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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: voedselveranderaar Inge Vleemingh

Beleef mee hoe Inge Vleemingh het idee van Goedgevulde Spaarvarkens startte. Onder de kerstboom
nam ze een besluit....

Lees meer >>

Wij wensen onze lezers fijne kerstdagen
en een gezond & innovatief 2019!

Grond beschikbaar voor pionieren in
kringlooplandbouw
AgroProeftuin de Peel, tot voor kort Agro As de Peel geheten, heeft
grond beschikbaar voor ondernemers die willen experimenteren met
kringlooplandbouw. AgroProeftuin de Peel heeft als doel om
vernieuwing in de …
Lees meer

Gebiedsdialoog Transitie Landbouw goede basis
voor verder overleg
Eind vorige maand ging in ’s-Hertogenbosch een brede groep met
elkaar in gesprek over kringlooplandbouw als basis voor een
toekomstig voedselsysteem: van burgemeester tot student, van
ondernemer tot ambte…
Lees meer

Agrofoodpluim voor innovatief stalsysteem
De Agrofoodpluim van de provincie Noord-Brabant ging deze maand
naar varkensbedrijf Van der Meijden-Welvaarts in Oirschot. Deze
varkenshouder heeft een systeem ontwikkeld waarbij er minder
mest in de stal is, m…
Lees meer

Meet Up Scholen in bedrijven, bedrijven in scholen
Dé Noordoost-Brabantse ontmoeting van bedrijven en scholen (vo,
mbo, hbo). Ondernemers en scholen inspireren elkaar over ‘leren in
de praktijk’. Programma15.00 uur: Inloop15.30 uur: Welk…
Lees meer

ArbeidsmarktInZicht live
ArbeidsmarktInZicht is live! Dit online platform geeft actuele
informatie over de arbeidsmarkt in diverse provincies, waaronder
Brabant. De nieuwste cijfers maar ook trends en prognoses worden
overzichtelijk we…
Lees meer

Succesvolle Proeverij regie op loopbaan
Samen kijken naar veranderingen in organisaties en bij mensen,
uitvinden wat de manier van denken van begeleiders en die van de
cliënt is. Deze en andere workshops werden op 13 december jl.
gegeven aan arb…
Lees meer

Keuzegids Mbo 2019: Noordoost-Brabantse
opleidingscentra scoren goed
Deze maand verscheen de Keuzegids Mbo 2019. Koning Willem I
College in ’s-Hertogenbosch staat landelijk in de top 10 van de beste
grote ROC’s. Het ROC krijgt voor 15 opleidingen, met name bij de
Mid…
Lees meer
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