelen met ruimte’ een extra impuls krijgt. Zo worden samen met
ondernemers specifieke Maasheggen projecten professioneel in de markt gezet als ‘De
smaak van de Maasheggen’. Andere projecten waarvoor extra geld beschikbaar komt,
zijn de monitoring van dieren en planten die onder water leven, de uitwerking van een
plan voor de coördinatie en organisatie van gezondheidsbevorderende activiteiten in De
Maasheggen en het onderzoek naar de herkomst van de veldnamen in het UNESCOgebied.

•

Onderdeel van het Regio Deal project ‘Stallenaanpak-vitalisering buitengebied’ is het
project ‘Samen de handen uit de mouwen’. De gemeenten Boekel, Bernheze en
Meierijstad werken samen met het Openbaar Ministerie (OM), de politie en de lokale
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisaties (ZLTO) aan het versterken
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van de weerbaarheid van inwoners in het buitengebied. Voor de verhuur van
(vrijkomende) agrarische gebouwen en onbebouwde gronden is er onder andere een
geschikte model-huurovereenkomst met voorwaarden opgesteld. De partijen tekenden op
7 november jl. een convenant ‘weerbaar buitengebied’ met de bijbehorende afspraken.

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief
•

Brabant in Business, een ondernemersplatform, publiceerde een artikel over de meet-ups
van het Regio Deal project ‘AgriFoodInnovation’. Het draait in de sector om innovatie en
samenwerking.

•

In het verlengde van Regio Deal project ‘Circular Food Center’ is onlangs de Horeca Food
Waste Challenge gestart. Zes weken lang gaan 17 deelnemende restaurants uit
Noordoost-Brabant aan de slag om kilo’s en euro’s te besparen. Op 28 november a.s.
wordt bekend gemaakt hoe groot de opbrengst is.

•

Het Regio Deal project ‘Datagedreven AgriFood regio’ maakt deel uit van het provinciale
programma ‘Brabant Maakt werk van data’. De provincie organiseerde een korte training
‘Data Coach Light’. 4 november was de laatste dag. Accountmanagers van verschillende
gemeenten (Bernheze, Meierijstad en Land van Cuijk) zijn nu data-ambassadeurs. De
provincie wil dat het Brabantse mkb-bedrijven meer gebruik maken van data voor hun
bedrijfsprocessen en innovatie.
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