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Noordoost-Brabant ontwikkelen tot AgriFood Capital. 

Een excellente agrifood-regio met internationale allure, 

nationale aantrekkingskracht en lokale samenwerkings-

vormen. Dat is ambitieus, maar realistisch. Nergens is het 

agrifoodcluster zo compleet en van zo’n hoogwaardige 

kwaliteit als in Noordoost-Brabant. Nu al is het cluster 

verantwoordelijk voor 1,9 miljard toegevoegde waarde 

en 30% van de werkgelegenheid.

Uniek AgriFood complex
Noordoost-Brabant heeft een uniek ecosysteem van 

bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen die verbonden 

zijn met de productie en verwerking van gezonde voeding 

voor mens en dier. Van veredeling tot het versproduct, samen 

met andere sectoren zoals de bouw, metaal- en electro of 

de zorg. Die verbondenheid met agrifood zit in het DNA van 

Noordoost-Brabant. Dat maakt AgriFood Capital de ideale 

proeftuin voor nieuwe producten, technieken en concepten. 

Daarbij zijn we ook nog eens zeer strategisch gelegen tussen 

wetenschappelijke centra in Wageningen, Nijmegen, 

Eindhoven en Tilburg.

Samen investeren en innoveren
Binnen de AgriFood Capital gaan ondernemers, overheden 

en onderwijs samen aan de slag met innovaties gericht op 

de maatschappelijke thema’s rondom duurzaamheid, voeding 

en gezondheid. Door innovatieve producten en diensten te 

ontwikkelen. Opleidingen af te stemmen op de kennis-

behoefte van onze maakindustrie. Door ruimte te creëren 

voor innovatie- en expertisecentra. Samen creëren we 

op ondernemende wijze bedrijvigheid. 

bezoekadres
Agri & Food Plaza
Onderwijsboulevard 225
5223 DE  ’s-Hertogenbosch

postadres
Postbus 315
5201 AH  ’s-Hertogenbosch

T 073 - 613 29 96
E secretariaat@agrifoodcapital.nl

www.AgriFoodCapital.nl

Sowing innovation 
    Harvesting the future

op weg naar een excellente 
agrifood-regio

Regionale kracht
AgriFood Capital is een krachtige regio. Door gezamenlijk 

ambities om te zetten in concrete projecten en program-

ma’s blijven we uitblinken in ons domein. Zo wordt AgriFood 

Capital het vitale, bruisende centrum van agrifood in de 

wereld. Uitdagend om te ondernemen, te werken, 

te studeren en heerlijk om in te leven.

Brede samenwerking
In AgriFood Capital werken ondernemers, 

overheden en kennisinstellingen samen. 

Deze samenwerking richt zich op:

• netwerken en verbinden;   

• proces- en programmamanagement;

• het mogelijk maken van initiatieven door 

 co-financiering uit het Regiofonds;

• public affairs en communicatie.

Sowing innovation 
    Harvesting the future

Spreken onze ideeën u aan en wilt u meer weten over onze 

aanpak? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met 

u het gesprek aan om te kijken wat we voor elkaar kunnen 

betekenen.

Volg ons op:

 

Terugdringen voedselschaarste

4.000 extra banen in 6 jaar

5 toplocaties voor modern ondernemerschap

20 betekenisvolle innovaties

 2 miljard groei

150 nieuwe starters

 60 nieuwe agri/food bedrijven
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We hebben onze ambitie – Noordoost-Brabant ontwikkelen tot excellente agrifood-regio met internationale allure – vertaald in 15 concrete doelstellingen voor 2020:

1. Excellente arbeidsmarkt

In 2020 is Noordoost-Brabant een aantrekkelijke 

werkomgeving. Hebben we goed opgeleide mensen 

die vakmanschap en ondernemerszin in zich hebben. 

Samen creëren we 4.000 extra banen binnen zes jaar.

Samen werken aan oplossingen
Ondernemers en onderwijs maken zich binnen het 

programma 5* Noordoost Brabant werkt! samen sterk 

voor een evenwichtige arbeidsmarkt met goede toekomst-

perspectieven. Onder andere door het gezamenlijk opzetten 

van opleidingen in de procestechniek, het inrichten van een 

mobiliteitsportaal en het opzetten van een HRM-netwerk. 

Vermenigvuldigen door te delen
Kennis krijgt pas echt waarde als je die deelt.

Met OndernemersLift+, ondersteunen we startende 

innovatieve ondernemers om hun idee om te zetten in 

business. Met het talentenprogramma ‘Leadership of 

tomorrow’ maken we talent zichtbaar en helpen we het 

verder ontwikkelen. Mensen met ideeën en ambitie 

omarmen we in Noordoost-Brabant!

2. Sterke bedrijvigheid

De hele agrifoodketen is in Noordoost-Brabant stevig 

geworteld; van veredeling en versproducent tot de grootste 

retailers en cateraars van Nederland. De verbinding met de 

consument is hecht. Die voorsprong gaan we vergroten 

door te zorgen voor een uitstekend ondernemings- en 

vestigingsklimaat. 

Innovatiemotor
Samen ben je sterker dan alleen, dat is een filosofie die naadloos 

past bij AgriFood Capital. Ondernemers die willen innoveren laten 

we dan ook optimaal gebruik maken van de expertise van ken-

nisinstellingen én van collega-ondernemers. Dat doen we met de 

AgriFood Innovatiemotor. Van kansen signaleren naar krachtige 

nieuwe producten ontwikkelen.

Grensoverstijgend
Vanuit AgriFood Capital denken we niet in grenzen maar in 

mogelijkheden. We werken samen met de regio’s om ons heen 

om ervoor te zorgen dat Zuidoost-Nederland grote aantrek-

kingskracht uitoefent op grote én kleinere (agrifood) bedrijven 

uit binnen- en buitenland. We zijn tegelijkertijd kwartiermaker en 

pleitbezorger. Bijvoorbeeld voor het aantrekken van kapitaal, 

het vinden van bedrijfslocaties of de juiste kennis en relaties.

3. Betekenisvolle innovaties

AgriFood Capital is in 2020 de innovatieve proeftuin voor 

nieuwe producten, technieken en concepten. Een regio met 

meerdere innovatiecentra en living labs waarin ondernemers, 

overheden en kennisinstellingen samen op ondernemende 

wijze business creëren. En oplossingen zoeken voor maatschap-

pelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, voeding 

en gezondheid. Juist door het verbinden van sectoren en 

kennisinstellingen met de agrifoodketen.

Buiten de hokjes 
Succesvolle innovaties vinden vaak plaats op het snijvlak van 

sectoren. We leggen daarom actief verbindingen, bijvoorbeeld 

tussen ICT en zorg, food en design of tussen bouw en high tech. 

In de regio beschikken we over een kleine tien innovatieclusters 

met fysieke innovatiecentra en living labs. Dankzij deze centra 

kunnen we in Noordoost-Brabant kansrijke ideeën snel oppakken 

en al in een vroeg stadium in de praktijk uittesten.

Uit de startblokken
Inmiddels lopen er verschillende innovatieprogramma’s. 

Het programma ‘Gezonde Voeding’ onderzoekt manieren om 

voeding te verrijken voor speciale doelgroepen, zoals ouderen of 

oncologie patiënten. ‘Vernieuwend houden van dieren’ richt zich 

op het welzijn van dieren in hun omgeving. Op het snijvlak van 

agrifood en ICT zoeken we naar de beste ontwikkelingen en 

toepassingen voor precisielandbouw. En de programma’s ‘Duur-

zame Energie’, ‘Greentech Park’ en ‘Greentech Campus’ richten 

zich op (maatschappelijke) vraagstukken als hergebruik van (bio)

materialen, zuinig omgaan met energie en minder gebruik van 

fossiele brandstoffen. 

4. Goed woon, werk en leefklimaat

Groen en bedrijvig, gezond en actief. Goed bereikbaar en 

met ruimte om te groeien. Kortom, een regio waar het goed 

wonen, werken en leven is. En dat gaat verder dan werk of 

geld. Het gaat om welzijn. Je filevrij kunnen verplaatsen, 

voldoende mogelijkheden voor ontspanning en recreatie 

en (ruim) wonen tegen een betaalbare prijs. 

Het beste uit twee werelden
Stad en platteland raken steeds meer met elkaar verweven. 

Enige regie is nodig om het beste uit de twee werelden te 

combineren. Dat doen we bijvoorbeeld in de programma’s 

voor fysieke en economische verbindingen tussen stad en 

platteland. Maar ook door dier-, mens- en omgevings-

vriendelijk boeren te stimuleren. 

Modern, betaalbaar én bereikbaar
Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden 

voor economische ontwikkeling. Op veel plekken worden 

knelpunten aangepakt. Bijvoorbeeld door reconstructie van 

drukke kruispunten, door verbinding van wegen of door een 

netwerk van fietspaden te realiseren. Ook moderne, betaal-

bare bedrijvenlocaties zijn prioriteit. Uiteraard goed ontsloten 

en met snelle verbindingen naar bijvoorbeeld de Randstad, 

het Ruhrgebied of de havens in Antwerpen. Je bent immers 

een topregio, of je bent het niet. Onze keuze is helder. 

1 Geen krapte meer op arbeids-

markt dankzij samenwerking van 

meer dan 250 agrifoodbedrijven in 

regionaal HRM-netwerk.

2 Toonaangevend ken-

nis- en opleidingsinstituut 

Food, Foodmarketing en 

Foodretail.

3 Draaiende 

AgriFood Innovatie 

Motor die zorgt 

voor begeleiding 

van 50 onderne-

mers per jaar en 

jaarlijks 10 succes-

volle innovaties. 4 Realisatie van winstgevend 

samenwerkingsmodel voor 

streekproducten, van produ-

cent tot consument.

5 Ontwikkelen van 5 personalized foodconcepten, bedoeld 

voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, oncologiepatiënten 

of mensen met obesitas of allergieën.

6 Ontwikkelen van 

2 zorgconcepten 

met cross-overs 

naar ICT en omge-

vingsfactoren.

7 Ontwikkelen van een nieuwe gene-

ratie kant- en klaarmaaltijden. Smaakvol 

en voedingsrijk, voor zowel de gezond-

heidszorg als voor retail/out-of-home.

8 Realisatie van programma “One 

Health”; werken aan de samenhang 

tussen gezonde mensen, gezonde 

dieren in een gezonde omgeving. 

9 Ontwikkelen van 5 

concepten voor optimaal 

verwaarden van rest- en/of 

bijstromen door omzetting in 

grondstoffen.

10 Ontwikkelen van nieuwe 

concepten voor het houden van 

dieren. Met alle aandacht voor 

mens, dier en hun omgeving én 

met meerwaarde voor de consu-

ment, burger en producent. 

11 Ontwikkelen van 5 

lokale ketens voor alternatie-

ve, duurzame eiwitproductie.

12 Ontwikkelen van 5 concepten 

die verspilling in de voedselketen 

tegengaan. Zowel tijdens de produc-

tie (smart farming), de verwerking, 

distributie (slimme logistiek), retail als 

tijdens bereiding en consumptie.

13 Ontwikkelen van 5 concepten 

gericht op duurzame energieproduc-

tie. Reststromen en bijproducten uit 

de productie van voeding en groene 

materialen leveren energie op. 

14 Realisatie van een toon-

aangevende Dutch AgriFood 

Week waarin nieuwe en 

bestaande evenementen op 

het brede terrein van agrifood 

elkaar verbinden en versterken.

15 Noordoost Brabant wordt 

erkend en herkend als dé proeftuin 

voor het omzetten van kennis in 

producten, diensten en concepten 

met toegevoegde waarde voor 

mens, dier en haar omgeving zowel 

binnen de regio als daarbuiten.

Willen we dat Noordoost-Brabant in 2020 excelleert in agrifood, moeten we de volgende ambities realiseren:
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