Nieuwsbrief 14 december
2018

Slim, gezond en duurzaam
Noordoost-Brabant laten excelleren als topregio in agrifood. Met een
toekomstbestendige arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties
en een veerkrachtige leefomgeving. Dat is onze missie. In AgriFood Capital
werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen daarom op ondernemende
wijze samen aan slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het
gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Samen máken we onze
toekomst.

Verhalen uit de Regio

In AgriFood Capital Noordoost-Brabant is geen dag hetzelfde. Lees hier hoe een werkgever en
werkzoekende elkaar vonden via 'Talent Uit', een initiatief van WerkgeversServicePunt NoordoostBrabant.

Lees meer >>

Europese foodjaar 2018 in beeld
‘Gastvrijheid’ is de tiende en laatste themamaand van We Are Food
2018. Brabanders staan bekend om hun gastvrijheid en zijn echte
bourgondiërs. Wat is de oorsprong van deze gastvrijheid, wat is…
Lees meer

Vanaf 2019 Food Awards Brabant
In 2018 was heel Brabant Europese Regio van de Gastronomie.
Onderdeel van dit bijzondere themajaar was het
innovatieprogramma We Are Food: 10 maanden lang stonden 10
Brabantse innovatiethema’s in de schij…
Lees meer

Eerste LOF Brabant lening naar museum Overloon
Het oorlogsmuseum Overloon heeft deze maand als eerste
organisatie een lening uit het Leisure Ontwikkel Fonds NoordBrabant (LOF Brabant) gekregen. Het museum in de gemeente
Boxmeer leent 150.000 euro voor een …
Lees meer

Voedsel1000 bouwt aan Brabants voedselsysteem
De voedselsector is één van de belangrijkste economieën van
Brabant. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook de
nodige uitdagingen met zich mee. Hoe om te gaan met het
veranderend…
Lees meer

Meet Up Scholen in bedrijven, bedrijven in scholen
Dé Noordoost-Brabantse ontmoeting van bedrijven en scholen (vo,
mbo, hbo). Datum: 7 februari 2019. Tijdens deze dag inspireren
ondernemers, docenten en andere betrokkenen elkaar over ‘leren in
de praktijk’. Aanmelden kan vanaf nu, deelname is gratis.
Lees meer

Afstudeerders HRM Avans helpen bedrijven met
duurzame inzetbaarheid
Bedrijven die met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen,
kunnen hiervoor hulp inroepen van HRM studenten van Avans
Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. In het kader van een
afstudeeronderzoek werken ze vij…
Lees meer

Betere fietsverbinding tussen Brabant en Limburg
Er komt een haalbaarheidsstudie naar een betere fietsverbinding
tussen Gennep (Limburg) en Oeffelt (Noord-Brabant) over de
Maasbrug. De huidige verbinding loopt over de Maasbrug en is
onvoldoende voor de dageli…
Lees meer

Betere samenwerking voor kwetsbare jongeren
Om kwetsbare jongeren een passende plek in de maatschappij of op
de arbeidsmarkt te kunnen geven, is een goede samenwerking
tussen alle betrokken instanties nodig. Het verbeteren van deze
samenwerking stond cen…
Lees meer
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