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Samenvatting 

Het Land van Cuijk is EXCELLENT in Agrifood en mag er met recht prat op gaan. De 5 grote 

industriële bedrijven – Marel Poultry, MSD Animal Health, Hendrix Genetics, Trouw Nutrition 

(Nutreco) en Danone Nutricia -  nemen op de wereldmarkt plaats 1 of 2 in. Bij hen worden 

ondernemerschap, research & development en innovatie in HOOFDLETTERS geschreven. 

Samenwerking daarin met talrijke kennisinstellingen en universiteiten over de gehele wereld is 

vanzelfsprekend. Agrifood én innovatie zijn de DNA van de regio geworden. Voor een groot deel 

heeft Wim Hendrix (1896 – 1965) – oftewel Wimke de Körver, pionier en topondernemer uit 

Boxmeer –  aan de wieg gestaan van deze bijzondere prestaties.  

De industriële agrifood-bedrijven gedijen in een vruchtbare voedingsbodem voor tal van andere 

bedrijvigheid in de regio. Honderden  MKB-bedrijven in agrifood en 1.200 bedrijven in de primaire 

sector etaleren eveneens krachtig ondernemerschap en innovatief vermogen, in verschillende 

gradaties. Tezamen levert dit agrifoodcomplex een substantiële bijdrage aan gezond, duurzaam en 

smaakvol voedsel. En tegelijkertijd bieden zij aan veel inwoners in het Land van Cuijk werk, welvaart 

en geluk.  

Behalve door zijn bedrijvigheid is het Land van Cuijk uniek en onderscheidend door vele andere 

USP’s (Unique Selling Points). Op hun beurt vormen deze weer gunstige voorwaarden voor 

toekomstige bedrijvigheid. Een greep uit de onderscheidende kwaliteiten van het Land van Cuijk: 

Een uitstekend georganiseerd bedrijfsleven in de breedte; een goede onderwijsinfrastructuur; een 

bovengemiddelde brede welvaart; inwoners die gezonder zijn dan die in de omliggende regio’s; een 

hoge kwaliteit van wonen en leven in “topkernen met een ziel”; een blauw-groene regio van de 

overtreffende trap door zijn samenhangende stapeling van kwaliteiten in natuur, landschap, historie 

en cultuur; zijn unieke ligging in Nederland en de goede verbindingen per weg, water en lucht.  En 

even bijzonder is de diepgewortelde bestuurscultuur van samenwerken tussen de 3 O’s 

(ondernemers, organisaties en overheid).  

De sterke performance van en vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en inwoners van nu zijn  geen 

vanzelfsprekendheid voor de toekomst. Anders gezegd: zijn huidig bestaan als excellente regio in 

agrifood  is geen garantie voor zijn voortbestaan op de langere termijn. Een selectie van 

bedreigingen, die op de loer liggen: 

Als “grondanker” voor het behoud en verdere groei van de grote bedrijven ontbreekt – vertrekkend 

vanuit  ieders  portfolio – een innovatie-agenda van hen tezamen  en op onderdelen tezamen met 

kennisinstellingen. Een gedeelde focus in de inhoudelijke  innovatie-agenda en daarmee grond voor 

een heldere profilering worden tevens gemist. De MKB-bedrijven acteren min of meer op een eiland 

en weten moeilijk de weg te vinden naar kennis en innovatiegeld. En wat te denken van de groeiende 

schaarste op de arbeidsmarkt, terwijl de roep om mensen door het volledige agrifoodcomplex steeds 

luider wordt. De daarvoor noodzakelijke instroom van nieuwe medewerkers, vooral jongeren, jonge 

talenten en hun gezinnen, is zeer beperkt. Naast hun cruciale betekenis voor de bedrijvigheid zijn zij 

tevens van onschatbare waarde voor de leefbaarheid en de houdbaarheid van voorzieningen in de 

kernen. Daarnaast wordt de dringende noodzaak gevoeld aan goed opgeleide medewerkers. En de 

kansen, die de totale performance van de regio als magneet biedt voor het aantrekken van nieuwe 

bedrijven, worden schaars benut. Kijkend naar de prestaties van vooral de grote bedrijven is het Land 
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van Cuijk de regio van de “stille kampioenen”.  Bekendheid hierover en over de overige USP’s van het 

Land van Cuijk  bij inwoners en medewerkers is minimaal. Terwijl zij - vol trots - de beste 

ambassadeurs zouden kunnen zijn voor het etaleren van de grote kwaliteiten en prestaties van de 

regio. 

De ambitie van het  Land van Cuijk is om er alles aan te doen om excellent in agrifood te blijven en 

erin door te groeien. De ambitie is vertaald in concreet na te streven resultaten. Partnership van de 

3 O’s op inhoud, organisatie en funding is een succesvoorwaarde voor het slagen hierin. 

Onderstaande Uitvoeringsagenda 2018 – 2020 - gegrondvest op 3 thema’s – biedt het kompas om 

concreet aan de toekomst te werken.  

Ondernemerschap en Innovatie in HOOFDLETTERS geschreven 

1. Samenwerken binnen de horizontale keten van de grote bedrijven

2. Virtueel kenniscentrum van de wereldbedrijven en kennisinstellingen tezamen

3. Kennisvergroting over én verbinden door MKB-bedrijven onderling

4. Samenwerking in werving van subsidies, fondsen en creatieve financiering door derden

5. Bredere benutting door bedrijven van instrument “kennisabonnement” bij kennisinstellingen

6. Stimulering van jong talent tot deelname in innovatie

Human Capital: de sleutel tot succes 

7. Excellent HR-beleid voor (ver) binden, boeien en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

8. Strategische personeelsplanning voor komende 3 á 5 jaar

9. Het (beroeps)onderwijs in het Land van Cuijk is verbonden met de (grotere) bedrijven

10. Samenwerking met het hoger beroepsonderwijs: HAN en HAS

11. Participatie bedrijven in Stagebureau en ontwikkeling arrangementen voor baan en woning

12. Vinden, binden en boeien van jonge medewerkers door gerichte benadering

13. Een wooncampus voor (buitenlandse) gasten en medewerkers van bedrijven en studenten

14. Recreatieve arrangementen voor binnen- en buitenlandse gasten en experts

Promotie over prestaties en maatschappelijke verantwoording 

15. Algemene promotie naar de inwoners van het Land van Cuijk en Maasduinen

16. Verklaring aan de samenleving voor “licence to operate”

De realisatie van deze Uitvoeringsagenda 2018 – 2020 van, voor en door de grote en MKB-bedrijven 

als Innovatieve Hotspot  Agrifood, in samenwerking met de andere O’s, is startklaar. In het Land van 

Cuijk bereiden 2 andere projecttafels, eveneens gelinkt aan agrifood, hun meerjarenprogramma’s 

voor: 1. met focus op de primaire sector; 2. met focus op de verbinding tussen voeding en 

gezondheid (Een Goei Leven). De oplevering daarvan is voorzien in mei 2018. 

 Voor de realisatie van de ambitie wordt een  de oprichting van een Stuurgroep bepleit, met een 

onafhankelijk voorzitter/tevens boegbeeld. Bestuurlijk of directioneel verantwoordelijken van de 

relevante 3 O’s bemensen de Stuurgroep Agrifood Land van Cuijk. Een programmabureau – nauw 

gelinkt aan AgriFood Capital -  draagt zorg voor staf en ondersteuning. De benodigde middelen 

worden door cofinanciering van de belangrijkste partijen bijeengebracht. 
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Programmatisch maakt het Land van Cuijk deel uit van het Ecosysteem Innovatieve Hotspots (n=7) 

Agrifood Noord Oost Brabant, onder de vlag van AgriFood Capital en samen met de Provincie. Het 

gezamenlijk streven is om Noord Oost Brabant te ontwikkelen tot een topregio, als één van de 

slimste en duurzaamste agrifoodregio’s van Europa. Daartoe bieden verbindingen met Brainport 

Eindhoven, Food Valley Ede/Wageningen en Greenport Venlo extra kansen en kracht. 

Centraal in de visie van de regiopartners staat het paradigma van het Ecosysteem Land van Cuijk. 

Vlees en bloed krijgt het Ecosysteem primair door de actoren binnen de Stuurgroep Agrifood Land 

van Cuijk. Extra behulpzaam daarbij is het Platform MooiMaasvallei, een brede netwerkorganisatie 

van 25 bestuurders van de 3 O’s, met een bredere beleidsscope (integrale regio-ontwikkeling) en een 

groter geografische bereik (Land van Cuijk én Maasduinen). 

Het spoorboek start met de  fase van verdiepen (focus), verankeren(commitment breed binnen de 

partners) en kwartiermaken (structuur en bemensing). Medio 2018 start de realisatiefase van de 

Uitvoeringsagenda, die voortschrijdend is en daarmee dynamisch blijft. En dat als spiegel van de 

dynamiek die de wereld van agrifood op iedere denkbare schaal zal blijven typeren. Dat maakt de  

cirkel weer rond. 

31 maart 2018 

Leden van de Community Innovatieve Hotspot Agrifood Land van Cuijk 
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Martin van Collenburg  MSD Animal Health en voorzitter Industriële Kring Land van Cuijk en 

Maasduinen 

Anton de Weerd  Marel Poultry  en lid bestuur Industriële Kring Land van Cuijk en 

Maasduinen 

Leo den Hartog   Trouw Nutrition (Nutreco) 

Johan van Arendonk   Hendrix Genetics 

Fons Janssen    Danone Nutricia  

Peer van Summeren   ROC de Leijgraaf en lid bestuur AgriFood Capital 

Godfried Heijl    HAS Hogeschool 

Bouwien Janssen  Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 

Gerard Nabuurs   ZLTO  

Maarten Jilisen    gemeente Cuijk  
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Hoofdstuk 1.  

Ambitie en Visie  van Innovatieve Hotspot 

Agrifood Land van Cuijk 
 

1.1. Inleiding 

 

De Provincie Noord Brabant wil – als onderdeel van de economische agenda - dat Brabant Noord 

Oost dé topregio wordt in Europa op het terrein van agrifood. Door middel van een 

“versnellingsagenda” wil zij in de huidige ontwikkelingen meer vaart brengen. In dat kader zijn de 

regio’s in Brabant Noord Oost, begeleid door AgriFood Capital, uitgenodigd om met plannen te 

komen voor een zogenaamde Innovatieve Hotspot. De participerende regio’s maken dan deel uit van 

het Ecosysteem Innovatieve Hotspots Agrifood Noord Oost Brabant. Naast dit provinciale initiatief 

geldt bovendien dat binnen het Land van Cuijk al geruime tijd wordt gesproken over en ingezet 

wordt op het versterken van de AgriFood sector in de regio. Beide aanleidingen sluiten goed op 

elkaar aan. 

 

Het Land van Cuijk heeft – op initiatief van Maarten Jilisen, wethouder Cuijk - die handschoen 

opgepakt. In een korte tijd is in het voorjaar van 2017 een Business-sheet opgesteld, met toen de 

titel “Feeding the Future”. Het blijkt een schot in de roos. Na een nadere beoordeling van de 

kansrijkheid  heeft het Land van Cuijk – samen met nog enkele regio’s – de gelegenheid gekregen om 

een Businessplan op te stellen. De Stuurgroep Samenwerking Gemeenten Land van Cuijk heeft 

middelen en mensen vrijgemaakt om dit plan te maken, met cofinanciering door AgriFood Capital. 

Onderlegger is een heldere opdracht, voorzien van een projectaanpak, fasering en begroting. Eind 

september 2017 is de opdracht formeel verstrekt aan het daartoe opgerichte Programmabureau 

Innovatieve Hotspot Agrifood Land van Cuijk. Zie voor de samenstelling bijlage 1.  

 

1.2. Gevolgde werkwijze 

 

In de herfst van 2017 is gestart met het inventariseren van lopende projecten, programma’s en 

initiatieven binnen en buiten het Land van Cuijk. Interviews zijn gehouden met de 5 grote 

wereldbedrijven in Boxmeer en Cuijk en met 10 MKB-bedrijven, die actief zijn in agrifood en op een – 

overigens niet limitatieve - groslijst van 50 bedrijven staan. Elk bedrijf is in kaart gebracht en helder is 

geworden wat er concreet aan innovatie plaatsvindt, met welke inzet van mensen en middelen en 

wat de toekomststrategie is. Tevens is een beeld gekregen van de kansen en uitdagingen en is 

antwoord gekomen op wat de bedrijven nodig hebben voor behoud en uitbouw in de toekomst. 

Deze blijken vooral te liggen in een goede aansluiting met de arbeidsmarkt, samenwerking tussen de 

bedrijven en het (beroeps) onderwijs (Leven Lang Leren) en behoud en versterking van een regio, 
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waar het met plezier wonen, leven en werken is. De voorliggende Uitvoeringsagenda maakt daar 

werk van. 

 

Behalve met de verantwoordelijken binnen de bedrijven hebben tientallen gesprekken 

plaatsgevonden met personen uit de wereld in en rondom agrifood. Zonder volledig te zijn betreft 

het de bestuurders van de gemeenten (tevens als opdrachtgever), ZLTO, Provincie, AgriFood Capital 

en onderwijs- en kennisinstellingen en personen betrokken bij parallelle initiatieven in het Land van 

Cuijk. Dit laatste betreft het Meerjaren Programma Agrifood Land van Cuijk, dat zich vooral richt op 

de primaire sector, als ook Een Goei Leven, als voortvloeisel van het provinciale initiatief We Are 

Food 2018. De verkregen informatie is nader geanalyseerd en de eerste lijnen voor een plan zijn 

getrokken. 

 

Tussentijds hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden met een community, bestaande uit bestuurlijk 

of directioneel verantwoordelijken van de 5 grote bedrijven, beroepsonderwijs, overheid, ZLTO en 

Rabobank. Voor de samenstelling wordt verwezen naar bijlage 1. Tussentijds zijn nieuwsbrieven 

breed verspreid met informatie over proces en voortgang. 

 

1.3. Ambitie: wanneer is de Innovatieve Hotspot in zijn aanpak     

geslaagd? 

  

Op grond van een terugblik en beoordeling van de huidige prestaties van de bedrijven kan met recht 

worden gesteld, dat het LAND VAN CUIJK reeds een EXCELLENTE REGIO IS in agrifood. Gestart in het 

begin van de vorige eeuw – in hoge mate aangejaagd door pionier en topondernemer Wim Hendrix 

ofwel Wimke de Körver met de kip aanvankelijk centraal – is een proces van industrialisatie, 

innovatie en schaalvergroting op gang gebracht dat zijn weerga niet kent. De grote bedrijven zijn 

ofwel wereldleider geworden op hun markt of nemen plaats 2 in: op het terrein van genetica (vooral 

pluimvee), diervoeder, diergeneesmiddelen en vaccins, slachtlijnen voor vooral pluimvee en 

tenslotte babyvoeding. Trefwoorden zijn: aanpakken, vernieuwen en uitblinken.  

 

ONDERNEMERSCHAP, RESEARCH & DEVELOPMENT EN INNOVATIE in het Land van Cuijk worden met 

andere woorden al in HOOFDLETTERS geschreven. Agrifood en met name de Technologie daarbinnen 

is het DNA van het Land van Cuijk. Al decennia lang drukt dit ook zijn stempel op het bloeiende MKB, 

als ook de primaire sector. En dat in een bestuurlijke context, waarin het samenwerkingsklimaat in 

het Land van Cuijk  tussen de 3 O’s (Overheid, Ondernemers en Organisaties) vooral door de 

buitenwacht als zeer bijzonder wordt betiteld. Triple helix avant la lettre, dat is het. 

 

Opvallend genoeg is er bij de inwoners - en zelfs bij de werknemers van de betrokken bedrijven - 

weinig bekend over de geweldige kwaliteiten en prestaties van de regio, in de volle breedte. Daar 

moet werk van gemaakt worden. Het zal tevens een krachtige impuls geven aan trots en gedeeld 

ambassadeurschap, die nu uiterst zwak ontwikkeld zijn. De “stille kampioenen” van nu krijgen dan 

een gezicht en gaan glimmen. 
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Zijn unieke performance en excellent  zijn in ondernemerschap en innovatie wil het Land van Cuijk 

niet alleen behouden, maar ook verder versterken en erin doorgroeien. De overtuiging is leidend, dat 

het bestaan van nu niet automatisch de garantie biedt voor voortbestaan. Oog is er voor zowel 

kansen, als voor bedreigingen op korte of langere termijn. Het motto voor de aanpak is: er is maar 1 

manier van werken en dat is samen-werken. Samenwerking tussen de grote bedrijven onderling, 

tussen de MKB-bedrijven onderling en van deze samen met de grote bedrijven. En tevens tussen het 

bedrijfsleven en de wereld van (beroeps)onderwijs, opleiding/wetenschap, maatschappelijke 

organisaties  en de overheid op lokaal en provinciaal niveau.  

 

Graag participeert het Land van Cuijk in het Ecosysteem Innovatieve Hotspots Agrifood Noord Oost 

Brabant, die door dezelfde ambitie worden gedreven. Het Land van Cuijk wil er mee aan bijdragen 

dat Noord Oost Brabant als totaliteit dé Topregio van Europa wordt in agrifood. En dat is ook delen 

met en leren van de andere Hotspots. Het Land van Cuijk constateert dat het met zijn ambitie en 

onderliggend plan uitstekend aansluit bij het programma Hightech Agrifood van de Provincie Noord 

Brabant en bij alle 3 leidende thema’s voor het programma van AgriFood Capital: transitie landbouw; 

voeding en gezondheid; klimaat en energie. Op hun beurt vormen deze bouwstenen voor de 

uitvoering van belangrijke thema’s in het Nationaal Topsectorenbeleid.  

 

De partijen in het Land van Cuijk, die de drager zijn van het voorliggende Businessplan, vinden dat 

zij zijn geslaagd wanneer: 

 

• de 5 grote bedrijven elk hun huidige leidende positie (nr. 1 of 2.) op de wereldmarkt 

behouden. De winstgevendheid binnen de vestigingen in het Land van Cuijk is cruciaal. Het 

delen van concepten voor gerationaliseerde bedrijfsprocessen kan daarin mede bijdragen.  

Door blijvende winstgevendheid kan er constant worden geïnvesteerd in gebouwelijke en 

technische infrastructuur (Hightech) voor productiegroei en innovatie. De “harde” 

infrastructuur fungeert tegelijkertijd als “grondanker” voor blijvende vestiging in het Land 

van Cuijk; 

• door de grote bedrijven - met het oog op hun continuïteit in het Land van Cuijk en groei van 

hun winstgevendheid – nieuwe impulsen worden gezien voor innovatie en kansen worden 

benut door verdere samenwerking op het terrein van innovatie tussen hen onderling en 

tezamen met de onderwijs- en kennisinstellingen. Dit ware te organiseren in een virtueel 

kenniscentrum, die mogelijk tevens ingebed wordt in het naar verwachting in 2018 op te 

richten provinciale Institute for Advanced Innovation Agrifood (IAIA); 

• de bedrijvigheid en overige vestigingsfactoren (ontsluiting, onderwijs, woon- en 

leefomgeving, samenwerkingscultuur) in het Land van Cuijk van dien aard zijn, dat zij als een 

magneet werken voor het interesseren van bestaande of nieuwe bedrijven – ook buiten de 

agrifoodsector - om zich in het Land van Cuijk te vestigen; 

• de bedrijvigheid en hiermee gepaard gaande (hoogwaardige) werkgelegenheid, versterkt 

door uitstekende vestigingsfactoren (zie hierboven), zo aantrekkelijk is dat het niet alleen 

jongeren uit de regio vasthoudt voor opleiding, stage en werk én ook wonen, maar ook 
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jongeren en jonge gezinnen van buiten de regio interesseert om voor hun toekomst het Land 

van Cuijk te kiezen; 

• de bedrijven tezamen met het (beroeps)onderwijs volstrekt helder hebben wat de 

strategische personeelsbehoefte – kwantitatief en kwalitatief – is en hoe hierin in de 

toekomst kan worden voorzien;  

• de initiële basiscultuur als voedingsbodem voor  innovatie in het Land van Cuijk verder 

versterkt is, met daarin vooral plaats voor en focus op jongeren; 

• de bedrijven en primaire sector steeds blijven beantwoorden aan eigentijdse eisen van 

duurzaamheid: het welzijn van mens en dier voorop, alsmede zorg voor de kwaliteit van 

bodem, water en lucht, het gebruik van duurzame energie en overall het verlagen van de 

footprint van nu met aandacht voor de circulaire economie. En dat deze zeker door de grote 

bedrijven in een belofte aan de samenleving tot uitdrukking wordt gebracht, in de vorm van 

een “licence to operate”. Dit zal positief bijdragen aan hun imago;  

• voor de duizenden (veelal buitenlandse) gasten - die vooral de grote bedrijven jaarlijks 

bezoeken –  en andere gerelateerde doelgroepen aantrekkelijke faciliteiten in het Land van 

Cuijk zijn in termen van wonen en verblijf inclusief ontspanning en cultuuraanbod;  

• de beschikbare financiële bronnen (subsidies, fondsen e.d.) én kennisbronnen alle goed 

bekend zijn en het gebruik door partijen in de regio maximaal is; 

• de ondernemers, de overheid, de maatschappelijke organisaties en hun medewerkers, 

alsmede de inwoners goed bekend zijn met de prestaties en USP’s van de regio, hiervoor 

trots ontwikkelen en optreden als ambassadeur; 

• de regio hiermee tevens een substantiële bijdrage levert aan het Ecosysteem Innovatieve 

Hotspots Agrifood in Noord Oost Brabant, onder de vlag van AgrifFood Capital, waardoor 

Noord Oost Brabant als Topregio tot één van de slimste en duurzaamste agrifoodregio’s  van 

Europa gaat behoren. 

In de uitvoeringsagenda (hoofdstuk 3) worden deze resultaatgebieden vertaald in concreet te nemen 

acties. 

 

1.4. Door welke Visie laat de Innovatieve Hotspot zich leiden? 

 

Centraal in de visie staat het denken vanuit en het koesteren van het Ecosysteem Agrifood Land van 

Cuijk. Het is het paradigma en de rode draad in dit Businessplan. Van het Ecosysteem Agrifood Land 

van Cuijk maken deel uit: 

• het aanwezige agrifoodcomplex: de grote en MKB-bedrijven en de primaire sector; 

• de onderwijs- en kennisinstellingen, binnen en buiten de regio; 

• de woon-, werk- en leefomgeving van het Land van Cuijk, die wordt gezien als een grote tuin 

met kernen; 

• de inwoners. 

De essentie is dat alles met alles is verbonden en in samenhang wordt benaderd. De onderdelen zijn 

weliswaar te onderscheiden, maar kunnen niet worden gescheiden. Door die samenhang en 

integrale aanpak – met tal van crossovers - ontstaat een onmetelijke kracht. 
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Het Ecosysteem krijgt vlees en bloed door mensen. Deze zijn er de exponent van, dragen het op 

handen en ontwikkelen het verder. De actoren in dit Businessplan - betrokken bij de planvorming, 

uitwerking en aansturing – zijn de vertegenwoordigers van de 3 O’s en werken intensief samen in 

triple helix-verband, schouder aan schouder. Voor de verdere ontwikkeling van het agrifoodcomplex 

binnen de Hotspot zijn de bedrijven en de primaire sector in de lead. De rol van de gemeenten is 

faciliterend. En gedrieën – ondernemers, overheid en onderwijs – dragen zij tezamen de 

verantwoordelijkheid. 

 

Het Land van Cuijk is rijk aan meerdere projecttafels, naast de voorliggende Hotspot. In de meeste 

gevallen zijn de gemeenten hier de initiatiefnemers. Voor het bereiken van maximale effectiviteit en 

efficiency binnen de overheid (bestuurlijk en ambtelijk), maar ook voor de deelnemende andere O’s  

zijn een bestuurlijke structuur en bijbehorende projectorganisatie wenselijk, die eenheid van beleid, 

bestuur en uitvoering borgen.  

 

Een goede aansluiting bij het Platform MooiMaasvallei (Land van Cuijk en Maasduinen), een brede 

netwerkorganisatie van 25 bestuurders van de 3 O’s maar van een andere grootheid,  is eveneens om 

dezelfde redenen van effectiviteit en efficiency wenselijk.  

Waar mogelijk en nuttig wordt - vanuit een open en constructieve houding - samenwerking 

aangegaan met de deelnemers van het Ecosysteem Agrifood Noord Oost Brabant, AgriFood Capital, 

Brainport Eindhoven, Food Valley Ede/Wageningen en Greenport Venlo. 
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Hoofdstuk 2.  

Beschrijving Huidige Situatie   
 

2.1. Het ecosysteem Land van Cuijk 

 
Een geschikt woord om het containerbegrip “agrifood” te duiden is: het “agrifoodcomplex”.  Dit 

algemene schema is opgesteld door AgriFood Capital.  Op basis van de (dynamische) lijst van 

bedrijven is gekeken welke branches en sectoren binnen het Land van Cuijk tot welke pijlers van dit 

algemene schema behoren (zie bijlage 2).  

 

In het voorliggende Businessplan wordt het agrifoodcomplex Land van Cuijk geconcretiseerd langs de 

volgende driedeling: 

• de 5 grote industriële bedrijven in Boxmeer en Cuijk; 

• bedrijven in het segment van het Midden- en Kleinbedrijf (< 250 medewerkers),  

direct of indirect gelinkt aan agrifood en gespreid gevestigd in het Land van Cuijk. Uit 

de veelvoud van bedrijven  is een (voorlopige) groslijst van 50 bedrijven vervaardigd. 

Dit betreft geen limitatieve lijst; 

• de primaire sector: het fokken en houden van dieren; akker- en/of tuinbouw, 

bosbouw en boom- en/of sierteelt. 

 

Het agrifoodcomplex Land van Cuijk wordt gecompleteerd door de context, waarbinnen het   

opereert: het Land van Cuijk met zijn inwoners, onderwijs- en kennisinstellingen en woon- , leef- en 

werkomgeving. 

 

In onderstaand grafisch overzicht wordt de samenhang tussen deze onderdelen gevisualiseerd: 

• het agrifoodcomplex: de grote en MKB-bedrijven en de primaire sector; 

• de relatie van de agrifoodsector met zijn context, bestaande uit: 

o de inwoners (90.000); 

o de woon-, werk- en leefomgeving; deze te zien als een grote tuin, met 34 

Topkernen met een Ziel als kurk; 

o de onderwijs- en kennisinstellingen, binnen en buiten de regio.  

Die context vormt enerzijds een continu en stabiel gegeven en is anderzijds  de voedingsbodem voor 

de ontwikkeling van tal van nieuwe voorwaarden, zodat  de ambities van de agrifoodsector 

daadwerkelijk kunnen worden verwezenlijkt. Tezamen vormen zij het Ecosysteem Land van Cuijk. 

 

Denken vanuit de filosofie van een ecosysteem is het paradigma en rode draad in het voorliggende 

Businessplan Innovatieve Hotspot Agrifood Land van Cuijk.  De essentie is dat alles met alles is 
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verbonden en in samenhang wordt gepresenteerd. De onderdelen zijn weliswaar te onderscheiden, 

maar niet te scheiden. Juist door die integratie krijgen de onderdelen een onmetelijke kracht.  

 

Onderstaande visual geeft het Ecosysteem Land van Cuijk grafisch weer.  

 

2.2. De grote industriële en MKB-bedrijven in het agrifoodcomplex 

2.2.1. Een unieke keten van grote bedrijven met prestaties van wereldformaat 

In het spoor van Wim Hendrix vormen Hendrix Genetics, MSD Animal Health, Trouw Nutrition 

(Nutreco)  en Marel Poultry in hun portfolio tezamen een unieke keten in de pluimvee-, rood vlees- 

en visbranche: van genetica, geneesmiddelen en voeding tot slachtlijnen. Daarin is pluimvee (poultry) 

het verst ontwikkeld en deze tak verbindt de bedrijven nu het meest. Enkele bedrijven hebben hun 

sporen al verdiend in de wereld van varkens en aquacultuur (vis en schaaldieren) en dat wordt 

doorontwikkeld.  

Danone Nutricia neemt hierin een aparte plaats in.  
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In Bijlage 3 is een samenvattend overzicht van deze 5 bedrijven opgenomen. Daarin wordt op 

relevante aspecten en parameters – per bedrijf – een bijzonder en uniek beeld geschetst van hun 

kracht en betekenis op wereldniveau. De input is verkregen uit uitgebreide interviews per bedrijf en 

uit schriftelijke bronnen. 

 

In deze opsomming ontbreekt de naam van Teeuwissen (Cuijk/Katwijk). Het is weliswaar een groot 

bedrijf, maar sinds de overname van het bedrijf door een Duitse firma is het niet meer het centrum 

waarvan uit de gehele portfolio en innovatie wereldwijd wordt aangestuurd. Teeuwissen in 

Cuijk/Katwijk is nu een productiefabriek en bijzonder waardevol voor behoud en groei van de 

werkgelegenheid in het Land van Cuijk. Waar gewenst en mogelijk wordt Teeuwissen meegenomen 

in de regionale aanpak, ook op wens van het bedrijfsmanagement. 

 

Enkele kengegevens samengevat: 

• Marel Poultry, MSD Animal Health, Hendrix Genetics, Trouw Nutrition (Nutreco)  – 

alle 4 gevestigd in Boxmeer – en Danone Nutricia  - gevestigd in Cuijk - zijn stuk voor 

stuk unieke en toonaangevende wereldbedrijven. Zij nemen elk op hun wereldmarkt 

plaats 1 of 2 in; 

• Dat de regio toonaangevend is blijkt uit het feit dat 50% van de eieren wereldwijd van 

de fokkerijen komen van Hendrix Genetics. Meer dan 50% van het industrieel 

verwerkt pluimvee vlees wordt bewerkt door machines van Marel Poultry;  

• Hun gezamenlijke omzet, gegenereerd binnen de vestigingen in het Land van Cuijk, 

loopt in de miljarden. Direct vanuit het Land van Cuijk richting vestigingen elders 

wordt dit nog aanzienlijk meer; 

• In totaal vinden 4.500  medewerkers binnen het Land van Cuijk hun werk bij deze 5 

bedrijven. Het overgrote deel hiervan woont in de regio of in een grotere cirkel 

eromheen; 

• Succesvoorwaarde voor het bereiken van de unieke prestaties van elk van de 

bedrijven is de planmatige en voortdurende toepassing op grote schaal van research 

& development, zodat innovaties constant worden doorgevoerd. Een aantal daarvan 

is gepatenteerd of geregistreerd. Daarnaast liggend uitgekiende bedrijfsprocessen 

aan de resultaten ten grondslag;  

• In totaal hebben  1.750 medewerkers een HBO- of Universitaire opleiding mensen . 

Daarvan  zijn er honderden dag in, dag uit aan de slag met R&D. Voor een aantal  – 

zeer hoogwaardige - functies worden buitenlanders uit vele delen van de wereld 

gerekruteerd; 

• Deze kenniswerkers werken op hun beurt frequent en intensief samen met hoge 

scholen en universiteiten, in Nederland en in het buitenland. De belangrijkste zijn 

Wageningen Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven en de Hogere Agrarische 

School Den Bosch;  

• Voor de komende 3 jaar wordt binnen het Land van Cuijk in totaal voor meer dan  

€ 0.5 miljard geïnvesteerd in gebouwen en infrastructuur; 
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• Elk van de bedrijven heeft de ambitie van groei, de een meer en de ander minder op 

specifiek de schaal van het Land van Cuijk. Groei kan immers ook elders in de wereld 

plaatsvinden; 

• Gelet op het grote winstaandeel van de bedrijven in het Land van Cuijk, die deel 

uitmaken van in het buitenland gevestigde internationale organisaties (Marel, Merck 

en Danone), staat hun voortbestaan nu en op middellange termijn niet op het spel. 

• Gemeten naar het aantal inwoners in de gemeente Boxmeer en Cuijk en gezien het 

zeer beperkt grondoppervlakte, waarin hun bedrijvigheid plaatsvindt, is er in 

Nederland naar schatting geen andere plek van die schaal  te vinden waarin zo’n  

bedrijfsimpact wordt gegenereerd. Het is een unieke prestatie, die zijn weerga niet 

kent; 

• Duurzaamheid en principes van circulaire economie zijn op het lijf van de bedrijven 

geschreven en vormen inspiratiebron voor voortdurende verbetering.  

2.2.2. Het midden- en kleinbedrijf 

Naast de industriële wereldspelers is in het Land van Cuijk, vanuit de oorsprong en kenmerken van 

het gebied, eveneens een omvangrijke groep MKB bedrijven gevestigd die op het vlak van Agrifood 

actief is. Dit varieert van zogenaamde ‘1-pitters’ tot bedrijven met een groot aantal werknemers en 

forse omzetten. In de definitie hebben MKB-bedrijven maximaal 250 medewerkers. 
 

In bijlage 4 is een overzichtslijst van MKB-bedrijven in het Land van Cuijk opgenomen, die onderdeel 

uitmaken van het agrifoodcomplex. Dit betreft een selectie van ca. 50 bedrijven uit de veelvoud van 

bedrijven actief binnen agro en food die in eerste aanleg in de picture zijn gekomen, maar het  is 

nadrukkelijk geen limitatieve lijst. Een speciale vermelding behoeft Blokland Coldstores in Cuijk 

omdat ook deze is ontstaan uit de activiteiten van Wimke de Körver, pionier en topondernemer in 

Boxmeer. 

 

Evenals bij de grote industriële bedrijven is het instrument van  interviews gebruikt om een beter 

beeld te krijgen van het Midden en Klein Bedrijf. Vanwege de beschikbare  tijd is de interviewing nu 

beperkt tot 10 bedrijven. Dit betreft  Champfood, Vivara, Blue Acres, Innotherm en Elpress uit 

Boxmeer. Uit Cuijk de bedrijven Concepts for Health, Renske Diervoeding en FLM food ingredients.  

Daarnaast zijn Kwaliflex uit Wanroij en Van Rooy Pastry uit Mill bezocht. Voorts is gesproken met IBN 

als grote werkgever in het Land van Cuijk. Tenslotte is informatie relevante achtergrondinformatie en 

trendgegevens verkregen via gesprekken met de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. 

 

De interviews en andere bronnen hebben samenvattend de volgende kerngegevens  over het MKB in 

het Land van Cuijk  opgeleverd: 

• Diverse bedrijven zijn ontstaan vanuit een specifieke innovatieve gedachte/drive en gericht op 

een specifiek onderdeel in de markt;  

• Vanuit die intrinsieke motivatie zijn diverse regionale bedrijven uitgegroeid naar een bedrijf met 

een omvangrijk personeelsbestand, met tientallen miljoenen omzet op jaarbasis en met 

meerdere vestigingen; 
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• Veel MKB-bedrijven opereren op wereldwijde schaal. Meerderen zijn zelfs wereld- of Europees 

marktleider met hun product; 

• Vaak is er sprake van een uniek (niche) kwalitatief hoogwaardig product; 

• Binnen veel MKB bedrijven is sprake van continue en vooral incrementele innovatie, 

doorontwikkeling en optimalisatie, ook op het vlak van duurzaamheid en circulaire economie. 

Anders dan bij de grote industrie is hier veelal geen specifieke R&D afdeling voor opgetuigd en 

zijn R&D omzetten minder inzichtelijk. Meerdere MKB bedrijven zijn wel voornemens om dit 

nader in beeld te brengen;  

• R&D wordt veelal vanuit de directeur rechtstreeks geïnitieerd of zelfs door de directie in eigen 

beheer ontwikkeld; 

• Grote bescheidenheid kenmerkt de MKB-bedrijven; 

• Realistische groeiambities zijn aanwezig. Hierbij zijn de kwaliteit en toepasbaarheid van het 

product door de klanten en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten; 

• Samenwerking tussen de MKB-bedrijven onderling en elk met de grote industriële bedrijven 

binnen het Land van Cuijk vindt  beperkt plaats. Wel met leveranciers op het gebied van bouwen, 

logistiek en operationele behoeftes. Hier worden kansen gezien voor kennisdeling; 

• Er wordt slechts beperkt gebruik gemaakt van potentiële subsidiebronnen. Enerzijds vanuit 

onbekendheid, anderzijds vanuit het ontbreken van capaciteit voor of verwachte bureaucratie bij 

deelname. Hier worden kansen gezien voor samenwerking; 

• Sommige bedrijven werken samen met kennis- en onderwijsinstellingen, maar meestal niet 

structureel. Positieve ervaringen zijn er met een zogenaamd ”kennisabonnement”, bijvoorbeeld 

bij de Wageningen Universiteit. Dan wordt een concrete vraagstelling voorgelegd aan de 

kennisinstelling. Kansen worden gezien voor een (collectief) lidmaatschap inzake zo’n 

kennisabonnement; 

• Plaatsgebondenheid kent voor de MKB bedrijven veelal zijn oorsprong in de geboortestreek van 

de oprichter van het bedrijf en inmiddels in de herkomst (woonplaats) van hun  arbeidskrachten. 

Verder zijn de MKB bedrijven slechts beperkt verbonden met de regio; 

• Een enkel bedrijf gaat zelfs zover, dat het zich somtijds de vraag stelt naar verplaatsing van het 

bedrijf naar buiten de regio. Het blijkt dat overwegingen buiten de scope van het eigen bedrijf – 

bijvoorbeeld de kwaliteit van wonen of van voorzieningen – dan basis zijn voor blijvende 

vestiging binnen het Land van Cuijk. Dan is kennis van de USP’s van de regio wel van groot 

belang; 

• Circa 90% van de MKB-bedrijven in het agrifoodcomplex en circa 90% van de primaire sector in 

het Land van Cuijk is klant van de Rabobank. Dienaangaande is het volgende vermeldenswaard: 

- Behalve financier stelt de Rabobank haar uitgebreide kennis en netwerk ter 

beschikking aan klanten. Rabobank is wereldwijd actief in de volledige keten van 

agrifood: Banking for Food. Daarin is zij leidend en wil dit blijven; 

- Tussen klanten wil de Rabobank verbinden en de samenwerking bevorderen. Een 

uitgebreid netwerk van relaties is daarin dienstbaar. Rabobank ziet zichzelf graag 

als intermediair en facilitator; 

- Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen is samen met de clusterbanken in 

Noord Oost Brabant  betrokken bij diverse stimuleringsprojecten en 
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- innovatiefondsen.  Deze zijn opgenomen in bijlage 5, waarin een beeld wordt 

geschetst van allerlei subsidiemogelijkheden.  

2.2.3. Evaluatie van de huidige performance van de bedrijven 

• Nu – en in het verleden – leveren de grote industriële en MKB-bedrijven een substantiële 

bijdrage aan de brede welvaart van de inwoners, individueel en collectief. En dat zal in de 

toekomst normaal gesproken worden gecontinueerd; 

• Overall zijn de bedrijven tevreden over de vestigingsfactoren, zoals over de faciliterende rol van 

de gemeenten bij de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten en fysieke uitbreiding van de 

infrastructuur (vergunningen e.d.). Ook de goede verbindingen digitaal – in 2018 de aanleg van 

breedband voor snel communicatieverkeer – en in de logistieke ontsluiting (verkeer en vervoer) 

blijken gunstige vestigingsvoorwaarden. Zelfs de Romeinen wisten reeds twee eeuwen geleden 

de goede ligging en bereikbaarheid te waarderen;  

• De goede kwaliteit voor wonen, leven en recreëren in de kernen is in het oog springend en wordt 

– gezien het belang van goed en voldoende arbeidspotentieel  nu en in de toekomst- door de 

bedrijven daarom van grote strategische betekenis. Het gehele gebied onderscheidt zich 

overtuigend met zijn USP’s. Kern daarvan zijn de zeer gevarieerde natuur, het fraaie landschap, 

zijn indrukwekkende historie – al vanaf de steentijd – en zijn kleurrijke cultuur. Uitstekend is de 

strategische ligging van het Land van Cuijk: in de nabijheid van stedelijke agglomeraties 

(Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch) en Duitsland (Nord Rhein Westfalen) en zijn gevarieerde 

ontsluiting per water (Maas en havens), spoor, wegen en vliegvelden. De kwaliteiten op het vlak 

van de woon- en leefomgeving in een “grote tuin met 34 topkernen” completeren de USP’s. 

2.2.4. Bedreigingen en uitdagingen voor de toekomst van de bedrijven 

• De sterke vestigingsvoorwaarden voor de bedrijven en de leefbaarheid voor de inwoners en 

medewerkers mogen nu goed zijn, maar deze zijn naar de toekomst geen vanzelfsprekendheid. 

Continue aandacht blijft hiervoor noodzakelijk. Zo mogen de recente plannen voor verbetering 

van de oost-west verbinding als een belangrijke stap worden gezien. Maar het doortrekken van 

de A77 naar de A50 blijft een vurige wens; 

• De huidige verankering van de (grote) bedrijven in de regio – deels ook gepersonifieerd in de 

oprichters/leiders van deze vestigingen – is geen vast gegeven voor de toekomst; 

• De eisen van de samenleving en toezichthouders inzake duurzaamheid van de processen, 

producten en infrastructuur en in zijn algemeenheid van principes van circulaire economie 

worden steeds hoger en het afbreukrisico daarvan navenant; 

• Een goed functionerende arbeidsmarkt is  cruciaal voor de toekomst van de bedrijven: met name 

de grote bedrijven zien actueel bedreigingen ontstaan op het vlak van het verkrijgen van 

personeel. Inzet is gericht op het verkrijgen van voldoende en goed gekwalificeerd personeel die 

ervoor kiezen om te werken in deze branche. Het personeel zal niet alleen meer geleverd kunnen 

worden vanuit de regio zelf, maar zal van elders moeten worden aangetrokken; 

• De afstemming tussen het (beroeps)onderwijs binnen het Land van Cuijk onderling is vatbaar 

voor verbetering. En tezamen is het onderwijs nog te weinig verbonden met de (grote) bedrijven 

en hun behoeften aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel; 
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• Wonen in MooiMaasvallei is alleen maar aantrekkelijk voor de jongeren en toekomstige 

generatie, als de leefbaarheid in de dorpen naar eigentijdse maatstaven prima op orde blijft en 

de woningen betaalbaar zijn;  

• Voor (tijdelijke) merendeels buitenlandse werknemers en gasten zijn er onvoldoende adequate 

woon- of verblijfsvoorzieningen, aangevuld met gelegenheid voor ontspanning  en ontmoeten, in 

het Land van Cuijk. Veelal wordt nu “doorverwezen” naar bijvoorbeeld regio Nijmegen. Hier 

liggen kansen voor de regio ; 

• De inwoners en de stakeholders – en zelfs de bedrijven zelf en hun medewerkers –  zijn 

onvoldoende geïnformeerd over en zich bewust van de unieke bedrijvigheid die de regio rijk is. 

Stuk voor stuk zijn de bedrijven eigenlijk “stille kampioenen”. Mede daardoor is het gevoel van 

trots matig ontwikkeld en komt de gewenste rol van ambassadeur onvoldoende uit de verf. 

Daardoor opereren zowel de grote als  MKB-bedrijven elk min of meer op een eiland. De 

uitdaging ligt in het in samenhang inzichtelijk maken en presenteren van hetgeen de regio te 

bieden heeft op het gebied van vooral AgriFood Techniek. Ook als informatie voor bezoekers, 

klanten en toeristen. Maar ook en vooral om als een “magneet” nieuwe bedrijven van buiten aan 

te trekken. 

2.3. De primaire sector 

2.3.1. Een korte schets van de primaire sector in het Land van Cuijk 

Binnen het Agrifoodcomplex vormt de primaire sector een onmisbare schakel.  

De primaire sector in het Land van Cuijk wordt gekenmerkt door de grote diversiteit aan type 

bedrijven. Vollegrondtuinbouw, akkerbouw, glastuinbouw, kwekers van bomen, bloemen, planten en 

struiken, fruitteelt, en de volledige breedte van de veehouderij. Dat komt mede door de diversiteit 

aan grondtypen in de gehele regio: dichtbij de Maas de klei-gronden en verder in het gebied de zand 

en löss grondtypen.  
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In vergelijking met andere gebieden in Nederland betreft het een sterk agrarische georiënteerde 

regio.  Het rood gekleurde deel geeft de intensiteit van de aanwezigheid van de agrarische sector 

weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal zijn er op dit moment circa 1200 agrarische bedrijven actief in de regio Land van Cuijk. 

Waarvan circa 80% is aangesloten bij en wordt vertegenwoordigd door de vereniging ZLTO.  

 

De landelijke ontwikkelingen van schaalvergroting in de primaire sector is ook in het Land van Cuijk 

zichtbaar. Er wordt in vergelijking met enkele jaren geleden evenveel geproduceerd, maar door 

minder bedrijven. Dit zet zich door. De verwachting is dat uiteindelijk 1/3 van de bedrijven (t.o.v. 

2005) medio 2025 nog actief is.  

De schaalvergroting heeft tot gevolg dat veel familiebedrijven zich ontwikkelen naar de status van 

MKB-bedrijf. Enerzijds qua omvang, omzet, diverse locaties t.b.v. productie en inzet van personeel. 

Anderzijds een verbreding van de bedrijven in de keten. Naast produceren zien we bijvoorbeeld ook 

het verwerken van producten, logistiek en verpakking van de geproduceerde producten.  

De schaalvergroting draagt voor een belangrijk deel ook bij aan de mogelijkheid van verder 

innoveren en investeren in circulariteit, duurzame energie en duurzame productie.  

 

Op dit moment wordt al ervaren dat het werven en behouden van goed gekwalificeerde 

medewerkers voor de werkzaamheden in de primaire sector een groot probleem is. Het feit dat het 

aantal leerlingen dat kiest voor een opleiding voor deze sector sterk dalende is versterkt het 

probleem van goede medewerkers voor deze sector in de toekomst.  

 

Het is duidelijk dat ook in de primaire sector ondersteuning en acties noodzakelijk zijn. 
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2.3.2 ZLTO        

De ZLTO is een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, 

Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Zij staat voor de continuïteit van de 

land- en tuinbouw en de toekomst van hun leden. Ze opereert in netwerken, werkt samen met 

andere economische sectoren, geeft een slinger aan innovatieve projecten, investeert in bedrijven 

(participaties) en levert diensten t.b.v. een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water, 

bodem en vakkennis.  

De ambitie van de ZLTO is om samen met partners oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren. Zij 

staat voor samen vernieuwend boeren: slim boeren door verbindingen te zoeken met andere 

sectoren, zoals high tech, logistiek, chemie, energie, water, en design, en samen boeren in relatie tot 

de omgeving en de samenleving (groene energie, educatie, verbinding met de stad, recreatie). 

ZLTO Land van Cuijk Noord behartigt de belangen van haar leden in hun directe omgeving met oog 

voor ruimtelijke ordening, wateraanvoer en -berging, gemeentelijk beleid zodat leden op een 

rendabele en praktische manier hun bedrijf kunnen runnen met oog voor hun omgeving en 

medebewoners van de dorps- en stadskernen en het platteland. Door het deelnemen aan diverse 

lokale  netwerken zoeken we de verbinding tussen boer en burger. 

 

ZLTO  kent drie afdelingen in het Land van Cuijk met ieder een eigen bestuur; 

• Afdeling Boxmeer:  

Behartigt de belangen van 215 leden, waar akkerbouw, rundveehouderij en varkenshouderij 

de boventoon voeren. Verder zijn alle overige agrarische sectoren aanwezig in dit 

werkgebied, zowel dierlijk als plantaardig én zorgboeren. De afdeling heeft als werkgebied de 

gehele gemeente Boxmeer, met zijn 11 dorpen. 

• Afdeling Land van Cuijk Noord: 

Behartigt de belangen van zo’n 336 leden in de gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert en 

Grave. Deze ondernemers maken zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische 

sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren, 

tuinders en buitenlui. 

• Afdeling Sint Anthonis: 

Behartigt de belangen van zo’n 390 leden en heeft als werkgebied de gehele gemeente, met 

zijn 8 dorpen.  

Deze afdeling richt de komende periode zijn aandacht op: 

o Uitbouwen Public Relations: werken aan draagvlak in de samenleving, werken aan 

draagvlak bij de agrarische ondernemer ter bewustwording van zijn veranderende 

positie; 

o Initiatieven tot mestverwerking ondersteunen; 

o Het integreren van de visie in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente 

Sint Anthonis; 

o Invulling te geven aan het begrip “landschappelijke inpassing”; 

o Het stimuleren van het gebruik van kunstmestvervangers (denk aan voorlichting, 

demo’s); 
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o Het stimuleren en introduceren van innovatieve ontwikkelingen. Denk aan nieuwe 

energiebronnen, energiebesparing, stalconcepten, verdienmodellen, GGOR 

(Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime) en high-tech beregenen; 

o Het waar mogelijk ondersteunen van ondernemers met vernieuwende initiatieven en 

ook van ondernemers met het bereiken van een eigen perspectief zodat de missie 

van de ZLTO: 'het ondersteunen van de leden bij het realiseren van een duurzame 

positie in markt en maatschappij' handen en voeten worden gegeven. 

2.3.3. Meerjaren Programma AgriFood Land van Cuijk 

 

Aanloop in periode 2013 – 2015 

Vanaf medio 2013 loopt er een programma AgriFood Land van Cuijk. Door diverse omstandigheden 

heeft dit tot medio 2017 geen continuïteit gekend. In de periode vanaf 2013 tot 2015 is er 

voornamelijk ingezet op het activeren van een 30-tal agrarische ondernemers in de primaire sector 

om gezamenlijk te komen tot nieuwe ontwikkelingen en een breder draagvlak voor de sector.   

 

In 2015 is de opzet aangepast en is er vooral ingezet op de koppeling tussen de primaire sector, 

industrie, overheid en MKB. Middels thematische masterclasses heeft er verdieping en kennisdeling 

plaatsgevonden op thema’s als circulaire economie, innovatie, water, gezondheid, lucht en bodem.   

 

Succesvolle grote conferentie eind 2016 kiest nieuwe koers 

Eind 2016 is er door een brede groep deelnemers een visie en ambitie voor de agrifood sector Land 

van Cuijk geformuleerd. Dit is vastgelegd in onderstaande visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers hebben tezamen gekozen voor de volgende thema’s: 
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• Vrijplaats voor innovatie 

• Trots op onze helden 

• Voedingsbodem voor talent 

• Circulaire economie 

• Sterke keten voor duurzaamheid 

• Relatie boer – burger 

Deze thema’s zijn nadien met diverse acties - individueel en/of groepsgewijs -  opgepakt.  

 

Geweldig vliegwiel voor gestarte parallelle programma’s: Innovatieve Hotspot én Een Goei Leven 

In de loop van 2017 heeft de regio, op instigatie van AgriFood Capital en de Provincie Noord Brabant, 

de handschoen opgepakt om een Businessplan op te stellen als één van de Innovatieve Hotspots 

Agrifood in Noord Oost Brabant. Dit is van invloed op het verdere proces van de opstelling  van het 

Meerjaren Programma Agrifood Land van Cuijk.  

 

Het programma  “voedingsbodem voor talent” sluit sterk aan bij dat van de Innovatieve Hotspot Land 

van Cuijk. Beide hebben als uitgangspunt het behouden en aantrekken van arbeidspotentieel voor de 

regio. Hoewel de initiatie eerder bij het programma AgriFood Land van Cuijk is genomen, is gekozen 

voor inbedding binnen het programma van de Innovatieve Hotspot. De Innovatieve Hotspot heeft 

meer raakvlakken met MKB en Industrie, waar programma AgriFood meer focus richt op de primaire 

sector.  

 

Het programma “vrijplaats voor innovatie” spitst zich voornamelijk toe op innovatie in de primaire 

sector. Daarmee is het een goede aanvulling op het programma Innovatieve Hotspot en zal dan ook 

regelmatig worden afgestemd.  

 

Eveneens in 2017 is – passend in de voorbereiding van het provinciale programma We Are Food 2018 

–  het parallelle programma Een Goei Leven gestart, met een eigen projectstructuur en deelnemers. 

Met Mill als bakermat is dit initiatief snel verbreed naar geheel Land van Cuijk.  De focus ligt nu op 

gezonde voeding en streekproducten. Er zijn in elk geval sterke raakvlakken met de programma’s 

“trots op onze helden” en “relatie boer – burger” van het Meerjaren Programma.  

 

Voorbereiding van het Meerjaren Programma 2018 - 2020 

Eind 2017 zijn de thema’s in multidisciplinaire groepen verder uitgewerkt. In maart 2018 worden 

deze samengevoegd tot het Meerjaren Programma AgriFood Land van Cuijk, in afstemming met de 

programma’s van de Innovatieve Hotspot en Een Goei Leven. Het initiatief  van het Meerjaren 

Programma is met andere woorden van unieke betekenis voor een bijzonder ontwikkelingsproces in 

de regio en heeft tot de “luxe” van nu geleid van tal van ambities, plannen en acties binnen de regio. 

Dit bijzonder positieve beeld gaat gepaard met de roep naar een meer samenhangende en efficiënte 

sturing van de verschillende “projecttafels” en het onderbrengen onder 1 paraplu. In hoofdstuk 4  

over de Bestuurlijke Structuur en Projectorganisatie wordt hierop antwoord gegeven.  

De primaire sector kent zijn eigen dynamiek en is actief binnen de diverse programma’s en projecten.  
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Binnen het Meerjaren Programma AgriFood Land van Cuijk en de ontwikkelingen van de ZLTO is 

voldoende aandacht voor innovatie van de primaire sector.  

2.4. Een uitstekend georganiseerd bedrijfsleven in de 

breedte 

2.4.1. Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg 

Al bijna 65 jaar is de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord 

Limburg actief en zichtbaar. Zo’n 135 – overwegend industriële 

– bedrijven zijn lid. De vereniging is opgebouwd uit 4 

afdelingen: Boxmeer; Cuijk; Mill; Noord Limburg. De Industriële Kring is zich bewust van de DNA van 

de regio: agrifood en deze in de hele keten van grond tot mond. En agrifood beschouwt ook zij als 

het goud voor de toekomst. Daar zet de Industriële Kring sterk op in, naast de maakindustrie. De 

Industriële Kring onderscheidt vier themagroepen: “Agrofood en Innovatie”,  “Onderwijs en 

arbeidsmarkt”, “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Regio ontwikkeling” en 

“Infrastructuur en Parkmanagement”. 

 

Op de verschillende grote en kleinere bedrijventerreinen zijn bedrijfsterreinverenigingen opgericht 

en dat heeft reeds veel opgeleverd zoals bijvoorbeeld het keurmerk KVO. Veiligheid en 

duurzaamheid zijn steeds meer de issues geworden. De Industriële Kring heeft Parkmanagement 

opgezet op de Beierd en het Riet in Cuijk en gaat starten met Parkmanagement op Saxe Gotha in 

Boxmeer. Daarin vervult het DBO (Duurzaam Bedrijven Overleg) samen met de Hoofd 

Bedrijventerreinen vereniging een actieve rol. 

 

Maar de focus van de Industriële Kring reikt verder. Zij is diep doordrongen van het belang van een 

leefbare regio, waar de inwoners met plezier wonen, leven en werken. De toeristische sector wordt 

eveneens als  belangrijk gezien voor een aantrekkelijke woonomgeving, naast dat deze zorgt voor 

extra economie. En de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs is voor de Industriële Kring sinds 

jaar en dag een belangrijk beleidsonderwerp. Tal van initiatieven zijn hieruit voort gekomen, zoals 

Technopromo, het Centrum voor Vakopleiding en het Stagebureau. Stuk voor stuk onderwerpen, die 

ook voor de Innovatieve Hotspot van groot belang zijn. 

Op initiatief van de Industriële Kring is enkele jaren geleden het Stagebureau Land van Cuijk en 

Maasduinen opgericht. Deze organisatie  bundelt vraag en aanbod van stages in de hele regio. 

Daarnaast kunnen zowel ondernemers als studenten bij de coördinator terecht voor informatie en 

advies aangaande stageplaatsen. De financiering vindt plaats door het bedrijfsleven en de 

gemeenten. Er is sprake van een bevredigend functioneren en het aantal stages, dat wordt 

bemiddeld neemt jaarlijks toe. De focus ligt sterk op HBO- en Universitaire Opleidingen. Vernomen 

wordt dat organisaties en bedrijven die MBO-stagiaires wensen dit op een soepele manier nu al 

overeenkomen met de ROC’s. 

 

De Industriële Kring is steeds een belangrijke deelnemer in tal van regionale events. Tenslotte is zij 

een onmisbare, invloedrijke en zeer gewaardeerde partner in tal van regionale overlegplatforms. 
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2.4.2. Cubox Businessplatform 

Naast de Industriële Kring is het Cubox Businessplatform binnen het Land 

van Cuijk actief. Het is een vereniging voor ondernemers in het MKB uit 

vooral de sectoren: ambacht, bouwnijverheid, dienstverlening, klein-

industrie, handel en transport. Cubox beoogt een platform te zijn voor 

kennis- en informatieoverdracht en voor informeel ondernemerscontact. 

Dat laatste zorgt voor een ongedwongen relatie-netwerk, dat bijzonder stimulerend werkt. De 

frequentie is 1 x per kwartaal. 

2.5. Land van Cuijk presteert op veel terreinen beter 

2.5.1. Het Land van Cuijk in vogelvlucht 

In de context van de regio  Land van Cuijk is het agrifoodcomplex met zijn grote bedrijven, het MKB 

en de primaire sector operationeel: daar zijn de medewerkers werkzaam, wonen hun gezinnen, gaan 

de kinderen naar school en recreëren ze. En dat in een regio met uitstekende voorzieningen op het 

terrein van gezondheidszorg, (beroeps)onderwijs, recreatie en cultuur. En voorts – als klap op de 

vuurpijl – in een gebied met USP’s van natuur, landschap, cultuur en historie, die behalve afzonderlijk 

vooral in hun stapeling en samenhang van een bijzonder hoog niveau zijn en daardoor ronduit 

onderscheidend zijn.  

 

 

In één adem met het Land van Cuijk moet het Limburgse Maasduinen aan de overzijde van de Maas 

worden genoemd. Want op tal van fronten zijn deze deel regio’s organisch met elkaar verbonden: 

voor werk en voorzieningen en voor recreatie en cultuur.  
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Nagenoeg alle  organisaties, gevestigd in het Land van Cuijk, hebben Maasduinen tevens als hun 

werkgebied. Denk aan de Industriële Kring, Rabobank, Metameer, Elsendaal college, Merlet college, 

ROC De Leijgraaf, ROC Nijmegen, Mooiland, Pantein, GGZ Oost Brabant en Syntein. 

Die regio – het Land van Cuijk en Maasduinen tezamen – heet MooiMaasvallei. Het is uniek 

gesitueerd ten opzichte van omliggende regio’s: het Gelderse Nijmegen aan de noordzijde, Duitsland 

aan de oostzijde, het Limburgse Venlo aan de zuidzijde en Noord Oost Brabant aan de oostzijde. En 

dat allemaal goed ontsloten via wegen (A73 en A77), spoor (noord-zuid),water (Maas en havens) en 

vliegvelden (Weeze, Eindhoven en Düsseldorf). MooiMaasvallei telt 120.000 inwoners, waarvan 75% 

- in casu bijna 90.000 – woonachtig in het Land van Cuijk. 

  

 

2.5.2. De Brede Welvaart in het Land van Cuijk in 2017 is bovengemiddeld 

Deel uitmakend van de grootregio Noord Oost Brabant scoort het Land van Cuijk bovengemiddeld in 

een onderzoek van de Universiteit Utrecht en Rabobank Nederland. Alle regio’s in het land zijn in 

2017 doorgemeten op 11 dimensies in plaats van enkel de klassieke parameter “bruto binnenlands 

product per hoofd (bbp)”.  

Noord Oost Brabant presteert met zijn kleur “lichtgroen” (beduidend) beter dan de regio Arnhem-

Nijmegen, Noord Limburg en de rest van de Provincie Noord Brabant.  
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De scores van Brabant Noord Oost op de onderliggende dimensies van de brede welvaartsindicator 

(het dashboard)  zijn als volgt: 

• goed tot zeer goed op de dimensies: 

o wonen: percentage tevreden met de woning;  

o banen: werkloosheid; percentage bevolking met flexibele arbeidsrelatie;  

o gezondheid: levensverwachting bij geboorte;  

o balans werk-privé: gemiddeld aantal uren werk van de beroepsbevolking;  

o sociale connectie en vertrouwen: frequentie sociale contacten; 

o materiele welvaart: besteedbaar huishoudinkomen.  

• gemiddeld scoort zij op de dimensies:  

o veiligheid: geweld en sexuele misdrijven; moord; 

o onderwijs: percentage met MBO-opleiding; PISA score (steekproef onder 15-

jarigen op ondermeer kennis van leervakken) .  

• matig scoort zij op de dimensies: 



 

 

 

 

 

28    Businessplan Innovatieve Hotspot Land van Cuijk  - definitief 

 

o maatschappelijk: verantwoordelijkheid; bestuurlijke stabiliteit en effectiviteit; 

wet- en regelgeving; controle; corruptie; 

 o subjectief welzijn: gelukkig; tevreden met het leven; 

 o milieu: fijnstof; biodiversiteit. 

Inmiddels is aan Rabobank Nederland de vraag gesteld om de gegevens  – die nu betrekking hebben 

op Noord Oost Brabant als geheel – per 2018 te verbijzonderen naar het Land van Cuijk en Noord 

Limburg. Dat geeft een betere richting aan het beleid. 

2.5.3. Inwoners Land van Cuijk zijn gezonder dan die van de omliggende regio’s 

In afwijking van de klassieke wijze van meten heeft de GGD Hart voor Brabant in 2017 – als eerste 

GGD van Nederland – de gezondheid van de inwoners gescoord op de 6 dimensies van Positieve 

Gezondheid. Positieve Gezondheid is een paradigmashift in het denken over en benaderen van 

gezondheid. Niet meer de aandoening en behandeling staan voorop. Het vermogen van de burger 

om hiermee goed om te gaan door het positieve te blijven zien en de regie zelf ter hand te nemen 

staan centraal. Preventie is hier een wezenlijk onderdeel van. 

 

De grondlegger van Positieve Gezondheid – dr. Machteld Huber – beschouwt het Land van Cuijk en 

Maasduinen als Koploper van Gezondheid in Nederland. Het is ronduit een prestigieuze kwalificatie 

die evenwel geen garantie voor de toekomst biedt. Blijvend en toenemend zullen de inspanningen 

moeten worden gericht op vooral preventie.  Positieve Gezondheid is meer dan alleen het stimuleren 

van een gezonde leefstijl, gericht op het vermijden van overgewicht of obesitas. Het gaat ook om 

sociaal participeren, dagelijks goed kunnen functioneren, kwaliteit van leven, lichaamsfuncties en 

mentaal welbevinden/geluk. Het merendeel van de dimensies van Positieve Gezondheid vertoont 

gelijkenis met die van de Brede Welvaartsindicator 2017 (zie par. 2.5.2). 

 

Het onderzoek van de GGD laat zien, dat de volwassen en oudere inwoners van het Land van Cuijk op 

een aantal aspecten tenminste gelijk scoren als de inwoners uit de rest van het werkgebied van de 

GGD Hart voor Brabant (Tilburg, Den Bosch e.d.).  

Significant positief wijkt het Land van Cuijk af op de volgende punten: de eigen gezondheid goed 

vinden; zich psychisch gezond voelen; deelname aan vrijwilligerswerk; lid van (sport)vereniging; 

gebruik van 1 of meer welzijnsvoorzieningen; weinig geluidshinder ervaren; zich veilig voelen; 

tevreden over sociale cohesie; bewegen; minder alcoholgebruik; minder roken. Landelijk vergeleken 

zeggen de inwoners van het Land van Cuijk dat zij goed kunnen rondkomen. 

Ook de jeugd en jongeren wijken positief af ten opzichte van de leeftijdsgenoten uit de rest van het 

werkgebied van de GGD: lid van (sport)vereniging; een veilige speelplek; aantal keren sporten per 

week. Ronduit negatief- en daarmee zorgelijk – gebruiken de jongeren in het Land van Cuijk 

(beduidend) meer alcohol. Het drugsgebruik is gelijk, maar niettemin verontrustend. Het is inmiddels 

een onderwerp van aandacht van onder meer het voortgezet onderwijs en de gemeenten 

(handhaving). 
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2.5.4. “Topkernen met een Ziel” 

Het Platform MooiMaasvallei (zie voor meer informatie par 2.8.4.) heeft rond de jaarwisseling 

2016/2017 in totaal 8 Dialoogtafels georganiseerd. Doel was om uit de samenleving op te halen wat 

gezien en ervaren wordt als sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) van de regio. Maar 

liefst 65 vooraf geselecteerde burgers – van jong tot oud en goed gespreid in de regio – hebben 

deelgenomen. Leden van de Young Talent Group en van Cubox maakten daar tevens deel van uit. De 

bevindingen zijn in een aantal bijeenkomsten aan tal van stakeholders in de regio gepresenteerd en 

hebben veel herkenning en waardering ontmoet. De Dialoogtafels hebben een substantiële bijdrage 

geleverd aan de strategie voor een groen-blauwe woonregio. 

De oogst hiervan is geland in het boekje “Topkernen met een Ziel”. Het hart ervan is het volgende 10-

puntenplan: 

1. laat dorpen in hun waarde als parels om te wonen (vooral jonge gezinnen) en om als dorp 

zelf op allerlei vlakken te ondernemen; 

2. vergroot de bekendheid van het gehele gebied en baseer daarop de trots. Herindeling van de 

gemeenten kan aan de effectiviteit daarvan bijdragen; 

3. maak naast Agrifood en Toerisme ook Wonen als een economische pijler; 

4. zet het Stagebureau zwaarder aan met een baan- en woongarantie voor alle jongeren; 

5. verbeter de relatie tussen (ondernemende) burgers en gemeenteambtenaren; 

6. creëer aantrekkelijke winkelcentra en realiseer hotels en gastronomie op niveau; 

7. vermenigvuldig interessante dorpsinitiatieven op het terrein van bijvoorbeeld zorg, energie 

en starterswoningen; 

8. draag trots, innovaties en pracht van de regio meer uit; 

9. verbeter openbaar vervoer noord – zuid en snelfietspaden en optimaliseer oost-west 

verbinding; 

10. no. 1 van regionaal belang: jonge gezinnen woonkansen bieden in hun dorp en behoud van 

de basisschool. 

 

De deelnemers aan de Dialoogtafels worden – op hun eigen verzoek – voortaan actief geïnformeerd 

over en actief betrokken bij de regio-ontwikkeling. Hun frisse ideeën en inbreng worden in hoge 

mate gewaardeerd. Het zorgt tegelijkertijd voor steun en draagvlak binnen de samenleving. 

 

2.6. Onderwijs- en kennisinstellingen 
 

2.6.1.    Goede aansluiting met Universiteiten en Hoger Beroeps Onderwijs 

Intensieve samenwerking vindt vanuit het agrifoodcomplex plaats met hoge scholen en 

universiteiten in Nederland en in het buitenland. De belangrijkste zijn Wageningen Universiteit, 

Technische Universiteit Eindhoven en de Hogere Agrarische School Den Bosch. Ook de Universiteiten 

van Nijmegen, Maastricht en Leuven worden genoemd als samenwerkingspartners.  En niet 

onvermeld mogen de hoge scholen voor technisch onderwijs in Den Bosch en Venlo blijven. 

 

Een goed voorbeeld is de recent ingestelde bijzondere leerstoel Poultry- en Meatprocessing aan de 

Wageningen Universiteit, ingevuld door Prof. Shai Barbut van Marel Poultry. Ook zijn de 
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verantwoordelijken voor R&D binnen Trouw Nutricion en Hendrix Genetics via een (bijzonder) 

hoogleraarschap verbonden of verbonden geweest met de Wageningen Universiteit. 

 

De HAN (Arnhem en Nijmegen) en de HAS (Den Bosch en Venlo) – weliswaar gesitueerd buiten het 

Land van Cuijk – zijn de meest prominente kennis- en opleidingsinstituten op HBO-niveau voor het 

bedrijfsleven.  

De HAS is vanuit de aard van zijn portfolio (agrifood) het meest aangehaakt, onder meer ook door 

het Skills-lab specifiek voor de primaire sector. Waar het gaat om opleiding en stages vinden de 

bedrijven en de HAS elkaar gemakkelijk. Maar of alle mogelijkheden daadwerkelijk worden uitgeput 

en door alle bedrijven – waar relevant – in gelijke mate worden geconcretiseerd, is een vraag die 

nadere verkenning verdient. De samenwerking tussen de HAN en de grote bedrijven heeft weinig 

traditie, ook niet op het terrein van techniek. 

 

2.6.2.    Het (beroeps)onderwijs binnen de regio: veel plussen maar het kan beter 

 

Het Voortgezet Onderwijs is compleet en van een uitstekend niveau 

Het Land van Cuijk en Maasduinen is – geredeneerd vanuit de afzonderlijke onderwijsinstellingen – 

gezegend met op zichzelf een uitstekend aanbod aan onderwijs ná het basisonderwijs. Er zijn 3 VO –

scholen met zowel VMBO, als HAVO en VWO. De richting en inrichting van  het onderwijs van 

Metameer, Elzendaal college en Merletcollege is divers en compleet. De infrastructuur op het gebied 

van bebouwing is overall voortreffelijk. Stuk voor stuk scoren de 3 scholen geheel of op onderdelen 

in de landelijke beoordeling als “excellent”. Alle reden om er als regio trots op te zijn. Er staat 

evenwel druk op de houdbaarheid van de huidige onderwijscapaciteit vanwege de ontgroening. Dit 

vraagt van de 3 scholen om afstemming en een geleid proces van aanpassing aan de toekomstige 

omstandigheden.  

 

Onverlet het bovenstaande positieve beeld ervaart het bedrijfsleven een verschraling van het 

technisch onderwijs. Zo bieden de drie VO scholen elk dezelfde drie techniekprofielen terwijl er tien 

profielen zijn. 

 

Wisselende samenwerking van de 3 VO-scholen met het grote bedrijfsleven 

De samenwerking van de 3 VO-scholen met het grote bedrijfsleven is wisselend. Metameer heeft 

voor beroeps oriënterend onderwijs op VMBO-niveau een klas binnen Marel Poultry. Een 

samenwerking die door de andere scholen en bedrijven navolging zou verdienen. Een eerder project 

van MSD met de VO-scholen in Boxmeer “gluren bij de buren”  is verwaterd. Het ROC De Leijgraaf 

heeft reeds een aantal jaren binnen de muren van MSD Animal Health een laboratoriumschool. De 

eerste 2 jaren van deze MBO-opleiding worden daar verzorgd, daarna gaan de jongeren vooral naar 

Nijmegen. Vanwege een groot uitbreidingsplan van MSD op het huidige terrein in Boxmeer wijkt de 

laboratoriumschool uit naar elders binnen de regio.  
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Het beroepsonderwijs nader belicht; Centrum voor Vakopleiding Cuijk is uniek 

Wat betreft het beroepsonderwijs op MBO-niveau zijn voor de grote bedrijven en het MKB ROC de 

Leijgraaf (Laboratoriumschool bij MSD AH Boxmeer), ROC Nijmegen (Techniek) en het Centrum 

Vakopleiding Techniek (Cuijk en Nijmegen) vooral relevant. Per medio 2018 verhuist de 

laboratoriumschool van Boxmeer naar Cuijk. De afdeling procesindustrie van ROC Nijmegen wordt 

overgedragen aan ROC Leijgraaf en geïntegreerd in de laboratoriumopleiding. De functie van de 

laboratoriumschool zal voor Danone van bredere betekenis worden dan alleen het Land van Cuijk. 

Hiermee blijft deze opleiding niet alleen behouden voor het Land van Cuijk, maar wordt deze zelfs 

versterkt en nog meer toekomstbestendig.   

 

De onderlinge samenwerking tussen deze scholen getuigt van complementariteit in het aanbod, 

zonder concurrentie in hun portfolio.   

De relatie van elk met het grote bedrijfsleven verloopt uitstekend. Het meest in het oog springend is 

de bijzondere rol van het Centrum Vakopleiding Techniek. Deze biedt MBO-onderwijs op niveau 2 

t/m 4 en is een joint venture met 60 bedrijven in de regio Land van Cuijk en Maasduinen. Deze 

bedrijven betalen een groot deel van de opleidingskosten. Op de school zitten 320 BBL-leerlingen die 

in dienst zijn van de bedrijven en 2 dagen per week onderwijs volgen. Deze modern uitgeruste 

vakopleiding is hofleverancier van jonge, geschoolde medewerkers aan in elk geval Marel Poultry. Er 

wordt ook bij- en nascholing geboden aan medewerkers van de bedrijven. In de verre omtrek in dit 

gebiedsdeel van Nederland bestaat er geen dergelijk opleidingscentrum. De vraag vanuit het 

bedrijfsleven is inmiddels groter dan wat de bedrijven en de school tezamen kunnen bieden. Het is 

een unieke voorziening die om alle denkbare steun en koestering vraagt en voor de regio – ook qua 

huisvesting in Cuijk – behouden dient te blijven. 

 

Vroegtijdige oriëntatie basisscholen op technische beroepen door Technopromo en BiblioPlus 

Van bijzondere betekenis is Technopromo (Cuijk), een faciliteit die in  elk geval op de schaal van Zuid- 

en Midden Oost Nederland uniek is. Technopromo – het woord zegt het – promoot een opleiding en 

baan in de techniek (en bouw). Doelgroep zijn de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in 

het Land van Cuijk en Maasduinen. Er wordt hiervan door de scholen in hoge mate gebruik gemaakt. 

De kosten worden gedragen door het bedrijfsleven en door de deelnemende scholen. Technopromo 

wil zich door ontwikkelen tot een onlosmakelijke schakel in de keten van het basisonderwijs, waarin 

het vak techniek een regulier onderdeel wordt van het nieuwe curriculum. Technopromo zou dan 

van en voor het basisonderwijs worden en daarmee uit de sfeer van subsidiering of sponsoring 

komen. 

 

Een ander vermeldenswaard initiatief komt van BiblioPlus. Kinderen groeien op in een wereld vol 

techniek en robotica en vragen als generatie van de toekomst om hiertoe te worden opgeleid. 

Daarvoor wil BiblioPlus een “TechLab” oprichten in het Land van Cuijk, waarin media en “maken” 

naast elkaar opgaan. Waar je kunt werken met 3D-printers, robots, lego education, waar je leert 

programmeren, stopmotion filmpjes en podcasts maken. Naast ontwikkelen van vaardigheden wordt 

het TechLab een podium voor het delen van talent en innovatie. Pop up-labs in 2017 zijn een 

overweldigend succes geweest. In 2018 worden de ervaringen verder uitgewerkt, in de vorm van 
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workshops voor kinderen van 8 – 12 jaar, events met de nadruk op 12 – 18 jarigen, playground – vrije 

inlooplab voor kinderen en hun ouders – en onderwijsmodules. Momenteel wordt financiering (PPS) 

gezocht voor het TechLab. 

2.7. Vernieuwende initiatieven passend in brede 

innovatiecultuur binnen de regio 
 

De afgelopen paar jaar zijn verschillende initiatieven – van frisse denkers en creatieve geesten – 

ontstaan, die elk de uiting zijn van en tevens een verdere slinger geven aan de innovatiecultuur in de 

regio. Drie van deze worden uitgelicht. 

 

Otherwyse 

Otherwyse is in 2016 opgericht door 2 ondernemers uit het Land van Cuijk en Maasduinen. Het 

motto is: sharing experiences = multiplying knowledge. Het is gericht op het samenbrengen van 

getalenteerde, ambitieuze professionals en organisaties/bedrijven met vernieuwingsdrang. 

Gemengde teams van ervaren professionals  - de wijze, grijze koppen – en van young-professionals 

gaan aan de slag met een uitdaging uit het bedrijfsleven. Het kan gaan om een opdracht inzake het 

proces, het product, de markt en zoveel meer. De uitdaging wordt door het bedrijfsleven ingebracht 

en er wordt voor de dienst van Otherwyse ook betaald. Inmiddels is de eerste opdracht afgerond en 

staan meerdere nieuwe in de startblokken. 

 

ScienceBattle 

Reeds meerdere jaren vindt ook in het Land van Cuijk en Maasduinen de ScienceBattle plaats. Om 

precies te zijn in De Weijer in Boxmeer.  Promovendi nemen het tegen elkaar op: wie heeft het beste 

verhaal over zijn of haar onderzoek? Bij welke presentatie gaat een wereld voor je open? Snap je 

waar het over gaat? Voel je de passie?  Kun je het zelfs navertellen? 

In de regel komen 4 wetenschappers aan bod en elk krijgt 10 minuten. Aan het eind van de 

performance kiest het publiek een winnaar. Door het wedstrijdkarakter biedt de performance veel 

energie aan iedereen en is er interactie. Meer algemeen draagt ook dit initiatief bij aan een positief 

imago van de regio, waarin R&D en INNOVATIE met hoofdletters worden geschreven. 

 

Young Talent Group 

De Young Talent Group is een groep 20- en 30-ers uit het Land van Cuijk en Maasduinen, die zich 

rekenen tot talenten, maar ook:  eigenwijs, ambitieus, jong en trots. Wat hen bindt en drijft is 

maatschappelijke relevantie, waardevol zijn, netwerken en persoonlijke ontwikkeling. Meerdere 

activiteiten heeft de groep de laatste  jaren opgepakt: de opzet van pop-ups stores; pleidooi voor het 

doortrekken van de A77 naar de A50; het foodtruck festival; mee brainstormen over recreatie en 

toerisme; inzet voor een nachttrein vanuit het Land van Cuijk naar Nijmegen.  

De Young Talent Group schuift aan tal van overlegtafels in de regio over een breed scala van 

onderwerpen aan om creatief mee te denken, onorthodox en paradoxaal te reageren en om frisse 
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ideeën in te brengen. Zij zijn direct en indirect betekenisvol voor de innovatie en innovatiecultuur in 

de regio.  

2.8. Bestuurlijke netwerken en platforms  

2.8.1. Samenwerking 5 gemeenten Land van Cuijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2011 hebben de gemeenteraden van de 5 gemeenten in het Land van Cuijk het Graafs Manifest 

vastgesteld. Deze is later geactualiseerd. Het is de basis geweest voor de inrichting van een 

samenwerkingsorganisatie van de 5 gemeenten, bestaande uit een Stuurgroep en 

Programmabureau. Tevens hebben de gemeenten gezorgd voor een funding  van € 500.000,- voor 2 

jaar. Bestuurlijk commitment is in 2016 bereikt over een Uitvoeringsagenda, met in totaal 12 

projecten. Daarnaast is een “special project” overeengekomen, bestaande uit een “serieuze 

verkenning naar de best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking/bestuurlijke 

fusie”. De 5 gemeenten tekenen voor de volgende thema’s, elk voorzien van projecten: 

• Versterken van vestigingsfactoren voor burgers en bedrijven: 

o Uitbouw regionaal business development tot één loket voor acquisitie en 

begeleiding nieuwe bedrijven; 

o ICT infrastructuur: daadwerkelijke realisatie breedband in de kernen en het 

buitengebied van de 5 gemeenten; 

o Weginfrastructuur: structurele aanpak verkenning verbetering oost-west 

verbinding tussen de A77 en A50; 

o Uitbouw regionaal stagebureau Land van Cuijk en Noord Limburg; 

• Versterken keten Agro en Food: 

o Vergroting inbreng in en profijt van Agrifood Capital; 

o Schakelen in de agrarische keten; 

o Aanpak vrijkomende agrarische keten; 

• Groei van Recreatie en Toerisme: 

o Versterking herkenbaarheid Land van Cuijk en bevordering meerdaags 

toeristisch verblijf; 

• Leefbaarheid kernen en Zorg: 

o Ontwikkeling, versterking en spreiding boven het niveau van de kernen; 

o Onderzoek bereikbaarheid en toegankelijkheid bovenlokale voorzieningen; 

o Burgerorganisaties; 
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• Sociaal domein (transities): 

o Geen afzonderlijk project benoemd vanwege bovenregionale samenwerking 

(Oss). 

 

In 2017 zijn aan deze 12 projecten 2 projecten toegevoegd in het domein van Agrifood, die overigens 

ook in het verlengde liggen van de daar genoemde projecten: 

• Deelname aan We Are Food (Brabant) dat in het Land van Cuijk is vertaald in het 

nieuwe regionale thema “ ’n Goei Leven”; 

• De Innovatieve Hotspot Agrifood Land van Cuijk, als onderdeel van een te bouwen 

Ecosysteem van Innovatie Hotspots in Noord Oost Brabant. Dit laatste is een initiatief 

van de Provincie Noord Brabant en Agrifood Captal om de regio als topregio in 

Agrifood te ontwikkelen in Nederland en daarbuiten. Het voorliggende Businessplan 

is hiervan de uitwerking voor wat betreft het Land van Cuijk. 

In 2016 en bovenal in 2017 is hard gewerkt aan de realisatie van deze 14 projecten. Inmiddels is er 

een aantal met succes afgerond, andere lopen door in 2018. Eind 2017 is er in een informatiebrief 

aan de gemeenteraden de “Evaluatie uitvoering Programma Samenwerken in het Land van Cuijk” 

toegestuurd. Actueel is het bepalen van het vervolg van dit programma en bijbehorende 

projectstructuur.  

2.8.2. Dynamic Borders 

Eind 2016 zijn  de gemeenten in het Land van Cuijk (met Boxmeer en 

Cuijk als trekkers) en de gemeenten Bergen en Gennep aan 

Nederlandse zijde en de gemeente Goch en Weeze aan de Duitse kant 

een samenwerking aangegaan. De Provincies Noord Brabant en 

Limburg en de deelstaat Nord Rhein Westfalen steunen het project en 

openen tevens de deur voor een subsidie van de Euregio Rhein Waal. 

Er is een regiegroep ingericht. De focus van de benoemde projecten 

liggen in het bereik van Agrifood, Recreatie en Toerisme en tenslotte 

een internationaal opererend Stagebureau. In 2017 zijn de 

verschillende mogelijkheden verkend en uitgewerkt, met het 

volgende als resultaat: 

• Het trekken van toeristen in Land van Cuijk, 

Maasduinen en Goch en Weeze. 

In dit kader worden 3 sporen bewandeld:  

1. Organisatie van een grensoverschrijdend event;  

2. Verbinden en ontwikkelen van toeristisch-recreatief 

aantrekkelijke agrifoodroutes; 

3. Ontwikkelen en vermarkten van grensoverschrijdende arrangementen.  

Er is in 2017 gestart met het project “agrifoodroutes”. De andere 2 sporen komen in 

2018 aan bod. 

• Oprichten van een grensoverschrijdend agrifoodplatform. 
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Er is gekozen om het grensoverschrijdend zakendoen te stimuleren. Er worden 

ondernemers (MKB) gezocht, die de stap willen zetten, maar in de praktijk tegen 

obstakels en vragen aanlopen. Er worden 5 Duitse en 5 Nederlandse bedrijven 

gezocht, bij voorkeur binnen het brede thema Agrifood. Daarnaast wordt in voorjaar 

2018 een seminar/congres georganiseerd op het terrein van digitalisering in de 

agrifoodsector. Het thema varieert van de aanleg van breedband tot GPS-systemen in 

de landbouw. Doel is enerzijds kennisuitwisseling, anderzijds het vergroten van 

netwerken tot en met “grensontkennend” zakendoen. 

• Professionaliseren en internationaliseren Stagebureau. 

Het huidige stagebureau acteert al enige jaren formeel onder de vlag van de 

Industriële Kring. De gemeenten en bedrijven geven subsidie. Het stagebureau is 

sinds eind 2016 één van de projecten van Dynamic Borders. Gepoogd wordt het 

stagebureau verder uit te bouwen en grensoverschrijdend te maken (Goch en 

Weeze). Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw businessplan, dat in 2018 wordt 

vastgesteld. Daarna kan de uitrol plaatsvinden. 

    

2.8.3. Agrifood in Brabant 

 

Provinciaal beleid  

Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrifoodregio’s van Europa behoren. Om dit te realiseren 

heeft de provincie het Innovatieprogramma Agrifood opgesteld om ondernemers en 

kennisinstellingen uit te dagen tot nieuwe initiatieven. Brabant is in de Agrifood sector sterk op het 

gebied van innovatie, kennis en productiviteit. Op weinig plaatsen in de wereld is de hele keten van 

‘grond tot mond’ zo compact vertegenwoordigd als op Brabantse bodem. Bovendien biedt Agrifood 

Brabant- op hightech na - de grootste economische kansen voor werkgelegenheid en export, voor 

deze regio. De sectoren hightech en agrifood kunnen elkaar versterken: hightech biedt slimme 

oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de agrifood en agrifood biedt een praktisch veld 

om nieuwe technieken in te testen en toe te passen. De agrarische sector is leverancier van ons 

voedsel én van hernieuwbare grondstoffen. Technologie is een belangrijk exportproduct, naast de 

producten zelf.  

De agrifoodsector staat voor de uitdaging om negen miljard monden te voeden. Dit vraagt beter en 

duurzamer produceren en is innovatie in de voedselproductie en –verwerking nog meer actueel 

geworden.  

Daarom zet de provincie samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) intensief in op  

de ontwikkeling van crossovers tussen de Agrifood- en hightech-sector.  

Hierbij zijn 3 thema’s van belang:  

- Smart Farming 

In smart farming, speelt een hoogwaardige meet-, regel- en aansturingstechnieken een belangrijkere 

rol. Door nadere analyse van beschikbare data en deze te vertalen in gerichte acties versterkt de 

internationale handelspositie van Brabant. 

- Smart Processing  



 

 

 

 

 

36    Businessplan Innovatieve Hotspot Land van Cuijk  - definitief 

 

Binnen het thema smart processing is het doel om met technologie processen slimmer te maken, 

met (nieuwe) grondstoffen meer waarde of kwaliteit te creëren en wordt ingezet op het volledig 

gebruiken van alles wat wordt geproduceerd. 

- Eiwittransitie en –verwaarding 

Dit thema heeft te maken met alternatieven voor de vleesconsumptie. De stijgende vis- en 

vleesconsumptie legt een grote druk op het milieu waardoor alternatieven dan ook nodig zijn.  

 

Een bundeling van krachten tussen de Agrifood- en HighTech sector is veelbelovend voor een 

duurzaam economisch klimaat in Brabant. Beide sectoren versterken elkaars innovatiekracht door 

slimme en duurzame manieren van werken te ontwikkelen. 

Gerealiseerde en inspirerende voorbeelden zijn o.a. Blue Acres (aquaponicssysteem), de 

Verspillingsfabriek (minder voedselverspilling) en Protix (omzetten van organische reststromen in 

hoogwaardige insecteneiwitten en –vetten, geschikt zijn voor consumptie). 

 

Op agrifoodgebied heeft Brabant veel in huis en ook Europees doet Brabant het goed. De regio staat 

in de top 5 van de Europese concurrentieladder voor agrifood. Het beleid van de Provincie is erop 

gericht om de voorsprong verder te versterken en uit te bouwen. Er moet een overgang komen van 

een op kostenreductie gerichte bulkproductie naar een productie van goederen waar toegevoegde 

waarde, kwaliteit en duurzaamheid centraal staat.  

De rol van de overheid richt zich vooral op het scheppen van gunstige randvoorwaarden en de 

Provincie versterkt het netwerk en zorgt voor makel- en schakelcapaciteit in AgriFood Capital (zie 

hierna). 

Deze ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het vinden van samenwerkingspartners, hulp bij 

organisatie van een pilot project of prototype-ontwikkeling, advisering over het businessmodel en 

begeleiden van initiatieven naar financiering. Via de provinciale fondsen, waaronder het 

Innovatiefonds, zijn er mogelijkheden voor financiering van innovatie in de agrifood. Extra aandacht 

is er voor open innovatie van ondernemers. 

 

Maak- en schakel-functie AgriFood Capital  

AgriFood Capital is een uitvoeringsorganisatie en op verschillende 

thema’s kartrekker waarbij gemeenten, waterschappen, 

kennisinstellingen en ondernemers hierbij de handen uit de mouwen 

steken. AgriFood Capital stimuleert de samenwerking tussen sterke 

sectoren en voor een gezonde toekomst om de ambitie waar te maken. Prioritaire thema’s waarbij 

op dit moment vooral de focus op is gericht zijn “Transitie veehouderij”, “Klimaat en Energie” en 

“Gezond en Veilig voedsel”. 

 

1. Transitie Veehouderij. De regio Noordoost Brabant zet in op emissievrije veehouderij, 

duurzame mestverwaarding, aanpak VAB’s (inclusief tegengaan crimineel gebruik) en 

gezondheid. Binnen het spoor van emissievrije veehouderij is het ontwikkelen van 

innovatieve stalsystemen een belangrijke opgave. Dit is een belangrijke bouwsteen in het 

pakket Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij van de Provincie. Daarbij biedt 
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het Regeerakkoord ook kansen omdat Noord-Brabant expliciet wordt benoemd als provincie 

waar gezondheids- en omgevingsrisico’s door de hoge veedichtheid beperkt moeten worden. 

In de Rijksbegroting is hier € 200 mln. voor gereserveerd.  

Een andere kans is het “ecosysteem” met bedrijven en instellingen die in consortiumverband 

tot versnelling van innovatieve stalsystemen in staat zijn. Er zijn diverse initiatieven zoals: 

proeftuin Agro-as de Peel, Floating Farm, Big Developments, Livestock Research & Innovation 

Center (initiatief van WUR/TUE en HAS).  

 

2. Klimaat en Energie. De regio Noordoost Brabant gaat aan de slag met een regionale klimaat- 

en energieagenda. Dit is een resultaat van de versnellingsafspraken van 2016. Van belang is 

om gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van het Nationale Klimaat- en 

Energieakkoord zoals aangekondigd in het Regeerakkoord en de daaruit voortkomende 

Klimaatwet. Bovendien is in het regeerakkoord opgenomen dat er een bestuursakkoord 

wordt aangegaan over klimaatadaptatie en dat het Deltaprogramma meer dan ooit inzet op 

het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland. Door de Regio Noord Oost 

Brabant en de Provincie wordt deze klimaatopgave in gebiedsopgaven meegenomen; daarbij 

hebben we oog voor zowel klimaatadaptatie als klimaatmitigatie. Met de propositie 

Klimaatbestendige regio brengt Noord Oost Brabant in beeld welke maatregelen er getroffen 

kunnen worden in relatie tot klimaatadaptatie.  

 

3. Gezond en Veilig Voedsel. Brabant kent twee sterke topsectoren: High Tech Systems & 

Materials en AgriFood. Samen goed voor een productiewaarde van € 255 miljard. Voor het 

innovatieprogramma Brabantse AgriFood wordt gewerkt aan een impuls op de crossover 

AgriFood en High Tech. In AgriFood Capital vinden er, mede door de deelname van de WUR 

en de TUE, in de triple helix initiatieven plaats om de (toegepaste) kennis- en onderzoek 

infrastructuur te versterken door nieuwe verbindingen aan te gaan, ook met het 

bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Dat geldt in het bijzonder voor de ‘dataficatie in food’.  

In het Regeerakkoord is overeengekomen dat het topsectorenbeleid, gericht op 

samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid sterker zal worden gefocust 

op de economische kansen die de volgende drie grote maatschappelijke thema’s bieden:  

a. energietransitie en duurzaamheid,  

b. landbouw, water en voedsel 

c. quantum, hightech, nano en fotonica.  

De opgave om gezond en veilig voedsel te produceren (zowel op productniveau als de wijze 

waarop dit product tot stand wordt gebracht) is een economisch kansrijke en 

maatschappelijk waardevolle opgave voor Brabant. Het ecosysteem van innovatieve hotspots 

in Noordoost-Brabant kan hieraan bijdragen. 

 

Innovatieve Hotspots Agrifood in Noord Oost Brabant 

Met talrijke initiatieven in Noordoost-Brabant op het gebied van innovatie zijn er enorme kansen 

voor het doorontwikkelen naar een krachtig systeem van (open) innovatie. In Noord Oost Brabant 

worden verschillende innovatieve plekken c.q. regio’s onderscheiden, zogenaamde innovatieve 
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hotspots. AgriFood Capital onderzoekt waar energie en perspectief is op een versterking van de 

samenwerking tussen een selectie van hotspots in Noordoost-Brabant de komende periode energie 

wordt opgezet, om zo het gehele systeem van (open) innovatie te bevorderen. De bedrijven zijn 

hierbij uitgangspunt. Een lange termijn perspectief, met draaglijnen voor de bedrijven en de industrie 

van de toekomst, geeft richting aan de soms lastige keuzes van vandaag. Provincie en AgriFood 

Capital zijn ervan overtuigd dat door economische hotspots in de regio met elkaar te verbinden een 

vernieuwend systeem van (open) innovatie ontstaat waardoor de economie van de regio een sterke 

impuls zal krijgen.  

 

 

 

 

o Land van Cuijk: zie het voorliggende Businessplan Innovatieve Hotspot Agrifood Land van 

Cuijk. 

o Grow Campus in ’s-Hertogenbosch: locatie waar onderwijs, toegepast onderzoek en 

ondernemers uit de agrifood samenwerken aan product- en businessontwikkeling. De ruim 

30 bedrijven in de bedrijvencommunity ontmoeten elkaar tijdens speciale bijeenkomsten, 

zoals de Kennistafels. Daarnaast is er de beschikbaarheid van openspace werkplekken voor 

ontmoeting en kennistransfer. 

o Food 360 in Veghel (Meierijstad): locatie waar de nadruk ligt op het tegengaan van 

voedselverspilling. Bij dit innovatiecentrum, zijn onder andere Wageningen University & 

Research, HAS Hogeschool, Sligro, Mars, Rabobank, Milgro, Foodsquad, Imagro en Hutten 

betrokken. Verder is Food Waste Xperts daar gevestigd. Dit betreft een samenwerking van 

diverse bedrijven (Hutten, Rabobank, HAS, BOM, Imagro, AgriFood Capital, Milgro, 
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Foodsquad, P2, etc. . Zij zijn het uitvoeringsorgaan van de taskforce food waste 12.3 

(onderdeel van de UN tegen voedselverspilling). 

o Agro As de Peel in Uden en Landerd: proeftuin waar nieuwe businessmodellen worden 

ontwikkeld voor de primaire sector met programma’s gericht op bodemverbetering, nieuwe 

teelt, duurzame eiwitproductie en de boerderij van de toekomst.  

o Greentech in Boxtel: Is nog in opbouw en heeft als ambitie om voor bedrijven die groene 

reststromen willen omzetten in grondstof of energie, een online kennisbank te bieden en 

een biomassaplein om hun product daar te testen, zodat deze vervolgens in de markt gezet 

kunnen worden.  

o Health in Uden: Is een netwerkorganisatie waar bedrijven en onderwijs- en zorginstellingen 

elkaar vinden elkaar in unieke samenwerkingsverbanden welke niet alleen zijn gericht op het 

gebied van zorg, maar ook op het gebied van natuur, gezonde voeding, beweging en leefstijl. 

o Pivot park in Oss: Locatie waar bedrijven een hoogwaardige farmaceutische R&D 

infrastructuur wordt geboden die hun de kans geeft om te versnellen, te groeien en uit te 

blinken op het vlak van geneesmiddelen-ontwikkeling. 

 

Agrifood Capital Werkt! - parallelle projecten 

Geconstateerd is dat de Uitvoeringsagenda Land van Cuijk bij AgriFood Capital Werkt! projecten 

aansluiting kan vinden. Bij AgriFood Capital Werkt! zetten werkgevers, onderwijsinstellingen, 

overheden, werknemersorganisaties en andere partners zich in om te komen tot een 

toekomstbestendige arbeidsmarkt. Samenwerking gericht op een dynamische en vooral wendbare 

arbeidsmarktregio. 

 

Projecten uit het programma van AgriFood Capital Werkt! welke van invloed kunnen zijn op de 

Uitvoeringsagenda Innovatieve Hotspot Agrifood Land van Cuijk zijn:  

• Keep on Learning  

Keep on learning staat voor de nieuwe ‘leven lang leren’- beweging in Noordoost-Brabant.  

Om te kunnen voldoen aan het werk van morgen, is het noodzakelijk dat iedereen zich blijft 

ontwikkelen. Zowel werkgevers, werknemers, opleiders als arbeidsmarktprofessionals. 

Binnen dit programma wordt onder meer campagne gevoerd en worden 

netwerkbijeenkomsten georganiseerd. 

• Regionaal sectorplan  

Dit plan biedt werkgevers en werknemers ondersteuning en geeft inzicht in beschikbare 

subsidies via de website van het Sectorplan Noordoost-Brabant. Werkzoekenden kunnen via 

subsidieregelingen worden begeleid naar ander werk, bijvoorbeeld in een andere, meer 

kansrijke sector.  

• Strategische Personeelsplanning (SPP) 

Binnen dit project wordt ondernemers inzicht gegeven in huidige en toekomstige 

arbeidsmarktvraagstukken door de strategische koers van een bedrijf en de gevolgen hiervan 

voor de bezetting in kaart te brengen. Dit inzicht helpt ondernemers om gerichte stappen te 

zetten in bijv. talentonwikkeling, werving, inzetbaarheid en mobiliteit van personeel. 

Bedrijven kunnen ondersteuning krijgen bij de invoering van SPP in de vorm van trainingen 
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en cursussen. Ook is er een quickscan ontwikkeld die bedrijven onmiddellijk bewust maakt 

van de gevolgen van strategische keuzes, factoren die hierop van invloed zijn en de 

consequenties voor personeel. 

• Opleiden voor het onverwachte 

De toenemende digitalisering, robotisering en automatisering hebben een grote invloed op 

de economie en arbeidsmarkt. De gevolgen zijn vooral groot voor de maakindustrie waar 

Noordoost-Brabant om bekend staat. Door AgriFood Capital Werkt! is een regionaal 

actieplan ontwikkeld om hier zo goed mogelijk op in te spelen.  

• Arbeidsmarktdashboard 

Het Arbeidsmarktdashboard geeft inzicht in de actuele arbeidsmarktsituatie in de regio. De 

tool is ontwikkeld om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten 

sluiten.  

• Het Expat Center 

Het Expat Center is een one-stop-shop voor expats en hun werkgevers. Hier kunnen 

bedrijven terecht die buitenlandse werknemers willen helpen om (sneller) in te stromen in 

Noordoost-Brabant. Het Expat Center biedt hulp bij o.a. formaliteiten zoals belastingen, 

verzekeringen en huisvesting, hulp bij internationale opleidingen, netwerkmogelijkheden, 

taalcursussen en vrijetijdsbesteding. 

• Reshoring tool 

Deze gratis webtool geeft bedrijven een vergelijkend overzicht van de kosten en baten van 

reshoring en productie in het buitenland. 

 

2.8.4. Platform MooiMaasvallei:  

een uniek bestuurlijk netwerk volgens triple helix 

 

Het Platform MooiMaasvallei beweegt zich op de schaal van het Land van Cuijk en Maasduinen en 

omvat het gebied van 7 gemeenten. Het Platform – met een geschiedenis van bijna 20 jaar – bestaat 

uit 25 bestuurders, die tezamen de 3 O’s vertegenwoordigen: Overheid, Ondernemers en 

Organisaties. Concreet gaat het om:  

• de burgemeesters van de 7 gemeenten; 

• de bestuurders van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg (4), ZLTO en 

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen; 

• de bestuurders/rectoren van het Merlet college, Elzendaal college, Metameer, ROC 

De Leijgraaf en ROC Nijmegen; 

• de bestuurders van Pantein, Syntein, Dichterbij, GGZ Oost Brabant, Mooiland, Sociom 

en Synthese. 
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In 2016 heeft een herbronning plaatsgevonden en is de toekomstkoers bepaald. Dit heeft zijn stolling 

gekregen in een nieuwe Missie en Visie, als Collectieve Ambitie van het Platform. De essentie hiervan 

is als volgt weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woorden Puur, Leefbaar en Gezond vormen de inhoudelijke drijfveren en pijlers voor beleid. 

Uiteindelijk doel is om bij te dragen aan vergroting van het persoonlijk geluk van de 120.000 

inwoners én aan een regio waarin zij met veel plezier leven, wonen en werken. Dit is de stip op de 

horizon. In 2018 zal de verwoording van de Collectieve Ambitie nader worden aangescherpt. 

De leden van het Platform zijn ervan overtuigd, dat deze ambitie enkel kan worden gerealiseerd door 

SAMEN DOEN en dat gedreven door TROTS en met BEVLOGEN deelnemers.  

 

Uitvoeringsagenda 2018 MooiMaasvallei 

De beleidscyclus van MooiMaasvallei is in 2017 gestart. De Uitvoeringsagenda 2017, als ook die van 

2018  is opgebouwd uit de programma’s van 4 verschillende projecttafels: 

a. Uitvoeringsagenda Samenwerking 5 Gemeenten Land van Cuijk; 

b. Dynamic Borders: gemeenten Land van Cuijk, Bergen en Gennep en aan Duitse zijde 

Goch en Weeze, in samenwerking met tal van partners; 

c. Manifest Samen Kansen Benutten, een initiatief van Rabobank Land van Cuijk en 

Maasduinen en enkele bestuurders uit de regio (inmiddels afgerond); 

d. Platform MooiMaasvallei zelf. 

 

Het Platform probeert een brug te slaan tussen deze projecttafels en het 10-puntenplan van de 

Dialoogtafels door ondersteuning te bieden en waar mogelijk versnelling tot stand te brengen in de 

uitvoering van de respectievelijke ambities. Tal van initiatieven uit de Uitvoeringsagenda 

MooiMaasvallei zijn dus niet de projecten van het Platform, maar alleen worden deze in dit kader 

samenhangend zichtbaar gemaakt. 

De agenda’s van de 4 projecttafels zijn elk goed te vangen in de volgende gemeenschappelijke 

programmalijnen voor de regio MooiMaasvallei: 

• Recreatie en Toerisme 

• Keten Agrifood 

• Arbeidsmarkt en Onderwijs 

• Bedrijfsleven en Vestigingsfactoren 

• Gezondheid, Zorg en Leefbaarheid. 



 

 

 

 

 

42    Businessplan Innovatieve Hotspot Land van Cuijk  - definitief 

 

In december 2017 is een Stand van Zaken gepubliceerd van de uitvoering van de Uitvoeringsagenda 

2017 MooiMaasvallei. De leden van alle 7 gemeenteraden zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. In 

het voorjaar van 2018 – ná de raadsverkiezingen – worden zij in een bijeenkomst verder bijgepraat. 

De  nodige projectinitiatieven zijn inmiddels uitgevoerd, andere lopen nog in 2018 door. Deze komen 

– naast nieuw initiatieven – terug in de Uitvoeringsagenda 2018 MooiMaasvallei. Hieraan wordt in 

Hoofdstuk 3 (par. 3.7) nader aandacht besteed. 

 

Platform MooiMaasvallei: context, voedingsbodem en draagvermogen voor de Hotspot 

In het voorliggende Businessplan Innovatieve Hotspot Agrifood Land van Cuijk 2018 – 2021 landen de 

programmalijnen en projectinitiatieven van MooiMaasvallei op enigerlei wijze, direct of indirect. Het 

draagt er tevens aan bij, dat de Uitvoeringsagenda van de Hotspot kan rekenen op een uitstekend 

onthaal en actieve ondersteuning van de bestuurders in het Platform MooiMaasvallei. Zij bieden met 

andere woorden een uitstekende context, voedingsbodem en draagvermogen voor de Hotspot. 
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HOOFDSTUK 3.  

Uitvoeringsagenda 2018 – 2020  
 

3.1 Het Ecosysteem Land van Cuijk als onderliggend paradigma en 

rode draad 

 

In hoofdstuk 2. (par. 2.1.) is een beeld geschetst van het Ecosysteem Land van Cuijk. De hoofdpijlers 

daarvan zijn het agrifoodcomplex – bestaande uit de grote en MKB-bedrijven, alsmede de primaire 

sector - én de maatschappelijke context waarin dit opereert. Die maatschappelijke context vormt 

enerzijds een continu en stabiel gegeven en biedt anderzijds de voedingsbodem en draagvermogen 

voor de ontwikkeling van tal van nieuwe voorwaarden. Alleen daardoor kunnen de ambities van de 

agrifoodsector daadwerkelijk worden verwezenlijkt. Denken vanuit de filosofie van een ecosysteem 

is het paradigma en rode draad in de voorliggende Uitvoeringsagenda Innovatieve Hotspot Land van 

Cuijk.  

 

Het verbeteren en versterken van de regio in de meest brede zin staat sinds jaar en dag op de 

agenda van de gemeentelijke Overheid, de Ondernemers en de maatschappelijke Organisaties 

(onderwijs, zorg, welzijn en wonen).  

De 3 O’s  – soms ook met eigen projecttafels – delen binnen het Platform MooiMaasvallei een 

veelzijdige Uitvoeringsagenda voor de periode 2018 – 2020. Deze agenda geeft de planmatige 

aanpak van de maatschappelijke context weer, als 2
e
 pijler van het Ecosysteem Land van Cuijk en als 

belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van de ambities van het bedrijfsleven.  

De agenda wordt in par. 3.7. verkort weergegeven, maar maakt feitelijk geen deel uit van de 

voorliggende Uitvoeringsagenda van de Innovatieve Hotspot. 

 

3.2 “Innovatieve Hotspot Agrifood Land van Cuijk” is werktitel en 

innovatie-agenda daarbinnen behoeft dringend focus 

 

De Innovatieve Hotspot strekt zich in de kern uit tot de grote industriële bedrijven en de MKB-

bedrijven. De huidige werktitel blijft nog even in stand. Een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe 

naamgeving vormt de vraag welke focus de grote industriële bedrijven willen leggen in hun 

gezamenlijke innovatie-agenda. Daar is meer tijd voor nodig. Meerdere suggesties komen op tafel, 

variërend van “duurzaam dierlijk eiwit”, “eiwit-transitie” tot de meer populaire benaming “de kip 

met de gouden eieren” en allerlei varianten daartussen. Het initiatief is nu gelegd bij het overleg van 

de R & D-functionarissen van de bedrijven. Indien deze consensus bereiken over hun focus op de 

gezamenlijke innovatie-agenda en in hun huis wordt gedeeld, is dit de basis voor verdere uitwerking. 

Vervolgens wordt bezien of de focus tevens de naamdrager kan worden van de Innovatieve Hotspot. 

Van belang is, dat de naam/lead echt leidend en inspirerend is, de vlag in voldoende mate dekt, 
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breed draagvlak heeft – ook buiten de grote bedrijven – en in de buitenwacht begrijpelijk is. Voor de 

verdere voortgang is het zaak, dat hierover spoedig duidelijkheid komt. 

 

3.3 SMART- model als methodiek 

 

Kern van de gekozen werkwijze in de voorliggende Uitvoeringsagenda is het zo concreet mogelijk 

beschrijven van een initiatief of project en het gebruik van een vast format. Per initiatief of project is 

steeds een trekker verantwoordelijk. De community, samengesteld uit personen of partijen die direct 

betrokken en van betekenis zijn, benoemt de trekker. Deze wordt daarmee projecteigenaar. 

Het format per concreet initiatief of project bestaat uit de volgende onderdelen: 

O Wat gaan we DOEN en WAAROM 

O Beoogd RESULTAAT 

O COMMUNITY 

O Wanneer resultaten OPLEVEREN 

O TREKKER COMMUNITY 

 

3.4 Prioriteitenstelling ná akkoord over Businessplan  

 

Bij de beschrijving van de concrete initiatieven en projecten van de Uitvoeringsagenda wordt steeds 

in jaartallen aangegeven, wanneer de activiteit start en tot resultaat moet leiden. Dit is een 

indicatieve aanduiding en is voorts grof. Een meer gedetailleerd spoorboekje per initiatief of project 

is vereist. Door deze vervolgens in een samenvattend projecten- en tijdschema te plaatsen ontstaat 

de onderlegger voor een nadere prioriteitenstelling.  

Het ontwerp van dit projecten- en tijdschema vindt plaats in de volgende fase van uitwerking van de 

Uitvoeringsagenda. Eerst is instemming vereist door de direct betrokken partijen  met het 

voorliggende Businessplan. De kern van dit akkoord is uiteraard draagvlak voor de 

Uitvoeringsagenda, gevolgd en gefaciliteerd door de bestuurlijke en projectstructuur én de begroting 

2018 – 2020.  

 

3.5 Benoemen trekkers community in een latere fase 

 

In het bestek  van de voorliggende versie is ervoor gekozen om de benoeming per initiatief of project 

van een trekker van de community uit te stellen en over te laten aan de te vormen community zelf. 

Daarenboven ligt nu het accent op de bepaling van het Wat en het Hoe. 
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3.6 Samenvatting van de Uitvoeringsagenda 2018 – 2020 

 

In deze paragraaf wordt per initiatief of project een korte omschrijving gegeven van de inhoud.  

Voor de volledige tekst van de Uitvoeringsagenda wordt verwezen naar bijlage 6. De teksten daarvan 

zijn voorlopig. De community, die per initiatief of project wordt ingesteld, zal de omschrijving zo 

nodig aanscherpen of herschrijven. De oogst hiervan wordt zichtbaar in het Jaarplan 2019, bij welke 

gelegenheid de Uitvoeringsagenda 2018 – 2020 voor het eerst voortschrijdend onder de loep wordt 

genomen.  

De agenda is gebouwd rond 3 dragende titels: 

• Ondernemerschap en Innovatie in HOOFDLETTERS geschreven 

• Human Capital: de sleutel voor succes 

• Promotie over prestaties en maatschappelijke verantwoording 

3.6.1  Ondernemerschap en innovatie in HOOFDLETTERS geschreven 

 

1. Samenwerken binnen de horizontale keten van de grote bedrijven 

De wereldbedrijven zullen de lopende samenwerking beschrijven, die zij tezamen hebben rond 

“big data”, alsmede initiatieven die zich meer lenen voor bi- of trilaterale samenwerking. Op 

geleide hiervan bepalen zij daarna onderling de contouren voor nieuwe onderwerpen voor 

samenwerking binnen hun domeinen van research & development. De focus ligt op het delen 

van reeds bestaande toepassingen in de afzonderlijke bedrijven. De ontmoetingen kunnen de 

kiem zijn voor nieuwe projecten, die zich bewegen op de brede schaal van incrementele en 

radicale innovatie. Incrementele innovatie betreft het verbeteren of vernieuwen van het 

bestaande. Radicale innovatie gaat gepaard met grote doorbraken in product of 

procesorganisatie.  

Ook andere onderwerpen lenen zich voor kennisuitwisseling en samenwerking, zoals op het vlak 

van inrichting bedrijfsprocessen en logistiek, veiligheid, duurzaamheid en circulaire economie. 

Het delen van een hoge standaard van HR-beleid is opgenomen in initiatief 7, hieronder. 

 

2. Virtueel kenniscentrum van de wereldbedrijven en kennisinstellingen tezamen 

De grote bedrijven en de kennisinstellingen (universiteiten en hoge scholen) richten tezamen het 

kenniscentrum Land van Cuijk op. Het is virtueel, dus geen gebouw. Het biedt kansen voor 

samenwerking op bijvoorbeeld het gebruik van elkaars “werkplaatsen” voor research en eerste 

toepassingen, de ontwikkeling van een onderzoeks- en onderwijsprogramma dat nauw aansluit 

bij de behoeften van de bedrijven en de opzet van startups en spinnouts. 

Tegelijkertijd vindt mogelijk in 2018 de oprichting plaats van het Institute for Advanced 

Innovation Agrifood (IAIA), dit op de schaal van Brabant. De aansluiting van het kenniscentrum 

Land van Cuijk bij het IAIA is om meerdere redenen aanbevelenswaard: alle grote partijen op het 

hoogste niveau en in de volle breedte aan tafel (waaronder AgriFood Capital), toegang tot 

mensen en middelen, grote schaal, formele status en kansen op een prestigieus imago. Het 

wordt een consortium van bedrijven, kennisinstellingen en overheid. De basis moet een 10-jarig 

programma worden, waarbij sprake is van een jaarlijkse exploitatie van > € 10 mln. (naast 
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eenmalig € 20 mln.), met cofinanciering van de overheid en fondsen. De provincie wil hiermee 

onder meer bijdragen aan het zijn van koploper in innovatie in agrifood en van magneet voor de 

vestiging van nieuwe bedrijven en kennispartijen. Voor een volwaardige inbreng in het IAIA en 

het maximaal benutten van het rendement van participatie daarin  is de oprichting van een eigen 

kenniscentrum Land van Cuijk van belang. Op geleide van de ontwikkeling van het IAIA de 

komende jaren wordt de balans van centraal en decentraal in de aanpak binnen de Hotspot 

steeds gewogen en bepaald. 

 

3. Kennisvergroting over én ontmoeten en verbinden door MKB-bedrijven onderling 

De informatie, die is verkregen uit de interviews met een 10-tal MKB-bedrijven, is van grote 

betekenis gebleken voor kennisontwikkeling over dit onderdeel van het agrifoodcomplex. Het is 

wenselijk om alle 50 bedrijven te interviewen en het beeld hiervan op een aantrekkelijke wijze en 

in brede kring te ontsluiten. Daarnaast worden er allerlei gelegenheden geboden voor het 

ontmoeten en gerichte kennismaking tussen de MKB-bedrijven. Dit moet leiden tot versterking 

van de individuele bedrijven en ook tot innovaties, mogelijk in verbinding met elkaar als ook door 

sommigen van hen met de grote bedrijven. Deze laatste verbinding lijkt momenteel zwak, terwijl 

deze nieuwe kansen zou kunnen bieden. Uit de onderlinge contacten van met name de MKB-

bedrijven kunnen ambassadeurs opstaan, die door promotie e.d. de basis kunnen leggen voor 

verdere groei en aantrekkingskracht van de regio. 

 

4. Samenwerking in werving van subsidies, fondsen en creatieve financiering door derden 

Een verkennend onderzoek onder de bedrijven moet een beeld geven over het gebruik van 

allerlei vormen van financiering voor ontwikkeling en innovatie. Tevens worden de drempels 

voor de toegang daartoe helder en worden hiervoor oplossingen bedacht. 

 

5. Bredere benutting door bedrijven van instrument “kennisabonnement” bij kennisinstellingen 

Het instrument biedt vooral MKB-bedrijven de mogelijkheid om laagdrempelig een concrete 

vraag te deponeren bij één van de betrokken kennisinstellingen. De ervaringen blijken 

zondermeer positief. Met de HAN, HAS, Wageningen Universiteit en Technische Universiteit 

Eindhoven wordt in beeld gebracht welke vormen van kennisabonnement zij momenteel 

aanbieden en op welke wijze het gebruik daarvan door de (vooral MKB) bedrijven kan worden 

geoptimaliseerd. Daarbij wordt bezien hoe het kennisabonnement nog beter kan worden 

toegesneden op de vragen uit het agrifoodcomplex. 

 

6. Stimulering van jong talent tot deelname in innovatie 

Elk van de grote bedrijven, alsmede zeker 1 MKB-bedrijf geven jaarlijks tenminste 1 opdracht aan 

Otherwyse. ROC’s en andere kennisinstellingen leveren jong talent aan, zodat zij ondersteund 

kunnen worden bij de ontwikkeling van een product en het vermarkten daarvan. Wonderlab 

Eindhoven kan hierbij ondermeer behulpzaam zijn. De Young Talent Group Land van Cuijk en 

Maasduinen krijgt tenminste jaarlijks een podium voor haar creatieve ideeën en baanbrekende 

suggesties. De Stichting Ondernemersprijs gaat plaats inruimen voor de “Young Talent Prijs”.  
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3.6.2 Human capital: de sleutel tot succes 

 

7. Excellent HR-beleid voor (ver)binden, boeien en duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

Marel Poultry en Pantein zijn gestart om tezamen te komen tot de ontwikkeling en 

implementatie van een grensverleggend HR-beleid. Daarin wordt tevens de verbinding met 

Positieve Gezondheid gemaakt. Op geleide hiervan kunnen deels parallel, deels na implementatie 

elk van de grote en MKB-bedrijven aanhaken en hun HR-beleid hiermee verrijken. 

 

8. Strategische personeelsplanning  voor komende 3 á 5 jaar 

Willen de bedrijven zich nu en vooral ook in de toekomst verzekeren van voldoende en – gericht 

op vereiste competenties – goed geëquipeerd personeel is het van groot belang om per bedrijf 

en getotaliseerd op regioniveau een plan te hebben. Dit plan voor de benodigde 

personeelscapaciteit maakt zichtbaar wat er ten opzichte van de huidige situatie aan opdracht 

ligt. In deze verkenning worden tevens andere doelgroepen dan de gebruikelijke betrokken. 

Ondermeer kan gedacht worden aan de inzetbaarheid van werkloze 55-plussers, herintreders, 

statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

9. Het (beroeps)onderwijs in het Land van Cuijk is verbonden met de (grotere) bedrijven 

De onderwijsinstellingen in het Land van Cuijk en de bedrijven stellen een plan op voor 

verbonden (beroeps) onderwijs. De focus ligt op techniek en engineering (inclusief 

laboratoriumopleiding). De inhoud van het onderwijs – het curriculum – is vervolgens afgestemd 

op de behoefte – kwalitatief en kwantitatief – van de arbeidsmarkt i.c. de bedrijven. Een betere 

aansluiting bij en benutting door de bedrijven  van de faciliteiten van Technopromo 

(basisscholen), BiblioPlus (Techlab) en het Centrum Vakopleiding Techniek Cuijk is van belang. 

 

10. Samenwerking met het hoger beroepsonderwijs: Hoge School Arnhen-Nijmegen (HAN) en Hoge 

Agrarische School Den Bosch (HAS) 

Het initiatief van de gemeente Boxmeer verdient alle steun om - op basis van eerst een 

haalbaarheidsonderzoek – een businessplan te ontwikkelen voor het vestigen van 

beroepsonderwijs op HBO-niveau voor Techniek in het Land van Cuijk (modulair ingestoken). 

Mogelijk dat dit de opmaat is naar uitbreiding naar Zorg. Voorts kan het mogelijk – na 

implementatie - als model dienen voor een analoog proces met de HAS. 

 

11. Participatie bedrijven in Stagebureau en ontwikkeling arrangementen voor baan en woning 

Vooral de grotere bedrijven worden gestimuleerd om  in de context van de Industriële Kring 

meer gebruik te maken van het Stagebureau – Neuwe Stijl (nu in ontwikkeling). Jaarlijks worden 

per bedrijf afspraken gemaakt over hoeveel stageplaatsen worden ingesteld. Tevens dragen de 

bedrijven intern zorg voor een goede inbedding van stagiaires, zoals begeleiding en 

stagevergoeding.  

Arrangementen voor studenten worden ontwikkeld voor een werkgarantie in het Land van Cuijk 

na het afronden van de studie, inclusief een betaalbare woning met een aantrekkelijke 

hypotheek. 
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12. Vinden, binden en boeien van jonge medewerkers door gerichte benadering 

Er wordt een promotieplan opgesteld en uitgevoerd voor de volgende 3 doelgroepen:  

a. jongeren uit de regio, die in het Land van Cuijk een beroepsopleiding op MKB-niveau 

vervolgen; 

b. jongeren afkomstig uit de regio, die voor hun vervolgonderwijs (MBO, HBO of Universiteit) de 

regio verlaten;  

c. jongeren, die hun herkomst niet in de regio hebben, elders zijn opgeleid en mogelijk al 

werkzaam zijn.  

Voor een gerichte promotie is voor de groepen a. en b. een studentvolsysteem bijzonder nuttig. 

Het promotieplan dient creatief en onderscheidend te zijn en een hoge attentiewaarde op te 

roepen.   

 

13. Een wooncampus voor (buitenlandse) gasten en medewerkers van bedrijven en studenten 

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek ingesteld naar een campus voor verblijfs- en 

woonfaciliteiten voor (buitenlandse) gasten – kenniswerkers al dan niet met hun partners – en 

studenten uit binnen- en buitenland. Faciliteiten op het terrein van horeca, ontmoeting, 

sportvoorzieningen en functionele ruimtes completeren een gevarieerd aanbod, voor elk wat 

wils en voor iedere portemonnee. Het plan wordt opgenomen in de Woonvisie van het Land van 

Cuijk. 

 

14. Recreatieve arrangementen voor binnen- en buitenlandse gasten en expats 

Voor tijdverdrijf buiten de werkzaamheden zijn de gasten en expats nu geheel op eigen initiatief 

aangewezen. Deze op een aangename manier laten ontspannen en genieten en tevens op een 

aantrekkelijke manier kennis laten maken met al het schoons en interessants van de regio en 

directe omgeving (Nijmegen, Maasduinen, Grensstreek) is de uitdaging. Het draagt tevens bij aan 

versterking van het imago van de regio. Indien de gasten letterlijk en figuurlijk de smaak van de 

regio te pakken krijgen, kan het leiden tot een herhaalbezoek (als toerist) en mogelijk zelfs tot 

definitieve vestiging in het Land van Cuijk. 

3.6.3  Promotie over prestaties en maatschappelijke verantwoording  

 

15. Algemene promotie naar de inwoners van het Land  van Cuijk en Maasduinen 

Er wordt een promotieplan opgesteld om de 120.000 inwoners te informeren over en te 

interesseren voor de prestaties van het bedrijfsleven in het agrifoodcomplex, individueel en als 

collectief. Het plan bevat verschillende media, waarlangs de promotie wordt ingevuld. Het zal 

tevens bijdragen aan het gevoel van trots van de regio over de unieke prestaties, die met name 

door de grote, internationale bedrijven worden geleverd. Zowel de bedrijven –  zich nu vooral 

etalerend als “stille kampioenen” - als de inwoners van de regio mogen afstand nemen van hun 

nuchterheid en schuchterheid, kenmerken die hen reeds lang tekenen en soms ook hinderen om 

trots te zijn en het te tonen. 

 

16. Verklaring aan de samenleving voor “licence to operate” 
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De grote bedrijven laten zien, dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

op hun lijf zijn geschreven. De 5 bedrijven stellen een verklaring op  – afzonderlijk als ook 

tezamen -, waarin zij de wederkerigheid richting inwoners en stakeholders verwoorden als 

“licence to operate”. Onderdeel kan de uitspraak zijn dat zij aansluiting zoeken bij de Dow Jones 

Sustainability Index (World of Europe). Met deze index kunnen zij tot uitdrukking brengen, dat zij 

– passend in de “beste van de klas”-benadering – beter voldoen aan duurzaamheidscriteria dan 

de meerderheid van vergelijkbare bedrijven.  

 

3.7 Verkorte versie Uitvoeringsagenda 2018 – 2020 MooiMaasvallei 

 

In de Uitvoeringsagenda van MooiMaasvallei komen de plannen van de verschillende projecttafels 

bijeen. Binnen het Platform wordt de voortgang van elk van deze besproken en waar nodig 

ondersteund en versneld. 

Voor de periode 2018 – 2020 wordt de volgende Uitvoeringsagenda gevolgd: 

 

1. Inleiding 

De uitvoeringsagenda MooiMaasvallei is de “stapeling” van initiatieven en projecten van de 

volgende projecttafels: 

A. Samenwerking 5 Gemeenten Land van Cuijk; 

B. Dynamic Borders; 

C. Platform MooiMaasvallei. 

De hoofdletters komen steeds terug om te duiden, welke projecttafel in de lead is (geweest). 

 

2. Welke projectinitiatieven uit de Uitvoeringsagenda 2017 zijn gerealiseerd 

a. Basis voor aanleg in 2018 breedband in geheel Land van Cuijk (A); 

b. Transformatie traditionele gezondheidscijfers inwoners naar model Positieve Gezondheid 

(C); 

c. Ontwikkeling versterking en spreiding voorzieningen boven niveau van kernen (A); 

d. Ontwikkeling burgerorganisaties (A). 

Voorafgaand aan start PDCA-cyclus zijn eind 2016/voorjaar 2017 overigens reeds de volgende 

initiatieven tot stand gebracht: 

e. Instelling bijzondere leerstoel Poultry- en Meatprocessing aan Wageningen Universiteit en 

medio 2017 ingenomen door Prof. Shai Barbut, Marel Poultry (C); 

f. Plan en start uitvoering verkeersontsluiting Oost-West, als alternatief doortrekken A73-A50 

(A). 
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3. Uitvoeringsagenda 2018 

3.1.Recreatie en Toerisme 

a. Trekken van toeristen naar Land van Cuijk, Maasduinen en Goch en Weeze (B); 

b. Versterking gastronomie in kader van We Are Food en uitrol Een Goei Leven (A); 

c. Versterking herkenbaarheid Land van Cuijk en bevordering meerdaags verblijf (A); 

d. Arrangementen Zorg en Toerisme (C). 

 

3.2.Keten Agri en Food 

e. Opzet grensoverschrijdend agrifoodplatform (B); 

f. Vrijkomende Agrarische Bebouwing/VAB’s (A); 

g. Vergroting inbreng in en profijt van Agrifood Capital (A); 

h. Schakelen in de agrarische keten: Businessplan Innovatieve Hotspot Agrifood én 

Meerjarenprogramma Agrifood Land van Cuijk (A); 

i. Verbinding Zorg en Landbouw (C). 

 

3.3.Arbeidsmarkt en Onderwijs 

j. Opleiden voor de regio: doorlopende leerweg en – beroepsoriëntatie én match arbeidsmarkt 

en onderwijs (C); 

k. Verdere uitbouw en internationaliseren bestaand Stagebureau (B). 

 

3.4.Bedrijfsleven en vestigingsfactoren 

l. Uitbouw regionaal business development tot één loket voor acquisitie en begeleiding 

nieuwe bedrijven (A); 

m. Uitbouw en verdere regionalisering Woonvisie Land van Cuijk (A). 

 

3.5.Gezondheid, Zorg en Leefbaarheid  

Gezonde kinderen van basisscholen 

n. Module e-learning ouders kinderen van Smaakcentrum (C); 

o. Uitrol concept Smaakcentrum op tenminste 5 locaties MooiMaasvallei (C); 

p. Kinderen ontmoeten de boer (A en C); 

q. Begeleiding kinderen met ernstig overgewicht/obesitas (C). 

Gezonde leerlingen en studenten 12 – 18 jaar 

r. Onderzoek aanpak concept Gezonde School in vervolgonderwijs (C); 

s. Gamespel voor pubers rond gezond eten (C). 

Gezonde burgers in vitale gemeenschappen 

t. Begeleiding burgers met (verhoogd) risico op diabetes (C); 

u. Regionale zorgverzekeringspolis MooiMaasvallei (C); 

v. Inbedding concept Positieve Gezondheid in huisartsenzorg ism sociale wijkteams (C); 

w. Wijkgerichte zorg voor ouderen in MooiMaasvallei (C). 

Gezonde medewerkers en organisaties 

x. Mantelzorgvriendelijk HR-beleid in bedrijven en organisaties (C); 
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y. Ontwikkeling best practices HR-beleid inclusief Positieve Gezondheid door Pantein-Marel 

Poultry (C). 

Wonen van starters en ouderen 

z. PM (C): 

Leefbare regio 

aa. Uitwisseling best practices in dorpen op terrein van basisonderwijs, wonen, zorg en welzijn 

(C); 

bb. Ontwerp Droomdorp (C). 

 

3.6.Algemeen 

• Herontwerp Collectieve Ambitie én Organisatie Platform MooiMaasvallei (C); 

• Communicatiestrategie over en van Platform en over ontwikkeling regio (C); 

• Van “tuur”- naar ”stuurinformatie” over MooiMaasvallei en ontwerp dashboard (C); 

• Speciale bijeenkomsten (C): 

o Informatiebijeenkomst(en) nieuwe gemeenteraden (voorjaar); 

o Centrale sessie deelnemers Dialoogtafels (voorjaar/zomer); 

o Ontbijtbijeenkomsten leden Platform en directe achterban (najaar). 
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HOOFDSTUK 4.  

Bestuurlijke- en Projectstructuur en 

Begroting 

4.1       Uitgangspunten  
 

• het algemeen principe wordt gehuldigd, dat wanneer je iets goed wilt doen je dat ook 

goed moet regelen; 

• de breedheid van de uitvoeringsagenda wordt weerspiegeld in de bestuurlijke 

structuur oftewel de governance; dit betekent, dat de betrokken 3 O’s – 

ondernemers, organisaties en overheid – tezamen de eindverantwoordelijkheid 

dragen; 

• in de lead moet evenwel het agrifoodcomplex zijn. De nu dominante push-rol van 

vooral de gemeenten dient door te ontwikkelen naar vooral facilitator. De bedrijven 

onderling en vervolgens tezamen met het (beroeps)onderwijs vormen de kurk; 

• de structuur is effectief, efficiënt en flexibel en de deelnemers zijn paritair; de stijl en 

werkwijze stimuleren een klimaat van gedeelde verantwoordelijkheid en innovatie en 

beantwoorden aan de cultuur van een netwerkorganisatie. De figuur van een 

Stuurgroep sluit hier het beste bij aan; 

• de posities binnen de Stuurgroep wordt vervuld op het hoogst mogelijke bestuurlijke 

of directionele niveau van de betrokken deelnemers; voor de gemeenten betekent dit 

dat de portefeuillehouders – in casu wethouders – de overheid vertegenwoordigen; 

• het bestuurlijk construct – de Stuurgroep - staat onder leiding van een onafhankelijk 

voorzitter; deze is tevens het boegbeeld; 

• de beleidsondersteuning, inclusief secretariaat, wordt geleverd door een in te stellen 

Programmabureau, nauw gelieerd aan AgriFood Capital; 

• actief wordt geparticipeerd in het Ecosysteem Innovatieve Hotspots Agrifood in 

Noord Oost Brabant; 

• binnen het Ecosysteem Land van Cuijk – en nog breder binnen MooiMaasvallei – is er 

veel dynamiek, gegenereerd vanuit verschillende projecttafels met elk hun eigen 

projecten. De totale hoeveelheid en soms ook dubbelingen vragen om meer centrale 

sturing en regie. Dit draagt tevens bij aan reductie van bestuurlijke drukte en 

complexiteit; 

• de structuur heeft in zich om – op grond van daartoe in 2018 te voeren discussie en 

besluitvorming – gemakkelijk te worden ingepast in de toekomstige structuur van het 

Platform MooiMaasvallei. Een stap daarnaar toe kan eruit bestaan, dat de voorzitter 

van de Stuurgroep als toegevoegd lid deelneemt aan het Platform MooiMaasvallei. 
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4.2.  De Uitvoeringsagenda completeren met 

 Meerjarenprogramma Agrifood en Een Goei Leven 
 

De focus van de voorliggende Uitvoeringsagenda strekt zich uit tot de 5 grote bedrijven en ca. 50 

MKB-bedrijven, die staan op een – niet limitatieve - groslijst. Nog niet meegenomen zijn de 

initiatieven en projecten die betrekking hebben op specifiek de primaire sector en daaraan gelieerde 

onderwerpen. Hard wordt – vanuit een separate projecttafel -  gewerkt aan het Meerjaren 

Programma 2018 – 2020 Agrifood Land van Cuijk. De verwachting is, dat deze in mei 2018 gereed is. 

Tevens worden bouwstenen gelegd en activiteiten ontwikkeld als voortvloeisel van het provinciale 

programma We Are Food. Op de schaal van het Land van Cuijk is dit vertaald in het initiatief “Een 

Goei Leven”. Ook hiervoor wordt een concreet programma voorbereid.  

 

Zodra het Meerjaren Programma Agrifood Land van Cuijk en het Programma ‘Een Goei Leven’ gereed 

zijn, kunnen zij tezamen met Uitvoeringsagenda Innovatieve Hotspot Agrifood Land van Cuijk 

geïntegreerd worden, waardoor de  brede Uitvoeringsagenda AgriFood Land van Cuijk tot stand 

komt De voorgestelde bestuursstructuur (zie hoofdstuk 4)  voor de Innovatieve Hotspot kan op dat 

moment worden verbreed en dienen als paraplu voor het Land van Cuijk, waaronder alle (deel-

)programma’s op het terrein van agrifood ressorteren. Denkbaar is dat voor deze “paraplu” boven de 

3 projecttafels eveneens een pakkende en verbindende naam wordt bedacht.  

 

4.3  Stuurgroep AgriFood Land van Cuijk 

4.3.1 Samenstelling Stuurgroep AgriFood Land van Cuijk 

De basis van de Stuurgroep wordt gevormd door de 3 betrokken O’s, geconcretiseerd in de pijlers: 

het agrifoodcomplex, het (beroeps)onderwijs en de gemeentelijke overheid. De oprichting van een 

rechtspersoon als formeel construct wordt niet nodig geacht. 

Deze 3 geledingen zijn niet alle reeds intern georganiseerd en derhalve in staat om adequaat te 

worden vertegenwoordigd binnen de Stuurgroep. Hieronder wordt het beeld geschetst van de 

huidige situatie en voorstellen gedaan voor nadere structurering: 

 

Ondernemers in het agrifoodcomplex 

Deze is onderverdeeld naar: 

• de 5 grote bedrijven: Marel Poultry, MSD Animal Health, Hendrix Genetics, Trouw Nutrition 

(Nutreco) en Danone Nutricia. 

Vanwege het ontbreken van een bestuurlijk/directioneel overleg tussen de 5 bedrijven wordt het 

Strategisch Overleg gestart. De rol van voorzitter hiervan wordt – in een personele unie - vervuld 

door de voorzitter van de Stuurgroep.  

Dit strategisch overleg wordt door 2 personen vertegenwoordigd in de Stuurgroep; 
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• MKB-bedrijven, actief in agrifood waarvan 50 staand op een – niet limitatieve – groslijst.  

De MKB-bedrijven zijn niet onderling op het thema agrifood georganiseerd. Op basis van 

activiteit wel in te delen in het agrifoodcomplex. Het merendeel van de bedrijven is lid van de 

Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg. Sommigen zijn aangesloten bij Cubox, een 

netwerkorganisatie voor het brede MKB in het Land van Cuijk. De MKB-bedrijven worden 

derhalve in de Stuurgroep vertegenwoordigd door 1 lid van het Hoofdbestuur van de Industriële 

Kring en 1 lid van het bestuur van Cubox; 

 

• ca. 1.200 bedrijven in de primaire sector. 

In ogenschouw nemend dat het overgrote deel van de primaire sector lid is van de ZLTO is het 

evident dat een bestuurder namens de drie afdelingen in het Land van Cuijk deelneemt aan de 

Stuurgroep.  

 

• De Rabobank  

Vervult op landelijk en regionaal niveau een kennis-, netwerk- en schakelfunctie , om die reden . 

is het wenselijk dat de Rabobank eveneens vertegenwoordigd is door een directioneel 

verantwoordelijke. Ad-hoc zijn verbindingen met andere banken mogelijk. 

 

Organisaties voor (beroeps)onderwijs 

Gevormd door: 

• 11 – 12 jarigen basisscholen:    Technopromo (beroepsoriëntatie); 

• 12 – 18 jarigen (VMBO/HAVO/VWO): Metameer, Elzendaalcollege en Merletcollege; 

• 16 – 18 jarigen (MBO) en nascholing:  Centrum voor Vakopleiding Cuijk; 

• 16 – 18 jarigen (MBO):    ROC De Leijgraaf en ROC Nijmegen; 

• > 18 jarigen (HBO):     HAS Den Bosch; 

• > 18 jarigen (HBO):     HAN Nijmegen. 

 

Meerdere universiteiten completeren de keten van betrokken kennisinstellingen. Het meest 

pregnant zijn Wageningen Universiteit en Technische Universiteit Eindhoven. 

De onderwijs- en kennisinstellingen – hierboven genoemd - zijn niet georganiseerd in een verticale 

keten, die zij wel geacht worden te zijn. Daarom is het voorstel ook hier op bestuurlijk/directioneel 

niveau een Strategisch Overleg in te stellen. Het voorzitterschap wordt vervuld door 1 van de 

betrokken bestuurders. De vergaderfrequentie is zeker het eerste jaar 2-maandelijks. De 

ondersteuning – beleidsmatig en secretarieel – wordt geleverd vanuit het Programmabureau. Dit 

overleg wordt door 2 personen vertegenwoordigd in de Stuurgroep, waaronder door de voorzitter 

van het overleg. 

 

Overheid  

De gemeentelijke overheid wordt vertegenwoordigd door de verantwoordelijk wethouders van de 5 

gemeenten in het Land van Cuijk, verbonden in het POHO Ruimte en in de Stuurgroep 

Samenwerking Gemeenten Land van Cuijk. De continuïteit van dit  samenwerkingsverband – dat is 

opgericht om 12 projecten te ontwikkelen en uit te voeren - is thans onderwerp van nadere 
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besluitvorming. De ontwikkelingen worden afgewacht. Het gemeentelijk overleg wordt in de 

Stuurgroep vertegenwoordigd door 2 of 3 programmawethouders. 

 

Ad hoc deelnemers 

Sommige onderdelen van de Uitvoeringsagenda Hotspot – met name op het onderdeel Human 

Capital - reiken verder dan het agrifoodcomplex. Vooral de grote organisaties binnen de zorgsector 

(met duizenden medewerkers), zoals Pantein en Dichterbij, komen hier in beeld. Concreet is er 

aansluiting wenselijk op de volgende projectinitiatieven: Excellent HR-beleid, Strategische 

Personeelsplanning; Verbinding met (beroeps)Onderwijs; Stagebureau; Vinden, Binden en Boeien 

Jonge Medewerkers. Er is sprake van “meeliften”. 

In onderling overleg met de bestuurders van deze zorgorganisaties wordt bezien of zij ad hoc 

deelnemen aan de bijeenkomsten van de Stuurgroep. In elk geval worden zij continu schriftelijk 

geïnformeerd over de bijeenkomsten van de Stuurgroep. 

 

 

4.3.2 Profiel, selectie en benoeming voorzitter Stuurgroep, tevens boegbeeld 

 

Profiel voorzitter 

De voorzitter heeft vanuit zijn procesverantwoordelijkheid een cruciale functie binnen de Stuurgroep 

en binnen het Strategisch Overleg van de 5 grote bedrijven. Voorts representeert hij de Innovatieve 

Hotspot, binnen de regio als ook provinciaal.  Hoge eisen moeten aan de te benoemen persoon 

worden gesteld. De hoofdlijnen van het profiel zijn de volgende: 

• kennis dragend van het agrifoodcomplex, tenminste in hoofdlijnen; 

• een bestuurlijke ervaring en achtergrond, bij voorkeur binnen het bedrijfsleven; 
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• ervaring – inhoudelijk en procesmatig – in het onderhouden van verbindingen met 

actoren in de  publieke en semipublieke sector op lokaal, regionaal en ook 

bovenregionaal niveau, zoals AgriFood Capital, Provincie en Brabantse 

Ontwikkelingsmaatschappij; 

• onafhankelijk en zonder belangen – direct noch indirect - in de wereld waarbinnen de 

deelnemers in de  agrifoodsector acteren; 

• gezaghebbend door persoonlijkheid en bestuurlijke statuur; 

• bindend, verbindend, bruggenbouwer en in hoge mate communicatief; 

• bij voorkeur afkomstig uit het Land van Cuijk; 

• verbindt zich voor een periode van tenminste 3 jaar, beschikt over voldoende tijd en 

kan hieraan flexibel vorm geven. 

 

Selectie en voordracht kandidaat-voorzitter 

Er wordt een commissie gevormd, bestaande uit 2 personen uit het Land van Cuijk die hun 

bestuurlijke sporen hebben verdiend en gezaghebbend zijn. De commissie wordt ingesteld door de 

Stuurgroep Agrifood Land van Cuijk. 

 

Taken commissie: 

• stelt op grond van het Businessplan het profiel van de voorzitter definitief vast en 

overlegt hierover zo nodig met een vertegenwoordiging uit de Stuurgroep Agrifood 

Land van Cuijk; 

• stelt – op basis van eigen kennis en ervaring en zo nodig na vertrouwelijke 

raadpleging – een lijst met 3 kandidaten op; 

• voert vervolgens met elk der kandidaten een selectiegesprek en besluit tot de 

voordracht van 1 kandidaat; 

• de Stuurgroep Agrifood Land van Cuijk  bespreekt de voordracht van de 

selectiecommissie, die moet worden gezien als een niet bindend – maar wel 

verstrekkend - advies. 

 

Benoeming voorzitter 

De Stuurgroep Agrifood Land van Cuijk – of een delegatie daaruit - voert een gesprek met de 

beoogde kandidaat en benoemt vervolgens tezamen de voorzitter. 

4.3.3 Werkwijze Stuurgroep 

De Stuurgroep bestaat uit 10 leden (zie boven), naast de voorzitter. Zij komt jaarlijks 8 keer bijeen. 

Steeds ligt een agenda en verslag van het laatste overleg ten grondslag aan de besprekingen. De 

ondersteuning – beleidsmatig en secretarieel – wordt geleverd door het Programmabureau.  

De jaarprogrammering van de Stuurgroep volgt de PDCA-cyclus: afgeleid van de Uitvoeringsagenda 

2018 – 2020 wordt steeds voor jaar n+1 een Jaarplan opgesteld. Basis is mede een terugblik op het 

voorbije jaar, tevens te presenteren in een kort jaarverslag. Daarmee, alsmede door de mogelijke 

toevoeging van nieuwe projectvoorstellen, krijgt de Uitvoeringsagenda een voortschrijdend en 

daarmee dynamisch karakter. 
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4.3.4 Overleg en Communicatie 

• De 10 leden van de Stuurgroep Agrifood Land van Cuijk worden geacht periodiek hun eigen 

achterban mondeling of schriftelijk te informeren en zich voortdurend van legitimatie te 

voorzien voor hun deelname aan de Stuurgroep; 

• Van betekenis daarin is de maandelijkse uitgave van een Nieuwsbrief, die breed in de 

respectievelijke achterbannen en onder tal van stakeholders wordt verspreid. Tevens wordt 

via sociale media gecommuniceerd, voor een nog breder bereik; 

• De voorzitter representeert de Innovatieve Hotspot Land van Cuijk in het bestuurlijk overleg 

van Innovatieve Hotspots in het verband van het Ecosysteem Noord Oost Brabant; 

• De voorzitter informeert proactief – al dan niet gevraagd – de talrijke gremia binnen het 

Land van Cuijk, waaronder ook de gemeenteraden, en draagt door een open en actieve 

dialoog voortdurend bij aan steun en draagvlak van de stakeholders; 

• Tweemaal per jaar presenteert de voorzitter van de Stuurgroep de resultaten, plannen en 

voortgang aan AgriFood Capital (bestuurlijk) en aan de Provincie Noord Brabant 

(bestuurlijk); 

• De voorzitter voert, ondersteund door een enkelvoudige delegatie van de 3 O’s uit de 

Stuurgroep, periodiek gesprekken met de pers als input voor free publicity;  

• De voorzitter van de Stuurgroep neemt qualitate qua als toegevoegd lid deel aan de  

plenaire vergaderingen van het Platform MooiMaasvallei.  

 

4.4 Projectorganisatie 

4.4.1 Programma-management als spil in beleids- en projectondersteuning  

De taken van het projectmanagement moeten nog nader worden omschreven. In nauw overleg met 

de voorzitter en de Stuurgroep wordt besloten over de organisatorische invulling van het 

projectmanagement, na afweging van de verschillende opties. Van belang is hierbij samenwerking en 

synergie met AgriFood Capital aan te gaan. 

De voorzitter van de Stuurgroep heeft een doorslaggevende stem in de benoeming van het 

programmamanagement. 

4.4.2 Bijzondere expertise aanvullend benodigd 

Bijzondere expertise – nader te contracteren in overleg en samenwerking met AgriFood Capital - is 

met de kennis van nu benodigd op de volgende terreinen: 

• Subsidiemanagement (no cure, no pay); 

• HR-management:  

o excellent HR-beleid en instrumentarium;  

o strategische capaciteitsplanning personeel;  

o ontwikkeling arrangementen jonge medewerkers; 

• Communicatie op het vlak van:  

o vinden en binden jonge medewerkers;  

o promotie binnen en buiten regio;  

o info over proces en resultaten van Uitvoeringsagenda Innovatieve Hotspot; 
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• Projectontwikkeling wooncampus; 

• Gegevensverzameling, metingen en analyses. 

Op basis van nader omschreven opdrachten kunnen geïnteresseerde bureaus of personen hun 

belangstelling kenbaar maken. Er wordt in concurrentie geselecteerd. 

4.4.3 Bureauorganisatie 

Hierbij gaat het om een variatie aan onderdelen: secretariaat, huisvesting, kantoormiddelen, 

communicatie, administratie en accountant. Slim wordt gebruikt van in de regio bestaande 

faciliteiten, waardoor de kosten zo laag mogelijk kunnen blijven.  

4.4.4 Organisatorische aspecten 

Voor het welslagen zijn allerlei communicatiemomenten van belang van en voor de partijen die 

deelnemen aan de Uitvoeringsagenda. Dit varieert van grote bijeenkomsten en events  tot 

werkbezoeken en projectbesprekingen. Pro memorie zijn de uitvoeringskosten voor elk project in de 

uitvoeringsagenda. Elk project kent zijn eigen begroting en financiering en is als zodanig niet 

opgenomen in deze begroting.  

4.4.5. Innovatievouchers 

De rol en betekenis van innovatievouchers voor MKB-bedrijven of bedrijven in de primaire sector zijn 

groot. Op grond van ervaringsgegevens van dragers van reeds bestaande innovatiefondsen – 

specifiek de Rabobank en Ondernemerslift+ - blijkt het gebruik gering. Het is van belang te 

onderzoeken, welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. De Rabobank neemt hierin naar 

verwacht het initiatief. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan, dat de bestaande faciliteiten voldoende 

zijn om innovatie verder aan te jagen. Er wordt derhalve geen aanvullend budget geraamd in de 

kostenbegroting voor innovatievouchers. 

 

4.5 Begroting 2018 - 2020 

4.5.1. Professionele sturing en projectondersteuning vergt budget   

Professionele sturing en projectondersteuning voor de komende jaren zijn noodzakelijk om de 

ambities waar te maken. Dat gaat navenant gepaard met kosten. In overleg met de betrokken 

partijen (o.a. leden community fase opstellen Businessplan, Provincie Noord Brabant, AgriFood 

Capital, BOM) wordt de meerjarenbegroting opgesteld. Dekking wordt gezocht door middel van 

cofinanciering, zo breed mogelijk. 

4.5.2. Inbreng in natura door bedrijven, organisaties en gemeenten 

Uitgangspunt is dat voor de verwezenlijking van de Uitvoeringsagenda 2018 – 2020 de uren van 

bestuur, management en (project- en beleids)medewerkers van de deelnemende bedrijven (en hun 

overkoepelende verbanden), organisaties en (gezamenlijke) gemeenten in natura (“in kind”) worden 

ingebracht. Hun inzet wordt regulier geacht. Deze zijn daarom niet per activiteit en per afzonderlijke 

partij  gecalculeerd en worden ook niet vergoed vanuit de projectorganisatie. Evident is dat het 

gecumuleerd om duizenden uren per jaar gaat. 
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4.5.3 Concretisering van de begroting in de volgende fase 

Er is voor gekozen om in  deze fase allereerst de focus met name te richten op het verkrijgen van 

breed gedragen commitment op de inhoud van het Businessplan en de daarin opgenomen 

Uitvoeringsagenda. Hierbij wel aandacht te hebben voor de financiële aspecten. Na een GO op de 

inhoud wordt in de volgende fase de begroting nader geconcretiseerd. 

Bij de dekking wordt uitgegaan van een betekenisvolle bijdrage van wat gedefinieerd wordt als het 

“Provinciaal Consortium”. Dit is de concretisering van diens rol in en gewekte verwachtingen over de 

financiële facilitering  van de “versnellingsagenda” innovatie in de agrifood richting de Innovatieve 

Hotspots.  Met het “consortium” worden bedoeld AgriFood Capital, de Provincie Noord Brabant en 

de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. De bijdrage kan in natura (verzilverde uren ondersteuning) 

of in geld worden ingevuld.  Passend in de financieringsladder wordt primair het overleg 

aangeknoopt met AgriFood Capital om tot concrete afspraken te komen.  

 

Wanneer risico’s in het Businessplan moeten worden geduid, dan strekken deze zich – naast het 

benodigd inhoudelijk commitment van direct betrokkenen en stakeholders – ook uit tot de 

financiering ervan en de gedeelde verantwoordelijkheid daarin. Dus schouder aan schouder. 
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Hoofdstuk 5.  

Het spoorboek voor het vervolg  
 

Het Businessplan is door de Community vóór 1 april 2018 ter verdere besluitvorming aangeboden 

aan de Stuurgroep Samenwerking 5 Gemeenten Land van Cuijk (opdrachtgever). Per 1 april 2018 zijn 

daarmee de werkzaamheden van het huidige Programmabureau – na de opdrachtverlening d.d.  

20.09.17.– beëindigd. 

Alvorens feitelijk kan worden gestart met de verwezenlijking van de Uitvoeringsagenda dient eerst 

een aantal basisvoorwaarden te worden gerealiseerd. Het motto is: als we het goed willen doen, 

moeten we het goed organiseren (stuurgroep; onafhankelijk voorzitter; projectorganisatie e.d.). Dat 

betekent de grootst mogelijke terughoudendheid, ondanks de mogelijke neiging om bepaalde 

onderwerpen toch al tussentijds op te pakken.  

Uitgegaan wordt van de volgende fases: 

• fase van besluitvorming en “GO”-besluit; 

• constituerende fase; 

• fase van uitvoering. 

In de eerste twee fasen worden de werkzaamheden uitgevoerd door een nader aan te stellen 

kwartiermaker.  De kwartiermaker heeft allereerst de opdracht om het keuzeproces van focus in de 

innovatie-agenda van de grote industriële bedrijven te begeleiden. Tevens heeft hij de taak om de 

essentie van het Businessplan te presenteren aan de geledingen binnen de belangrijkste partijen, 

gericht op het verkrijgen van steun en finaal commitment. Daaruit moet scherp worden met welk 

lead de Hotspot zich naar buiten gaat presenteren.  Voorts  wordt de kwartiermaker ermee belast 

om  de structuur zoals in hoofdstuk 4 beschreven vorm te geven, de gewenste communicatie te 

verzorgen en de begroting op te stellen. 

De kwartiermaker rapporteert voortdurend aan en stemt over de voortgang af met de Stuurgroep 

Samenwerking Gemeenten Land van Cuijk, in het bijzonder de verantwoordelijke projectwethouders. 

Alle overige betrokken partijen worden mondeling of schriftelijk (nieuwsbrieven) periodiek 

geïnformeerd over de voortgang. 

In de volgende paragrafen wordt het proces- en tijdschema nader toegelicht. 

5.1 Fase van besluitvorming en “GO”-besluit 

 

April – mei 2018: 

• In april 2018 neemt de Stuurgroep een “GO”-besluit, inhoudende de instemming met het 

definitieve Businessplan; 
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• Tegelijkertijd doet de Stuurgroep een voorstel aan de belangrijkste spelers van de 

Community voor de aanstelling van een kwartiermaker en draagt zorg voor de benodigde 

middelen uitgaande van cofinanciering.  

• De kwartiermaker wordt belast met het doorlopen van de vervolgstappen, die aan het 

slot leiden tot de invulling van de bestuurlijke structuur en projectorganisatie. Deze 

wordt hierin ambtelijk ondersteund; 

• Belangrijk in deze fase het opstellen van een flyer / Powerpoint (vorm nader te bepalen) 

van het Businessplan en van een communicatieplan zodat verspreiding en presentatie 

aan o.a. de achterbannen van de leden van de community, netwerkorganisaties, MKB 

bedrijven kunnen  plaatsvinden. 

5.2 Constituerende fase: mei – juli 2018 
 

a. mei –juni:  

 

• Uitvoering communicatieplan; 

• Definitieve keuze voor inhoud van focus van de innovatie-agenda van de grote industriële 

bedrijven  en bijbehorende naamgeving voor profilering Hotspot naar buiten; 

• Formeel commitment met de inhoud en begroting (voor zover opportuun) van alle 

partijen, die deel hebben uitgemaakt van de Community; 

• Formeel commitment en begroting(voor zover opportuun) van de overige partijen, 

binnen of buiten de regio die betrokken zullen zijn bij de verdere organisatie en 

uitvoering van het Businessplan. Binnen de regio betreft het allereerst de partijen, die op 

enigerlei wijze vertegenwoordigd worden op het niveau van de Stuurgroep. AgriFood 

Capital, de Provincie en de BOM zijn vooral de partijen van buiten de regio. Met het 

(Bestuurlijk) Overleg Ecosysteem Innovatieve Hotspots Agrifood Noord Oost Brabant 

vindt nadere afstemming plaats; 

• Op 29 mei vindt een Themabijeenkomst Agrifood en Innovatie van de Industriële Kring 

Land van Cuijk en Maasduinen plaats. Toelichting op het businessplan wordt 

geagendeerd. Hiervoor worden de MKB bedrijven op de groslijst (bijlage 4) eveneens 

uitgenodigd en reacties gepeild c.q. aanvullende suggesties opgehaald. 

• Deze fase moet in juni leiden tot een definitief en formeel “GO” van alle partijen. 

 

b. juni – medio juli:  

 

• Installatie van de Stuurgroep Agrifood Land van Cuijk conform voorstel (zie hoofdstuk 4) 

en eerste bijeenkomst; 

• Startsein door de Stuurgroep voor proces van selectie en benoeming van de 

onafhankelijk voorzitter, tevens boegbeeld; 

• Opstellen publieke versie Businessplan (incl. focus en naam); 

• Tweede bijeenkomst Stuurgroep, waaronder de benoeming van de onafhankelijk 

voorzitter; 
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• Samenstelling van het Programmamanagement door Voorzitter Stuurgroep, ondersteund 

door de kwartiermaker en in overleg met de Stuurgroep en AgriFood Capital; 

• Einde aan constituerende fase en daarmee de beëindiging van werkzaamheden door de 

kwartiermaker. 

 

c. Medio juli – eind augustus:  

• zomerreces 

 

d. Augustus - September 

• Feestelijke bijeenkomst met “Agrifood Land van Cuijk in de Schijnwerpers”.  

Stakeholders van binnen en buiten de regio worden uitgenodigd (zoals gemeenteraden, 

Colleges B &W, ondernemers in het agrifoodcomplex, provinciale vertegenwoordigers – 

ook bestuurlijk - overige Innovatieve Hotspots Agrifood, Platform MooiMaasvallei). 

Eveneens wordt de pers uitgenodigd. Een publieke samenvatting van het Businessplan 

(inclusief focus en naam) wordt gepresenteerd en daarna breed verspreid; 

• Instelling van de projectcommunities, zoals genoemd in de Uitvoeringsagenda; 

• Elke projectcommunity stelt de inhoud en planning van hun initiatief of project definitief 

vast, eventueel aangevuld met suggesties voortkomend uit de Themabijeenkomst 

Agrifood & Innovatie d.d. 29 mei.. Tevens wijzen zij de trekker van hun community aan, 

die fungeert als projecteigenaar en contactpersoon; 

• Besluit van de Stuurgroep over de definitieve Uitvoeringsagenda, inclusief 

prioriteitsstelling; 

• Start uitvoering.  
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Bijlagen 
 

 



 

 

 

 

0    CONCEPT 2.0  - Businessplan Innovatieve Hotspot Land van Cuijk 

Bijlage 1:  

Programmabureau  & Community 

 

Programma Bureau 

Ton Kessels   Programmamanager  ton@kessels.org  06-31994113 

Sander Groenen  Lid programmabureau  sander@imagro.nl  06-20051434 

Marty van Esch   Lid programmabureau  marty.vanesch@cgm.nl  06-54974224 

Erwin van Bostelen Lid programmabureau  e.vanbostelen@boxmeer.nl 06-55734517 

 

Community 

Maarten Jilisen    gemeente Cuijk  

Peter Stevens    gemeente Boxmeer  

Martin van Collenburg  MSD Animal Health en voorzitter Industriële Kring Land van Cuijk en 

Maasduinen 

Anton de Weerd  Marel Poultry  en lid bestuur Industriële Kring Land van Cuijk en 

Maasduinen 

Leo den Hartog   Trouw Nutrition (Nutreco) 

Johan van Arendonk   Hendrix Genetics 

Fons Janssen    Danone Nutricia  

Peer van Summeren   ROC de Leijgraaf en lid bestuur AgriFood Capital 

Godfried Heijl    HAS 

Bouwien Janssen  Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 

Gerard Nabuurs   ZLTO 

 



  

                         Bijlage 2  

Agrifoodcomplex Land van Cuijk 



 

 



 

Bijlage 3 

Samenvattend overzicht van de 5 grote 

bedrijven agrifood Land van Cuijk 

Marel Poultry 

1. Historie 

In 1963 koopt Stork Brabant Textielmachines de Boxmeerse machinefabriek De Wiericke. Dit 

vormt het begin van de productie van machinale slachtlijnen. Jaap Schipper – werkzaam bij 

Stork Amsterdam – begint met een klein team (5) om te onderzoeken of de 

kippenslachtsector een interessante activiteit voor Stork NV kan worden. En dat blijkt in hoge 

mate het geval. In 1975 wordt Stork PMT (kippenslachtmachines) verzelfstandigd en in 1976 

neemt het bedrijf het Amerikaanse bedrijf Gamco over. Het gaat verder onder de naam Stork 

Gamco. In 2008 wordt het bedrijf overgenomen door Marel, eerst onder de merknamen: 

Marel en Stork Poultry. Later draagt het de naam: Marel Poultry. 

 

2. Zelfstandig bedrijf of onderdeel concern 

Marel Poultry valt onder het moederbedrijf Marel, gevestigd in Ijsland. Daarnaast heeft het 

concern 2 andere industrieën: Fish en Meat. Het concern heeft 5.000 medewerkers in dienst 

en de totale jaaromzet  bedraagt € 1 miljard. De directie van Marel Poultry is gevestigd in 

Boxmeer. 

 

3. Portfolio 

Het Boxmeerse bedrijf ontwikkelt en produceert in hoofdzaak slachtlijnen: van het 

aanvoeren van vogels tot het consumentgericht verpakte eindproducten,  inclusief de 

verderverwerking i.c. convenience producten. De portfolio varieert van de levering van 

compleet nieuwe fabrieken op maat van de klant (green fields) en systemen – opgebouwd uit 

standaard modules en stand alone machines – tot het leveren van onderdelen en 

onderhoudsservice over de hele wereld. Het is de value chain van: innovatie, verkoop, supply 

chain en service. 

In de fabrieken in Boxmeer en Dongen worden – onder de vlag van Marel Poultry - voor 90% 

machines voor pluimvee gebouwd en 10% voor rood vlees (Marel Meat). De jaaromzet van 

deze 2 Nederlandse vestigingen bedraagt € 600 mln. 

Duurzaamheid is het bedrijf op het lijf geschreven: recyclebare materialen, zuinig met 

energie en water, energieneutrale nieuwe gebouwen, uitstoot nihil. Bij de klant wordt een 

eindproduct geleverd, waarbij alle onderdelen van het dier voor consumptie gereed zijn. 

Circa 20 á 30% producten kunnen binnen de systemen worden verwaard. Er is derhalve 

vrijwel geen reststroom.  

 

  



 

4. Markt en marktpositie 

Marel Poultry opereert met haar systemen op de wereldmarkt, met Amerika en Europa als 

grootste markten en Azië als sterke groeimarkt. Het marktaandeel is meer dan 50% en 

daarmee is Marel Poultry wereldmarktleider.  

Vanuit Boxmeer worden 30 kantoren van Marel Poultry in de wereld aangestuurd, met 

aldaar verkoopteams, serviceafdelingen, productielocaties en engineering/R&D-teams. De 

locatie Boxmeer is de mothersite voor Marel Poultry: productielocatie voor – vooral 

complexe - kippenslachtsystemen met voorts als speerpunt: voortdurende innovatie 

(research, ontwikkeling en prototyping). Simpele producten gaan naar elders in de wereld.  

In Boxmeer wordt een lichte groei in de toekomst verwacht, maar niet zozeer gepaard gaand 

met groei in medewerkers maar vooral door automatisering en robotisering. Locatie 

Boxmeer moet de huidige omvang wel houden om een stabiele kennisorganisatie te blijven 

en de ruggegraatsfunctie voor Marel Poultry te vervullen. Voor Boxmeer worden de 

komende jaren geen grote wijzigingen verwacht in de portfolio. Het bedrijf ziet de toekomst 

met vertrouwen tegemoet: groeiende wereldconsumptie; voorsprong op de concurrentie; 

uitstekende performance Boxmeerse vestiging binnen concern Marel. 

 

5. Medewerkers  

In Boxmeer zijn in totaal 1.400 medewerkers werkzaam, de grootste locatie binnen het 

concern. Overwegend zijn de medewerkers woonachtig in Nederland en in het bijzonder in 

een cirkel rond Boxmeer. 

Circa 600 medewerkers (40%) heeft een HBO- of universitair niveau, 100 hiervan zijn 

specifiek werkzaam in de R&D. De overige 800 medewerkers hebben een MBO- of VMBO 

niveau. 

 

6. Samenwerking voor innovatie 

Intensief wordt samengewerkt met Wageningen Universiteit, die een extra impuls heeft 

gekregen door de bijzondere leerstoel voor Pluimvee- en Vleesverwerking en ingevuld door 

Prof. Shai Barbaut van Marel Poultry. Daarnaast met de Technische Universiteit Eindhoven 

voor High Tech, als ook met de Radboud Universiteit Nijmegen (diervriendelijke anesthesie).  

Marel Poultry heeft 150 patenten lopen en per jaar komen er ca 5 nieuwe bij. Het bedrijf 

heeft een roadmap voor innovatie voor de komende 5 jaar. Van subsidiemogelijkheden 

wordt goed gebruik gemaakt. 

Het hoofd R&D participeert in overleg met collega’s Trouw Nutrition, Hendrix Genetics en 

MSD Animal Health om mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken en verder te 

brengen, ondermeer inzake uitwisseling van big data. 

Vanuit de aard van de portfolio is er geen relatie met de primaire sector. 

 

MSD Animal Health 

1. Historie 

In 1940 richt Wim Hendrix uit Boxmeer (Wimke de Körver) – dierproducent en grondlegger 

van een imposant bedrijvencomplex – een eigen laboratorium op om dierenvaccins te 

ontwikkelen. In 1949 koopt hij Laboratoria Nobilis om nog betere vaccins tegen 



 

pluimveeziekten te ontwikkelen. In 1961 neemt AKZO/Organon Laboratoria Nobilis over en 

zet het in 1969 voort onder de naam Intervet. In 2007 wordt Organon Biosciences – 

waaronder Intervet – overgenomen door de international Schering Plough. Deze laatste 

wordt in 2011 gekocht door Merck (VS).  

 

2. Zelfstandig bedrijf of onderdeel concern 

MSD Animal Health (MSD AH) Boxmeer maakt onderdeel uit van de multinational Merck. 

Wereldwijd heeft Merck 68.000 medewerkers en een jaaromzet van bijna € 40 miljard. Actief 

is zij in meer dan 50 landen en op 150 markten. Merck heeft een humane en een veterinaire 

tak. Wereldwijd zijn er meerdere MSD AH-vestigingen. Boxmeer is hier 1 van.  

 

3. Portfolio 

MSD AH ontwikkelt en produceert veterinaire geneesmiddelen en vaccins. En dit voor zowel 

gezelschapsdieren (honden, katten en paarden) als landbouwdieren (herkauwers, varkens, 

pluimvee en kweekvis). Wereldwijd worden ca. 1.100 producten geproduceerd en verkocht. 

De portfolio in Boxmeer zal in essentie niet wijzigen. 

Op het terrein van duurzaamheid ziet het bedrijf kansen voor samenwerking met de overige 

grote bedrijven in de regio. 

 

4. Markt en marktpositie 

MSD AH is wereldwijd nummer 2 in genees- en gezondheidsmiddelen  voor dieren.  

Binnen het MSD AH-concern is de vestiging Boxmeer het Centre of Excellence en ook de 

grootste productielocatie. De impact van de locatie Boxmeer voor MSD AH wereldwijd en 

Merck concern is zeer groot vanwege haar winstgevendheid. Zij is wel steeds in concurrentie 

met andere sites van MSD AH. De sterke positie van het complex in  Boxmeer vertaalt zich tin 

de grote investeringen in nieuwe gebouwen en infrastructuur de voorbije jaren en ook in de 

komende 3 jaar (€ 250 miljoen). 

 

5. Medewerkers 

In totaal zijn op het complex Boxmeer ca. 1.900 medewerkers werkzaam, waarvan 1.450 

vast, 300 tijdelijk en 150 door uitbestede diensten. In de komende jaren wordt een groei 

verwacht van 150 medewerkers. De medewerkers zijn nagenoeg geheel afkomstig van 

Nederland en voor het overgrote deel in Noord Limburg, Noord Oost Brabant en regio 

Nijmegen. 

Van de vaste medewerkers hebben zijn er ca. 700 (40%) van HBO- of Universitair niveau. Het 

aantal hoogopgeleiden neemt verder toe. De overige medewerkers hebben overwegend een 

MBO-niveau. Het beëindigen van samenwerking met ROC De Leijgraaf inzake een 

laboratoriumopleiding op de campus van MSD AH – als gevolg van uitbreiding van de plant – 

wordt bijzonder jammer gevonden. 

 

6. Samenwerking voor innovatie 

Op de site van Boxmeer wordt meer gedaan aan innovatie dan de overige vestigingen van 

MSD AH. Ondermeer de toediening van vaccins en het terugbrengen van dierenproeven zijn 

hierin belangrijke items. Samenwerking vindt toenemend plaats met MSD Oss, gericht op 

synergievoordelen tussen humane en diergeneeskunde. Met de Technische Universiteit 



 

Eindhoven en andere kenniscentra wordt meer samengewerkt dan met Wageningen 

Universiteit.  

Er is geen integraal beleid inzake verwerving van externe subsidies en ziet kansen voor 

samenwerking in de regio.  

Het Hoofd R&D werkt samen met de collega’s van Marel Poultry, Hendrix Genetics en Trouw 

Nutrition om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken en verder te brengen.  

 

Hendrix Genetics 

1. Historie 

Het bedrijf is in 1959 ontstaan uit het vooroorlogse familiebedrijf in Ospel (Peel) van eerst 

een boerderij en later kuikenbroederij. In 1991 stapt Hendrix Poultry Breeders – met als 

eigenaar Thijs Hendrix - in de fokkerij door de overname van Bovans. In 1998 gaat het een 

joint venture aan met de legkippenfokkerij van Nutreco (Boxmeer) en vestigt zich in dat jaar 

met zijn hoofdkantoor in Villa de Körver te Boxmeer. In 2005 wordt Hendrix Genetics 

opgericht. Dit valt samen met de overname van de legkippenfokkerij van Euribrid  van 

Nutreco en van de overname van ISA, het Franse Institut de Sélection Animale. 

In 2007 worden de overige onderdelen van de fokkerijtak van Nutreco (Euribrid) door 

Hendrix Genetics overgenomen. 

 

2. Zelfstandig bedrijf of onderdeel concern 

Hendrix Genetics is een zelfstandig bedrijf en zijn hoofdkantoor is gevestigd in Boxmeer. 

De omzet wereldwijd bedraagt nu € 450 miljoen en ingezet wordt op verdubbeling. 

Wereldwijd heeft Hendrix Genetics 3.000 medewerkers, waarvan alleen al 1.000 in Frankrijk.  

 

 

3. Portfolio 

Het fokken van pluimvee – kip, kalkoen en traditioneel pluimvee – betreft 70% en het fokken 

van varkens, vis en garnalen betreft 30% van de portfolio. De groei zit in de varkens- en 

vissector. Het fokken van de beste rassen op fokbedrijven - verspreid over de gehele wereld 

– en het leveren van fokmateriaal aan gebruikers zijn samenvattend de corebusiness van 

Hendrix Genetics. Voor het fokken van betere rassen is veel R&D noodzakelijk. 

Het bedrijf stelt op het terrein van duurzaamheid ambitieuze doelen: dierenwelzijn, verlaging 

antibiotica voor de gezondheid van mens en dier en een schoner milieu i.c. verlaging van de 

footprint. Toenemende vraag is er naar goede smaak en vlees met minder vet.  

De portfolio zal de komende jaren geen wijziging ondergaan. 

 

4. Markt en marktpositie 

Hendrix Genetics opereert op de wereldmarkt, met bedrijven in 24 landen. Op de markt van 

pluimvee zijn er 2 wereldspelers, die elkaar in evenwicht houden. Hendrix Genetics neemt 

dus ex aequo plaats 1 in. Anders gezegd: circa 50% van de kippeneieren en van de kalkoenen 

in de wereld hebben hun genetische oorsprong in een van de vele stallen van Hendrix 

Genetics. Hier ligt niet een verdere groei in het verschiet. Op de wereldmarkt van fokken van 



 

varkens, kweekzalm en garnalen ligt dit nu voor elk op ca. 10 á 20% en hier wordt ingezet op 

verdere groei. 

  

5. Medewerkers 

In het Land van Cuijk zijn 150 mensen werkzaam, verdeeld over het hoofdkantoor in 

Boxmeer en over de basisfokkerijen in Siebengewald en Landhorst en de boerderij in 

Boxmeer.  

In totaal 90 medewerkers hebben een HBO (30) – of Universitair (60) niveau. De 60 

medewerkers op MBO-niveau zijn vooral werkzaam in de fokkerijen en boerderij 

De medewerkers zijn voor 45%  woonachtig in het Land van Cuijk en Maasduinen, de overige 

komen uit een bredere cirkel daaromheen. Enkele komen uit het buitenland. 

 

6. Samenwerking voor innovatie 

Innovatie van Hendrix Genetics is verdeeld over onderzoekscentra in Frankrijk, Canada en 

Nederland. In totaal 270 R&D-medewerkers verrichten in deze centra onderzoek naar 

verbetering van de foklijnen. Zij worden aangestuurd vanuit de R&D-afdeling in het 

hoofdkantoor in Boxmeer. 

Hendrix Genetics heeft een beperkt aantal patenten. 

De fokkerij kan bijdragen aan verbetering in duurzaamheid, maar niet alleen. Door de inzet 

van veel kanten waaronder de fokkerij van Hendrix Genetics (genetische interventie) is 

bijvoorbeeld bereikt, dat het grootste deel van de legkippen geen snavelbehandeling meer 

hoeft te ondergaan.  

Het Hoofd R&D werkt samen met de collega’s van Marel Poultry, MSD Animal Health en 

Trouw Nutrition om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken en verder te 

brengen. Meer dataverzameling en delen van big data zijn noodzakelijk voor verdere 

innovatie. 

Hendrix Genetics en Trouw Nutrition opteren voor een nauwere samenwerking op de 

proefboerderij voor varkens van Trouw in Boxmeer. De proefboerderij wordt jaarlijks door  

duizenden – veelal buitenlandse – gasten bezocht. 

Hendrix Genetics werkt op het terrein van R&D daarnaast intensief samen met Cobb in 

Boxmeer, wereldspeler op het terrein van vleeskuikens. Ook met Kipser, een pluimveebedrijf 

met focus op innovatie in Venray, werkt Hendrix Genetics nauw samen. Dit is vooral gericht 

op de bouw van nieuwe stalconcepten. 

Hendrix Genetics heeft de ambitie om agrifood te verbinden met technologie en dat naar de 

laatste stand van de wetenschap. Hierin past de uitstekende relatie met Wageningen 

Universiteit. Tot voor 2 jaar geleden was Johan van Arendonk, directeur R&D Hendrix 

Genetics, daaraan verbonden als hoogleraar met als aandachtsgebied fokkerij en als decaan 

van de faculteit. Daarnaast zijn er goede connecties met de Technische Universiteit 

Eindhoven (robotisering en geavanceerde data analyse) en met de Technische Universiteit 

Delft (synthetische biologie).  

In de werving van subsidies en fondsen is Hendrix Genetics actief en succesvol. De aansluiting 

bij regionale subsidiemogelijkheden kan beter. 

 



 

Trouw Nutrition 

1. Historie 

In de vooroorlogse periode start Wim Hendrix (1896 – 1965) de handel in onder meer granen 

en zaden. Dat groeit in die periode uit tot de start van voederproductie met in 1939 al 100 

werknemers. In de periode 1961 – 1979 bouwt Hendix’ Voeders veevoederfabrieken en voert 

acquisitie uit naar slachterijen, fokkerijen en fabrieken in binnen- en buitenland. In 1975 gaat 

Hendrix’ Voeders op in BP Nutrition. In 1994 wordt Nutreco gevormd, met in 1997 een 

beursgang. In 2015 wordt Nutreco eigendom van SHV, van het multinationale familiebedrijf 

Fenterer van Vlissingen. 

 

2. Zelfstandig bedrijf of onderdeel concern 

De vestiging Trouw Nutrition in Boxmeer maakt deel van de Nutreco-company. Deze 

company heeft een leidende positie in de wereld van diervoeding en visvoer. Nutreco heeft 

in totaal 13.000 medewerkers, met 100 productiebedrijven in 35 landen en sales in 100 

landen. De jaaromzet bedraagt € 5,6 miljard. Het hoofdkantoor van Nutreco is verplaatst 

van Boxmeer naar Amersfoort (clustering van alle medewerkers die wereldwijd werken). 

Eigenaar SHV is een Nederlands familiebedrijf, dat sterk inzet op een lange termijn beleid en 

duurzaamheid en HR-beleid hoog in het vaandel heeft staan. 

 

3. Portfolio 

Nutreco wil wereldleider zijn in het leveren van innovatieve en duurzame 

voedingsoplossingen voor landbouwhuisdieren en vis. Haar waarden zijn: deskundig, 

zorgzaam en samenwerkend, met innovatie als centrale waarde.  

Nutreco heeft 2 merken: Trouw Nutrition (diervoeding) en Skretting (visvoer). Behalve in 

Spanje vindt er geen productie meer plaats van vlees of vis.  

Trouw Nutrition richt zich op de voeding van landbouwhuisdieren: varkens, pluimvee en 

runderen. En meer specifiek op precisie voeding, op voeding van jonge dieren (biggen, 

kalveren en kuikens) en op voeding en gezondheid van dieren. Het voer moet gezondheid 

ondersteunend zijn en er wordt daarom – naast de bestaande premixen – steeds meer 

gebruik gemaakt van gezondheid ondersteunende additieven. De premixen, concentraten en 

additieven worden met grondstoffen tot compleet voer gemaakt. Nu en nog meer in de 

toekomst wordt er naar de behoefte van het dier gevoerd en op dat niveau gemonitord. Dat 

stelt hoge eisen aan de technologie inzake stalinrichting, infrastructuur en IT. Op reductie 

van antibiotica wordt zwaar ingezet en hierin zijn al heel grote stappen gezet: < 99,5% in het 

onderzoekscentrum Halfweg in St. Anthonis. Nutreco/Trouw Nutrition wil nadrukkelijk 

wereldspeler blijven in de waardeketen en hierin waar mogelijk ook de regie voeren, met 

name op het gebied van innovatie. In de portfolio wordt de komende jaren geen wijziging 

verwacht.  

De toekomst wordt gezien in duurzaamheid en innovatie. De Nutreco-company heeft deze 

hoog in het vaandel staan en volledig ingevlochten in missie, beleid en organisatie. 

 

4. Markt en markpositie 

Trouw neemt op de wereldmarkt plaats 2 in wat betreft diervoeding en plaats 1 in Europa op 

het terrein van premixen. De impact van het Boxmeerse innovatiecentrum op de producten, 



 

markt en omzet van Nutreco is zeer groot. In visvoer (zalm) is Skretting overigens de 

onbetwiste wereldleider. 

 

5. Medewerkers 

In totaal werken er bij Trouw Nutrition in het Land van Cuijk 300 medewerkers. Daarvan zijn 

er 50 als onderzoeker werkzaam op de R&D-afdeling; zij zijn overwegend academisch 

geschoold met veelal PhD. Men scout de talenten wereldwijd op de universiteiten en leidt 

hen verder op bij R&D. De overige medewerkers – van veelal MBO-niveau – zijn werkzaam 

op de proefboerderijen in Boxmeer voor runderen (A73) en in St. Anthonis voor varkens 

(Halfweg) en op het research laboratorium in Boxmeer. 

De 50 onderzoekers komen uit 13 landen en de voertaal is Engels. Zij wonen overwegend in 

Nijmegen of Wageningen. De overige medewerkers komen grosso modo uit de regio. 

 

6. Samenwerking voor innovatie 

De DNA van innovatie-aanpak is kennis ontwikkelen en vermarkten in combinatie met 

producten. 

De huidige R&D binnen Trouw Nutrition is deels gevestigd in het Land van Cuijk, deels in 

landen als Canada en Spanje met validatiecentra in China, Thailand en Brazilië. 

De locatie Boxmeer richt zich onder andere op R&D en dat met name in de hoek van 

ingrediënten voor voer van varkens en runderen. Het innovatiecentrum voor kip is in Spanje 

gevestigd. Vanuit Boxmeer worden de 5 R&D-afdelingen van Trouw Nutrition wereldwijd 

aangestuurd, onder leiding van Leo den Hartog. Met meer dan 50 onderzoeksinstituten 

wordt intensief samengewerkt. In Boxmeer is naast R&D ook IT, Financiën, Masterlab, Hifeed 

en Afrika (export) gevestigd.  

Er wordt gewerkt met patenten en registraties. 

Jaarlijks worden door Trouw Nutrition in het Land van Cuijk grote events georganiseerd, met 

meer dan 5.000 bezoekers uit de gehele wereld.  

Met Wageningen Universiteit bestaat een sterke band, mede blijkend uit het bijzonder 

hoogleraarschap van Leo den Hartog. Met andere universiteiten in o.a. Europa, Amerika, 

China, Thailand, Brazilië en Australië bestaan eveneens uitstekende contacten. 

Met de hoofden R&D van Marel Poultry, MSD Animal Health en Hendrix Genetics is een 

overleg opgestart om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken en verder te 

brengen. Tezamen wordt ook de band met Wageningen Universiteit inniger. Toenemend 

intensief is de samenwerking van Trouw Nutrition met Hendrix Genetics, in de keten van 

fokken en voer. 

Binnen de R&D in Boxmeer zijn 2 medewerkers werkzaam voor verwerving van subsidies en 

fondsen; dit verloopt bijzonder succesvol. Voor zover nodig vindt het bedrijf andere spelers 

in het Land van Cuijk gemakkelijk voor participatie in aanvragen. 

  



 

Danone Nutricia 

1. Historie 

In 1916 wordt de Cuijksche Melkproductenfabriek opgericht en gaat per 1918 Lacto heten. In 

1924 neemt Nutricia (Zoetermeer) Lacto over. Nutricia is in 1901 opgericht en voortgekomen 

uit een initiatief van Martinus van der Hagen, die in 1896 de eerste fabriek voor substituten 

voor borstvoeding opzet. In 1946 ontstaat Nutricia Research, een belangrijke stap voor de 

ontwikkeling en voor de explosieve groei van babyvoeding. In 1998 gaan Nutricia, Milupa en 

Cow & Gate samen onder de naam Numico verder om vervolgens in 2007 te worden 

overgenomen door Danone.  

 

2. Zelfstandig bedrijf of onderdeel concern 

De vestiging van Nutricia in Cuijk maakt deel uit van de “Specialized Nutrition” – divisie, 1 van 

de 4 divisies van Danone. De centrale missie is: One Planet, One Health. Wereldwijd heeft 

Danone 190 fabrieken, 95.000 medewerkers en een jaaromzet van € 23 miljard.   

De divisie voor babyvoeding “Specialized Nutrition” heeft een jaaromzet van € 7 miljard.  

 

3. Portfolio 

“Specialized Nutrition” –divisie is een grote familie van merken baby- en peutermelk- en 

kindervoeding. Zij richt zich op de leeftijd van – 9 mnd tot 2 jaar oftewel de eerste 1.000 

dagen. De overtuiging is, dat wat jij doet en eet in de eerste 1.000 dagen het verschil maakt 

voor de rest van je leven. 

De portfolio bestaat voor 86% uit baby- en peutermelkproducten, ter ondersteuning van 

moeders en hun baby/kind. Ook zijn er speciale producten zoals voor prematuren en 

baby’s/kinderen met allergieën. De overige 14% bestaat uit voedingsproducten. In het 

position paper uit 2016 verwoordt de company in voeding en gezondheid een aantal 

beloftes. Zo volgt zij de WHO-code, waaruit voortvloeit dat de producten aanvullend zijn op 

en zo dicht mogelijk in de buurt komen van borstvoeding. Co-creatie met allerlei partners is 

een vanzelfsprekendheid. Zij verklaart de research-data publiekelijk te delen. En zij wil 

tegemoet komen aan de behoeften en mogelijkheden van mensen met een laag inkomen. 

Educatie – gericht op een gezonde leefstijl - is een belangrijke pijler in de strategie. En de 

realisatie van de beloftes begint bij de eigen medewerkers van Danone.  

Bovenaan staan hoge standaarden voor kwaliteit en voedselveiligheid, mede gezien de 

kwetsbare gebruikers. 

De Research & Development van de babyvoedings- divisie is geconcentreerd in Utrecht 

(Hoofdvestiging) en in Singapore (Satellietvestiging). Tezamen gaat het om 600 

medewerkers. De drijfveer is om wetenschap en kennis naar het vroege leven te brengen. In 

Nederland heeft Danone een aantal bijzondere leerstoelen gevestigd: Universiteit Utrecht, 

UVA, Wageningen Universiteit en de RUG. 

 

Vanaf de 70-er jaren wordt de technologie in de vestiging Cuijk steeds gemoderniseerd met 

eerst 2 Niro-drogers (1974) en vervolgens hydrolisatie- en ultra filtratieprocessing (1992) met 

in 2007 de start van een premixlijn en geavanceerde verpakkingslijnen. Het verpakken van 

babyproducten is om reden van risico op contaminatie bijzonder ingewikkeld. 



 

Welbewust heeft Danone gekozen voor volledige nieuwbouw van de fabriek in Cuijk 

(Bedrijventerrein Laarakker in Haps). De fabriek wordt technologisch naar de state of the art 

gebouwd en de hoogste eisen van duurzaamheid worden in acht genomen; (- 25% 

energieverbruik, bijna halvering van CO2-uitstoot (ambitie naar CO₂ neutraal en – 25% 

waterverbruik. Toegewerkt wordt in de toekomst naar gebruik van biogas en biomassa. De 

duurzaamheidsaanpak in Cuijk van Danone Nutricia is innovatief en in meerdere opzichten 

een voorbeeld voor andere bedrijven. 

Duurzaamheid staat zeer hoog in het vaandel van de company, naast het bereiken van een 

goede balans tussen sociaal en economie. Danone neemt deel aan de Sustainability Index 

Wordwide, diverse duurzaamheidsindexen wereldwijd en de ambities om hierin verder te 

excelleren zijn groot. 

 

4. Markt en markpositie 

De Specialized Nutrition-divisie is een wereldspeler en de vestiging in Cuijk maakt daar 

onderdeel van uit.  

De Europese markt is belangrijk voor Danone. Een belangrijke groeimarkt is de Chinese 

markt. Het imago van de Nederlandse babyvoeding is daar bijzonder sterk.  

 

5. Medewerkers 

In de vestiging Cuijk zijn nu 380 medewerkers werkzaam; er wordt gewerkt in 5 ploegen. Bij 

de fasegewijze ingebruikname van de nieuwe fabriek in Haps per 2018/2019 zal het aantal 

medewerkers toenemen tot 500. Ongeveer 50% van hen is van MBO-niveau in techniek en 

processing, de overige 50% van HBO-of universitair niveau.  

Voldoende en goed geschoold personeel is een strategische succesfactor. Het bedrijf 

oriënteert zich op dat vlak op Technopromo in Cuijk (beroepsoriëntatie groep 7 en 8 

basisscholen). De komst van de Laboratoriumschool naar Cuijk – door ROC De Leijgraaf -  is 

tevens aanleiding om hieraan de MBO-opleiding voor procesengineering te verbinden. Het 

nieuwe laboratorium zal voldoen aan de meest moderne eisen en zal tevens een functie voor 

onderzoek krijgen voor andere vestigingen van Danone. 

 

6. Samenwerking voor innovatie 

In Cuijk vindt geen productinnovatie plaats. Dit is geconcentreerd in Utrecht en Singapore. 

Wel is er innovatie en ontwikkeling op het terrein van veiligheid, duurzaamheid, circulaire 

economie, sociaal beleid en een slimme inrichting van de interne bedrijfsprocessen. Een 

gebied om te delen met andere grote bedrijven in het Land van Cuijk en ook in de overige 

Innovatieve Hotspots. 

 



Bijlage 4 

MKB bedrijven Innovatieve Hotspot AgriFood Land van Cuijk 
 

Binnen het Agrifoodcomplex Land van Cuijk zijn honderden bedrijven gevestigd. 

Onderstaand betreft een niet limitatieve lijst van ca. 50 bedrijven welke momenteel in beeld zijn 

i.h.k.v. van het opstellen van het Businessplan voor de Innovatieve Hotspot AgriFood LVC 

Verdere verdieping en uitbouw van de betrokken bedrijven (als onderdeel van de totale community) 

is een van de doelstellingen vanuit het businessplan. 

 

Naam Vestigingsplaats Omschrijving Website 

Mola 
Beugen 

(Sterckwijck) 

Producent ongebakken, diepgevroren bladerdeegproducten voor bakkerijen en bakeoff-afdelingen 

van retailers. 
http://www.mola.nl/ 

Elpress Boxmeer Producent op het gebied van industriële hygiëne. Focus ligt op het leveren van reinigingssystemen. https://www.elpress.nl/ 

Globemilk Boxmeer 
Levert kwalitatief hoogwaardige (melk)producten en diensten die op een duurzame manier bijdragen 

aan de wereldvoedselvoorziening. 
https://www.globemilk.nl/nl/home 

Champfood / BWG Vierlingsbeek 
Producent, leverancier en distributeur van ChampFood (een natuurlijk en organisch bijvoedmiddel 

voor champignons, voor de champignon industrie (wereldwijd). 
http://www.champfood.com/nl/ 

Aquaponics / Blue 

Acres / Duurzame kost 
Vortum-Mullem 

Bouwt, ontwerp en levert aquaponicssystemen (een systeem dat hydrocultuur (planten kweken op 

water) en aquacultuur ( waterdieren kweken) combineert in een ecologisch evenwicht) voor 

particulieren,  bedrijfsleven en onderwijs. De vissen en schaaldieren leveren de nodige 

voedingsstoffen voor de plantengroei en de plantenwortels filteren het water voor de vissen. Teelt 

wordt vermarkt. 

http://www.blueacres.nl/ 

Vivara / CJ Wildbird Vierlingsbeek Europees marktleider op het gebied van natuurbeschermingsproducten.  https://www.vivara.nl/ 

TopEggs Overloon Pluiveebedrijf. Produceert eieren en eigen voer (gesloten bedrijf)  

Havens Diervoeders Maashees Produceert dierenvoer wereldwijd. Produceert tevens bijvoeding voor de champignonmest. https://www.havens.nl/ 

ITB Companies  

Climate Solutions 
Boxmeer 

Levert complete klimaatconcepten en kunststof producten voor ventilatie en energiebesparing. 

Uitgebreid assortiment van producten voor ventilatie en energiebesparing in stallen en kassen.  
https://www.itbclimate.com/ 

Innotherm Rijkevoort 

Biedt complete oplossingen op het gebied van bodemenergie en hemelwater infiltratiesystemen. 

InnoTherm ontwerpt en realiseert complete warmtepomp installaties voor woningen en 

utiliteitsgebouwen van de bron tot en met de warmtepomp.  

http://www.innotherm.nl/ 

Cobbs Europe Boxmeer 

Europees dochterbedrijf van Cobb-Vantress, Inc., speler in de vleeskuikenfokkerij wereldwijd. Het 

bedrijf heeft als missie door innovatieve research en technologie wereldwijd eiwit beschikbaar te 

maken op een betaalbare, gezonde en duurzame wijze. 

http://www.cobb-vantress.com/ 

SSEB 

(Smart Solutions 

Engineering Boxmeer) 

Boxmeer Ingenieursbureau en producent. O.a. werkzaam in agri.  https://www.sseb.eu/ 



Stevens Sambeek Duurzame fruitteler, voornamelijk gericht op appels. Tevens winkel met streekproducten  

Cornelissen Rijkevoort Innovatieve varkenshouder.  

Poultry Consult 

Boxmeer  
Boxmeer 

Dierenarts met als specialiteit "kip". Reist al 30 jaar "over de wereld" om de kipproductie gezond te 

maken. Docent aan de Universiteit van Utrecht en college Barneveld. 
http://www.poultryconsult.com/en/ 

Brabant Meat Katwijk Gespecialiseerd in de verwerking van verse kipproducten. Klanten in Ned, UK, Dtls en Belgie. www.brabantmeat.nl 

Aviko Katwijk Producent van aardappelproducten voor de professionele markt (b2b) www.aviko.nl 

Teeuwissen Katwijk Verzameling en verwerking van vleesbijproducten en verwaarding ervan www.teeuwissen.nl 

FLM Food Ingredients Katwijk Levert wereldwijd hoogwaardige championproducten voor de voedingsindustrie en foodservice www.flm-foodingredients.com 

Tema Fine Foods Katwijk Importeur en groothandel van Arabische en mediterane voedselproducten www.temafinefoods.com 

Horticoop Katwijk 
Innovatieve, moderne substraatfabriek voor mixen grondsoorten voor kwekers en afvullen 

eindproducten 
https://www.horticoop.nl/ 

Swinkels Snackery & 

Backery 
Cuijk Producent van bladerdeegproducten (zoet en hartig) www.snackerybackery.nl 

JuiceHouse Cuijk Blenden, crushen, co-packing, opslag van vruchtensappen, www.juicehouse.com 

Henry Scheiner Animal 

Health 
Cuijk Groothandel voor dierenartsen (geneesmiddelen, diervoeding, instrumentarium, praktijkinrichting) www.henrischeinvet.nl 

Joannusmolen Cuijk Producent van biologische producten (babyvoeding, vegatarische mixen, bakmixen, ontbijt) www.joannusmolen.com 

Concepts for Health Cuijk Producent / ontwikkelaar van gezonde plantaardige producten oa. Lijnzaad www.ooomega.eu 

Renske Natural Petfood Cuijk Producent van diervoeding en voedingssupplementen voor hond en kat www.renske.com 

Kappers Foods Cuijk Internationale groothandel en handelspartner in vleesproducten www.kappersfoods.com 

Blokland Coldstores Cuijk Full-service koelvrieshuis, value added logistics. (AGF, vlees, sappen, ijs, snacks) http://www.bloklandcoldstores.com/ 

Banketfabriek Gebr. 

Van Rooij /  

Van Rooij Pastry 

Mill Producent van bladerdeegproducten www.vanrooypastry.nl 

LaVie Catering Cuijk 
Vanuit haar keukens in Cuijk verzorgt zij in heel Nederland diners, recepties, feestavonden, gala’s en 

dergelijke. 
www.laviecatering.nl 

Florius Cuijk 

Leveren een breed scala aan verse bloemen die zijn geteeld uit de grote hooglanden van Kenia en 

Ethiopië. Deze bloemen worden geteeld met hoge standaarden van methoden en procedures die ze 

altijd vers, gezond en langer laten duren dan andere bloemen. 

http://floriusflowers.com/ 

Kwaliflex Wanroij 

Wil voorzien in de behoefte van een betrouwbare partner in food- en drank recycling, waarin zij hun 

klant op maat bedienen met duurzame oplossingen en services. Het is hun doelstelling is om tot 

partnership te komen, waarbij leveranciers gebruik kunnen maken van hun netwerk en expertise. 

http://www.kwaliflex.nl/ 

Zomerdam Product 

Identificatie   
Velp 

Gespecialiseerd in etiketteersystemen en print- en aanbrengsystemen. Daarnaast ook systemen zoals 

controlewegers, uitprijssystemen, metaal- en röntgendetectoren. 
www.zomerdam.nl 

Jarco Yami Pets Ledeacker Producent van hondenvoeding en kattenvoeding. https://www.yamipets.nl/ 

Duynie Ingredients Nijmegen 
Duynie Ingredients – met op dit moment een vestiging in Nijmegen – verwerkt co-producten uit de 

levensmiddelenindustrie tot ingrediënten voor de productie van (huis)dierenvoeding. 
https://www.duynie-ingredients.com/ 

Nabuurs Logistics Haps 
Logistieke dienstverlener. Nabuurs is gespecialiseerd in de logistiek van Fast Moving Consumer 

Goods. Ze werken voornamelijk samen met grote producenten in de foodsector. 
http://www.nabuurs.eu/ 



Orangeworks (voorheen 

Staalwerk Mill B.V.) 
Mill 

Engineer en bouwer procesinstallaties voor zowel Nederlandse als tal van buitenlandse 

opdrachtgevers. 
http://www.orangeworksnl.com/ 

Bio Energie Centrale 

Cuijk 
Cuijk Een energiecentrale die op lokale biomassa werkt. http://beccuijk.nl/ 

Van Berkel Logistics Katwijk Fullservice logistiek dienstverlener. Eigenaar van de container terminal Cuijk http://www.vanberkellogistics.eu/ 

Transportbedrijf J.M. 

Coenen Boxmeer B.V. 
Boxmeer Verzorgt koel- en vriestransport in de Benelux en Duitsland. http://coenenboxmeer.nl/ 

Verdijk Logistics 

Boxmeer B.V. 
Boxmeer Gespecialiseerd in opslag en distributie van farma- en healthcare producten https://www.vts.nl/ 

Bergholtz Enzo  Sambeek Lunchroom, promotor van streekproducten. http://www.bergholtz.nl/ 

Boomkwekerij Ebben Cuijk Producent van bomen en andere beplanting voor de realisatie van groenprojecten. https://www.ebben.nl/nl/ 

Gebr. Laarakkers 

Asbestverwijdering B.V. 
Sambeek Aannemer van sloopwerken. https://laarakkers.nl/ 

Bowit Petproducts Overloon Vervaardiging van voeders voor huisdieren. http://www.bowit.nl/ 

Creamy Creation Rijkevoort 
Onder de merknaam Creamy Creation biedt FrieslandCampina de wereldwijde drankenindustrie 

mixbare en kant-en-klare geëmulgeerde drinks, op zuivel-, soja- of kokosbasis met en zonder alcohol.  
https://www.creamy-creation.com/ 

Zuivelboerderij de 

Romkan B.V. 
Overloon Produceert ijs uit boerenmelk.  

Handelskwekerij Johan 

Hermanussen 
Maashees O.a. teelt, in- en verkoop van bomen.  

Boomkwekerij Vink  Beugen Kassenteelt van vooral kamerplanten en daarnaast actief met duurzame kassenteelt. http://boomkwekerijvink.jouwweb.nl/ 

V.O.F. Jansen 

Bronbemaling 
Boxmeer 

Levert grondwatertechniek in al haar facetten. Het bronbemalingsbedrijf met diverse boortechnieken 

en verzorgt bronbemalingen en grondboringen voor meerdere doeleinden.  

Compagnon Innotherm 

http://www.jansenbronbemaling.nl/ 

Komptech Sambeek Levert en installeert hoogwaardige systemen voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij. http://www.komptech.nl/ 

Henra Aanhangwagens Overloon Productie van aanhangwagens tot 3500kg. http://www.henra.nl/ 

Cybox Boxmeer Maakt onder andere websites en webwinkels. https://www.cybox.nl/ 

Stallion Automatisering Boxmeer 
Levert hard- en softwareproducten en zijn gespecialiseerd in het aanleggen en opzetten van digitale 

netwerken. https://www.stallion.nl/ 

Meilink Boxmeer Specialist in het verpakken en transporteren van industriële kapitaalgoederen http://www.meilink.eu/ 

 



 

Bijlage 5 

Subsidieregelingen en fondsen 

 

1. COSME  

Regeling richt zich op de ontwikkeling van bedrijven, specifiek op het MKB, en beoogt: 

• versterking van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de EU-ondernemingen, 

in het bijzonder van kleine en middelgrote ondernemingen 

• aanmoediging van een ondernemerscultuur 

De specifieke doelen van het subsidieprogramma zijn: 

- verbetering van de toegang van mkb-bedrijven tot financiering (via het Europees 

investeringsfonds EIF) in de vorm van:  

o een eigen vermogen faciliteit voor groei-investeringen (Equity Facility for Growth; 

EFG) 

o een leenfaciliteit (Loan Guarantee Facility; LGF) 

- verbetering van de toegang tot de markten in het bijzonder in de EU, maar ook op mondiaal 

niveau en de rest van de wereld 

- verbetering van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid 

van de ondernemingen in de EU met name MKB-ondernemingen, waaronder in de 

toeristische sector 

- bevordering van ondernemerschap en van ondernemerschapscultuur 

Meer informatie: https://erac.nl/regelingen/cosme  

 

2. Europese Investeringsbank (EIB)  

De Europese Investeringsbank (EIB) is het instituut voor lange termijn financiering van de Europese 

Unie (EU). De dienstverlening van de Europese Investeringsbank (EIB) bestaat uit leningverstrekking, 

'blending' (samenvoeging van EU-subsidies met EIB-financiering) en advisering.  

Voorbeelden van producten zijn: 

• leningen (aan bedrijven en instellingen) 

• technische assistentie 

• garanties 

• venture capital 

• microfinanciering 

Meer informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl) 

 

3. Europees Investeringsfonds (EIF) 

Het andere onderdeel van de EIB-groep is het Europees Investeringsfonds (EIF). Dit fonds verleent 

risicokapitaal ter ondersteuning van investeringen in eigen middelen van het mkb in EU-lidstaten, 

kandidaat-lidstaten en ontwikkelingslanden. Hiervoor heeft het EIF 2 instrumenten: 

• Venture capital instrument: het EIF investeert in venture capital fondsen die het mkb 

ondersteunen. 

• Garantie-instrument: het EIF staat garant voor financiële instellingen die kredieten verlenen 

aan mkb-bedrijven. 

Bedrijven kunnen zelf projecten uitvoeren en leningen aanvragen bij de EIB. Maar ze kunnen ook 

meedingen naar aanbestedingen die voortkomen uit projecten van anderen. De EIF-instrumenten 

zijn beschikbaar via de EIF-intermediairs. 



 

Meer informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl) 

 

4. Horizon 2020  

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te 

stimuleren. Het totaalbudget voor de periode 2014-2020 is ongeveer €80 miljard . 

Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en 

innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentie 

vermogen van Europa vergroten. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de academische wereld 

uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa 

spelen. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame 

energie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is nationaal contactpunt (NCP) voor dit 

programma. 

Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in 

internationaal verband kan deelnemen alsmede individuele onderzoekers. 

Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke 

onderzoekers de mogelijkheid op: 

• financiering van een innovatief project 

• het aantrekken of behouden van onderzoekers 

• het versterken van hun internationale netwerk 

• het opdoen van nieuwe kennis en expertise 

De Europese Commissie (EC) heeft de Horizon 2020 werkprogramma’s voor 2018-2020 gepubliceerd 

op hun website. Meer informatie is verkrijgbaar bij team IRIS bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland. 

 

5. Structuurfondsen (ESIF) 

Met geld uit de structuurfondsen tracht de Europese Unie de welvaartsverschillen tussen de regio's 

en tussen de lidstaten onderling te verkleinen. De EU heeft drie structuurfondsen: 

- Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): dit fonds financiert de ontwikkeling en 

structurele aanpassingen van Europese regio's op het gebied van concurrentiekracht en 

werkgelegenheid. Het EFRO draagt in de periode 2014-2020 bij aan vier prioriteiten: innovatie en 

onderzoek, digitale agenda, steun voor het mkb en de koolstofarme economie. 

Een belangrijke voorwaarde is dat dit bedrag door de Nederlandse overheid of private bedrijven 

wordt verdubbeld.  

- Europees Sociaal Fonds (ESF): dit fonds stelt geld ter beschikking voor (beroeps)opleidingen en 

initiatieven die de werkgelegenheid bevorderen 

Het ESF heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken. Hierbij 

wordt nationaal beleid ondersteund bij: het bereiken van volledige werkgelegenheid, het verbeteren 

van de arbeidskwaliteit, het bevorderen van integratie van de beroepsbevolking en het verkleinen 

van de verschillen in werkgelegenheid tussen Europese regio's. Ten minste 3 miljard euro uit het 

fonds naar het Jongeren werkgelegenheid initiatief. Het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) coördineert de besteding van het geld uit het ESF in Nederland. Hiervoor is 

het Agentschap SZWi opgericht. 

- Cohesiefonds: dit fonds is speciaal bedoeld ter ondersteuning van de armste Europese regio's. Het 

Cohesiefonds verstrekt financiering op de volgende gebieden: trans-Europese vervoersnetwerken 

(wegen, spoorwegen, waterwegen, havens, luchthavens, navigatiesystemen, overslaginstallaties en 

pijpleidingen voor producten) en het milieu (hieronder vallen ook energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energiebronnen) 

Voor meer informatie structuurfondsen@minez.nl  of bellen met (070) 379 61 44 of (070) 379 68 49. 



 

 

6. Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EASI) 

Het doel is bevordering van een hoog niveau van hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, het 

waarborgen van toereikende en behoorlijke sociale bescherming, de bestrijding van armoede en 

sociale uitsluiting en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.  

Het subsidieprogramma bestaat uit drie pijlers: Progress, EURES, Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij het DG Sociale Zaken, 

werkgelegenheid en inclusie dan wel het DG Justitie. 

 

7. Stimuleringsregelingen Ministerie van Economische Zaken 

De overheid stimuleert innovatie, onder andere met de volgende regelingen: 

• DGGF voor start-ups: Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) helpt Nederlandse start-ups die 

zaken willen doen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. DGGF voor start-ups 

financiert een groot deel van de plannen. 

• Vroege fase financiering (VFF):: Overbrugt van de financieringsbehoefte van idee naar proof 

of concept tot aan de vervolginvestering.  

• Innovatiekrediet: Financiering van risicovolle technische of klinische ontwikkelprojecten.  

• WBSO: fiscale regeling voor research en development. Korting op de loonbelasting i.r.t. R&D 

activiteiten binnen het bedrijf. 

• Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT): In de vroege fase van innovatieve 

ontwikkeling zijn er subsidies voor bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken, samenwerking 

of het inkopen van kennis.  

 

8. Programma OPZuid  

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidie 

programma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn 

innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name 

gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheden. Voor het speerpunt innovatiebevordering focust het OPZuid zich op 

crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met 

nationale  topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en 

maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme energie ligt de nadruk op slimme uitrol in de 

bebouwde omgeving. 

Stimulus Programmamanagement voert Europese, nationale en regionale subsidieprogramma's uit in 

Zuid-Nederland en Vlaanderen. Stimulus adviseert en faciliteert projectaanvragers en -uitvoerders en 

controleert de voortgang en rechtmatigheid van de subsidieprojecten. Meer informatie via 040 

2370100 of per mail info@stimulus.nl . 

 

9. POP3 Brabant 

De provincie Noord-Brabant, Europa en de waterschappen investeren met het Europese Plattelands 

Ontwikkelingsprogramma (POP3 Brabant) € 100 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland in 

Brabant. De subsidie is voor agrariërs, waterschappen en samenwerkingsprojecten met 

kennisinstellingen.  

Het programma is gericht op de landbouw met de daarmee verbonden thema’s zoals innovatie 

agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling. Het subsidieprogramma POP3 Brabant 

loopt tot en met 2020 en de uitvoering ervan ligt vooral bij de provincies. Met de Europese subsidies 

van POP3 verdubbelt de provincie Brabant de financiële inzet voor haar eigen beleidsprogramma’s 



 

en die van de waterschappen waarmee zij afspraken heeft gemaakt. Het subsidiekader voor het 

inrichten van deze openstellingen wordt gevormd door de volgende maatregelen:  

1. Trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten;  

2. Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;  

3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van 

jonge landbouwers (<40);  

4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied 

van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid;  

5. Investeringen niet gericht op het productieproces maar ter verbetering van biodiversiteit, 

natuur, landschap en hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS);  

6. Investeringen niet gericht op het productieproces maar op waterdoelen;  

7. Samenwerking in het kader van European Innovatie Partnerschap (EIP);  

8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen gebied rond de N69);  

9. Agrarisch Natuurbeheer. 

 

10. Energiefonds Brabant 

Energiefonds Brabant is opgericht, op initiatief van de Provincie Noord-Brabant, om bij te dragen aan 

de verduurzaming van de energievoorziening. Het fonds doet dat met investeringen in het 

risicokapitaal (eigen vermogen en achtergestelde leningen) tot een maximum van 25% van het 

benodigde kapitaal. Daarnaast draagt het investeringsteam bij aan de structurering van het project 

en zet haar netwerk in ten behoeve van de realisatie. Voor deze aanpak is schaalgrootte 

noodzakelijk; het fonds richt zich daarom allereerst op grote projecten (zoals windparken of 

geothermie). Om ook kleine projecten te ondersteunen werkt het fonds mee aan het opzetten en 

financieren van partnerships, waarmee een grote hoeveelheid kleinschalige projecten gerealiseerd 

worden. Deze kleine projecten ondersteunt Energiefonds Brabant dus niet rechtstreeks, maar via 

partnerships met een specifieke doelstelling, zoals zonnepanelen op sociale huurwoningen of 

energiebesparing voor MKB-bedrijven. 

 

11. Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 

Met deze regeling wil de provincie Noord-Brabant een aantal doelstellingen uit het Economisch 

Programma Brabant 2020 realiseren. Binnen de regeling kunnen er subsidies worden aangevraagd 

voor onder meer de volgende activiteiten: 

• Versterking agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant. E&I fonds stimuleert innovatie in 

Noordoost-Brabant door innovatieve projecten met potentie voor de regio financieel te 

ondersteunen. Rechtspersonen of samenwerkingsverbanden kunnen voor projecten die 

zorgen voor met name versterking van de agrifood sector een subsidie ontvangen. De 

projecten zijn gericht op de sectoren voeding en gezondheid, duurzame technologie, 

biobased economy of keteninnovatie. Enkele belangrijke voorwaarden voor 

subsidieverlening zijn: het project is gericht en komt ten goede aan MKB-ondernemingen, 

het project bevindt zich in de start- of experimentele fase en het project heeft een 

aantoonbaar regionaal effect. 

• Kredietunies. Coöperaties met als doel kredietverstrekking door ondernemers aan 

ondernemers (kredietunies), kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten voor het 

versterken van hun marktpositie naar zowel kredietgevers als kredietnemers, het versterken 

van de capaciteit en kwaliteit van kredietbeoordeling en de professionalisering van de 

organisatie. De provincie wil innovatie door MKB-bedrijven stimuleren. Die MKB-bedrijven 

hebben moeite om bij de banken financiering tot € 250.000 te krijgen. Kredietunies voorzien 



 

in dit financieringsknelpunt door kredieten te verstrekken aan ondernemers, door 

ondernemers. De provincie ondersteunt de start-activiteiten van kredietunies in de vorm van 

een (renteloze achtergestelde) lening. 

• Green Deal: zonnecel-systeem technologie. Projecten voor het installeren van innovatieve 

zonnecel-systeem technologie komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. 

Ondernemers kunnen voor innovatieve zonne-energieprojecten een subsidie in de vorm van 

een garantstelling ontvangen. Rechtspersonen of een samenwerkingsverband van 

rechtspersonen kunnen subsidie krijgen voor projecten die zich richten op het installeren van 

innovatieve zonneceltechnologie. De subsidie wordt verleend in de vorm van een 

garantstelling. 

• Green Deal: warmtenetten. Rechtspersonen kunnen een subsidie in de vorm van een 

geldlening aanvragen voor projecten die zich richten op het aanleggen of uitbreiden van een 

warmtenet voor restwarmte.  De provincie wil het gebruik van restwarmte stimuleren. Om 

het voor de markt makkelijker te maken om daarvoor netwerken aan te leggen kunnen 

rechtspersonen daarvoor een subsidie in de vorm van een geldlening krijgen. 

• Green Deal: biobased economy – campusfaciliteiten. Subsidie kan worden verstrekt voor 

projecten gericht op het ontwikkelen of doorontwikkelen van campussen. Rechtspersonen 

en een samenwerkingsverband van rechtspersonen kunnen de subsidie aanvragen. De 

subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening. 

 

12. CrossRoads2 

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het 

heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke 

innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-

Brabant en Limburg). Het project richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch 

haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO/MKB-

bedrijven. CrossRoads2 stimuleert innovatie met een 

grensoverschrijdende                                                           meerwaarde door middel van: Matchmaking, 

Subsidie voor haalbaarheidsstudies en Subsidie voor innovatieprojecten. 

 

13. Food2020 

In het programma FOOD2020 worden kleine en middelgrote ondernemingen in hun innovatieproces 

ondersteund, contacten met kennisinstellingen opgebouwd en kunnen nieuwe producten worden 

ontwikkelt. FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op het jaar 

2020. FOOD2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en 

praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven 

te stimuleren. 

 

14. Rabo F&A Innovatiefonds 

Het Rabo F&A Innovatiefonds is een risicokapitaal investeringsplatform, onderdeel van Rabo Private 

Equity, waarmee in bedrijven in de seed- of start-upfase wordt geïnvesteerd. De focus ligt op 

innovatieve bedrijven over de gehele food & agri (F&A)-keten met een geografische focus op West-

Europa en Noord-Amerika. 

 

15. Crowdfunding 

Via het crowdfunding platforms krijgen mkb agrifood ondernemers een centraal podium op internet 

om investeerders aan te spreken om financieel te participeren in hun plannen, mits duurzaam, te 

verwezenlijken.  
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A. Research & development en innovatie in 

hoofdletters geschreven 
 

1. Samenwerken binnen de horizontale keten van de 

wereldbedrijven 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

De grote agrifood-bedrijven – Marel Poultry, MSD Animal Health, Hendrix Genetics en Trouw 

Nutrition (Nutreco) - zijn zich elk bewust van hun herkomst, die direct of indirect terugvoert tot 

“Wimke de Körver” uit Boxmeer. Wim Hendrix begon in de eerste helft van de 20
e
 eeuw aan een 

uniek levenswerk en werd de founder van een keten van bedrijvigheid in primair de pluimveesector. 

Door een proces van fusies en overnames - vooral na WOII en tot nu toe - zijn de bedrijven uit elkaar 

gegroeid. Deels houdt dit verband met het gegeven, dat 3 van de 5 bedrijven  een plant zijn 

geworden van een buitenlands bedrijf, met het hoofdkantoor ook daar. 

 

Eerst in de recente jaren zijn initiatieven ontstaan, die de bedrijven weer bijeen hebben gebracht. De 

stolling daarvan is de publicatie eind 2016 van het boek “De kracht van Boxmeer”, het verhaal van 

een indrukwekkende concentratie van wereldspelers. Er is belangstelling ontstaan voor nieuwe 

ontmoetingen, maar dan op de inhoud rond vooral de kip. Dit bindt hen nu vooral. De managers R & 

D van de 4 bedrijven komen met enige regelmaat bijeen. Zij kiezen ervoor om eerst het laaghangend 

fruit te plukken. De focus ligt op het toegankelijk maken  van “big data” en werken aan een 

antibioticavrije kip. Op bilateraal niveau bestaat ook samenwerking , zoals tussen Nutreco en Hendrix 

Genetics inzake varkens.  

Ontdekt is dat er in gezamenlijkheid nog een wereld is te winnen door samen op te trekken. 

 

Een broedende kip moet je niet storen, zo luidt de uitspraak en meer dan toepasselijk gezien het 

onderwerp. De bedrijven willen hun gedeelde ambities en feitelijke samenwerking rond R & D wel 

naar buiten toe kenbaar maken. 

Op geleide van de kennis en ervaring – op zowel de inhoud als proces - daarmee opgedaan, hebben 

de bedrijven het voornemen om ook op andere terreinen binnen het domein van R&D samenwerking 

aan te gaan. De overtuiging heerst, dat  samenwerking positief  is voor de doorontwikkeling en 

toekomst van elk der bedrijven afzonderlijk: 1 + 1 = 3. 
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Ook andere onderwerpen lenen zich voor kennisuitwisseling en samenwerking, zoals op het vlak van 

inrichting bedrijfsprocessen en logistiek, veiligheid, duurzaamheid en circulaire economie. Het delen 

van een hoge standaard van HR-beleid is opgenomen in initiatief 7, hieronder. 

 

Beoogd RESULTAAT 

De bedrijven beschrijven de lopende samenwerking op het terrein van het delen van “big data”, 

alsmede de actuele samenwerking bi- of trilateraal. Uiterlijk in 2019 zijn deze vruchten van het 

samen optrekken tot wasdom gebracht of gerealiseerd. Op geleide van de opgedane kennis en 

ervaringen worden in 2018 de contouren getrokken voor nieuwe onderwerpen van samenwerking 

binnen het R&D-domein. De focus ligt op het delen van reeds bestaande toepassingen in de 

individuele bedrijven, die interessant zijn voor de ander.  Hierin wordt tevens de vraag betrokken, of 

en zo ja hoe Danone Nutricia en Teeuwissen deelnemer worden van deze horizontale keten. 

 

Community 

De R & D- managers van Marel Poultry, MSD Animal Health, Hendrix Genetics en Trouw Nutrition 

(Nutreco). Mogelijk op enig moment tevens die van Danone Nutricia en Teeuwissen. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Kennisinstellingen op HBO – en Universitair niveau: HAS, Wageningen Universiteit, Technische 

Universiteiten Eindhoven, Delft en Twente en de Radbouduniversiteit Nijmegen.  

 

Wanneer resultaten OPLEVEREN 

2018 en 2019 

 

Trekker community 

?? 

 

2. Virtueel kenniscentrum  van kennisinstellingen en 

(wereld)bedrijven tezamen 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

In het vorige projectinitiatief (1.1.) is ingegaan op de  R & D binnen en tussen de 4 bedrijven Marel 

Poultry, MSD Animal Health, Hendrix Genetics en Trouw Nutrition (Nutreco). Primair wordt die in 

deze “besloten” omgeving van het eigen bedrijf vormgegeven. Veelvuldig wordt hierbij door elk 

samenwerking opgezocht met kennisinstellingen van buiten, zoals hogescholen en universiteiten in 

Nederland en daarbuiten. In die samenwerking zijn de vraag en oogmerken van de bedrijven zelf 

leidend. Fundamentele en toegepaste wetenschap van de kennisinstellingen wordt verbonden met 

de omgeving van vooral toegepaste innovatie binnen de grote bedrijven.  
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In dat verband kunnen overstijgende problemen als het “wooden breath syndroom” bij kippen 

worden opgepakt. De ambitie om een antibioticavrije kip  te produceren kan eveneens onderwerp 

van samenwerking zijn. 

 

Een georganiseerd kader voor innovatie  

Het is wenselijk en kansrijk, dat de grote bedrijven én de kennisinstellingen tezamen  een 

kenniscentrum oprichten. Het kenniscentrum is virtueel, dat wil zeggen dat er in het Land van Cuijk 

geen nieuw gebouw komt. Stenen zijn er inmiddels genoeg. Het gaat om samenwerken, ontmoeten 

en delen en dat kan op allerlei plekken. 

 

Een 10-jaars programma met roadmaps, waaronder het gebruik van elkaars “werkplaatsen” voor 

research en eerste toepassing 

Dit kenniscentrum stelt een 10-jaars programma met roadmaps op, waarin wederzijdse vragen, 

gedeelde belangen en na te streven doelen worden ingebracht. Het domein van samenwerking sluit 

aan bij die van het recente gepresenteerde Institute for Advanced Agrifood Innovations Brabant. Het 

gaat in beide contexten om betrouwbare, transparante en duurzame productie van voedsel en een 

gebalanceerde en duurzame consumptie van gezond en veilig voedsel. Innovatief, klimaatadaptief, 

circulair, gezond en duurzaam - ingebed in haar omgeving en in de maatschappij - zijn hierbij 

kernwoorden. 

Voor het behalen van de symbiose en synergie dienen de bedrijven – als “werkplaats en ontwerplek” 

- voor toepassing van de ontwikkelde kennis in een proefomgeving vanuit de kennisinstellingen.  De 

hightech-faciliteiten binnen universiteiten en hoge scholen (chemische laboratoria, rekencentra, ICT, 

skillslab e.d.) dienen op hun beurt als ontwerpplek voor de bedrijven. Kenniswerkers over en weer 

ontmoeten elkaar voortdurend.  

 

Een onderzoeks- en onderwijsprogramma dat nauw aansluit bij de bedrijven 

Onderdeel van de roadmaps van het 10-jarig programma van het virtueel kenniscentrum zou een 

meerjarig onderzoeks- en opleidingsprogramma moeten zijn, dat ingebed is in de infrastructuur van 

de betrokken universiteiten en hoge scholen. Hier horen (bijzondere) leerstoelen, promotieplaatsen 

bij. Ook lectoraten aan bijvoorbeeld de HAS maken hier deel van uit. In het onderzoeksprogramma 

participeren tevens studenten. Een goed voorbeeld is de recent ingestelde bijzondere leerstoel 

Poultry- en Meatprocessing aan de Wageningen Universiteit, ingevuld door Prof. Shai Barbut van 

Marel Poultry. Overigens zijn de verantwoordelijkheden voor R&D binnen Trouw Nutricion en 

Hendrix Genetics via een (bijzonder) hoogleraarschap verbonden of verbonden geweest met de 

Wageningen Universiteit.  

De beoogde samenwerking is voorts de treeplank voor het onderwijs aan studenten. Dit kan in de 

vorm van  aanschouwelijk onderwijs op locatie van de bedrijven, door het lopen van een stage of 

door de bedrijven te betrekken bij de afstudeerscriptie. Dit gebeurt reeds, maar vraagt om 

intensivering. Tevens is het kenniscentrum de plek om nieuwe studierichtingen of onderwijsmodules 

te ontwikkelen. 
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ScienceBattle: promovendi presenteren hun onderzoek en de zaal is de jury 

De onderwerpen, die de revue passeren tijdens de voorbije ScienceBattle – bijeenkomsten, zijn heel 

breed. In het licht van de bevordering van de innovatie in de agricultuur van het Land van Cuijk mag 

van de grote agrifood-bedrijven worden gevraagd, dat zij hier actief op inhaken: door in elk geval 

eigen kenniswerkers te stimuleren tot en hen te faciliteren in promotie-onderzoeken. En vervolgens 

kunnen zij hen aanmoedigen om deel te nemen aan de ScienceBattle. Zo nodig faciliteren zij hen in 

presentatietechnieken e.d. Een deelnemer en zeker een winnaar van een ScienceBattle kan intern in 

het zonnetje worden gezet: door het intern vieren van de prestatie, aandacht in het bedrijfsblad en 

het faciliteren in een studiereis o.i.d.  

 

Ieder groot bedrijf schept een intern klimaat en bijbehorende voorwaarden voor een jaarlijks te 

omschrijven cohort binnen hun groep van high potentials met het doel om te promoveren 

(organisatorisch, financieel, publicitair e.d.). Vervolgens bevorderen zij de deelname aan de regionale 

ScienceBattle en bieden zij hiervoor faciliteiten. 

 

Startups en spinnouts, mogelijk gemaakt door een regionaal investeringsfonds  

Het kenniscentrum is primair input voor innovaties binnen de bestaande bedrijven op het niveau van 

of de procesinrichting (inclusief de materiele voorwaarden, als gebouwen en techniek) of hun 

product. Het kan tevens de broedplaats worden voor startups/spinnouts en op die wijze leiden tot 

nieuwe bedrijvigheid met bijbehorende innovatie. Een investeringsfonds – financieel gevoed door de 

grote bedrijven, overheden, Rabobank en private investeerders – kan de weg banen voor 

concretisering van kansrijke ideeën.  

 

Een virtueel kenniscentrum op de schaal van Land van Cuijk óf van Brabant 

Het is in dit verband zondermeer interessant om de ontwikkeling te volgen van  de mogelijke 

oprichting  van het Institute for Advanced Innovations Agrifood  (IAIA) in Brabant. Het initiatief staat 

nog in de kinderschoenen. De gedachten gaan uit naar een consortium, waarbij onder meer de 4 

Boxmeerse grote bedrijven zijn betrokken, naast de ZLTO, HAS, Wageningen Universiteit en 

Technische Universiteit Eindhoven. Het meest interessant zijn het gezamenlijk researchprogramma 

en de fieldlabs. Gedacht wordt aan een 10-jarig programma, waarvoor eenmalig € 20 miljoen en 

jaarlijks € 13 miljoen benodigd zijn. De dekking zou neerkomen op cofinanciering door de overheid, 

subsidieregelingen/2
e
 geldstroom nationaal en internationaal, het bedrijfsleven en onderwijs. Het 

IAIA moet eraan bijdragen, dat de Provincie Noord Brabant:  

• (inter)nationaal koploper wordt in innovatie in agrifood; 

• gezien wordt als de agrifood proeftuin van Nederland; 

• voor de verbinding tussen de WUR en Brabantse topinstituten zorgt; 
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• als een magneet werkt voor (inter)nationale bedrijven en kennispartijen voor vestiging; 

• werkgelegenheid en toegevoegde waarde creëert in de gehele agrifood keten. 

 

Beoogd RESULTAAT 

Een nadere verkenning van de ambitie van de meest betrokken spelers - grote bedrijven en 

kennisinstellingen (universiteiten en hoge scholen) – inzake de oprichting van het virtueel 

kenniscentrum in onze eigen regio. Tevens hierbij de vraag betrekken of dooracceleren – als dit er op 

enig moment van komt – naar het provinciale IAIA i.o. de kansen voor het boeken van 

daadwerkelijke resultaten in het Land van Cuijk vergroot en versnelt. Deze verkenning moet de basis 

bieden voor een concreet 10-jaarsprogramma met roadmaps voor gedeelde research en eerste 

toepassing, voor een verbonden onderzoeks- en onderwijsprogramma en voor startups inclusief een 

investeringsfonds. Het bevorderen van meer promovendi binnen de bedrijven wordt hierin 

meegenomen. 

 

COMMUNITY 

Marel Poutry, MSD AH, Hendrix Genetics, Trouw Nutrition (Nutreco) en Danone Nutricia, alsmede de 

HAS, HAN, Wageningen Universiteit en Technische Universiteit Eindhoven.  

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Provincie Noord Brabant, Agrifood Capital en Rabobank. 

 

Wanneer resultaten OPLEVEREN 

De verkenning vindt in de eerste helft van 2018 plaats. Deze dient als basis voor de oprichting van 

een virtueel kenniscentrum met programma. 

 

TREKKER COMMUNITY 

??? 
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3. Kennisvergroting over én ontmoeten en verbinden door MKB-

bedrijven onderling 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

De vraag kan gesteld worden of wellicht geldt “onbekend maakt onbemind”. Geconstateerd wordt 

dat samenwerking gericht op het primaire bedrijfsproces op de schaal van het Land van Cuijk slechts 

beperkt plaatsvindt. Dit is niet alleen zo bij de grote bedrijven, maar ook bij het MKB. Dit terwijl 

gedacht kan worden dat het geheel meer moeten kunnen zijn dan de som der delen. Voorbeelden 

zijn ook aanwezig waarbij na kennismaking samenwerking binnen het Land van Cuijk tot stand is 

gekomen wat geleid heeft tot innovatieve oplossingen. Ontmoeten en kennisdeling zijn de 

belangrijkste elementen om te starten. Door kennisdeling ontstaan nieuwe verbindingen en kansen 

op nieuwe business, met name voor MKB. 

 

Verdieping Agrofoodcomplex 

De informatie, die is verkregen uit de interviews met een 10-tal MKB-bedrijven, is van grote 

betekenis gebleken voor kennisontwikkeling over dit onderdeel van het agrifoodcomplex. Het is 

wenselijk om alle 50 bedrijven te interviewen en het beeld hiervan op een aantrekkelijke wijze en in 

brede kring te ontsluiten. Hiermee vindt een verdere verdieping van het agrofoodcomplex van het 

Land van Cuijk plaats met specifieke informatie over de aanwezige agrofood bedrijven in de regio. Dit 

lijst van 50 betreft geen limitatieve lijst. 

 

(ontbijt-)bijeenkomsten 

Voorgesteld wordt om onder de vlag van de Industriële Kring (vanuit de themagroep Agro, Techniek 

en Innovatie) in samenspraak met de Ondernemers boost van de Rabobank (ontbijt-) sessies te 

organiseren waarbij periodiek met name MKB bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. 

Kennisuitwisseling kan (onder het genot van een ontbijt ) plaatsvinden en kansen voor samenwerking 

en synergie kunnen worden verkend.   

De gelegenheid wordt geboden voor ontmoeting en gerichte kennismaking tussen de MKB-bedrijven. 

Dit moet leiden tot versterking van de individuele bedrijven en ook tot innovaties, mogelijk in 

verbinding met elkaar als ook van hen met de grote bedrijven. Deze laatste verbinding lijkt 

momenteel zwak, terwijl deze nieuwe kansen zou kunnen bieden. Gekozen kan worden voor 

ontbijtsessies om de agendadruk zoveel mogelijk te beperken. Ook een kijkje “achter de voordeur” 

van de bedrijven kan een bijdrage leveren aan de kennisdeling.  
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Beoogd RESULTAAT 

• Verdiepte inzichten in het agrofoodcomplex Land van Cuijk. 

• Vanuit gerichte kennismaking en verdieping zoeken naar potentiële versterking van het gehele 

agrifoodcomplex en nieuwe innovaties.  

• Uit de onderlinge contacten van met name de MKB-bedrijven kunnen ook ambassadeurs 

opstaan, die door promotie e.d. de basis kunnen leggen voor verdere groei en 

aantrekkingskracht van de regio. Gezocht wordt naar regionaal gevestigde ambassadeurs die 

actief zijn op het mondiale speelveld van AgfiFood. Vanuit de verdiepte kennis van hetgeen de 

regio te bieden heeft kunnen zij dit ook zo uitdragen en daarmee de aantrekkingskracht van de 

regio vergroten. 

 

Community 

Vertegenwoordigers gemeenten LvC,  

Themagroep “Agro, Food en Innovatie” Industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen en 

vertegenwoordiger Rabobank (vanuit programma Ondernemersboost@Rabobank). 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

MKB bedrijven, grote industrie, Ondernemerslift+,  Nestwerk,  Young Talent Group en AFC. 

 

Wanneer resultaten OPLEVEREN 

Op 29 mei 2018 staat een bijeenkomst Agri Food en Innovatie gepland. Wellicht kan dit eventueel als 

aftrap dienen voor de organisatie van de ontbijtsessie. Eind van het jaar een evaluatie van wat de 

resultaten vanuit de eerste sessies zijn.   

 

Trekker community 

? 

 

4. Samenwerking in werving van subsidies, fondsen en creatieve 

financiering door derden 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

De bedrijven maken wisselend gebruik van de mogelijkheid om subsidies, fondsen en andere 

financiering (zoals private banking en crowdfunding) - nationaal of internationaal - te verwerven. De 

druk daarop is bij de grote bedrijven soms minder groot, omdat de financiële voorwaarden intern 

voorhanden zijn om projecten met het karakter van R & D en Innovatie op eigen kracht te realiseren. 

Bij MKB bedrijven ontbreekt veelal de capaciteit om daar gericht op in te zetten. Niettemin is de 

behoefte opgetekend hiervan meer werk te maken. Dan is er de vraag om dit binnen het bedrijf zelf 

vorm te geven door ofwel een eigen subsidiebureau ofwel de inschakeling van een gespecialiseerd 
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extern bureau/specialist. Hoe dan ook is subsidiologie in de meest brede zin van het woord een vak 

en vraagt deze om veel kennis over en relaties met deze zeer specifieke markt. Door samenwerking 

kan de weg naar een groter gebruik van financiële bronnen worden bewandeld. Daarin wordt 

concreet gedacht aan de regionale en provinciale bronnen, zoals van Agrifood Capital, Brabantse 

Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de Provincie Noord Brabant. In bijlage 6 is een eerste overzicht 

van potentieel interessante subsidiemogelijkheden opgenomen. 

 

Beoogd RESULTAAT 

Een verkennend onderzoek – in samenwerking met de  bedrijven - naar een groter aandeel in te 

verkrijgen subsidies, fondsen en andere creatieve financieringsbronnen bij met name de Provincie 

Noord Brabant, Agrifood Capital en de BOM. 

 

COMMUNITY 

Themagroep “Agro, Food en Innovatie” Industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen, 

vertegenwoordigers van de 5 grote bedrijven en afvaardiging van de MKB bedrijven. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Overige MKB-bedrijven. Agrifood Capital, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Provincie Noord 

Brabant, Ondernemerslift+ en Rabobank LvCMD.  

 

WANNEER resultaten OPLEVEREN 

2018. 

 

TREKKER COMMUNITY 

??? 

 

5. Bredere benutting door bedrijven van instrument 

“kennisabonnement” bij kennisinstellingen 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

Op individuele schaal zijn er goede ervaringen opgedaan met een zogenaamd “kennisabonnement”. 

Dit instrument biedt vooral MKB-bedrijven de mogelijkheid om laagdrempelig een vraag te 

deponeren bij één van de betrokken kennisinstellingen.  Met de HAN, HAS maar ook de WUR en  TUE 

wordt in beeld gebracht welke vormen van kennisabonnementen zij momenteel aanbieden en op 

welke wijze het gebruik daarvan door de (vooral MKB) bedrijven kan worden geoptimaliseerd. 

Daarbij wordt bezien hoe het kennisabonnement nog beter kan worden toegesneden op de vragen 

uit het agrifoodcomplex en de kennisabonnementen optimaal ontsloten kunnen worden. Inzet is 

door een laagdrempeligere ontsluiting van het kennisnetwerk te creëren te komen tot vergroting van 
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de innovatiekracht van de (MKB-)bedrijven. Hiertoe worden bedrijven gestimuleerd een 

kennisabonnement af te sluiten. 

 

Beoogd RESULTAAT 

Als eindresultaat is beoogd een grotere innovatiekracht van (MKB-)bedrijven te bewerkstelligen. Dit 

door: 

• Inzicht in mogelijke vormen van een kennis abonnementen van de diverse kennisinstellingen 

(o.a. HAN, HAS maar ook de WUR en  TUE).  

• Betere aansluiting van kennisabonnementen op vragen agrifoodcomplex.  

• Meer afgesloten kennisabonnementen. 

. 

Community 

Themagroep AgroFood en Innovatie Industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

MKB bedrijven actief binnen AgriFood, de kennisinstellingen, Ondernemerslift+ 

 

Wanneer resultaten OPLEVEREN 

2018 

 

Trekker community 

? 

 

6. Stimulering van jong talent tot deelname in innovatie 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan meer jong talent, de regio ook. Ervaren professionals en 

managers uit het bedrijfsleven hebben met regelmaat behoefte aan een frisse blik van buiten. 

Jongeren – nog studerend, afgestuurd of net met een baan - zijn op hun beurt op zoek naar relevante 

werkervaring. Het binden en boeien van jonge mensen om in MooiMaasvallei te werken en ook te 

wonen is een belangrijke nevendoelstelling. 

 

Dit komt bijvoorbeeld samen in de projecten van Otherwyse. Young professionals en wijze, grijze en 

ervaren koppen gaan met een korte doorlooptijd aan de slag in opdracht van een bedrijf of 

organisatie. Een concreet probleem of uitdaging wordt verkend, geanalyseerd en vervolgens van 

toepasbare frisse voorstellen voorzien. Ook  Wonderlab Eindhoven past hierin. Onder andere 

Wonderlab begeleidt mensen met ideeën om een concreet product te maken met techniek als 

middel en om deze vervolgens als startup op de markt te zetten (geen apps of websites). Tenslotte 
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kan de Young Talent Group Land van Cuijk en Maasduinen worden “ingevlogen” voor vernieuwende 

ideeën.  

 

De (grote) bedrijven zouden zich – in het kielzog van Marel Poultry als eerste opdrachtgever voor 

Otherwyse – jaarlijks kunnen verplichten tot minimaal 1 opdracht aan Otherwyse. Uiteraard moet 

het gaan om een reële  vraag en een serieuze opdracht. De onorthodoxe aanpak en de creatieve 

input van buiten leveren niet alleen een antwoord op levende vraagstellingen binnen het bedrijf, het 

versterkt het interne vorsende en innovatieve klimaat. Tenslotte kan het talentvolle professionals 

opleveren, die in zicht komen voor  een reguliere baan in het bedrijf.    

Via de ingang van bijvoorbeeld ROC’s, universiteiten en hoge scholen, als ook de Rabobank – met 

hun brede netwerk - kunnen jonge ondernemers worden opgespoord die geholpen kunnen worden 

door Wonderlab bij hun startup.  

En de Young Talent Group zou door de (grote) bedrijven ook een podium moeten worden gegeven. 

De Stichting Ondernemersprijs Land van Cuijk en Maasduinen zou hierop kunnen aansluiten door in 

de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst, waarin de ondernemer van het jaar wordt bekend gemaakt, 

tevens de young professional van het jaar in het zonnetje te zetten. 

 

Beoogd RESULTAAT 

Elk der 5 grote bedrijven verklaren, dat zij jaarlijks tenminste 1 opdracht zullen geven aan Otherwyse, 

te starten per 2018. Ook door 1 van de MKB-bedrijven wordt jaarlijks tenminste 1 opdracht aan 

Otherwijse verstrekt. De ROC’s en andere kennisinstellingen leveren jong talent aan voor 

ondersteuning bij de ontwikkeling van een product en de vermarkting daarvan door Wonderlab. De 

Young Talent Group uit de regio krijgt tenminste jaarlijks een podium voor haar ideeën en 

baanbrekende suggesties. De Stichting Ondernemersprijs gaat een plaats inruimen voor de ‘Young 

Talent  Prijs’. 

 

COMMUNITY 

De 5 grote bedrijven (HR- en R&D-managers), MKB, kennisinstellingen, Rabobank LvCMD en Stichting 

Ondernemersprijs Land van Cuijk en Maasduinen. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Otherwyse, Wonderlab en Young Talent Group. 

 

WANNEER resultaten OPLEVEREN 

2018 

 

TREKKER COMMUNITY 

??? 
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B. HUMAN CAPITAL: DE SLEUTEL VOOR SUCCES 
 

7. Excellent HR-beleid voor (ver)binden, boeien en duurzame  

inzetbaarheid van medewerkers 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

Het behoud van de nu werkzame medewerkers is de allereerste opdracht van de grote bedrijven. Op 

de schaal van het Land van Cuijk bieden de 5 grote bedrijven werk aan in totaal 4.500 werknemers. 

MKB biedt bovendien werk aan nog eens enkele duizenden werknemers. Naast medewerkers op 

MBO-niveau is een aanzienlijk deel van een HBO of Universitair niveau. Het is voor de 

bedrijfscontinuïteit nu en in de toekomst van uiterst belang om de kennis, kunde en ervaring van de 

medewerkers in dienst niet alleen in stand te houden maar ook te behouden voor de toekomst. Dat 

is effectief en efficiënt. En zeker gezien de snel gegroeide schaarste op de arbeidsmarkt en de 

verwachte krimp en ontgroening in de toekomst wordt de factor arbeid des te meer een strategisch 

issue.  

  

Cruciaal daarvoor is een HR-beleid, dat de medewerkers bindt en boeit bezien vanuit ieders 

belangstelling, competenties en ambities voor ontplooiing. Bij het vorderen van de leeftijd is het zaak 

de medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar te houden. Daarom is gezondheid van de medewerker 

gedurende de gehele loopbaan eveneens een belangrijke factor. En dan wordt gezondheid niet 

langer uitgedrukt in enkel fysieke termen, zoals gewicht, gezonde leefstijl en persoonlijke vitaliteit. 

Inmiddels is het begrip gezondheid geherdefinieerd en wordt het nu Positieve Gezondheid genoemd.  

 

Marel Poultry en Pantein – beiden met een groot aantal medewerkers - gaan in 2018 samen 

optrekken om Positieve Gezondheid en een grensverleggend HR-beleid te verbinden. Met de GGD 

Hart voor Brabant zou verkend moeten worden of het in beeld brengen van de gezondheid naar het 

model van Positieve Gezondheid ook op het niveau van een individueel bedrijf toe te passen valt. 

De regio heeft tevens een start gemaakt met de introductie van het landelijk certificaat van een 

bedrijf of organisatie als zgn. mantelzorgervriendelijk personeelsbeleid. Marel en Pantein zijn hiervan 

bijvoorbeeld de trotse bezitter. De andere grote bedrijven kunnen in ditzelfde spoor treden. 

Hoe dan ook is het van levensbelang, dat de grote bedrijven gezamenlijk inhoud en vorm geven aan 

een HR-beleid, dat hen niet alleen toekomstbestendig maakt richting medewerkers, maar ook en 

vooral onderscheidend maakt op een toenemend concurrerende arbeidsmarkt. Ook voor de 

(grotere) MKB bedrijven is dit cruciaal. 
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Beoogd RESULTAAT 

Eerst worden de resultaten van de samenwerking van Marel Poultry en Pantein afgewacht om in een 

grensverleggend HR-beleid te formuleren – verbonden met Positieve Gezondheid – en met de 

implementatie te starten. Deels parallel, deels daarna volgen de overige bedrijven in de vervolmaking 

van hun huidig HR-beleid op basis van het proces Marel-Pantein.  

 

COMMUNITY 

De directies van Marel Poultry en Pantein voorop, met aanhaking op enig moment door die van MSD 

AH, Hendrix Genetics, Nutreco en Danone Nutricia. Vanzelfsprekend zijn naast de 

verantwoordelijkheden ook de HR-managers actief lid van de community.  

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

(Grotere) MKB bedrijven kunnen naar behoefte hierbij aansluiten. 

Syntein, Sociom en GGD Hart van Brabant. 

 

WANNEER resultaten OPLEVEREN 

2018. 

 

TREKKER COMMUNITY 

??? 

 

8. Strategische personeelsplanning voor komende 3 á 5 jaar 
 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

Als voortvloeisel van het strategisch beleid voor de middellange termijn weten bedrijven goed te 

formuleren wat hun portfolio, hun gewenste markt, marktpositie en lokalisering is en welke 

investeringen in infrastructuur (gebouwen, voorzieningen, techniek e.d.) hiervoor noodzakelijk zijn. 

Minder vanzelfsprekend is het om - daaruit voortvloeiend - voor de realisatie van de 

toekomststrategie een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te maken van de benodigde menskracht. 

De druk daarop als gevolg van de schaarste op de arbeidsmarkt wordt groter, deels door de 

groeibehoefte vanuit de bedrijven gezien de economische opbloei, deels vanwege vergrijzing (sterke 

uitstroom medewerkers) en ontgroening (minder jonge aanwas). Het komt voor dat sommige 

bedrijven noodgedwongen delen van productieafdelingen tijdelijk sluiten. Zowel qua competenties 

(kennis, ervaring en vaardigheden) als qua benodigd aantal medewerkers voor in elk geval de 

komende 5 jaar is daarom een plan voor personeelscapaciteit noodzakelijk. De basis is een plan per 

bedrijf, maar gecumuleerd geeft het ook een regionaal totaalbeeld van de personeelsbehoefte. Uit 

de confrontatie met het hier en nu wordt duidelijk welk werk aan de winkel is en wat dit betekent 

voor opleiden, maar ook voor wonen enz. En vooral waarvandaan het benodigd arbeidspotentieel 
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moet worden gehaald. Daarbij strekt de verkenning zich ook uit naar bijzondere doelgroepen, die 

gedifferentieerd kunnen worden ingezet. In het bijzonder wordt gedacht aan werkloze 55-plussers, 

herintreders, statushouders (erkende vluchtelingen) en mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. In het verband van het laatste ziet IBN nadrukkelijk mogelijkheden voor groepsgewijs 

werk en ook voor individuele detachering. 

 

Beoogd RESULTAAT 

Een plan voor de benodigde personeelscapaciteit voor de komende 3 á 5 jaren - per bedrijf en 

getotaliseerd op regioniveau -, het formuleren van de te vervullen opdracht, gebaseerd op de 

confrontatie tussen het nu en de toekomst, en een strategie om deze opdracht tot concrete 

resultaten te laten leiden: voldoende en door zijn competenties goed geëquipeerd personeel voor de 

toekomst. In de verkenning worden tevens andere doelgroepen dan de gebruikelijke betrokken. 

Onder meer kan gedacht worden aan de inzetbaarheid van werkloze 55-plussers, herintreders, 

statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

COMMUNITY 

HR-managers van de 5 bedrijven.  

 

WIE gaan we BETREKKEN 

(Grotere) MKB bedrijven kunnen naar behoefte hierbij aansluiten. 

Agrifood Capital Werkt! of andere partijen die voor een geschikt instrumentarium voor de 

planopstelling zorgdragen.  

 

WANNEER resultaten OPLEVEREN 

2018 

 

EINDVERANTWOORDELIJK TREKKER COMMUNITY 

?? 

 

9. Het (beroeps)onderwijs in het Land van Cuijk is verbonden met 

de (grote)  bedrijven 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM  

In weerwil van de veelzijdige caleidoscoop binnen het Land van Cuijk aan (beroeps)onderwijs - die 

voorts van een uitstekende kwaliteit is – liggen  er tegelijkertijd nog ongebruikte kansen voor 

onderlinge samenhang en afstemming. En tezamen is er op zijn beurt onvoldoende scherpte in de rol 

die het onderwijscluster vervult in de vormgeving van een beroeps oriënterende en doorlopende 

leerweg, in relatie tot de behoefte van de arbeidsmarkt: er is te weinig aansluiting tussen onderwijs 

en bedrijfsleven.   In het onderhavige geval inzake de grote bedrijven in de agrifood. Eerste stappen 
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zijn gezet met de instelling van de themagroep “Voedingsbodem voor talent”, welke is 

voortgekomen uit het Meerjarenprogramma AgriFood 2018-2021. Als uitdaging is in deze 

themagroep genoemd het creëren van een positiever beeld van de techniek en daarmee een 

positiever beeld van het techniekonderwijs. Ten behoeve van positieve beeldvorming en afstemming 

van het onderwijs op de vraag van het bedrijfsleven zou het bedrijfsleven zich meer open 

kunnen/moeten stellen. Zowel de leerlingen (en wellicht ook hun ouders) als ook leerkrachten  

moeten kunnen ervaren hoe mooi het is om in de technische bedrijven in deze regio te werken.  

Van belang is dat de onderlinge samenhang en samenwerking tussen de verschillende 

onderwijsinstellingen wordt uitgewerkt. Oogmerk is de vormgeving van een doorlopende 

beroepsoriëntatie en van een doorlopende leerweg van basisonderwijs, VO tot en met MBO in het 

Land van Cuijk. Wezenlijk is dat het onderwijs fysiek aanwezig is in het Land van Cuijk en dat voor de 

volledige leerperiode, dus tot en met het eindexamen. Dat bevordert de kans, dat studenten van het 

MBO hun stage doorlopen in het Land van Cuijk, daar hun werk zoeken en liefst daar ook gaan 

wonen. Goede voorbeelden zijn er ook. Een goede stap is de nieuwe Laboratoriumopleiding en 

opleiding voor procesoperators  van ROC De Leijgraaf in Cuijk en dat voor de gehele leerperiode. 

Deze start in het schooljaar 2018. Ook de VMBO-klas van Metameer in de gebouwen van Marel 

Poultry vragen om navolging. Het Merletcollege overweegt zo’n initiatief in een groot bedrijf in Cuijk 

of Mill. 

 

Beoogd RESULTAAT 

Optimalere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een plan voor verbonden onderwijs tussen 

het (beroeps)onderwijs, gevestigd in het Land van Cuijk, en de (grote) bedrijven. De focus ligt op 

techniek en engineering , incl. laboratoriumopleiding. De inhoud - het curriculum – is vervolgens 

afgestemd op de behoefte – kwalitatief en kwantitatief - van de arbeidsmarkt i.c. de bedrijven. De 

bedrijven hebben hierin de verantwoordelijkheid voor het aangeven van hun personeelsbehoefte 

(zie 8), maar dienen zich meer dan nu strategisch en financieel te verbinden aan het onderwijs en in 

het bijzonder aan Technopromo in Cuijk, binnenkort het TechLab van BiblioPlus en het Centrum 

Vakopleiding Techniek in Cuijk.  

 

COMMUNITY 

Themagroep “voedingsbodem voor talent”, Metameer, Elzendaalcollege, Merletcollege, 

Technopromo, BiblioPlus, Centrum Vakopleiding Techniek, ROC de Leijgraaf, ROC Nijmegen en  de 

Industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Marel Poultry, MSD AH en Danone Nutricia, als bedrijven met een groot aantal medewerkers. 

Overige (grotere) bedrijven kunnen naar behoefte hierbij aansluiten. 

 

 

WANNEER resultaten OPLEVEREN 
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2018 

 

EINDVERANTWOORDELIJK TREKKER COMMUNITY 

???? 

 

10. Samenwerking met het hoger onderwijs: Hoge School Arnhem-

Nijmegen (HAN) en Hogere Agrarische School (HAS) 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

De HAN (Arnhem en Nijmegen) en de HAS (Den Bosch en Venlo) zijn – weliswaar gesitueerd buiten 

het Land van Cuijk - de meest prominente kennis- en opleidingsinstituten op Hbo-niveau voor het 

grote bedrijfsleven.  

De HAS is vanuit de aard van zijn portfolio (agrifood) het meest aangehaakt, onder meer ook door 

het Skills-lab specifiek voor de primaire sector. En die verbinding wordt geïntensiveerd in het kader 

van de opzet van het kenniscentrum, ,mogelijk in een later stadium  te verbinden  met het Institute 

for Advanced Agrifood Innovations (zie 2), als het van de grond komt. Waar het gaat om opleiding en 

stages vinden de grote bedrijven en de HAS elkaar gemakkelijk. Maar of alle mogelijkheden 

daadwerkelijk worden uitgeput en door alle bedrijven – waar relevant – in gelijke mate worden 

geconcretiseerd, is een vraag die nadere verkenning verdient.  

De samenwerking tussen de HAN en de grote bedrijven heeft weinig traditie, ook niet op het terrein 

van techniek.  

 

In het verleden zijn meerdere pogingen gedaan – met name door de gemeente Boxmeer - om Hbo-

opleidingen, zoals op het terrein van Zorg, naar het Land van Cuijk te halen. Tot dus ver heeft dit nog 

niet tot resultaat geleid. Recent is het overleg opnieuw opgestart. Met als thema “Technisch Hoger 

Onderwijs voor bedrijven in regio Boxmeer” heeft onlangs een minisymposium plaatsgevonden met 

de meest betrokken partijen: de HAN, ROC De Leijgraaf, ROC Nijmegen, Industriële Kring, Duurzaam 

Bedrijven Overleg, gemeente Boxmeer en Marel Poultry (namens de grote bedrijven). De 

haalbaarheid wordt verkend om niet direct volledige opleidingen maar bepaalde modules daarin 

gedecentraliseerd in het Land van Cuijk aan te bieden. De focus is gericht op Techniek  en toegewerkt 

wordt naar een businessplan. Dit is een goede ontwikkeling. Het versterkt en verlengt de 

voorgestane regionale keten van de doorlopende beroepsoriëntatie en van de doorlopende leerweg 

van basisonderwijs, VO tot MBO (zie 3) in de technische beroepen. Het resultaat kan tevens zijn dat 

studenten uit en buiten de regio “vastgehouden”  worden voor een stage en voor een latere baan en 

geïnteresseerd raken voor wonen in de regio. 

 

Het nu lopende initiatief voor een dependance van de HAN voor modulaire onderdelen van de 

hogere beroepsopleiding Techniek  in Boxmeer wordt hier – voor de compleetheid en samenhang - 

vermeld. De ontwikkelingen worden met grote belangstelling gevolgd.  
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Op het eerste oog past het niet in de strategie van de HAS om naar analogie (delen van) het 

onderwijs te deconcentreren. De HAS zal wel voortdurend worden geinformeerd over de 

vorderingen en concrete ervaringen.  

 

Beoogd RESULTAAT 

Een verkenning naar en bij gebleken haalbaarheid een businessplan voor modulair beroepsonderwijs 

op Hbo-niveau voor Techniek  in het Land van Cuijk.  Mogelijk dat dit de opmaat is naar uitbreiding 

naar Zorg. Voorts kan het mogelijk als model dienen voor een analoog proces met de HAS. 

 

COMMUNITY 

HAN, ROC De Leijgraaf, ROC Nijmegen, Industriële Kring, Duurzaam Bedrijven Overleg, gemeente 

Boxmeer, gemeente Cuijk en Marel Poultry. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Dit is afhankelijk van de nadere voorstellen van de community. 

 

WANNEER resultaten OPLEVEREN 

2018. 

 

TREKKER COMMUNITY 

??? 

 

11. Participatie bedrijven in Stagebureau en ontwikkeling 

arrangementen voor baan en woning 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

In 2016 is de doorontwikkeling van het stagebureau ingebracht in Dynamic Borders, een 

samenwerking tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Bergen en Gennep tezamen met Goch en 

Weeze aan Duitse zijde. Doel is namelijk om het Stagebureau te professionaliseren en tevens te 

internationaliseren. Onderdeel van de professionalisering moet zijn het gaan werken aan een 

strategisch stageprogramma van de bedrijven én de kennisinstellingen tezamen. Dit vergt een 

verdere investering in het relatienetwerk met hoogleraren en lectoren. Het moeten grotere stroom 

van stagiaires – afkomstig van buiten de regio – in plaats van hun huidige keuze voor bijvoorbeeld 

Brainport Eindhoven om te buigen naar het Land van Cuijk. Nog sterker wordt de aantrekkingskracht 

van onze regio als een stage bij de grote bedrijven gekoppeld kan worden aan werkgarantie in de 

regio in de toekomst. Goede woonfaciliteiten met een aantrekkelijke hypotheek completeren dit 

arrangement. 
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Dit grensoverschrijdend project wordt financieel mogelijk gemaakt door cofinanciering van tal van 

partijen, waaronder de Provincies Brabant en Limburg en de Euregio Rhein en Waal. In 2018 wordt 

een concreet plan verwacht. Ten behoeve van een integrale Uitvoeringsagenda wordt dit project hier 

vermeld. De verwachting is dat het nieuwe Stagebureau nog meer studenten aan een stage kan 

helpen, inclusief Duitse studenten in Nederland en Nederlandse studenten in Duitsland. Wellicht is 

het stagebureau het belangrijkste vliegwiel voor het aanboren van een aanvullende arbeidsmarkt. 

Voor het huidige en ook toekomstige functioneren en draagvlak voor het Stagebureau is het zaak, 

dat alle grote bedrijven – voor het overgrote deel meer dan nu – gebruik maken van de inzet van het 

Stagebureau. Dat is niet alleen goed voor de continuïteit van het Stagebureau, maar ook en vooral 

voor het vinden, binden en boeien van jonge mensen voor ook het grote bedrijfsleven. Naast 

Techniek zijn er binnen de grote bedrijven banen beschikbaar op tal van andere terreinen, zoals IT, 

HR, facilities en financiën. Door hier stages aan te bieden komen studenten in aanraking met het 

bedrijfsleven in het Land van Cuijk en de fraaie woonomgeving. Het vergroot de kans dat 

afgestudeerden hun loopbaan in deze regio voortzetten, hier gaan wonen en een gezin stichten. En 

dat is weer goed voor de leefbaarheid in de kernen. Hiervoor is een pro-actieve opstelling van de 

grote bedrijven vereist. Deze mag en moet intensiever vanwege de genoemde motieven. 

 

Beoogd RESULTAAT 

De grote bedrijven dragen in de context van de Industriële Kring bij aan de realisatie van 

Stagebureau-versie 2  als organisatie – zoals hierboven geduid -, en maken elk actief gebruik van de 

diensten ervan door jaarlijks af te spreken hoeveel stageplaatsen worden ingesteld. Tevens dragen zij 

zorg voor een goede interne inbedding, zoals begeleiding van stagiaires e.d. Arrangementen worden 

ontwikkeld voor een werkgarantie na het afronden van de studie, inclusief een betaalbare woning 

door een aantrekkelijke hypotheek.  

 

COMMUNITY 

Gevormd vanuit het project Dynamic Borders. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Te bepalen vanuit het project Dynamic Borders. 

 

WANNEER resultaten OPLEVEREN 

2018. 

 

TREKKER COMMUNITY  

??? 
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12. Vinden, binden en boeien van jonge medewerkers door gerichte 

benadering 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

Jongeren kiezen ingeval van een vervolgopleiding ofwel voor MBO-onderwijs ofwel voor een 

opleiding op HBO- of Universitair niveau, ongeveer in de verhouding 55 – 45.  

In het Land van Cuijk is er wat betreft MBO-onderwijs een aantal opleidingen, die ROC de Leijgraaf, 

Centrum Vakopleiding Techniek en ROC Nijmegen aanbieden. De grote bedrijven vragen vooral 

mensen met een opleiding in techniek, laboratorium en operating/engineering. Door een gerichte 

benadering kan promotie van deze beroepen worden bevorderd. 

 

Jongeren uit het Land van Cuijk en Maasduinen actief benaderen  

Het is van groot belang om jongeren uit de regio hiervoor te interesseren. De praktijk leert, dat de 

plaats van opleiding veelal bepalend is waar de jongeren stage lopen en vaak ook daarna werk 

zoeken en gaan wonen. Hoe dan ook is het belangrijk, dat opleidingen gedurende het gehele 

curriculum tot en met het eindexamen in het Land van Cuijk aangeboden worden. Het is van groot 

belang kinderen jongeren en hun ouders te interesseren voor een opleiding en latere baan in de 

genoemde vakken. Technopromo – gericht op groep 7 en 8 van de basisscholen - past daarin 

uitstekend. Door voorts jaarlijks open dagen voor kinderen en jongeren – samen met hun ouders – te 

organiseren binnen de bedrijven worden de kwaliteiten en beroepsmogelijkheden binnen de eigen 

regio geëtaleerd. En als echte belangstelling wordt ervaren, zullen de bedrijven deze mensen blijven 

volgen en niet meer loslaten.  

 

Jongeren uit de regio, die elders gaan studeren, blijven volgen en informeren 

Jongeren, die voor MBO-onderwijs – dat niet in het Land van Cuijk wordt aangeboden - en voor alle 

HBO- en Academische opleidingen de regio (moeten) verlaten, blijven na hun eindexamen op VMBO, 

HAVO of VWO hoe dan ook in de kijker. Door een studentvolgsysteem – op te zetten samen met de 

onderwijsinstellingen – kunnen zij met regelmaat worden geïnformeerd over de regio, de 

ontwikkelingen daar en vooral over de stage-, beroeps- en woonmogelijkheden in het Land van Cuijk 

en Maasduinen. Ook voor deze doelgroep organiseren de bedrijven open dagen. Jongeren die meer 

dan gewone belangstelling tonen, krijgen op voorhand een actieve begeleiding tot en met een coach, 

een buddy. Deze rol kan goed worden vervuld door vrijwilligers, zoals gepensioneerde docenten en 

mensen uit de grote bedrijven. Daarnaast worden de diensten van het Stagebureau gepromoot. 

 

 

Jongeren van buiten, niet afkomstig uit de regio, verleiden voor een kennismaking 

De laatste doelgroep betreft de jongeren, die niet afkomstig zijn uit de regio. Door gerichte promotie 

op Mbo-scholen en hogescholen en universiteiten worden zij geïnformeerd over en uitgenodigd voor 

kennismaking met de bedrijven: over stagemogelijkheden, loopbaanontwikkeling e.d.  En breder 
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wordt de hele regio geshowd: over wonen, leven en recreëren in topkernen met een ziel en in een 

gebied met ongelooflijke USP’s. Samen met het Regional Bureau Toerisma Land van Cuijk wordt een 

arrangement ontwikkeld voor een halve dag sightseeing aan de regio. De bedrijven openen – 

letterlijk en figuurlijk -  op dezelfde dag hun poorten voor deze doelgroep. Het Stagebureau etaleert 

zijn rol en diensten. Eigen vervoer of georganiseerd vervoer vanaf centrale punten buiten de regio 

zijn beide opties. Afhankelijk van het succes van deze campagne wordt de promotie uitgebreid naar 

jongeren (met hun gezinnen), die na hun opleiding buiten de regio reeds arbeidzaam zijn. 

 

Beoogd RESULTAAT 

Een promotieplan voor de 3 doelgroepen: jongeren uit de regio, die hier in de regio hun 

beroepsopleiding op MBO-niveau vervolgen; jongeren uit de regio, die voor vervolgonderwijs (MBO, 

HBO of Universiteit) de regio verlaten; jongeren, die hun herkomst niet in de regio hebben, elders 

zijn opgeleid en mogelijk al werken. Basis voor een gerichte promotie onder de jongeren uit de regio 

is een studentvolgsysteem. 

 

COMMUNITY 

HR-managers van de grote bedrijven en van de MKB bedrijven, Industriële Kring, RBT Land van Cuijk, 

MBO-scholen, gemeenten Boxmeer en Cuijk en Stagebureau. Werkgroep Voedingsbodem voor 

Talent. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Communicatiebureau, ervaring met een hierbij passende portfolio en succesvolle ervaring. De Young 

Talent Group wordt uitgenodigd om hierbij frisse ideeën in te brengen. 

 

WANNEER resultaten OPLEVEREN 

Concreet plan 1
e
 helft 2018 gereed en uitrol 2

e
 helft 2018. 

 

TREKKER COMMUNITY 

??? 

 

13. Een wooncampus voor (buitenlandse) gasten en medewerkers 

van bedrijven en voor studenten 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

De grote bedrijven ontvangen jaarlijks duizenden gasten uit vooral het buitenland voor korte of 

langere duur (expats). Ook diverse MKB bedrijven ontvangen jaarlijks een groot aantal gasten. Soms 

worden zij vergezeld van hun partners. Zij verblijven in allerlei hotel- en woongelegenheden, 

overwegend in Nijmegen, Wageningen of Dusseldorf, en veelal op individuele basis.  
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De bedrijven onderschrijven het belang om een campus in het Land van Cuijk te realiseren, waar de 

gasten geclusterd kunnen wonen en verblijven. En dit geheel afgestemd op de diverse wensen van 

verschillende doelgroepen. Kortdurend (1 of enkele nachten) of langdurend (meer dan een week t/m 

maanden): een kamer tot en met volledig ingericht woonappartement, van basic tot luxe. 

Restaurant, sport- en fitnessfaciliteiten, ontmoetings- en vergaderruimten zijn onlosmakelijk 

onderdeel van het complex. Voor elk wat wils, voor iedere portemonnee. Annex kunnen 

woonvoorzieningen worden getroffen voor studenten, die ofwel via stages of anderszins verbonden 

zijn met een groot bedrijf ofwel zonder die verbinding ervoor kiezen om wonen in de stad als 

Nijmegen, Den Bosch, Venlo, Kleve of Wageningen te verruilen voor wonen in de mooiste tuin in die 

vijfhoek. Het kan gaan om studenten uit binnen- en buitenland. Gedacht kan worden aan een park 

met betaalbare tiny houses.  

Het programma van eisen voor de lokalisering bestaat in elk geval uit de volgende componenten: 

aantrekkelijke locatie op zichzelf, dicht bij een grote kern met winkels,  horeca en gelegenheid voor 

ontspanning (zoals theater of bioscoop)  en een goede ontsluiting op openbaar vervoer. 

 

Er ontstaat door deze clustering van verblijf en wonen op de campus een uniek forum voor allerlei 

ontmoetingen en uitwisselingen. De metafoor komt op van een zoemende bijenkorf. Vanuit de 

sociale contacten kunnen kiemen voor nieuwe ideeën en voor samenwerking ontstaan: een “sociale 

werkplaats” die zelfs innovatie kan inluiden. Kenniswerkers met een bestaand dienstverband binnen 

de grote bedrijven – en woonachtig in deze regio – kunnen naar wens aansluiten, presentaties geven 

enzovoort. Een dergelijke voorziening heeft tevens een spin-off voor de lokale horeca, retail e.d. 

 

Het is van belang, dat de campusontwikkeling wordt meegenomen in de woonvisie en het regionale 

woningprogramma. Deze wordt in 2018 gepresenteerd  en maakt deel uit van 1 van de 12 projecten 

van Samenwerking Gemeenten Land van Cuijk. 

 

Beoogd RESULTAAT 

Een haalbaarheidsonderzoek naar een campus voor verblijfs- en woonfaciliteiten voor (buitenlandse) 

gasten – kenniswerkers al dan niet met hun partners – en studenten uit binnen- en buitenland. 

Faciliteiten op het terrein van horeca, ontmoeting, sportvoorzieningen en functionele ruimtes 

complementeren een gevarieerd aanbod, voor elk wat wils en voor iedere portemonnee. Het plan 

wordt opgenomen in de woonvisie en het woningprogramma van het Land van Cuijk. 

 

COMMUNITY 

De grote bedrijven (HR-managers), Samenwerking 5 Gemeenten Land van Cuijk 

(programmamanager),  projectontwikkelaar(s) en Rabobank. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Private financiers en makelaars. Tevens studentenbureaus in de steden rondom. 

MKB kan naar behoefte aansluiten. 
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WANNEER resultaten OPLEVEREN 

2018 (haalbaarheidsonderzoek); 2019 uitgewerkt plan inclusief vergunningen; 2020: realisatie. 

 

TREKKER COMMUNITY 

??? 

 

14. Recreatieve arrangementen voor binnen- en buitenlandse gasten 

en expats  

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

Voor tijdverdrijf van de (buitenlandse) gasten buiten de werkzaamheden is men geheel aangewezen 

op eigen initiatief. Hen op een aangename manier laten ontspannen en genieten en hen tevens op 

een aantrekkelijke manier kennis laten maken met al het schoons en interessants van de regio en 

directe omgeving (Nijmegen, Maasduinen, Grensstreek) is de uitdaging.  Het draagt tevens bij aan 

versterking van het imago van de regio. Daarom snijdt het mes aan meerdere kanten, als er 

arrangementen – met verschillende keuzemenu’s - voor ontspanning van de gasten worden 

ontwikkeld en aangeboden. Indien de gasten letterlijk en figuurlijk de smaak van de regio te pakken 

krijgen, kan het tevens leiden tot een herhaalbezoek later, maar dan als toerist. Het Regionaal 

Bureau Toerisme Land van Cuijk (RBT) kan hierin veel betekenen.  

 

Beoogd RESULTAAT 

Arrangementen voor recreatie en ontspanning voor binnen- en buitenlandse gasten en expats van de 

bedrijven. 

 

COMMUNITY 

RBT Land van Cuijk tezamen met de HR-managers en communicatieadviseurs van de bedrijven. 

 

WIE gaan we erbij BETREKKEN 

Via RBT Land van Cuijk de aanbieders van recreatie en toerisme in de regio en de “groeters”, maar 

ook bijvoorbeeld de culturele sector (zoals de theaters). 

 

WANNEER resultaten OPLEVEREN 

2018: 5 arrangementen beschikbaar op maat van verschillende doelgroepen en meertalig (Engels, 

Frans en Duits) gepresenteerd. 

 

TREKKER COMMUNITY 

??? 
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C. PROMOTIE OVER DE BEDRIJVEN  EN 

VERANTWOORDING AAN DE SAMENLEVING 
  

 

15. Algemene promotie naar de inwoners van het Land van Cuijk en 

Maasduinen 

 

Wat gaan de DOEN en WAAROM 

Opgetekend wordt, dat de bekendheid over de (grote) bedrijven bij de 120.000 inwoners uit het Land 

van Cuijk en Maasduinen gering is tot wel geheel ontbreekt. Misschien geldt dat zelfs voor de 

medewerkers, die bij het ene bedrijf werken, over hun kennis van de andere bedrijven. Terwijl er 

zoveel te vertellen valt: over Wimke de Körver, over hun bedrijfsomvang, portfolio, ongelofelijke 

innovatie en stuk voor stuk over hun unieke positie op de wereldmarkt. De inwoners zouden in plaats 

van toeschouwer – nu op grote afstand - de trotse ambassadeurs moeten worden voor hun regio en 

meer specifiek voor de bijzondere prestaties van de wereldbedrijven. Een brede waaier aan 

initiatieven is denkbaar: van free publicity die inhaakt op de actualiteit van de bedrijven, open dagen 

tot virtueel toeren door de bedrijven, berichtgeving via social media en meer. Overigens is onder 

leiding van de gemeente Boxmeer een start gemaakt met free publicity over de Boxmeerse 

bedrijven. 

 

Beoogd RESULTAAT 

Een plan voor een promotiecampagne over de bedrijven individueel en het gehele Agrifoodcomplex 

gezamenlijk, met de 120.000 inwoners als doelgroep. 

 

COMMUNITY 

De communicatieadviseurs van de bedrijven en van de gemeenten. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Een communicatiebureau, gespecialiseerd in dit type campagnes. 

 

WANNEER resultaten OPLEVEREN 

De eerste helft 2018 is het promotieplan gereed en daarna uitrol. 

 

EINDVERANTWOORDELIJK TREKKER COMMUNITY 

??? 
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16. Verklaring aan de samenleving voor “licence to operate” 

 

Wat gaan we DOEN en WAAROM 

In hoofdstuk 2 van dit businessplan, die de huidige situatie beschrijft, blijkt dat de prestaties van de 

bedrijven en de regionale context waarin deze acteren zeer in het oog springend zijn en op voorhand 

aanleiding geven tot grote trots. Maar het huidige bestaan (met al zijn plussen) is geen garantie voor 

voortbestaan. Er zijn daarom verbeteringen op korte termijn nodig, bedreigingen liggen voor de 

korte en lange termijn op de loer en kansen voor continuïteit en verdere uitbouw zijn er tegelijkertijd 

volop. De voorliggende Uitvoeringsagenda is hiervan de uiting en geeft deze een plek. 

 

De grote bedrijven zijn zondermeer duurzaam. Hun beslag op milieu en grondstoffengebruik zijn 

beperkt en beantwoordt aan de eisen. Zij getuigen ervan, dat Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen op hun lijf geschreven is. De leiders nemen in de regio hun bestuurlijk 

verantwoordelijkheid, variërend van een actieve rol in het hoofdbestuur van de Industriele Kring tot 

het Platform MooiMaasvallei (netwerk van 25 bestuurders die tezamen de 3 O’s vertegenwoordigen 

op de schaal van het Land van Cuijk en Maasduinen). En buiten de regio zijn ze eveneens actief, zoals 

in het verband van Agrifood Capital of in de academische wereld. 

 

Niettemin dienen  de bedrijven hun “licence to operate” nu en in de toekomst van de samenleving te 

blijven verdienen. Door de ondertekening van een verklaring getuigen zij in een statement  - 

afzonderlijke en tezamen - van hun verantwoordelijkheid richting de samenleving. Onderdeel 

daarvan kan zijn, dat zij verklaren aansluiting te willen zoeken bij de Dow Jones Sustainability Index 

(World of Europe).  

De Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) zijn maatstaven om de prestaties van mondiaal 

opererende bedrijven in de wereld te bepalen op het gebied van economische, milieu- en sociale 

criteria. De indices dienen als standaard voor investeerders die duurzaamheidsprincipes in hun 

portfolio's integreren en vormen effectieve platforms en richtlijnen voor bedrijven die over willen 

schakelen naar een duurzame bedrijfsvoering. De DJSI bestaan uit een set van globale en regionale 

standaarden. De indices hanteren een 'beste van de klas'-benadering, wat betekent dat alleen 

bedrijven die meer voldoen aan duurzaamheidscriteria dan de meerderheid van vergelijkbare 

bedrijven, worden opgenomen in de index. Alle bedrijfssectoren worden meegenomen in de DJSI. 

 

Beoogd Resultaat 

Verklaring door de 5 bedrijven, waarin zij – afzonderlijk en tezamen – hun wederkerigheid 

verwoorden richting inwoners en stakeholders (gemeenten, overige bedrijven en maatschappelijke 

organisaties) voor hun “licence to operate”. Dit document leggen zij voor aan het Platform 

MooiMaasvallei, het netwerk van 25 bestuurders die de 3 O’s in het Land van Cuijk en Maasduinen 

vertegenwoordigen en elk vanuit de eigen rol  en tezamen sterk verbonden zijn met de inwoners van 
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de regio. Tevens leggen ze deze voor aan Agrifood Capital Noord Oost Brabant, dat eveneens een 

bestuurlijke samenwerking in triple helix-verband. 

 

Community 

De verantwoordelijk directeuren van Marel Poultry, MSD AH, Hendrix Genetics, Trouw Nutrition 

(Nutreco) en Danone Nutricia. 

 

WIE gaan we verder BETREKKEN 

Zo nodig de eindverantwoordelijke bestuurders van de 5 bedrijven in binnen- of buitenland.  

 

Wanneer resultaten OPLEVEREN 

2018. 

 

TREKKER COMMUNITY 

??? 
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