
 

1 
 

 
Update september 2022 per pijler 

 
 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

 

• Het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen van nu en de toekomst’ biedt ondersteuning 

aan ondernemers en zzp’ers in onze regio: 

 

• Op dinsdag 11 oktober is het jaarlijkse Boost event voor zzp’ers in Veghel. Dit jaar is 

het thema ‘Zelfstandigen hebben de toekomst’.  

• Ruim 50 werkgevers en belanghebbenden namen 12 september jl. deel aan het 

event ‘Herken laaggeletterdheid op de werkvloer’. Veel werknemers schamen zich 

ervoor dat ze moeite hebben met schrijven, lezen of andere basisvaardigheden. 

Tijdens het event kregen werkgevers diverse tips. Hoe laaggeletterdheid te 

herkennen en welke eerste stap zij kunnen zetten om dit te verminderen . 

• Het succes van innovaties wordt steeds afhankelijker van de manier waarop mensen 

omgaan met deze vernieuwingen. Sociale innovatie, de tegenhanger van 

technologische innovatie, richt zich op het bevorderen van innovatief gedrag binnen 

organisaties. Sinds deze maand is een voucherregeling technologische en sociale 

innovatie voor ondernemers uit Noordoost Brabant beschikbaar. 

 

• Het Regio Deal project ‘SPARK Makerszone’ biedt vouchers aan ondernemers en 

zzp’ers. De voucher is in te zetten voor ondernemers die technisch willen innoveren maar 

zelf niet de tools en/of de kennis hebben. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een 

prototype, een digitaal ontwerp of voor begeleiding. Al meer dan 40 ondernemers hebben 

de faciliteiten van SPARK Makerszone gebruikt. 

 

• Eén van de ondernemers die deelnam aan het Regio Deal project ‘Nieuwe perspectieven 

voor boeren’ van Ondernemerslift+ was op 22 september jl. één van de vier finalisten van 

de Rabo Food Forward. Leon Moonen, veehouder uit Sint Oedenrode, is gestart met de 

productie van kweekvlees. Hij won en ontving een cheque van 5.000 euro. Als winnaar is 

hij door naar de landelijke finale ‘Food Forward on stage’ op 4 oktober. 

 

 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

• Het Regio Deal project ‘Puzzelen met ruimte’ heeft middelen beschikbaar gesteld aan 

partners om in hun gebieden koppelkansen zichtbaar en mogelijk te maken. Zoals het 

betrekken van het thema gezondheid in lopende gebiedsprocessen of het verbinden van 

de wateropgave aan de landbouwtransitie-opgave. Als voorbeeld van die laatste 

koppelkans gaan op 7 oktober a.s. de bestuurders van het regionale 

portefeuillehoudersoverleg ‘Duurzame Leefomgeving’ op bezoek naar het Aadal-Noord. 

Met de voeten in de ‘natte klei’ horen de bestuurders daar wat er allemaal bij komt kijken 

om die kansen en opgaven tegelijk en in samenhang aan te pakken. 

 

https://zzpnobboost.nl/boost-event-2022/
https://noordoostbrabantwerkt.nl/actueel/terugblik-event-herken-laaggeletterdheid-op-de-werkvloer/
https://www.sol-online.nl/nieuws/sociaal-innoveren-in-noordoost-brabant/?utm_source=Nieuwsbrief+SOL&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=Route+bekend&utm_id=Sociaal+innoveren+Noordoost+Brabant
https://www.sol-online.nl/nieuws/sociaal-innoveren-in-noordoost-brabant/?utm_source=Nieuwsbrief+SOL&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=Route+bekend&utm_id=Sociaal+innoveren+Noordoost+Brabant
https://www.sol-online.nl/nieuws/sociaal-innoveren-in-noordoost-brabant/?utm_source=Nieuwsbrief+SOL&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=Route+bekend&utm_id=Sociaal+innoveren+Noordoost+Brabant
https://www.sol-online.nl/nieuws/sociaal-innoveren-in-noordoost-brabant/?utm_source=Nieuwsbrief+SOL&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=Route+bekend&utm_id=Sociaal+innoveren+Noordoost+Brabant
https://www.sol-online.nl/nieuws/sociaal-innoveren-in-noordoost-brabant/?utm_source=Nieuwsbrief+SOL&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=Route+bekend&utm_id=Sociaal+innoveren+Noordoost+Brabant
https://sparkmakerszone.nl/boost-innoverend-ondernemen/
https://www.ondernemersliftplus.nl/nieuwe-perspectieven-voor-boeren/
https://www.ondernemersliftplus.nl/nieuwe-perspectieven-voor-boeren/
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• Tijdens de regionale bestuurlijke kopgroep transitie landbouw van 16 september jl. is het 

Regio Deal project ‘Stallenaanpak – Vitalisering buitengebied: versterken 

omgevingskwaliteit en weerbaarheid’ toegelicht. In tien gebieden, verspreid over de regio, 

gaan gemeenten samen met ondernemers en inwoners aan de slag om te onderzoeken 

hoe de kwaliteit van het veranderende buitengebied te behouden of te verbeteren. Er 

wordt gezocht naar oplossingen voor stoppende agrariërs en de vrijkomende 

bedrijfsgebouwen en de ontwikkeling van natuur, naar mogelijkheden om recreatief 

medegebruik te versterken. Daarbij rekening houdend met groeiende behoefte aan 

duurzame energie, de klimaatverandering (ruimte voor water bijvoorbeeld) en de druk op 

de woningmarkt.  

 

• De subsidieregeling van het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’ biedt nog 

voldoende ruimte voor bedrijven die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken. 

Ondernemers kunnen dit jaar tot 13 oktober a.s. een projectsubsidie aanvragen. Zaaigeld, 

via de bijdrageregeling kringlooplandbouw Noordoost Brabant, kan continue worden 

aangevraagd. Deze aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.   

 

• Dit najaar komt er grond vrij op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland van het 

Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’. Telers die met een nieuwe, duurzame teelt 

willen experimenteren kunnen zich tot 1 januari 2023 melden. 

 

 

 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

• Op 21 september jl. vond in Breda de tweede succesvolle Meet-up van het Regio Deal 

project ‘AgriFoodInnovation’ plaats met het thema ‘Smart Farming Plantaardig”. Een 

impressie. Tijdens een volgende meeting staat Smart Farming Dierlijk centraal.  

 

• Op 4 oktober a.s. is de aftrap van de derde en laatste ronde van het Innovatieprogramma 

Circulaire Verpakkingen Oss. Dit is onderdeel van het Regio Deal project ‘Circular Food 

Center’. Verpakkings- en foodbedrijven brainstormen over mogelijke onderzoeks-

opdrachten die studenten van de HAS Green Academy (voorheen: HAS Hogeschool) in 

februari 2023 zullen uitvoeren.  

 

 

  

https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/projectsubsidies-kringlooplandbouw-Agroproeftuin-de-Peel
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/zaaigeld-voor-ondernemers
https://www.agroproeftuindepeel.nl/actualiteit/nieuwe-telers-gezocht-voor-proeflocatie
https://agrifoodinnovation.nl/dynamische-afi-meet-up-smart-farming-plantaardig/
https://agrifoodinnovation.nl/dynamische-afi-meet-up-smart-farming-plantaardig/
https://agrifoodinnovation.nl/agenda/meet-up-afi-7-december-2022/
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• Het tegengaan van voedselverspilling is ook onderdeel van het Regio Deal project 

‘Circular Food Center’. Van 12 t/m 18 september vond de Verspillingsvrije Week 2022 

plaats met heel veel activiteiten. Samen met alle partners zijn miljoenen Nederlanders 

geïnspireerd om hun restjes niet te vergeten en op te eten. Twee voorbeelden van 

activiteiten in onze regio:   

 

• Medewerkers van de gemeente deelden op de Osse markt flyers met originele 

recepten en andere tips uit om verspilling tegen te gaan. Een filmpje.  

• In de gemeente Meierijstad hebben bewoners het initiatief genomen om 10 

deelhuisjes te plaatsen voor etenswaren en verzorgingsproducten. In Schijndel en 

Sint Oedenrode zijn de huisjes al geplaatst. 

 

• Tijdens de Verspillingsvrije Week gingen meerdere onderwijsprojecten van start: 

Smaaklessen voor de basisscholen, de MBO Challenge voor mbo-instellingen, de ZERO 

Food Waste Challenge voor hbo-instellingen en de Brabantse Meesterchef. Dit laatste 

wordt georganiseerd door de provincie Noord-Brabant samen met het Koning Willem I 

College en Samen Tegen Voedselverspilling. 25 jonge studenten van Brabantse 

horecaopleidingen gaan de uitdaging aan in een competitie waarin ze duurzaam en 

verspillingsvrij koken met ‘mystery boxes’. Ondernemers leveren hiervoor de regionale 

producten. Een professionele jury beoordeelt de gerechten. Het slot van de competitie is 

op 11 oktober a.s. tijdens de Dutch Food Week. 

 

• Het Regio Deal project ‘GreenTech Park Brabant’ heeft 12 september jl. een 

inloopmiddag en -avond georganiseerd voor omwonenden en ondernemers.  Zij werden 

geïnformeerd over het door het college van de gemeente Boxtel vastgestelde 

ambitiedocument GreenTech Park Brabant. De komende periode gaat de gemeente 

Boxtel werken aan een beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan. De start van de 

terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan staat eind dit jaar gepland. 

 

 

https://samentegenvoedselverspilling.nl/nederlanders-zijn-lekker-bezig-met-restjes/
https://restjeswijzer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=BuA4Y8b-boY
https://samentegenvoedselverspilling.nl/meerdere-landelijke-onderwijsprojecten-van-start/
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/landbouw-en-voedsel/2022/horecastudenten-koken-duurzaam-en-verspillingsvrij-om-titel-brabantse-meesterchef
https://praatmee.boxtel.nl/projecten/greentechparkbrabant/default.aspx

