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Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden

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. Dit doen we in de uitvoering samen met Noordoost Brabant Werkt! en
OndernemersLift+ .
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 Capital vormt samen

AgriFood in gemeente Bernheze

540 vestigingen (25%)

2520 banen (25%)

AgriFood in gemeente Boekel

250 vestigingen (31%)

920 banen (25%)

AgriFood in gemeente Landerd

280 vestigingen (25%)

1360 banen (23%)

hart van de topsector Agri&Food.

AgriFood in gemeente Oss

280 vestigingen (14%)

8330 banen (21%)

Samen met de topspelers uit de

AgriFood in gemeente Uden

420 vestigingen (15%)

3660 banen (17%)

topsectoren high tech, life science

met Zuid-Holland (tuinbouw en
uitgangsmaterialen) het economische

AgriFood
Capital
in cijfers

& Health en logistiek in deze regio
Bron: Onderzoek Gemeente ’s-Hertogenbosch (2013)

vormt AgriFood Capital een sterk en
kansrijk ecosysteem.

€ 455 miljoen Private R&D

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

€ 4,3 miljard exportwaarde
AgriFood

Genomineerden eerste Food to Fit Award, oktober 2015

Eerste Dutch Agri Food Week, 12 t/m 20 oktober 2015

Betekenisvolle
innovaties

Sterke
bedrijvigheid

•Toekenning van in totaal ruim 1 miljoen euro aan

•Verstrekking van ruim 2 miljoen euro (22

Coaching starters door topondernemers in Picknick met een
Klik, juni 2015

•Regionale samenwerking in logistiek en

REAP subsidie voor de doorontwikkeling van 34 nieuwe

leningen) door OndernemersLift+ aan startende en

agrifood-initiatieven, o.a. Ecovat BV Uden, Pure ‘n More,

groeiende ondernemers. Uden 7 leningen. Oss 2

multimodaal transport in Vijfsterren

Hoplokaal en reststroombenutting groenten en fruit

leningen, o.a. aan TwisTea uit Uden

met o.a. Agrifood Logistics Board en Plannerscafé

(Jonkergouw).

•Opstart Big Developments waarin MKB-

•Realisatie eerste Dutch Agri Food Week,

Logistiek

•240 kennisvragen van ondernemers uit

hét nieuwe nationale podium voor de agrifood sector.

de regio via Kennisportaal Noordoost-Brabant in

ondernemers binnen en buiten de varkenssector

AgriFood Capital als founding father samen met Food

behandeling genomen waarvan 45 uit dit deel van de

samenwerken aan een grensverleggende

Valley NL, Greenport Westland Oostland, Brightlands

regio

systeeminnovatie voor de varkenshouderij. Met

Greenport Venlo en Topsector Agri&Food. Met o.a.

proefbedrijf in Boekel

deelname van scholen en bedrijven uit de gemeenten

•Ontwikkeling producten met minder zout
door Dalco Food samen met Four Seasons Food en
Hutten in ‘Minder zout, meer smaak’

•Realisatie Grow Campus als toplocatie in de

Oss en Uden aan Keukenbazen Battle

•Ontwikkeling netwerk van lokale starters- en
ondernemersinitiatieven in de regio, gefaciliteerd

•Coaching van 54 veelbelovende

startende ondernemers door ervaren
ondernemers in ‘Picknick met een Klik’ samen met
OndernemersLift+.

•Begeleiding van 17 ondernemers door

door OndernemersLift+. OndernemersLift+, Starters

OndernemersLift+ in bescherming

regio waar onderwijs, onderzoek en MKB-ondernemers

Succes Oss en de Kracht van Oss delen hun aanpak

kennis

samenwerken aan innovaties in de agrifood sector

voor een ‘ondernemersloket’ in het Land van Cuijk

•Realisatie Bernhove@Home, zorg-aan-huis

•Realisatie eerste World Agri Food

operatie thuis aangepaste voeding krijgen

bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs, food service

concept waarbij ondervoede mensen voor en na een

•Eerste Food to Fit Award voor beste innovaties

Forum, met 100 ‘game changers’ uit het

en maatschappelijke organisaties die het verschil

in voeding in gezondheid. 32 inzendingen, 9 pitches,

gaan maken voor een betere toekomst van

3 nominaties voor finale in 2016: Carezzo Nutrition,

voedsel(productie) en voedselvoorziening

Coppens Diervoeding en Fruitfunk. Met een eervolle
vermelding voor Snappels en Happels

•Pilot Diabetes Challenge met Rabobank UdenVeghel, Blauwrijk en Brabant Zorg

van

•Organisatie van 25 expertpanels door
OndernemersLift+ om feedback te geven op
innovatieve concepten

•Meer dan 80 intake gesprekken gevoerd
met ondernemers en kennisinstellingen over

mogelijke samenwerkingsprojecten in AgriFood

•Bijeenkomst Kenniskring Marketing

•1500 ondernemers gescout door

(18 ondernemers) in Uden, een samenwerking

OndernemersLift+, 257 veelbelovende start-ups

tussen SBBU, HAS Hogeschool, ROC de Leijgraaf en

in Noordoost-Brabant waarvan 9 in Bernheze, 1 in

OndernemersLift+

Landerd, 24 in Oss en 20 in Uden

•Ontwikkeling Vair, nieuw stalsysteem voor

varkens

Marktverkenning ondernemerslandschap, 2015

Digitaal portaal Vorstengrafdonk Werkt!

Aantrekkelijk
woon-, werken leefklimaat

Excellente
arbeidsmarkt

Communicatie
en Branding

Organisatie en
samenwerking

•Verkenning Proeftuin AgriFood samen met

•Oprichting Werkgeversservicepunt
Noordoost-Brabant als hét (gratis)

•300 ondernemers naar AgriFood Capital

informatie- en inspiratie bijeenkomsten, waaronder 3

•Samenwerking tussen 19 gemeenten en

van de gebiedsagenda Brabant, gericht op het

aanspreekpunt voor werkgevers voor sociaal

‘Zaaien, groeien en oogsten’-bijeenkomsten in Uden

Regio Noordoost Brabant

mede mogelijk maken en ondersteunen van de

ondernemen

Peel Regio en Greenport Venlo in het kader

transitieopgaven en economische
ontwikkelingen in agrifood

•Regionale samenwerking in duurzame

•200 raadsleden betrokken bij projecten en

•Realisatie BOL opleiding Food

resultaten van AgriFood Capital in Regiobrede

Brabant in samenwerking met o.a. ROC De

•280 afgevaardigden uit bedrijven, kennisinstellingen

Operator op initiatief van Food&Feed Noordoost-

Raadsledenbijeenkomst

bereikbaarheid en mobiliteit. Duurzame

Leijgraaf en Vetipak: 50 leerlingen in opleiding met

en overheden lid van AgriFood

Mobiliteitsvisie AgriFood Capital basis voor

baangarantie

netwerk (website)
25 raadsleden actief in Klankbordgroep

•Realisatie marktverkenning

ondernemerslandschap. In kader van
gebiedsopgave ‘Agro As de Peel’ o.a. in de gemeenten
Boekel, Landerd en Uden

•Opname snelfietsroutes Oss-Heesch-Nistelrode-

Uden en Uden-Veghel in fietsroutenetwerk
voor woon-werkverkeer in de regio

regio aan jongeren om kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten, waarvan 16 in Bernheze, 6 in Boekel, 16 in
Landerd, 38 in Oss en 17 in Uden

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

aansluiting
beroepsonderwijs en banen in logistieke

sector (Huis van Logistiek Noordoost-Brabant)

•18 leerlingen in opleiding in Wijkleerbedrijf

•Verbetering van de (water)veiligheid

Uden op zorgniveau 1-2 voor verrichten van

en het zoeken naar ruimtelijke en economische

•DUO leerbanen: initiatief van 17 ondernemers in

en ruimtelijke kwaliteit van de regio

elektrotechniek omgeving Oss met

46 leerlingen in 2-jarige opleiding tot

3.874.500 (vanaf 2014)

gevolg van klimaatveranderingen (klimaatstresstest).

voor vraag en aanbod in stages en banen met 15

•Vorstengrafdonk Werkt! Digitaal portaal

s
er

o

partner in

n

elektromonteur

•Verbetering bereikbaarheid station Uden door

ma
’s

zorgwerkzaamheden in de wijk

•Onderzoek naar de kwetsbaarheid van de
regio voor bijv. overstroming, hitte en droogte als

program

de
rhe

Boxmeer tot Heusden

Gastronomie

ve

meekoppelkansen langs de bedijkte Maas van

•
Raadsleden
•Bezoek Eurocommissaris Cretu aan
projecten in Noordoost-Brabant
•Ruim 35.000 unieke bezoekers op
www.agrifoodcapital.nl
•20 x per jaar digitale nieuwsbrief naar
ca. 2000 abonnees
•Twitter : > 2000 volgers, bereik:
m

Bernheze

•Uitgifte van 314 Startersbeurzen in de

•Triple-helix organisatie geformaliseerd in
Stichting en BV
•Partner in Innovatieprogramma Brabantse
AgroFood 2020
•Netwerkpartner in Brainport 2020
•Partner in de Europese Regio van de

on d e
r ne

nieuw verkeers- en vervoersplan gemeenten Uden en

Capital

2 waterschappen geformaliseerd in convenant

werkgevers

realisatie extra afrit A50 voor Volans in kader van

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
onderwijs

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

