
Inventarisatie extra kansen voor ondernemers in Noordoost Brabant door de Regio Deal | pag. 1

Bedrijven koppelen aan Regio Deal Noordoost Brabant

Aan: Beleidsoverleg EZ (7 maart 2022) één loketoverleg (22 maart 2022) en POHO 
EZ en POHO Arbeidsmarkt (31 maart 2022)

Van: EZ Kopgroep AgriFood en innovatie/ Karin van Meer (programmamanager 
Regio Deal) 

Betreft: Stand van zaken bedrijven koppelen aan Regio Deal Noordoost Brabant
Gevraagd: Actief deze informatie delen met MKB in eigen gemeente 

1. Aanleiding

In september 2021 is een Kansenkaart voor ondernemers in Noordoost Brabant door de 
Regio Deal opgesteld. 

Tien verschillende kansen voor ondernemers zijn in dit overzicht opgenomen. Deze kaart 
helpt gemeenten (bestuurders en ambtenaren) om het MKB te verbinden aan de regio. Het 
overzicht is destijds breed gedeeld met bestuurders, beleidsmedewerkers en 
accountmanagers Economische Zaken van de gemeenten. In het overleg zowel met de 
beleidsmedewerkers als met de accountmanagers is afgesproken dat twee keer per jaar een 
update wordt gegeven over hoeveel bedrijven per gemeente al zijn aangemeld en/of 
deelnemen, zie hiervoor paragraaf 2. Immers bedrijven kunnen zich ook zelf melden bij de 
een project. Ook wordt aangegeven waar komend half jaar prioriteit ligt, zie hiervoor 
paragraaf 3.

https://www.rnob.nl/storage/cms/files/regio_deal_publicaties/kansenkaart_rnob_def.pdf
https://www.rnob.nl/storage/cms/files/regio_deal_publicaties/kansenkaart_rnob_def.pdf
https://www.rnob.nl/storage/cms/files/regio_deal_publicaties/kansenkaart_rnob_def.pdf
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2. Overzicht deelname per project en gemeente

Alle 11 gemeenten doen in meer of mindere mate mee aan onderstaande Regio Deal projecten. Er zijn nog voldoende kansen beschikbaar 
gesteld voor nieuwe deelnemers zoals in paragraaf 3 beschreven.

MKB
Behoefte 

ondernemer
Kennismaken met nieuwe 

technologieën
Nieuwe verdienmodellen Leren en ontwikkelen 

medewerkers

Gericht op Maakindustrie Kringloop landbouw Buitengebied Alle sectoren

Aanbod Vouchers Zaaigeld Subsidie Groepstraject
(Nieuwe perspectieven 
voor agrarische onder-

nemers)

Scan duurzame 
inzetbaarheid

Voucher duurzame 
inzetbaarheid

Ambitie 50 100 18 18 200 50

Bernheze 1 1 2 3
Boekel 3
Boxtel 6 3

Heusden 1 2 2
Land van Cuijk 7 23 4

Maashorst 3 15 8
Meierijstad 3 1 1 4 21 19

Oss 1 1 2 1 16 7
’s-Hertogenbosch 23 1 40 21

Sint-Michielsgestel 1 1
Vught 1 3 2

Deelnam
e per gem

eente

Gemeenten buiten 
Noordoost-Brabant

1

Totaal 30 13 5 5 125 70

Website SPARK Makers Zone AgroProeftuin de Peel OndernemersLift+ Noordoost Brabant Werkt

https://sparkmakerszone.nl/
https://www.agroproeftuindepeel.nl/
https://www.ondernemersliftplus.nl/
https://www.duurzaaminzetbaar-nob.nl/
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3. Wat wordt gevraagd van gemeente per Regio Deal project

Het aantal uitroeptekens geeft de mate van prioriteit aan. De projecten met de hoogste 
prioriteit staan als eerste vermeld. Graag aandacht vanuit gemeenten om MKB op de 
kansen te wijzen en zo samen van de Regio Deal een succes maken.

!!! Extra inzet wordt gevraagd van gemeenten om MKB bedrijven te zoeken vanwege 
deadline of nieuwe activiteit.

!! Bedrijven kunnen zich continue aanmelden voor de vouchers en/of subsidies. Die zijn 
nu nog voldoende beschikbaar.

! Interessant om individuele bedrijven of zzp’ers naar toe door te verwijzen of op te 
attenderen.

Snel keuze per project:

!!! Nieuwe perspectieven voor agrarisch ondernemers 4
!!! Datagedreven AgriFoodregio 4

!! Noordoost Brabant Werkt: leren en ontwikkelen medewerkers 4
!! AgroProeftuin de Peel 5
!! SPARK Makers Zone 5
!! Circular Food Center: Tegengaan Voedselverspilling 5

! Circular Food Center: Circulaire Voedselverpakkingen 6
! AgriFood Innovation (AFI) 6
! Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant 6
! ZZP NOB Boost 7
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Nieuwe perspectieven voor agrarisch ondernemers

!!!

De tweede groep agrarisch ondernemers start in de loop van februari met dit 
programma van OndernemersLift+. Het is gericht op ondernemers die al een idee 
hebben. Met hulp van een businesscoach en de andere deelnemers kunnen zij hun 
idee verder uitwerken. De derde en in principe laatste groep staat voor maart 
gepland. Voor deze groep zijn nog aanmeldingen mogelijk.
Voor agrarisch ondernemers die nog geen idee hebben, wordt een inspiratiesessie 
georganiseerd. Deze start op 14 maart. Meer informatie voor ondernemers via deze 
link.

Contactpersoon: Ad Crommentuijn mail en 06-51010484

Datagedreven AgriFoodregio

!!!

Het project Datagedreven AgriFood regio geeft mede invulling aan de provinciale 
ambitie op data-economie: maak werk van data. Op korte termijn start een 
provinciale campagne. Het project gaat zelf ook met medewerking van de gemeenten 
MKB’ers bereiken. Zij gaan bijeenkomsten organiseren voor ondernemers die een 
eerste stap willen zetten. Een ondernemer die al succesvol is met data wordt daarbij 
ingezet. De eerste stap voor een MKB ondernemer is het invullen van een data-
mutariteitsscan. Dit kan online of tijdens een bijeenkomst. Daarna zijn voor 300 MKB 
ondernemers uit onze regio gratis datacoaches beschikbaar. Als op basis van het 
advies van de datacoach blijkt dat extra ondersteuning nodig is, is dat ook mogelijk. 
De provincie biedt hiervoor aantal vouchers bij expert bedrijven. Het regionaal project 
biedt o.a. MKB Datalab en studentenprojecten aan.

Contactpersoon: Paul van Zoggel mail of 06-39009805

Noordoost Brabant Werkt: leren en ontwikkelen medewerkers 

!!

Elk MKB bedrijf in de regio komt in aanmerking voor een subsidievoucher om te 
investeren in leren en ontwikkelen van hun medewerkers. Er zijn nog 10 SLIM 
vouchers beschikbaar. 20 vouchers zijn al vergeven. De regeling loopt tot eind 2022. 

Je kunt ondernemers met interesse voor leven lang ontwikkelen van hun 
medewerkers ook doorverwijzen naar de duurzaam inzetbaarheidsscan. De DI scan 
bestaat uit 21 vragen over duurzaam inzetbare werknemers. Na invulling ontvangt de 
ondernemer een rapport over hoe de onderneming scoort.

Contactpersoon Jos van Asten mail en 06 14742144

https://www.ondernemersliftplus.nl/wp-content/uploads/2021/10/Brochure-Nieuwe-Perspectieven.pdf
https://www.ondernemersliftplus.nl/wp-content/uploads/2021/10/Brochure-Nieuwe-Perspectieven.pdf
mailto:.crommentuijn@ondernemersliftplus.nl
mailto:p.j.j.v.zoggel@tue.nl
https://noordoostbrabantwerkt.nl/wp-content/uploads/2021/02/Factsheet_NOBwerkt-v3.pdf
https://www.duurzaaminzetbaar-nob.nl/scan/
mailto:j.vanasten@noordoostbrabantwerkt.nl
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AgroProeftuin de Peel

!!

Er is nog voldoende ruimte voor bedrijven, die de omslag naar kringlooplandbouw 
willen maken, om zich aan te melden. De zaaigeld- en subsidieaanvragen kunnen tot 
en met 30 november 2022 worden ingediend. Zaaigeld kan continue worden 
aangevraagd. Voor de subsidieregeling zijn er vijf tussentijdse deadlines. Deze 
aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie 
over de zaaigeldregeling zie hier en over de subsidieregeling zie hier.

AgroProeftuin de Peel organiseert komende maanden vier studiedagen ‘Boeren met 
kennis’, over data & tech (18 februari), bodemverbetering (25 februari), eiwit voor 
veevoer van eigen bodem (18 maart) en duurzaam verdienen (15 april). Meer info 
link. 

Contactpersoon Michiel Ytsma mail en 06-52378323

SPARK Makers Zone

!! Er is nog ruimte voor minimaal 23 bedrijven om zich te melden voor een 
boostvoucher. Ook zzp’ers mogen zich aanmelden. De voucher is in te zetten voor 
ondernemers die technisch willen innoveren maar zelf niet de tools en/of kennis 
hebben. Ondernemers kunnen zich aanmelden via deze link. 

Contactpersoon: Cassandra Vugts mail en 06-21272107

Circular Food Center: Tegengaan Voedselverspilling 

!! Al ruim 100 bedrijven, uit het hele land, zijn aangesloten als stakeholder bij stichting 
Samen tegen de voedselverspilling. De stichting richt zich op de 
levensmiddelenindustrie, horeca en retail. Er zijn sinds januari 2022 weer vouchers 
voor bedrijven beschikbaar.  Ondernemers kunnen zich aanmelden via deze link.

De challenge voor het MBO sloot op 15 oktober 2021. Dit is dus niet meer mogelijk 
voor ondernemers om zich hiervoor aan te melden. Deze challenge komt ieder 
schooljaar terug. De challenge voor het HBO is ook gesloten. Er zijn 13 bedrijven 
aangemeld. Dit jaar eerste keer voor HBO studenten, afhankelijk van het succes wordt 
besloten of dit ook een jaarlijks vervolg krijgt.

Contactpersoon: Toine Timmermans mail of 06-51615371

http://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/zaaigeld-voor-ondernemers
http://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/projectsubsidies-kringlooplandbouw-Agroproeftuin-de-Peel
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/Netwerk-en-kennis
mailto:m.ytsma@agrifoodcapital.nl
http://www.sparkmakerszone.nl/boost-innoverend-ondernemen/
mailto:cassandra@sparkcampus.nl
https://samentegenvoedselverspilling.nl/bedrijven/voucherregeling
mailto:toine@samentegenvoedselverspilling.nl
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Circular Food Center: Circulaire Voedselverpakkingen 

! De drie onderzoekslijnen van HAS Hogeschool voor ondernemers voor dit 
schooljaar 2021/2022 zijn bekend:
1) overbodige verpakkingen reduceren;
2) het wekelijkse boodschappenwagentje duurzaam EN goed verpakt;
3) een duurzame verpakking retail voor Mr Long.

Volgend schooljaar (2022/2023) is de laatste ronde voor de drie onderzoekslijnen 
met eenzelfde tijdspad. De selectie van de onderzoekslijnen start in het nieuwe 
schooljaar, dus in september. Verpakkingsbedrijven uit de hele regio zijn van harte 
welkom om aan te sluiten. In juni is de jaarlijkse bijeenkomst voor duurzame 
verpakkingen. Tijdens dit event willen ze graag ook verpakkingsbedrijven uit de 
regio het podium bieden. 

Contactpersoon: Cindy Hagenstein mail of 06-32451447

AgriFood Innovation (AFI)

! De programmamanager van AgriFood Innovation (AFI) heeft zelf contact 
opgenomen met de diverse gemeenten en een presentatie verzorgd. AFI is een 
netwerkorganisatie waarin bedrijven en kennisinstellingen samen met overheden 
werken aan grensverleggende innovaties in agrifood door verbinding te maken 
tussen agrifood en hightech, ICT en data.

Het accent in de Regio Deal ligt op digitale gewasketen en slimme varkensketen. 
Een businesscase wordt getrokken door het bedrijfsleven. De Regio Deal heeft ook 
de opdracht om nieuwe businesscases te ontwikkelen. Deze worden in het eerste 
kwartaal van 2022 verwacht.

Contactpersoon: Ton Hagelstein mail of 06-25010740

Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant 

! Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant adviseert ondernemers bij 
personeelsvraagstukken, ondersteunt bij het vinden van personeel en geeft advies 
over o.a. subsidies en strategische personeelsplanning. Ondernemers die direct op 
zoek zijn naar personeel kunnen actuele CV’s van werkzoekenden hier vinden.

Contactpersoon: Inge Willems mail of 06-51133795

mailto:c.hagenstein@oss.nl
mailto:ton.hagelstein@agrifoodinnovation.nl
https://wspnoordoostbrabant.nl/
https://www.talentuitnoordoostbrabant.nl/
mailto:inge.willems@wspnob.nl
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ZZP NOB Boost 

! ZZP’ers doorverwijzen naar de community van zelfstandig ondernemers: 
www.zzpnobboost.nl. Een aantal gemeenten had deze door verwijzing opgenomen 
in informatie naar aanleiding van TOZO regeling. Maar ook na TOZO is deze 
dienstverlening beschikbaar.

Contactpersoon: Frank Pijnenburg mail of 06-22551646

http://www.zzpnobboost.nl/
mailto:contact@zzpnobboost.nl

