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Aanleiding  
 

Hoe zorgen we  dat de unieke beweging een Goei Leven na 1 juli niet stil valt? 

Vanaf 1 juli 2018 stopt de financiering van de programmamanager. Voor 2018 hebben de gemeenten 

de financiering  een half jaar op zich genomen met de ambitie dat de financiering voor het tweede 

deel van het jaar door provincie Noord-Brabant en AgriFood Capital wordt gedragen. Deze partijen 

gaan dit niet doen.  Dit plan, ontwikkeld door de programmamanager en het kernteam een Goei 

Leven, geeft antwoord op doorontwikkeling en dus het voortbestaan.  
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Aanpak een Goei Leven  
 

‘Een Goei Leven’ is een unieke samenwerking van ondernemers, organisaties, verenigingen, 

onderwijsinstellingen en gemeenten in het Land van Cuijk. Samen brengen ze een positieve beweging 

op gang, met als doel het Goeie Leven in het Land van Cuijk vast te houden en daar waar mogelijk te 

versterken. Voor iedereen, jong en oud, inwoner en bezoeker. 

Het is een samenwerkingsverband ‘van onderop’; ondernemers uit verschillende branches, 

organisaties zoals ZLTO, Biblioplus, Schouwburg Cuijk, RBT, Brabants Landschap, Smaakcentrum en 

lokale toeristisch-recreatieve platforms en onderwijsinstelling ROC De Leijgraaf werken samen om 

onze regio op de kaart te zetten en dingen snel en doeltreffend te doen. 

Onze strategie is die van ‘vertellen’ en ‘waarmaken’. Vertellen over het Land van Cuijk als het Land 

van een Goei Leven. Dit vertellen doen we vooral met voorbeelden van initiatieven en activiteiten die 

het Land van Cuijk op de kaart zetten en versterken op het vlak van (positieve) gezondheid, zorgen 

voor elkaar en voor de aarde.  

Én deze belofte waarmaken. Dit waarmaken 

doen we door bestaande initiatieven en 

activiteiten die bijdragen aan het Goeie 

Leven in het Land van Cuijk te verbinden en 

voor het voetlicht te plaatsen. Zoals de Goei 

Leven Special (zie bijlage 3). Want er gebeurt 

al heel veel. En door nieuwe ondernemers en 

organisaties te inspireren om samen nieuwe 

activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan 

het gedachtengoed van een Goei Leven.  

Een Goei Leven is géén project in de traditionele zin. Het is een beweging, van waaruit projecten en 

initiatieven ontstaan. Voorbeelden van al in ontwikkeling zijnde initiatieven zijn het in kaart brengen 

van verkooppunten voor streekproducten, het ontwikkelen van een distributieconcept voor 

streekproducten, de organisatie van de wedstrijd Snack Attack voor en door studenten van HAS Den 

Bosch, het maken van een ‘belevingskaart’ voor kinderen, het project ‘Groenten op recept’ dat in 

samenspraak met lokale huisartsen (Syntein) wordt ontwikkeld, de oprichting van een 

Smaakcentrum in Mill/Grave en Sint Anthonis, het uitbrengen van een kookboek met recepten uit de 

regio, de Land van Cuijk-burger  en het bedenken en uitvoeren van een Goei Leven Food Experience. 

Ook tal van voor toeristen en recreanten interessante evenementen, zoals De Nacht van een Goei 

Leven in het hele Land van Cuijk en het arrangement Slapen en Rondgapen in Grave, komen voort uit 

een Goei Leven.  

Een overzicht van de initiatieven zijn aan de hand van de eerder opgestelde programmalijnen in 

onderstaand schema weergegeven. In bijlage 2 worden de projecten nader toegelicht. 
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Figuur: Overzicht van samenwerkingen die vanuit de beweging een Goei Leven ontstaan zijn dan wel 

waar een verbinding mee gezocht is. 

 

Organisatie 
 

De kern van de beweging wordt gevormd door een kernteam (zie bijlage 1 voor samenstelling) en 

een programmamanager. De programmamanager, aangesteld door het kernteam en gefinancierd 

door de gemeenten van het Land van Cuijk, is verantwoordelijk voor het verbindende concept en 

programmering, de marketing en de communicatie. De programmamanager wordt gevoed door het 

kernteam. De ondernemers, organisaties en opleidingen ontwikkelen, zelf of in samenwerking, 
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initiatieven en activiteiten die bijdragen aan een Goei Leven. De programmamanager heeft hierbij de 

rol van verbinder, aanjager en inspirator. 

 

Waar staat een Goei Leven nu? 
 

Een Goei Leven heeft zich razendsnel ontwikkeld. Het gedachtengoed is in het voorjaar 2017 

ontstaan bij Ontdek Mill en Kasteel Tongelaar als invulling voor het We Are Food jaar in 2018. Als snel 

werd het, op voordracht van de programmamanager We Are Food Land van Cuijk, geadopteerd door 

andere ondernemers en organisaties uit het Land van Cuijk. De beweging is het Land van Cuijkse 

antwoord op het Brabantse themajaar We Are Food 2018. De initiatiefnemers van een Goei Leven 

hebben daarbij wel een langdurige samenwerking als uitgangspunt  genomen. Met andere woorden: 

ze willen een Goei Leven ook na 2018 doorzetten én laten groeien. 

Het is een beweging die snel op gang is gekomen en  iedere week maken we nieuwe verbindingen en 

melden mensen zich aan om mee te doen.  

 

Vanuit dit samenwerkingsverband wordt 23 juni a.s. de Nacht van een 

Goei Leven  georganiseerd. Nooit eerder hebben zoveel lokale platforms 

zo intensief samengewerkt met elkaar om een gezamenlijke evenement, 

dat zo nadrukkelijk de kwaliteiten van onze regio promoot, van de grond 

te trekken. Het evenement wordt lokaal met groot enthousiasme 

ontvangen en krijgt veel aandacht via de regionale media. Het 

evenement is opgenomen als highlight in het Brabant Celebrates Food 

programma (publieksprogramma voor We Are Food jaar). 

 

Met een Goei Leven wordt op een aansprekende wijze het Land van Cuijk op de kaart gezet bij 

inwoners, ondernemers en bezoekers. Inwoners worden zich bewust van en trots op het Land van 

Cuijk. Ondernemers worden geïnspireerd om samen te werken en nieuwe producten en activiteiten 

te ontwikkelen. Voor bezoekers krijgt het Land van Cuijk profiel en onderscheidend vermogen t.o.v. 

andere regio’s. 

 

Provincie Noord-Brabant en de We Are Food 

organisatie zijn onder de indruk van de energie en de 

projecten van een Goei Leven en gebruikt de beweging 

en haar activiteiten als voorbeeld in hun communicatie 

naar hun netwerk. 

 

 

 

  

Aftrap We Are Food jaar, 3 maart jl. bij CHV Noordkade 

in Veghel met aandacht voor Nacht van een Goei Leven  
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Wat horen en merken we ook? 
 

Los van alle positieve reacties horen we ook dat mensen in verwarring zijn. Een Goei Leven … het 

zoveelste initiatief!? Een Goei Leven … heerlijke ontmoetingen … landvancuijk.nl … we zien door de 

bomen het bos niet meer. En het is ook lastig, kijk maar … 

Dit zien de mensen aan samenwerkingsverbanden om zich  heen: 

• Een Goei Leven  
• Verrassend Platteland van Cuijk  
• Agrifood Capital  
• RBT Land van Cuijk 
• Land van Heerlijke Ontmoetingen  
• Agrifood Meerjaren programma 

Land van Cuijk  
• MooiMaasvallei 
• Land van Cuijk  
• Smaakcentrum Land van Cuijk 
• STeR 
• Ontdek Mill! 
• Historisch Platform Grave  
• Natuurlijk Sint Anthonis 
• Cuijk Verrassend  
• BiblioPlus 
• Ondernemersvereniging  

Overloon- Vierlingsbeek  
• StOV 
• Netwerk  

Positieve Gezondheid  
• Centrum  
• Boxmeer  
• …. 

 

Een hoeveelheid van organisaties en projectnamen en logo’s, die mensen die wat verder van dit 

soort processen af staan, niet (goed) kunnen  plaatsen. Dit leidt tot verwarring en ook merken we zelf 

dat deze projecten en processen soms met elkaar concurreren als het om financiering gaat. “We 

vissen vaak in dezelfde vijver.”  

 

Een Goei Leven als regiobrand 
 

Een Goei Leven biedt, als sector- en gemeente overschrijdend thema, een oplossing voor deze 

verwarring. Het merk ‘een Goei Leven’ wordt al door veel mensen binnen en buiten het land van 

Cuijk herkend en erkend. Steeds meer ondernemers en initiatieven omarmen een Goei Leven en 

gebruiken dit om het Land van Cuijk te duiden. 

Bijvoorbeeld ondernemers die zich vanuit een Goei Leven met hapjes van streekproducten 

presenteren tijdens de borrel van het Rabobank Business Event 2018. Of de Lamperse Hei die 
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haar 10-jarig jubileum viert met een Goei Leven Festival. Of ondernemers die een nieuwe kop 

tot staart worst willen ‘endorsen’ met het merk ‘een Goei Leven’. 

Een Goei Leven geeft het Land van Cuijk een sterk, onderscheidend profiel, dat sterker wordt 

naarmate partijen in de regio meer met elkaar samenwerken om die profilering vorm en inhoud te 

geven. In die zin is het, zoals eerder al aangegeven, geen project dat náást andere projecten hangt; 

het is veel meer de kapstok waar lopende initiatieven aan kunnen worden opgehangen. Een 

katalysator die voor verbindingen tussen verschillende initiatieven en partijen zorgt. Dit zie je ook 

terug in de boodschap van een Goei Leven. De kernboodschap van een Goei Leven luidt: 

“We hebben het goed voor mekaar in ons Land van Cuijk; het is een prachtige plek om te 

wonen, te werken en te genieten. We hebben fijne mensen om ons heen die voor elkaar 

zorgen. Je kunt er heerlijk én eerlijk eten. En alles wat we nodig hebben is dichtbij. Het is een 

Goei Leven in het Land van Cuijk en daar zijn we trots op! 

En we zitten niet stil. Ondernemers, organisaties, gemeenten en scholen werken samen aan 

nieuwe initiatieven die het leven in het Land van Cuijk versterken. Hierdoor krijgen we het nog 

beter voor mekaar. Voor iedereen; jong en oud; inwoner en bezoeker.” 

In een Goei Leven komen sporen samen: 

• Heerlijk en eerlijk eten – herstellen en versterken van de relatie tussen de producenten van 

voedsel en de consument; 

• Gezond genieten – gezonder leven, zonder dat het ten koste gaat van onze Bourgondische inslag; 

• Zorgzaam samenleven – behouden en versterken van de sociale samenhang en de leefbaarheid 

in de dorpen; 

• Aantrekkelijk wonen, werken en verblijven – het Land van Cuijk als de vanzelfsprekende plek 

om te wonen (want: veel voorzieningen en mooie omgeving), te werken (want: internationaal 

aansprekende bedrijven) en te verblijven (want: toeristisch interessant gebied)  

 

Figuur: een Goei Leven als regiobrand: een samenwerking tussen ondernemers organisaties, onderwijsinstellingen en 

overheden uit het Land van Cuijk  



 
een Goei Leven als sterk regiobrand voor het Land van Cuijk 
20 juni 2018 

7 
 

Een Goei Leven wordt daarmee de paraplu, de saté prikker, de verbinder van initiatieven en  

projecten in het Land van Cuijk. Diverse (regionale) projecten en initiatieven, ook buiten agrifood en 

toerisme en  recreatie, in het Land van Cuijk geven invulling aan deze sporen (zie onderstaande 

figuur). Een Goei Leven als regiobrand laat zien dat al deze initiatieven bijdragen aan een groter doel: 

de kwaliteit van leven van het Land van Cuijk behouden en daar waar mogelijk verbeteren.   

Figuur: een Goei Leven als kapstok en katalysator voor bestaande en nieuwe initiatieven in het Land van Cuijk  

Een Goei Leven als regiobrand vervangt niet de bestaande samenwerkingsverbanden. Een Goei 

Leven is de  verbinder.  In marketingtermen zal het merk een Goei Leven als endorsement worden 

ingezet. Visueel maken we  dit zichtbaar door het logo van een Goei Leven op projecten en 

initiatieven van ondernemers en organisaties te ‘plakken’. 

Bijvoorbeeld zoals op onderstaande afbeeldingen: 
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Kortom, een Goei Leven als regiobrand, geeft identiteit aan het Land van Cuijk. Het biedt 

onderscheidend vermogen t.o.v. andere regio’s. Het wordt herkenbaar als een aantrekkelijke regio 

voor:  

• Bezoekers om (terug) te komen 

• Ondernemers om zich te vestigen 

• Bij inwoners om te wonen / terug te keren 

Een Goei Leven is daarmee een beweging waar het hele Land van Cuijk bij gebaat is. Dit moet ook 

terug te zien zijn in de organisatie en financiering van een Goei Leven Land van Cuijk. In de 

organisatie is dit het geval, in de financiering nog niet. Daar willen we voor  de toekomst verandering 

in brengen. 

 

een Goei Leven als toeristische propositie 

 

Het RBT Land van Cuijk heeft een Goei Leven omarmd en overweegt om een Goei Leven 

nadrukkelijker in te zetten als toeristische propositie voor het Land van Cuijk. Dat zou betekenen dat 

de slogan ‘Land van Heerlijke Ontmoetingen’ wordt vervangen door ‘Een Goei Leven in het Land van 

Cuijk’. Wat dit concreet betekent bijvoorbeeld voor websites en social media kanalen moet nog 

worden bekeken.  

 

Basisvoorwaarden voor een succesvolle regiobrand  
 

Het door ontwikkelen van een Goei Leven als regiobrand gaat niet vanzelf. Een aantal 

basisvoorwaarden is nodig om van een Goei Leven een succesvolle regiobrand te maken:  

• Visie  

• Lange termijn denken  

• Co-creatie 

• Focus houden 

• Cultuur obv gedeelde waarden  

Visie  

Het afgelopen jaar is een visie ontwikkeld en concreet gemaakt. Een Goei Leven heeft een sterk 

gedachtengoed, inspirerende programmalijnen, een marketingconcept en bijbehorende middelen, 

een groeiende schare ambassadeurs en een aantal aansprekende Land van Cuijk-brede 

projectenwaarin diverse ondernemers en organisaties samenwerken (zie bijlage 3). De 

programmamanager en het kernteam hebben hierin  een belangrijke rol in gespeeld. 

Lange termijn denken  

Een Goei Leven is een beweging voor de lange termijn. Een sterk regiobrand bouwen doe je niet van 

de een op de andere dag. Daar is tijd, energie en geld voor nodig. De wijze waarop  een Goei Leven 
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nu gefinancierd wordt, past hier niet bij. Lange termijn denken moet niet alleen terugkomen in de 

visie maar ook in de organisatie en financiering.  

Co-creatie 

Samenwerken staat aan de basis van het succes van een Goei Leven. Hierbij zien we  ook de kracht 

van een sterke regiobrand: een Goei Leven heeft in een jaar tijd al 15 projecten opgeleverd. 15 

samenwerkingsverbanden, sector- en gemeente overstijgend. Logischerwijs zijn het nu nog vooral 

ondernemers, organisaties, opleidingen en gemeenten uit agri & food, toerisme en gezondheid die 

samenwerken. Belangrijk is dat ieder vanuit zijn eigen rol en behoefte kan meedoen en dat het nuttig 

is om mee te doen. Alleen dan kan een duurzame en gelijkwaardige samenwerking ontstaan.  

Focus houden 

Focus houden betekent ook keuzes durven maken en daardoor sommige dingen juist niet doen. Dat 

vraagt lef van alle partijen die meedoen.  

Cultuur obv gedeelde waarden 

Een cultuur ontstaat niet vanzelf. Deze creëer je met elkaar op basis van waarden die je samen deelt. 

De waarden van een Goei Leven komen terug in het gedachtengoed: positieve gezondheid, zorgen 

voor elkaar, zorgen voor de aarde. En in de manier van werken: samen, voor mekaar, vanuit 

eigenaarschap en energie.  

 

Organisatie en financiering van een Goei Leven na juli 2018 
 

Uit het voorgaande blijkt dat een Goei Leven in een nieuwe fase komt/is aangekomen. Dit vraagt om 

een nieuwe kijk op de organisatie en financiering van deze beweging. De noodzaak wordt urgenter 

omdat de financiering van de programmamanager per 1 juli 2018 stopt.  

Toekomstige organisatie 
Een belangrijk deel van het succes van een Goei Leven is te danken aan de mensen die zich 

betrokken voelen en de manier waarop ze samen werken. Van onderop, vanuit eigenaarschap en 

energie. Het kernteam en de programmamanager hebben een visie en programmalijnen neergezet, 

gebaseerd op wat er leeft in het Land van Cuijk (en daarbuiten). Ondernemers en organisaties in de 

regio gaan hier zelf mee aan de slag in projecten. De programmamanager zorgt dat gelijkgestemden 

elkaar vinden, organiseert kennismakings- en matchingsbijeenkomsten, haalt desgewenst expertise 

van buiten naar binnen. 

De organisatie van een ondernemende programmamanager en een meewerkend kernteam willen we 

vasthouden. Het kernteam is een afspiegeling van de regio; alle gemeenten en alle partijen uit de 

samenleving (ondernemers, overheden, onderwijs, maatschappelijke organisaties) zijn hierin 

vertegenwoordigd. Met het oog op verbreding zal uitgekeken worden naar nieuw bloed vanuit 

andere sectoren.  

Op dit moment heeft een Goei Leven nog geen juridische status. Om aanspraak te maken 

financiering van marktpartijen en fondsen, is een juridische status wel noodzakelijk. Daarom wordt 

Stichting een Goei Leven opgericht. Een stichting met een klein en praktische ingestoken 

stichtingsbestuur. Dit bestuur werkt nauw samen met het kernteam en de programmamanager.   
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Gewenst financieringsmodel  
 

Om een passend financieringsmodel te ontwikkelen is het van belang om een realistische begroting 

te hebben. Deze begroting maken we op basis van de ervaringen van de afgelopen periode. 

Hieronder volgt het investeringsoverzicht van een Een Goei Leven van mei 2017 tot en met juni 2018:  
 

Financiering programma-
manager door 

gemeenten 

out of pocket budget 
gemeenten 

Bijdrage 
bedrijven* 

Concept en  programma ontwikkeling  € 8.000,00    € 100,00  

opbouw beweging (juli tot december 2017) € 20.800,00  €    19.200,00  € 2.650,00  

uitbouw beweging (januari - juli 2018) € 32.000,00  € 5.000,00  € 3.000,00  

 

Naast een financiële investering hebben veel organisaties, ondernemers en inwoners uit het Land 

van Cuijk met eigen uren geïnvesteerd in een Goei Leven. Denk hierbij aan de leden van het 

kernteam een Goei Leven, de platformen die de Nacht van een Goei Leven mee organiseren, de 

ambassadeurs van een Goei Leven. Deze mensen investeren veel niet betaalde uren in de 

ontwikkeling en groei van een Goei Leven. Ook de programmamanager een Goei Leven heeft een 

groot aantal onbetaalde uren ingezet.  

Hieronder volgt een indicatie overzicht van de onbetaalde investeringen door ondernemers, 

organisaties. 
 

Onbetaalde inzet van 
kernteam in uren  

Onbetaalde investering 
programmamanager  
in uren  

Concept en  programma ontwikkeling  80 50 

opbouw beweging (juli tot december 2017) 350 164 

uitbouw beweging (januari - juli 2018) 400 125 
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 Bovenstaande overzichten geven een goed beeld van de inzet van publieke en private partijen in het 

afgelopen jaar. De programmamanager wordt betaald door de gemeente. Vanuit deze rol worden 

ondernemers, organisaties en opleidingen gemobiliseerd en gefaciliteerd om samen te werken. Om 

de kwaliteit van wonen, werken en leven in het land van Cuijk te behouden en te vergroten. De 

programmamanager is noodzakelijk om een gemeente overstijgende beweging op gang te houden. 

Zonder een programmamanager zal een Goei Leven blijven bestaan. De vraag is wel in welke vorm. 

Hoogstwaarschijnlijk zal de snelheid waarmee de beweging groeit en de breedte van de beweging (in 

sector en regio) snel afnemen. 

 

Wat is nodig om de beweging op gang te houden en te vergroten?  
Naast financiering van een programmamanager voor 12 uur per week is een klein werkbudget nodig. 

Dit is met name bedoeld voor marketing en communicatie. Projecten die voortkomen uit een Goei 

Leven moeten een eigen begroting en financiering krijgen. 

 

Om de continuïteit te garanderen en echt te kunnen bouwen aan een sterke regiobrand is een 

meerjarige financiering nodig. De begroting voor drie jaar ziet er als volgt uit:   

 

 

Mogelijke financiering 
De gemeenten hebben aangegeven de financiering van een Goei Leven niet alleen op zich te willen 

nemen. Welke andere financieringsmogelijkheden zijn er nog meer? 

Financiering door bedrijven en organisaties uit de regio  

Betrokken bedrijven en ambassadeurs investeren al in uren en het ter beschikking stellen van 

producten en diensten.  

Andere bedrijven en organisaties willen wellicht financieel bijdragen. Denk aan de Rabobank, 

Waterschap Aa en Maas, ZLTO, Industriële Kring. Deze bedrijven en organisaties worden echter niet 

alleen door een Goei Leven benaderd. 

Crowdfunding  

Dit duurt te lang en de vraag is welk rendement je ter beschikking stelt. Een Goei Leven heeft wel een 

groot maatschappelijk rendement, zeker op lange termijn. 

Jaarlijkse begroting een Goei Leven 2019

Programmamanager 42.500,00€  

Werkbudget 22.500,00€  

Totaal 65.000,00€  

Begroting een Goei Leven 

2019 2020 2021

Programmamanager 42.500,00€  42.500,00€      42.500,00€       

Werkbudget 25.000,00€  20.000,00€      20.000,00€       

Totaal 67.500,00€  62.500,00€      62.500,00€       192.500,00€  
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Fondsen en regelingen  

Voor fondsen en regelingen is cofinanciering nodig. 

Streekfonds 

Een streekfonds heeft als doel een streek te ondersteunen bij de uitvoering van projecten door 

financiële middelen te genereren, zowel publiek als privaat. 

Een Goei Leven fonds 

Voor een Goei Leven bieden de meeste van de hiervoor genoemde financieringsmogelijkheden geen 

soelaas. Wel zien we kansen in de vorming van een streekfonds. Een publiek privaat fonds gevuld 

met gelden van organisaties, bedrijven, opleidingen en overheden uit het Land van Cuijk die er baat 

bij hebben om het Land van Cuijk op de kaart te zetten als een regio, waar het een Goei Leven is. 

Organisaties, bedrijven, opleidingen en overheden die werken aan heerlijk en eerlijk eten, gezond 

genieten, zorgzaam samenleven, aantrekkelijk wonen, werken en verblijven en die via een Goei 

Leven hierin gezamenlijk kunnen optrekken waardoor ze sneller en efficiënter  hun doel bereiken.  

Dit fonds kan aangevuld worden met regelingen en fondsen van buiten het Land van Cuijk. 

En op termijn kan een soort franchise fee gevraagd worden aan ondernemers en organisaties voor 

het gebruik van het regiobrand. Deze fee kan terugvloeien in het fonds. Dit kan pas als een Goei 

Leven als regiobrand sterk genoeg is en het gebruik er van voldoende toegevoegde waarde biedt 

voor deze ondernemers en organisaties, bijvoorbeeld in de vorm van een grote schare fans. Een sterk 

regiobrand heeft veel volgers; letterlijk bijvoorbeeld op social media en figuurlijk in de hoofden van 

mensen. Die volgers zijn waardevol voor ondernemers, organisaties en opleidingen in het Land van 

Cuijk. Hoe groter de schare volgers des te meer zijn ondernemers, organisaties en opleidingen 

bereidt om te investeren in dit regiobrand.  

Vanuit het fonds kunnen de kosten voor de programmamanager en het werkbudget worden 

gefinancierd. Idealiter wordt een fonds met een groter budget gecreëerd waaruit ook cofinanciering 

van een Goei Leven / streekprojecten gefinancierd kunnen worden. Hiermee voorkom je dat de 

initiatiefnemers van projecten steeds, na elkaar of gelijktijdig, bij dezelfde partijen aankloppen voor 

financiering van hun projecten.  

Overgangsperiode  
De vorm en de organisatie van het fonds moet nader onderzocht worden. Dit kost tijd en expertise. 

De verwachting is dat een fonds op zijn vroegst pas vanaf januari 2019 kan starten. Om te 

voorkomen dat de beweging stagneert stellen we voor de tweede helft van 2018 een 

overgangsperiode voor, waarin het ‘noodzakelijke’ wordt gedaan en een kwartiermaker de vorm en 

organisatie van het fonds onderzoekt.  

Noodzakelijke werkzaamheden voor tweede helft 2018 

Een onderdeel van de werkzaamheden van de programmamanager is het informeren en inspireren 

van inwoners en bedrijven met verhalen over een Goei Leven initiatieven. Denk aan de vloggersactie, 

onderhoud van website en social media en de artikelenreeks in lokale hah bladen. Dit kan op een 

lager pitje, maar continu onderhoud van website en social media kanalen blijft belangrijk. Zeker met 

het oog op het bouwen van een sterk regiobrand.  

Een aantal initiatieven zit nu (mei 2018) in een cruciale fase. Denk aan een belevingskaart voor 

kinderen, de ontwikkeling van een lokale streekproducten keten en het project ‘recepten voor 
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gezondheid’. Er is in alle gevallen een initiatiefgroep, een visie en een doel. Maar er is nog geen 

gedegen projectplan. Ondersteuning door de programmamanager is gewenst om de initiatiefnemers 

te helpen tot een projectplan en concrete afspraken voor uitvoering te komen. Daarmee voorkomen 

we dat de projecten een stille dood sterven. De programmamanager zal de komende periode geen 

nieuwe projecten en samenwerkingen aanjagen. 

Resteert nog het vergroten van de bewegingen. Dat kan deels door de leden van het kernteam 

worden opgepakt, zoals  de ambassadeur van de maand en het organiseren van een 

ambassadeursbijeenkomst.  De verwachting is dat de groei tijdelijk zal stagneren en een Goei leven 

minder zichtbaar zal zijn  op bijeenkomsten en evenementen.  

Financiering van de overgangsfase 
Op basis van het bovenstaande is voor drie noodzakelijke werkzaamheden nog geen onderdak en 

financiering gevonden. Dit betreft: 

1. Kwartiermaker Regiofonds 

2. Onderhoud van website, sociale media en andere middelen om te inspireren en te 

informeren  

3. Ondersteuning van programmamanager in het ontwikkelen van projectplannen t.b.v. 

lopende projecten  

De samenwerkende gemeenten wordt gevraagd voor bovenstaande werkzaamheden een 

overgangsbudget ter beschikking te stellen voor de  tweede helft van 2018. Deze aanvraag is 

opgenomen in een bredere aanvraag van drie programma’s; een Goei Leven, Innovatieve Hotspot en 

Meerjarenprogramma Agrifood.  

 

  



 
een Goei Leven als sterk regiobrand voor het Land van Cuijk 
20 juni 2018 

14 
 

Bijlage 1 Kernteam  
 

Naam organisatie 

  

Arjen Grootveld  Historisch Platform Grave 

Jenneke van Dongen Historisch Platform Grave 

Ad Berends Ontdek Mill 
Piet Verbeeten 
 

Ondernemersvereniging Overloon-Vierlingsbeek / 
Plus Verbeeten 

Martien Bos Smaakcentrum Cuijk 

Angelique Hermens Gemeente Sint Anthonis 

Rolf Asbroek ROC De Leijgraaf 

Marianne de Bruijn ZLTO Land van Cuijk Noord 

Erik Jansen  RBT Land van Cuijk 

Ingeborg Vriends Kasteel Tongelaar 

Diny van Vliet  
Communicatieadviseur gemeente Boxmeer en 
voor het thema agrifood lvc 

Stella Linders Stichting  Toerisme en Recreatie Boxmeer  

Marion Reefs  Stichting Centrum Management Boxmeer  

Antoine Achten B&B de kemp en Stiching kapellenbaan 

Gea Daniels  Natuurlijk Sint Anthonis  
Liesbeth Hermanussen  
 

Verrassend Platteland van Cuijk / Landgoed de 
Barendonk  
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Bijlage 2 Toelichting bij projecten 

 

Digitale kaart met streekproducten  
Een belangrijk streven van een Goei Leven is om in alle keukens van het Land van Cuijk, van horeca 

tot cafetaria en van keuken van verzorgingstehuizen tot voetbalkantines, zoveel mogelijk lekker, 

gezond en duurzaam gekookt wordt. Dit wil zeggen smaakvol, gezond, gevarieerd en duurzaam, 

koken van ‘kop tot kont’, met de seizoenen mee en zoveel mogelijk lokaal geproduceerde verse 

producten. Om dit laatste te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk om te weten welke 

producten in de regio Land van Cuijk geproduceerd worden. Daarom hebben we met hulp van 

studenten van de HAS Geomedia & design uit Den Bosch de streekproducenten van het Land van 

Cuijk in kaart gebracht.  

De studenten hebben hiervan een digitale kaart en een lijst met streekproducenten en producten 

gemaakt. Deze lijst is terug te vinden op de website van een Goei Leven 

 

Streekproducten keten Land van Cuijk  
Er is in het Land van Cuijk behoefte aan en potentie voor het bundelen van krachten in een lokale 

streekproducten keten, zowel bij de afnemers als de producenten. De programmamanager een Goei 

Leven heeft een aantal matchingsbijeenkomsten georganiseerd voor de ZLTO afdelingen van het 

Land van Cuijk, PLUS Verbeten, Jumbo Bosman en enkele individuele ondernemers over dit 

onderwerp. De ambitie is om meer lokale producten in lokale winkels en keukens te krijgen. Hier 

willen zowel de betrokken producenten(organisaties) als de retailers zich hard voor maken.  

Een eerste stap die ze willen nemen is gericht op kennismaking. Kennismaking tussen producenten 

en winkeliers / horecaondernemers zodat deze laatste groep weet welke producenten in het Land 

van Cuijk geproduceerd worden, zie ze maken en hoe ze smaken.  

Een vervolg op deze kennismaking kan zijn dat voor de producenten die aan lokale afzetkanalen 

(winkels, horeca etc) willen leveren, maar die nog niet op alle fronten kunnen voldoen aan de ‘eisen’ 

van deze afnemers, een vakmanschap academie wordt georganiseerd. De winkeliers en horeca 

ondernemers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering  van deze academie zodat het 

aanbod ook echt goede aansluit bij hun vraag. 

De programmamanager een Goei Leven is in gesprek met de programmamanager van Oerlekker 

Maashorst om de academie ism  te ontwikkelen en uit te voeren, gezien het feit dat in de Maashorst 

dezelfde behoefte bestaat. 

een goei leven food experience 
Met een Goei Leven verbinden we mensen. Mensen die met elkaar willen samenwerken aan een nog 

beter leven in het Land van Cuijk. "Samen genieten en samen ervoor zorgen dat de toekomstige 

generatie ook kan genieten.” Een Goei Leven gaat ook over heerlijk en eerlijk eten, van eigen bodem 

en met passie gemaakt. Want eten zit in het dna van het Land van Cuijk.  

Deze waarden komen perfect samen in een Goei Leven Food Experience. Een bijzondere voedsel 

beleving waarin mensen letterlijk met elkaar verbonden worden, aan tafel gaan en op een bijzondere 

wijze genieten van al het heerlijke en eerlijke in het land van Cuijk.  

https://www.goeileven.nl/in-de-praktijk/streekproducten-land-van-cuijk-/
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Een Goei leven Food experience is een concept ontwikkeld door ontwerpers Janneke Bergholtz en 

Naomi Jansen samen met chefkok Martien Bos. een Goei Leven programmamanager heeft hen 

verbonden om vanuit hun expertise een bijzondere culinaire beleving te ontwikkelen waarbij 

verbinding centraal staat (zoals ook in een Goei Leven).  

 

 

een Goei Leven worst (van kop tot staart) 
Worsten met peulvruchten 

Land van Cuijk Burger  
Het idee voor de Land van Cuijk-burger is een initiatief van Michel Hovenkamp van Maasvallei net, 

Miriam van den Broek van de lamperse Hei. De Land van Cuijk-burger is een duurzaam streekproduct 

omdat de runderen vrij rondlopen op de graslanden in Wanroij en een goed leven hebben gehad 

voordat ze naar de slager gaan. Bakkerij Maassen uit Wanroij heeft een speciaal Land van Cuijk 

broodje in het leven geroepen voor de burger. Slagerij Vogels uit Elsendorp zorgt door de 

samenstelling van het gehakt en unieke kruiden voor de hoogste smaakkwaliteit.  

Kookboek Goei Gerei 
Met het kookboek Goei Gerei willen de initiatiefnemers verbindingen in het Land van Cuijk 

herstellen: de verbinding tussen consument en producent, tussen boer en burger, tussen mens en 

natuur en tussen mensen onderling. Aan de hand van producten, bijbehorende recepten en het 

verhaal erachter leggen we de verbinding. De boer vertelt over zijn vak en de mooie producten die hij 

op de markt brengt en hoe je hier als liefhebber van kunt genieten.  

http://www.bakkerijmaassen.nl/
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Het doel van het kookboek is om smakelijke en gezonde voeding toegankelijk te maken voor 

iedereen, wat ook nog eens duurzaam geproduceerd wordt, zonder verspilling. Het kookboek maakt 

daarmee onderdeel uit van een gezonde keukenrevolutie die bijdraagt aan een Goei Leven in het 

Land van Cuijk. De recepten helpen mensen gezonder te koken. Thuis en in de keukens van 

restaurants, instellingen en verenigingen.  

En de effecten van het kookboek gaan veel verder; het kookboek biedt een podium voor onze 

boeren. Het geeft de lezers inzicht in en trots op de agrifood sector van het Land van Cuijk en draagt 

daarmee bij aan een positieve boer-burgerrelatie. Lezers krijgen een beter beeld van de producten 

die in het Land van Cuijk worden geproduceerde en waar deze te verkrijgen zijn, waardoor de lokale 

economie wordt gestimuleerd.  

Daarmee is het kookboek veel meer dan een initiatief van één ondernemer. Het is een creatief 

middel om de inwoners, ondernemers en wellicht ook bezoekers een Goei Leven in het Land van 

Cuijk te laten ervaren. Gemaakt door een divers team van mensen en omarmt door het kernteam 

van een Goei Leven. Enkele kernteamleden werken op VRIJWILLIGE basis mee aan de realisatie 

ervan.  

 

Artikelenreeks in samenwerking met de persgroep 
Journalist Willem Menting van de Persgroep 

schrijft een keer in de twee weken en artikel 

over een project of initiatief dat bijdraagt aan 

een Goei Leven. Dit artikel verschijnt in de 

volgende kranten: 

- Graafsche Courant 

- Cuijks Weekblad 

- De Koerier in Mill 

- Boxmeers Nieuwsblad  

 

Vlogs een Goei Leven door studenten van ROC de Leigraaf 
ROC de Leigraaf is vertegenwoordigd in het kernteam Een Goei Leven Land van Cuijk. Als 
onderwijspartner in het samenwerkingsverband willen ze een joint marketing omgeving maken 
waarbij de kracht van de Leijgraaf en Een Goei Leven wordt gecombineerd (eventueel ook het 
Smaakcentrum Cuijk). Dit moet een extra PR-impuls geven aan alle partijen.  

Tweedejaars studenten van de combiklas HTR niveau 4 krijgen als onderdeel van Oriëntatie op 

Ondernemerschap / Ondernemend Gedrag  een opdracht om in 9 weken te werken aan een vlog van 

30 tot 60 seconden over een de Goei Leven programmalijnen ‘proef eeen Goei Leven’ of ‘Ontmoet de 

makers van een Goei Leven’.  Iedere student (25) levert een semi-professionele vlog op waar het 

lokale product / de dienst / de ondernemer goed aan bod komt. De vlogs worden gemerchandized 

onder een gezamenlijke brand name: Leijgraaf / Een Goei Leven om de social media impact zo groot 

mogelijk te maken. Dit moet een herkenbare serie worden.  
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Smaakcentrum ook in Mill/Grave en SintAnthonis 
In navolging van Cuijk en Boxmeer start in het lesjaar 2018- 2019 een Smaakcentrum in Mill/Grave. 

Tevens worden via het kernteam van een Goei Leven de contacten gelegd om te verkennen of een 

Smaakcentrum ook in Sint Anthonis geïnitieerd kan worden. 

  

Snackattack  
SnackAttack is een wedstrijd voor middelbare scholieren uit het Land van Cuijk, ontwikkelt door vijf 

studenten van HAS Den Bosch in opdracht van de programmamanager  een Goei Leven Land van 

Cuijk. In 2017 is de eerste editie uitgevoerd: 30 leerlingen van het Metameer in Boxmeer zijn met 

elkaar de strijd aan gegaan om een lekkere gezonde snack te maken. De leerlingen hebben gekookt 

met groente en fruit van lokale ondernemers. Deze werden beoordeelt door een professionele jury. 

Het winnende groep mag de snack nog een keer voor alle medeleerlingen klaarmaken, vanuit de 

foodtruck van het ROC de Leigraaf.  

Met SnackAttack maken we middelbare scholieren bewust van de voordelen van gezond, duurzaam 

en lokaal voedsel. Niet alleen door met lokale producten een lekkere en gezonde snack te maken. 

Maar ook in de vorm van een les op school die in de week voorafgaand aan de wedstrijddag is 

gegeven.  

SnackAttack is ook een bijzondere samenwerking tussen drie scholen: HAS Den Bosch, ROC de 

Leigraaf en Metameer Stevensbeek. 

 

Belevingskaart voor kinderen 
Jong Leren Eten makelaar, Judith Piek, en programmamanager een Goei Leven zijn in overleg met het 

Smaakcentrum Land van Cuijk, GGD Hart van Brabant, Jong Leren Eten, ZLTO/Klassenboeren over de 

vraag hoe we kinderen uit het Land van Cujijk bewuster kunnen maken van gezond en lokaal eten.  

De initiatiefnemers willen een keuze menu ontwikkelen voor groepen 1 t/m 6, heel concreet, 

praktisch en lokaal. Dit keuzemenu wordt via het Smaakcentrum ter beschikking gesteld aan de 

scholen waarvan groep 7 en 8 naar het Smaakcentrum gaan. Zodat ook de groepen 1 t/m 6 actief aan 

de slag kunnen met gezond en duurzaam eten. 

 

Programmering een Goei Leven  
In samenwerking met het RBT Land van Cuijk is een programmering gemaakt van activiteiten en 

evenementen op het snijvlak van agri food en toerisme. Dit zijn bestaande en nieuwe activiteiten en 

evenementen. Organisaties en ondernemer zijn door de programmamanager een Goei Leven 

uitgedaagd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen onder de vlag van een Goei Leven. Een groot 

aantal ondernemers hebben hier gehoor aan gegeven. Denk aan:  

- happen en stappen wandeling in Grave  

- een Goei Leven festival bij de Lamperse Hei 

- Pruuf een Goei Leven wandelingen rond de Kuilen 

- Wijn en spijs proverij Proef een Goei Leven  



 
een Goei Leven als sterk regiobrand voor het Land van Cuijk 
20 juni 2018 

19 
 

- een Goei Leven lunch tijdens Rondje Tongelaar  

Een actueel overzicht de Goei Leven activiteiten zijn terug te vinden in de agenda op de website en in 

de Goei Leven special. 

  

Meerdaagse arrangementen  
RBT Land van Cuijk heeft in het kader van een Goei Leven en het Brabant Celebrates Food jaar Vier 

arrangementen ontwikkeld. Deze worden op verschillende momenten in 2018 georganiseerd. meer 

informatie vind u op: https://arrangementen.landvancuijk.nl/arrangement-proef-een-goei-leven/ 

 

de Nacht van een goei leven   
De Nacht van een Goei Leven komt voort uit de beweging Een Goei Leven. 23 juni 2018, tijdens de 

kortste nacht van het jaar, kunnen inwoners en bezoekers van het Land van Cuijk op tenminste 13 

bijzondere locaties het Land van Cuijk ervaren. Toeristische ondernemers en organisaties hebben een 

divers programma van soms unieke activiteiten samengesteld. Voor jong én oud. Voor de inwoners 

van het Land van Cuijk én voor bezoekers van verder weg. Het programma is: 

- Drijf-in Film op de Kraaijenbergse Plassen georganiseerd door Bij Ceulemans 

- 6 gangen diner op het Pontveer van Vierlingsbeek georganiseerd door restaurant de Vier 

Linden uit Vierlingsbeek, geïnitieerd door Ondernemingsvereniging Overloon-Vierlingsbeek  

- A taste of Smoke op het Pontveer van Sambeek georganiseerd door taste of Smoke ism 

kalverhouderij Derks uit Sambeek, geïnitieerd door Ondernemingsvereniging Overloon-

Vierlingsbeek 

- Vegetarisch dineren op het Pontveer van Cuijk, georganiseerd  door vegakok Malthie 

Lalbahadoersing, geïnitieerd door Ondernemingsvereniging Overloon-Vierlingsbeek 

- een schuttersmaaltijd in de Hampoort met avondwandeling door Historisch Grave 

georganiseerd door Platform Historische Grave  

- Licht-Kunst-Concert “De Kerk Unplugged" in Mill, georganiseerd door Ontdek Mill  

- avond- en nachtwandelingen door de Overloonse Duinen, georganiseerd door  De vers en in 

‘t Holt 

- Licht tot licht wandeling door de Staatsbossen van Sint Anthonis, georganiseerd door 

Staasbosbeheer en geïnitieerd door Natuurlijk SintAnthonis 

- Belevenis Reis Duits Lijntje, georganiseerd door Huistheater de Steenakker in Haps 

- Koken & Eten bij Kampvuur, georganiseerd door De Zoete Geest in Linen   

- Streekgerechten, bier en wijn aan ’t plein, georganiseerd door terras onder de Molen in 

Rijkevoort 

- Een Goei Leven op doe boerderij An ´t Hoag 

- Night at the Zoo, georganiseerd door ZooParc Overloon 

Een overzicht van de activiteiten is te vinden op www.nachtvaneengoeileven.nl.  

 

https://arrangementen.landvancuijk.nl/arrangement-proef-een-goei-leven/
http://www.nachtvaneengoeileven.nl/
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Pilot ‘Genieten zonder zorgen’  
‘Genieten van een meerdaags verblijf in de bijzondere omgeving van het Land van Cuijk, zonder je 

zorgen te hoeven maken over de beschikbaarheid van persoonlijke zorg of hulp bij nierdialyse. Zorgen 

voor elkaar hoort bij ‘Een Goei Leven’!’  

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, Pantein Zorggroep en tien 

verblijfsaccommodaties (De Vilt, De Lamperse Hei, De Valkhoeve, Motel Koolen, Ullingse Bergen, De 

Barendonk, De Lummel, D’n Twist, De Aalshof en Van der Valk) starten in 2018 de pilot ‘Genieten 

zonder zorgen’. Gasten, die bij een van de deelnemende accommodaties verblijven en behoefte 

hebben aan zorg, kunnen een beroep doen op de diensten van Pantein Zorggroep. Wij focussen ons 

in de pilot op:  

* persoonlijke zorg (voorbeelden: zetten van een injectie of het aanbrengen van een infuus); 

* dialyseren van nierpatiënten. 

De combinatie van verblijf en zorg maakt het voor toeristen aantrekkelijker om naar het Land van 

Cuijk te komen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat verblijfsaccommodaties die rekening houden 

met de zorgbehoefte van hun gasten, daar voorzieningen voor treffen en die ook expliciet onder de 

aandacht brengen van mensen met een zorgbehoefte uiteindelijk meer omzet gaan realiseren. De 

omzetstijging bedraagt, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek, gemiddeld 12%, waarbij moet worden 

aangetekend dat in dit onderzoek specifiek is gekeken naar mensen met een handicap, in combinatie 

met de toegankelijkheid van accommodaties. In de Land van Cuijkse pilot richten we ons minder 

specifiek op mensen met een handicap, maar meer op mensen met een specifieke zorgbehoefte:  

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk ontwikkelt voor deze pilot een 

marketingcampagne, met bijzondere aandacht voor de deelnemende bedrijven.     

Foto expositie immaterieel erfgoed Land van Cuijk  

Antoine Achten, kernteamlid en eigenaar van B&B de Kemp uit Vortm-Mullem, organiseert projecten met 

kunstenaars. Directe aanleiding voor projecten kunnen bijvoorbeeld het landschap in de omgeving zijn of historische 

tradities.  In 2015 een project opgestart met fotograaf Otto Snoek uit Rotterdam. Snoek werd gevraagd om werk te 

maken tijdens twee historische evenementen in Boxmeer: De Metworst (sinds 1740) en de Boxmeerse Vaart (sinds de 

15e eeuw). Beide evenementen zijn erkend als nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

Deze reportages hebben als inspiratie gediend voor een nieuw projectidee: een expositie van foto’s van immaterieel 

erfgoed van het Land van Cuijk. Tradities die voor de Land van Cuijkenaren gewoon zijn, maar voor een 

buitenstaander bijzondere. We vragen kunstenaars deze vast te leggen om zo te laten zien met welke verwondering 

buitenstaanders hier tegenaan kijken. De kunstwerken worden op termijn geëxposeerd. Inwoners maken anders en 

opnieuw kennis met hun tradities. Nieuwe bezoekers worden verleid om deze tradities te komen bewonderen en 

ervaren. Dit project staat nog  in de kinderschoenen. 

 

Verbinding innovatieve hotspot en MJP agrifood Land van Cuijk 
 

Innovatieve Hotspot Agrifood Land van Cuijk 
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De regio Noordoost Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrifoodregio’s van Europa horen. 

Tevens wordt binnen het Land van Cuijk al meerdere jaren gesproken over versterking van de 

samenwerking tussen de bedrijven onderling en tussen de overheid, ondernemers en onderwijs. Als 

innovatieve hotspot in de Agro&Food-branche is het Land van Cuijk een van de door de provincie 

geselecteerde hotspot. In dat kader is door de Stuurgroep besloten om opdracht te geven voor het 

opstellen van een businessplan met uitvoeringsagenda, als opmaat naar een concreet 

investeringsprogramma. Het is een door  de grote bedrijven, de kennisinstellingen, ZLTO, Rabobank 

en gemeenten Cuijk en Boxmeer vervaardigd, gedragen en ondersteund programma.  

Meerjarenprogramma AgriFood Land van Cuijk 2018-2021 

Voorgaande jaren zijn diverse activiteiten opgezet gericht op onderlinge kennisuitwisseling, inspiratie 

en kennismaking van de AgriFood-sector in het Land van Cuijk. Er ontstond behoefte aan een meer 

structurele en duurzame vorm van samenwerking op basis van een gezamenlijke uitvoeringsagenda. 

Om te komen tot een bundeling en versnelling van ontwikkelingen is door de Stuurgroep het 

initiatief genomen om te komen tot een meerjarenprogramma AgriFood 2018-2021. Met de actieve 

deelnemers op het gebied van AgriFood is de koers voor de komende jaren uitgestippeld.     

Deze twee programma’s werken samen met een Goei Leven aan het regionale thema “Versterken 

keten Agro en Food” van de samenwerking Land van Cuijk. Er bestaan inhoudelijke overlappingen op 

de acties en ontwikkelingen. Maar er zijn ook duidelijke accenten en er bestaat verschil in focus. 

Daarnaast vragen alle drie de ontwikkelingen een gemeente overstijgende regionale organisatie en 

publiek private samenwerking en financiering. Daarom wordt gekeken waar verbindingen liggen.  
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Bijlage 3 Special een Goei Leven  
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Bijlage 4 Werkzaamheden programmamanager  
 

• Creëren van bekendheid en trots 

• Stuurt vloggers en redacteurs aan oa tbv artikelenreeks 

• Verspreidt de gemaakte verhalen via website, sociale media, nieuwsbrief en partners 

(onderhoud website en sociale media) 

• Meer bezoekers trekken door programmering te maken  

• Ondernemers verbinden / laten samenwerken in aantrekkelijke arrangementen (Goei 

Leven food experience) 

• Regionale (LvC) activiteiten initiëren en mede organiseren zoals Nacht van een Goei 

Leven  

• Verbinding met o.a. Brabant Celebrates Food   

• Marketing & communicatie ism RBT 

• Samenwerking stimuleren  

• Bewaken van het gedachtegoed en huisstijl van een Goei Leven 

• Daar waar nodig ondersteunen van de verschillende initiatieven (kookboek) 

• Initiëren en organiseren van de matchingsbijeenkomsten (streekproducten, groente op 

recept) 

• Groei beweging: 

• Ondersteunen van de kernteamleden en ambassadeurs  

• Ambassadeurs werven en toolkit uitdelen  

 

 


