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Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel

Noordoost Brabant
topregio in agrifood
In AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen
aan dé topregio in agrifood. Met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid,
betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.
We vinden innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het
gebied van duurzaamheid, voeding en gezondheid. Door nieuwe producten en
diensten te ontwikkelen. Opleidingen af te stemmen op de kennisbehoefte van onze
maakindustrie en economische bedrijvigheid te stimuleren. En door ruimte te maken
voor innovatie- en expertisecentra en verbindingen te leggen met andere sectoren.
AgriFood Capital is in beweging! Deze factsheet bevat een greep uit de mooie
resultaten die we tot nu toe samen hebben bereikt.

Agrifood in de gemeenten
AgriFood in gemeente Sint-Oedenrode

AgriFood in gemeente Schijndel

AgriFood in gemeente Veghel

360 vestigingen (25%)

220 vestigingen (13%)

570 vestigingen (20%)

1640 banen (27%)

1680 banen (17%)

9260 banen (34%)

Bron: Onderzoek Gemeente ’s-Hertogenbosch, 2013

Producenten grondstoffen
Verwerkers primaire producten
Verwerkers reststromen
Producenten Food
Groene materialen, chemie en farma
Toeleveranciers
Groothandel
Dienstverlening en onderwijs

Alle schakels van de agrifood keten verspreid over de regio’s.
Bron: Rapportage MIRT verkenning Proeftuin Agro & Food, mei 2015, Arcadis

Agrifood Capital vormt samen
met Zuid-Holland (tuinbouw en
uitgangsmaterialen) het economische
hart van de topsector Agri&Food.
Samen met de topspelers uit de
topsectoren high tech, life science

AgriFood
Capital
in cijfers

& Health en logistiek in deze regio
vormt AgriFood Capital een sterk en
kansrijk ecosysteem.

€ 455 miljoen Private R&D

€ 4,3 miljard exportwaarde
AgriFood

Excellente
arbeidsmarkt
• Realisatie BOL opleiding Food Operator

op initiatief van Food&Feed Noordoost-Brabant: 50
leerlingen in opleiding met baangarantie

• 159 werkgevers uit sectoren Agro en Food,
Logistiek, Zorg en Welzijn, Onderwijs, Techniek en

Services in de regio actief in arbeidsmarktprojecten

• Uitgifte van 257 Startersbeurzen aan

jongeren om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten,
waarvan in totaal 31 in Veghel, Sint-Oedenrode en
Schijndel

• Regionale samenwerking in werkgelegenheid
met o.a. onderzoek naar betere aansluiting

beroepsonderwijs en banen in logistieke
sector (Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant)

• Ondernemen doe je niet alleen!

in Sint-Oedenrode. Coaching en begeleiding van
startende en gevestigde ondernemers door het
Ondernemersadviespunt ZZP

• Oprichting Werkbedrijf NoordoostBrabant om mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Met
ondernemers uit o.a. Veghel en Sint-Oedenrode als
ambassadeurs

Start Greentech Pilot One in Boxtel, oktober 2014

Presentatie Foodsquad bij Business Dag Food for Health, 2014

Sterke
bedrijvigheid

Betekenisvolle
innovaties

• 135 startende initiatieven en ondernemers

• Oprichting Foodsquad, innovatiecentrum
gericht op vernieuwing van het voedselsysteem
• Een vliegende start voor 25 nieuwe agrifood-

in de regio in begeleiding bij OndernemersLift+,

waaronder permanent overdekte Streekmarkt in SintOedenrode en Brownies & Downies in Veghel

• Regionale logistiek en multimodaal transport
in Vijfsterren

Logistiek met o.a. Agrifood

Logistics Board en Plannerscafe.

• 152 kennisvragen van ondernemers uit

initiatieven in de regio met REAP-subsidie, waaronder
ontwikkeling van nieuwe producten uit reststromen
(‘reststroomverwaarding’)

• Realisatie GreenTech Pilot One en Two als opmaat
naar GreenTech Brabant voor de ontwikkeling van

de regio via Kennisportaal Noordoost-Brabant in

groene economie. Met o.a. Den Ouden uit

behandeling genomen, waaronder vijf uit Sint-

Schijndel als partner

Oedenrode en Veghel.

• Ondersteuning Picknick met een Klik samen met

• Ontwikkeling AgriFood Campus als

toplocatie waar onderwijs, onderzoek en MKB-

OndernemersLift+. Coaching van startende

ondernemers samenwerken aan innovaties in de

ondernemers door ervaren ondernemers

agrifood sector

• 34 intake gesprekken met ondernemers en

• Opstart Big Developments waarin MKB-

samenwerking
Startersmarktplaats regio Veghel-Uden-

samenwerken aan een grensverleggende

kennisinstellingen gevoerd over mogelijkheden

•

Schijndel. Met o.a. deelname groentebedrijf Gebrs
Van Aarle uit Schijndel

ondernemers binnen en buiten de varkenssector

systeeminnovatie voor de varkenshouderij
Realisatie Bernhove@Home, zorg-aan-huis
concept waarbij ondervoede mensen voor en na

•

een operatie thuis aangepaste voeding krijgen

Overhandiging rapport #breedbandBrabantbreed aan Regio
Noordoost-Brabant, april 2015

Aantrekkelijk
woon-, werken leefklimaat

Communicatie
en Branding

• Regionale samenwerking in bereikbaarheid

• 300 ondernemers naar AgriFood

in Veghel en opname uitbreiding N279 in

bijeenkomsten, waaronder een ‘kansontbijt’-

Bestuursakkoord Provincie 2015-2019

sessie, twee inspiratiesessies en een food-to-fit

en mobiliteit. Met o.a. realisatie HOV-busstation

Capital informatie-

en inspiratie

• Onderzoek toekomstbestendig Breedbandnetwerk in de regio. Met Schijndel als trekker
• Deelname Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel

• 200 raadsleden betrokken bij projecten en

programma Groen Blauw. Met Sint-Oedenrode als

• 274 afgevaardigden uit bedrijven, kennisinstellingen

in gebiedsopgave

Dommelvallei in

trekker

• Opname snelfietsroute Oss-Uden-Veghel in
fietsroutenetwerk woon-werkverkeer
• Realisatie marktverkenning ondernemers-

landschap in de regio voor nieuwe verbindingen

in het gehele agrifood-complex, zowel ruimtelijk als
economisch

• Veghel en Schijndel aangesloten bij gebiedsopgave

bijeenkomst in Veghel

resultaten van AgriFood Capital in Regiobrede

Raadsledenbijeenkomst

en overheden lid van AgriFood

Capital

netwerk (website)
21.000 unieke bezoekers op

•
www.agrifoodcapital.nl
• 20 x per jaar digitale nieuwsbrief naar ca.
2000 abonnees
• Twitter: > 1400 volgers, bereik: 3.044.150

Duits Lijntje in programma Groen Blauw. Onderzoek
naar mogelijkheden in toerisme en duurzame

stad-landverbinding

Organisatie en samenwerking
• Samenwerking tussen 19 gemeenten en 2
Regio Noordoost Brabant

• Partner in Innovatieprogramma Brabantse
AgroFood 2020
• Netwerkpartner in Brainport 2020

Stichting en BV

.

waterschappen geformaliseerd in convenant

• Triple-helix organisatie geformaliseerd in
.

Meer innovatieve REAP projecten..
Ecovat Energy Storage, thermisch energieopslag systeem

Hoplokaal, nieuwe teelt- en verwerkingsmethode van hop

Plantlab, innovatiecentrum voor telen en kweken van groenten en

planten in klimaatkamers met kunstlicht

naal voor

eling E-commerce ka

Pure and More, ontwikk
gezonde snacks

Brabant Protein Future, opleiding van 10 agrariërs tot
insectenkwekers

Hightech voermengw

agen, automatisch systeem

voederproces

voor

, maaltijden met gelatinelaagje

gs
Fortified Food Coatin
s

toegevoegde vitamine

Boon,innovatieve peulvruchten-specialiteiten

Insectlab, kennis- en opleidingsinstituut op gebied van insecten
voor food, feed & farma

d-ICT

a voor cross-over foo

mm
ICT Community, progra

Diabetes Challenge, leefstijlprogramma om diabetes tegen
te gaan

met

Agri&Food Plaza
Onderwijsboulevard 225
5223 DE ‘s-Hertogenbosch
Postbus 315
5201 AH ’s-Hertogenbosch
T 073 - 613 29 96
E communicatie@agrifoodcapital.nl

www.AgriFoodCapital.nl

