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Maak kennis met RNOB

Klik op het onderwerp waar u meer over wilt weten.

De kracht van samen
De regio als schaal om complexe opgaven
op te pakken.

“Zegt de ene
bestuurder
tegen de andere
bestuurder…”
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1. Welkom in
Noordoost-Brabant!

Jack Mikkers, voorzitter RNOB,
heet u van harte welkom in de
regio van het ‘goei leven’.
Een regio van doeners, durvers
en aanpakkers. We bedenken
creatieve oplossingen én passen
ze toe. Met samenwerken als
sleutelwoord. Doet u ook mee?
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2. De kracht van samen
Oss

In een globaliserende wereld is de
regio steeds vaker de schaal om
complexe maatschappelijke,
economische en ecologische
opgaven integraal op te pakken.

’s-Hertogenbosch
Heusden

Bernheze

Vught

De regio is er:
•

•
•

Maashorst

SintMichielsgestel

Land van Cuijk

Boekel

Meierijstad

voor die opgaven die te groot
of complex zijn voor de lokale
overheden.
voor die opgaven die efficiënter
samen kunnen worden opgepakt.
als (financieel) portaal van
provincie, Rijk en ‘Brussel’ naar
lokale overheden.

Boxtel

Waterschap
Aa en Maas

Waterschap
De Dommel

Onze regio in cijfers
663.300 inwoners
Hoge arbeidsparticipatie
60.000 bedrijven,
Een echte mkb-regio
12,6 miljard euro exportwaarde

We doen het goed op Brede Welvaart.
Maar daar werken we samen ook hard
aan, o.a. via de Regio Deal. We zijn
de 6e economische regio (van de 40)
van Nederland

Mensen wonen en werken graag in Noordoost-Brabant.
64% van de inwoners werkt hier ook.
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We zijn een bezig volkje dat veel
samenwerkt op bestuurlijk niveau.

NAAR DE MONITOR VAN
NOORDOOST-BRABANT

<< TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE

3. Het best
bewaarde
geheim

Wat is er zo typisch aan
Noordoost-Brabant?
Noordoost-Brabant is een regio
van durvers, dromers en doeners.
Die van niets iets maken. Een regio
van ‘het goeie leven’, waar saamhorigheid nog iets betekent.
Vertrouwen, vakmanschap en
veerkracht zijn onze kenmerken.

NAAR DE KERNBOODSCHAP VAN
NOORDOOST-BRABANT
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4. Goed leven, wonen en werken in
Noordoost-Brabant
Dat is onze gezamenlijke missie. Waar werken we concreet aan?

Vitale leefomgeving
Veerkrachtige leefomgeving met sterke
steden en een vitaal
platteland.
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Duurzaam bereikbaar
Duurzame mobiliteit
en bereikbare
voorzieningen voor
iedereen.

Aantrekkelijk vestigen
Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven
met banen voor de
toekomst.

Behoud van talent
Uitdagend blijfklimaat
voor jonge gezinnen
en de talenten van
morgen.

Een sterk verhaal
Overtuigend verhaal
over de kracht van
onze regio.
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5. Van raadslid tot wethouder

De regio, dat zijn we samen
en dat dóen we samen.
Hoe zijn we georganiseerd?
RNOB is geen gemeenschappelijke
regeling. Onze gezamenlijke afspraken
liggen vast in een convenant.
Gemeenteraden en algemene besturen
van de waterschappen zijn het hoogste
orgaan. De burgemeesters, wethouders,
de water- en dijkgraaf en dagelijkse
besturen van de waterschappen
vervullen de bestuurlijke (trekkers)functies. Een klein Regiobureau met
ambtenaren uit de gemeenten en
waterschappen ondersteunt de
regionale ‘samenwerkers’.
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6. “Zegt de ene
bestuurder
tegen de andere
bestuurder…”
Bestuurders, Klankbordgroep
raadsleden en stakeholders van
RNOB geven tips over regionaal
samenwerken in de vorm van
tegeltjeswijsheden.
Het winnende tegeltje werd gekozen
tijdens de strategische heidag van
de regionale bestuurders in het
najaar van 2021. Fred van Nistelrooij,
wethouder van de gemeente
Boxtel, licht de tekst van het
winnende tegeltje toe.

“Samen grenzeloos en
waarde(n)vol denken
en werken aan onze
toekomst”
“Samen
grenzeloos en
Jack Mikkers, Voorzitter RNOB
waarde(n)vol denken
en werken aan onze
toekomst”
Jack Mikkers, Voorzitter RNOB

“(Een) goede
raad is duur, aan een
“Samenwerken
eigenlijk van onschatbare waarde,
betere
toekomst
want als raden
en colleges
met is alleen
elkaar delen wat
er in de regio
speelt,
mogelijk
door:
niet ik,
levert dat meerwaarde op voor
niet
jij,
maar
wij”
onze inwoners”
“(Een) goede raad is duur,
Klankbordgroep
Jan Goijaarts,
Raadsleden
voorzitter poho Economie
eigenlijk
van
onschatbare
waarde,
want als raden en colleges met
elkaar delen wat er in de regio speelt,
levert dat meerwaarde op voor
onze inwoners”

“Samenwerken als
één overheid
levert winst en
mooie resultaten op”
Harry van Rooijen, voorzitter poho Ruimte,
mobiliteit en wonen

Klankbordgroep Raadsleden

Jos van Kessel, voorzitter College van
Bestuur Koning Willem I College

“Door meer aandacht
“Samenwerken aan“Samen
een aan de slag
“Samenwerken als
voor studenten en vragen uit
een arbeidsmarktéén overheid “Wat niet past,
betere toekomst isvoor
alleen
de regionale arbeidsmarkt én
minder regeldruk stimuleren
van de toekomst levert winst en dat past niet”
mogelijk door: niet ik,
we wendbaarheid en
niet jij, maar wij” voor iedereen”mooie resultaten op”
duurzaam werkgeluk”

“Alleen ga je
sneller, samen
kom je verder”

Frits van Eerd, bestuursvoorzitter Jos van Kessel, voorzitter College van
Jan Goijaarts, voorzitter poho EconomieKees van Geffen, voorzitter poho
Harry van Rooijen, voorzitter poho Ruimte,
Arbeidsmarkt
Jumbo supermarkten
Bestuur Koning Willem I College
mobiliteit en wonen

Elies Lemkes, gedeputeerde Landbouw,
Voedsel, Bodem en Brede welvaart

“Samen aan de slag“Met Goed Leven,
Fijn Wonen en Anders Werken
voor een arbeidsmarkt
“Wat niet past,
“Ik heb een hekel aan
gaat elke Noordoost-Brabander
van de toekomst
dat past niet”
tegelt jeswijsheden”
meer van brede welvaart
voor iedereen”
merken”
Kees van Geffen, voorzitter poho
Arbeidsmarkt
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“Door meer aandacht
voor studenten en vragen uit
de regionale arbeidsmarkt én
minder regeldruk stimuleren
we wendbaarheid en
duurzaam werkgeluk”

Marc Hameleers, manager
Frits van Eerd, bestuursvoorzitter
Regio Portefeuille ministerie LNV
Jumbo supermarkten

Otto Raspe, hoofd RaboResearch
Nederland Regio’s en Thema’s

“Met Goed Leven,
Fijn Wonen en Anders Werken
gaat elke Noordoost-Brabander
meer van brede welvaart
merken”

“Ik heb
tegelt

Marc Hameleers, manager
Regio Portefeuille ministerie LNV
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Otto
Ned

7. Samenwerken met anderen
Van de grootste en modernste schillenboer tot wereldwijde koplopers in
biowetenschappen. We hebben het allemaal in huis. Noordoost-Brabant is een
regio vol kansen. In 2021 schreef Het Financieele Dagblad (FD) over het geheim
van onze veerkracht. Naar FD artikel 2021

In 2020 sloten we een Regio Deal
met het Rijk! Een Regio Deal is
een samenwerking tussen Rijk en
regio om de kracht van de regio
te versterken. Rijk, provincie en
regio investeren samen ruim 40
miljoen euro extra in de leefbaarheid
en welvaart in onze regio.
Regio Deal Noordoost Brabant helpt
ons om nóg beter te doen wat in ons
DNA zit: samen de schouders zetten
onder een goede toekomst voor
inwoners en bedrijven. Werken aan
een regio waar mensen graag zijn én
naar toe komen. #krachtvanderegio

NAAR REGIO DEAL
NOORDOOST BRABANT’
Samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties pakken we in onze regio voedselverspilling aan.

Werken aan een goede toekomst
voor onze inwoners kunnen we als
lokale overheden niet alleen.
Hiervoor werken we samen met
bedrijven, kennisinstellingen en
andere stakeholders. Binnen én buiten
onze regio. Ook trekken we samen
op met andere overheden, zoals de
provincie Noord-Brabant, het Rijk en
Europa, en met andere regio’s.

FoodNL
Noordoost Brabant Werkt
In Noordoost Brabant Werkt werken
werkgevers, overheden, werknemersen werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties
aan een veerkrachtige arbeidsmarkt.

MEER OVER
NOORDOOST BRABANT WERKT

AgriFood Capital
In AgriFood Capital werken ondernemers, kennisinstellingen en
overheden samen aan duurzame
voedselketens van boer tot bord die
bijdragen aan welvaart en welzijn van
de inwoners van Noordoost-Brabant.

FoodNL is de werknaam van de samenwerking tussen AgriFood Capital/RNOB,
Greenport Regio Venlo en Regio Food
Valley die vanuit Nederland opkomt
voor de regionale en economische
belangen in ‘Brussel’ op gebied van
landbouw en voedsel.

MEER OVER FOODNL

Samenwerken aan kringlooplandbouw
in AgroProeftuin de Peel.

MEER OVER AGRIFOOD CAPITAL
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8. Ambities voor de toekomst
Een onderzoek van Berenschot/RUG
uit 2021 naar Bestuurlijke Regionale
Ecosystemen (BRE)* concludeert
dat Noordoost-Brabant het op veel
brede welvaartsthema’s goed doet.
Daarmee is onze regio succesvol in
het realiseren van publieke waarde.
Publieke waarde gaat over dat wat we

samen voor onze inwoners bereiken.
Noordoost-Brabant is de 8e best
presterende regio (van de 40), een
score die door de jaren heen vrij
stabiel blijft. Maar de wereld om ons
heen verandert. Dat vraagt om een
andere manier van samenwerken.
Het Berenschot-onderzoek biedt

*Het regionale ecosysteem is het geheel van bestuurlijke (BRE), economische (ERE) en
maatschappelijke (MRE) samenwerkingsverbanden die impact hebben op de brede welvaart.
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handvatten voor een doorontwikkeling
van onze regionale samenwerking.
Het biedt een mooie basis voor de
komende gesprekken over de manier
waarop we de ambities voor de
toekomst willen realiseren.

NAAR HET BRE ONDERZOEK
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9. RNOB Starterskit
Alles overzichtelijk bij de hand
Hier vindt u de belangrijkste
basisdocumenten van RNOB
zodat u snel aan de slag kunt in
onze regionale samenwerking.

Waar werken we in onze regio
samen aan?
Samenwerkingsagenda 2030
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Hoe hebben we dat georganiseerd?
Samenwerkingsafspraken (bestuursconvenant)

Wat staat er in 2022 op de agenda?
Jaarplan en begroting 2022
Werkplannen
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