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De provincie 
Noord-Brabant 
werkt aan een 
 internationale economie 
en -arbeids markt 
waar  in grenzen 
geen belemmeringen 
vormen voor burgers 
en bedrijven. Via 
EU-subsidieprogramma’s 
steunt de provincie 
projecten die het inter-
nationaal werken, 
leren en ondernemen 
aan beide zijden 
van de grens 
bevorderen. Dit draagt 
bij aan duurzame 
versterking van de 
Brabantse economie & 
arbeidsmarkt.   

Deze interactieve PDF neemt 
u mee in Europese Human 
Capital projecten die in 
Brabant lopen op het terrein 
van Arbeidsmarkt, Kennis en 
Onderwijs.

AANPAK
EUROPESE 
SUBSIDIEPROGRAMMA’S

Voor de ondersteuning van de 
Human Capital projecten wordt door 
Brabantse bedrijven, overheden en 
kennisinstellingen gebruik gemaakt 
van zeven EU-subsidieprogramma’s: 
Interrreg Duitsland-Nederland, Interreg 
Euregio Maas-Rijn, Interreg Vlaanderen-
Nederland, OPZuid, POP3 Brabant, UIA 
en REACT-EU. Deze hebben allen hun 
eigen doelstellingen en maken gebruik 
van verschillende Europese Fondsen. 

FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING

De Brabantse projecten worden financieel 
ondersteund door zowel de provincie 
Noord-Brabant als een van de zeven 
EU-subsidieprogramma’s. In 2021 gaat 
het in totaal om 42 projecten met samen 
ruim 88 miljoen euro aan projectkosten, 
waarvan de Europese Unie ruim 42 
miljoen euro aan subsidie en de provincie 
Noord-Brabant ruim 3,5 miljoen euro 
aan cofinanciering bijdragen. De overige 
projectkosten worden betaald door 
deelnemende partners en het Rijk. De 
verhouding tussen het aandeel in eigen 
bijdrage, Europese subsidie en Brabantse 
cofinanciering verschilt per Europees 
programma.

KENMERKEN

De projecten kenmerken zich door 
diversiteit en vernieuwing. Naast het 
behalen, delen en verankeren van 
de resultaten zijn ze sterk gericht op 
het bouwen en onderhouden van 
netwerken en het creëren van structurele 
samenwerkingsverbanden. Ze benutten 
de kansen over regio- en landsgrenzen 
heen. Ze dragen bij aan een versterking 
van de aansluiting op de arbeidsmarkt 
van de beroepsbevolking nu en in de 
toekomst en leveren een substantiële 
bijdrage aan het groei-vermogen van 
Noord-Brabant op de langere termijn. De 
projecten bevinden zich in verschillende 
fasen, van (bijna) gestart tot (bijna) 
gereed. De aard van de projecten is 
gevarieerd, van experimenten tot concrete 
resultaten met grote maatschappelijke 
impact in het werkveld.

CONCLUSIES

Deze Europese projecten dragen 
ieder op eigen wijze bij aan verdere 
versterking van de Brabantse economie 
en arbeidsmarkt na COVID 19. Zo wordt 
de arbeidsvraag aan weerszijden van de 
grens ontsloten en het arbeidspotentieel 
ontwikkeld en benut. De (Europese) 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt 
verbeterd en de instroom naar  

 
 
tekortsectoren, - opleidingen en –
beroepen verhoogd. Er wordt 
vernieuwend internationaal instrumen-
tarium voor arbeidsmarkt en 
onderwijs geïmplementeerd. Er vindt 
investering plaats in hybride leer- en 
innovatieomgevingen en er wordt hybride 
onderwijs vormgegeven gericht op 
de digitalisering en data in industriële 
sectoren. In de agrarische sector is sprake 
van een brede langdurige intensieve 
kennisoverdracht. Met Europese middelen 
worden innovatieve oplossingen getest 
voor arbeidsmarktuitdagingen in stedelijk 
gebied. 
 
In alles staat verhoging van de innovatie-
kracht in (top)sectoren & regio’s 
voorop en wordt ingezet op verdere 
vermindering van de barrièrewerking van 
de grens. De opgebouwde netwerken en 
structuur bieden ook voor de toekomst 
grensverleggende mogelijkheden. Volg de 
ontwikkelingen van het nieuwe Europese 
subsidieprogrammaperiode 2021-2027 
op www.stimulus.nl en de Brabantse 
economie en arbeidsmarkt op  
www.toekomstbehendigbrabant.nl

http://www.stimulus.nl
https://toekomstbehendigbrabant.nl/


EU PROGRAMMA’S

HET WERKGEBIED

Klik op onderstaande 
bollen om het 
werkgebied te 
bekijken.



 In dit programma werken Duitse en 
Nederlandse regio’s samen aan de verhoging 
van innovatiekracht en de vermindering van de 
barrièrewerking van de grens. Prioriteit 2 van 
het programma betreft de versterking van de 
sociaal-culturele en territoriale cohesie van het 
grensgebied, in lijn met de EU2020-prioriteit 
“inclusieve groei”. Het thema 2.1 “Werken, 
onderwijs en cultuur” maakt hier deel van uit. 
Binnen dit thema ondersteunt de provincie 
Noord-Brabant 9 arbeidsmarktprojecten. De 
Europese subsidie binnen dit programma 
komt uit het Europese Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). 



GIP extra ERW 
 

DIENSTVERLENING

Verder ontwikkelen van de diensten van 
het GrensInfoPunt binnen de Euregio  
Rijn-Waal 

LOOPTIJD
1 januari 2016 – 31 mei 2022 

BRABANTSE PARTNERS
GIP Kleve.

Dynamic Borders aan Rijn 
en Maas 
 
AGROFOOD EN TOERISME

Het versterken van de 
grenzeloze economische en 
-arbeidsmarktsamenwerking in de 
Nederlands-Duitse grensregio op het 
terrein van agrofood. Dit wordt bereikt 
door kwalitatieve verbetering en 
gemeenschappelijke bundeling van het 
economische, toeristische en culturele 
aanbod in de regio. Daarnaast wordt een 
grensoverschrijdend stagebureau opgezet 
en het huidige toeristische aanbod in de 
projectregio verder ontwikkeld.

LOOPTIJD
1 oktober 2016 – 31 mei 2021 

BRABANTSE PARTNERS
Gemeente Boxmeer, Gemeente Cuijk.

Regional Skills Lab
 

AGROFOOD

Versterking van het regionale MKB door 
training van toekomstgeoriënteerde 
vaardigheden in de agrofoodsector. 
Dit vindt plaats in de vijf regional skills 
labs die worden opgezet in de Duits-
Nederlandse grensregio. Elk regional 
skills lab heeft zijn eigen specialisatie 
en is sterk internationaal georiënteerd. 
Ondernemers, werknemers en studenten 
nemen deel aan activiteiten in meerdere 
labs.

LOOPTIJD
1 mei 2017 – 30 juni 2021

BRABANTSE PARTNERS
Huis van de Brabantse Kempen, HAS 
Den Bosch, KMU Skills Lab Smart Chain 
(Middelbeers), Brabantse MKB-bedrijven 
zoals De Ruurhoeve, Den Eigenwijze, 
Houbraken VOF, Vleesveebedrijf Wijlaars.

Digipro 

 
IT/MAAKINDUSTRIE/INSTALLATIE

Het MKB-bedrijfsleven in de Nederlands-
Duitse grensregio stimuleren actief te 
anticiperen op en participeren in de 
digitale transformatie van (productie)
processen. Het gaat om MKB-bedrijven 
die actief zijn in de maakindustrie, 
IT-engineering of de elektronische/
installatiebranche. 

LOOPTIJD
1 mei 2017 – 1 mei 2022

BRABANTSE PARTNERS
Huis van de Brabantse Kempen.

LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER 

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/regional-skills-labs-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/gip-extra-erw-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/dynamic-borders-an-rhein-und-maas-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/digipro-2/


NL-D-Hit

 
HIGH TECH

Integratie van innovatieve onderzoeks- 
en ontwikkelingsprocessen van 
MKB- bedrijven die actief zijn in 
de oppervlaktetechnologiesector in 
de Nederlands-Duitse grensregio. 
Door middel van automatisering en 
robotisering moet productontwikkeling, 
applicatie en analyse met een factor 
vijf versneld worden. Om dit te 
bereiken staat branche-overschrijdende 
kennisdeling tussen bedrijven en 
hogescholen centraal.

LOOPTIJD
1 juli 2017 – 30 november 2021

BRABANTSE PARTNERS
Morphotonics BV Veldhoven.

GIP Euregio
 

DIENSTVERLENING

Verder ontwikkelen en professionaliseren 
van het aanbod van Grensinformatie-
punten breed 

LOOPTIJD
1 februari 2019 – 28 februari 2021

BRABANTSE PARTNERS
Brabantse gemeenten van de Euregio 
Rijn Waal

CE-3

 
ENERGIE

Studenten bewust maken van grens-
overschrijdend ondernemerschap in de 
energiesector. Door structurele professi-
onele studententeams die doorgroeien 
tot studentenondernemingen wordt 
de studenten al vroeg geleerd om de 
 academische werkwijze te combineren 
met de praktische vaardigheden van 
internationaal ondernemerschap.

LOOPTIJD
1 april 2019 – 30 juni 2022

BRABANTSE PARTNERS
TU Eindhoven, Fontys Hogescholen.

Nachbarsprache und 
buurcultuur

ONDERWIJS

Het project stimuleert de Nederlands- 
Duitse samenwerking in het primair 
en voortgezet onderwijs. Het 
gaat hierbij om fysieke & digitale 
schooluitwisselingen van leerlingen en 
docenten, ontwikkeling van lesmateriaal, 
ideeenbundels, taaltrainingen en 
thematische workshops. Het project 
draagt bij aan de verdere ontwikkeling 
van een Europese identiteit in het 
onderwijs.  

LOOPTIJD
1 mei 2019 – 31 december 2021

BRABANTSE PARTNERS
Maasland College Oss, Summa College 
Eindhoven, Willibrord Gymnasium Deurne, 
Dr. Knippenberg College Helmond, 
Carolus Borromeus College Helmond, 
Willem van Oranje College Waalwijk

LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER 

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/gip-euregio-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/d-nl-hit-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/crossborder-entrepreneurial-energy-education-ce3-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/nachbarsprache-buurcultuur-2/


Taal verbindt

 
ONDERWIJS

Het wegnemen van de taalbarrière 
tussen Duitsland en Nederland 
door verdere intensivering van 
het taalprogramma “Duits in de 
beroepscontext” voor het Nederlandse 
beroepsonderwijs en de opzet van 
het taalprogramma “Nederlands in 
de beroepscontext” voor het Duitse 
beroepsonderwijs.  

LOOPTIJD
1 mei 2019 – 30 juni 2022

BRABANTSE PARTNERS
ROC Koning Willem I College, ROC de 
Leijgraaf, ROC Summa College, ROC 
ter Aa, MBO Sint Lucas.

LEES MEER 

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/taal-verbindt-sprache-verbindet-2/


In dit programma werken Belgische- (7), 
Duitse- (3) en Nederlandse partners (3) samen 
aan het versterken van het economische- en 
sociale weefsel in de grensregio tussen België, 
Duitsland en Nederland. Hierbij zijn vier 
investeringsprioriteiten: Innovatie, Economie, 
Sociale inclusie en Onderwijs, Territoriale 
Cohesie. Zuidoost Brabant is strategisch 
partner van het programma. De provincie 
Noord-Brabant ondersteunt 2 arbeidsmarkt-
projecten binnen de thema’s Economie en 
Sociale inclusie & Onderwijs. De Europese 
subsidie binnen dit programma is afkomstig 
uit het Europese Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO).



QRM4.0 

 
MAAKINDUSTRIE/IT

QRM4.0 is gericht bij vernieuwing 
van productieprocessen via verkorten 
van doorlooptijden. Dit vraagt om 
mensgerichte procesinnovatie en 
innovatieve digitale technologieën. Het 
MKB wordt hierin ondersteund d.m.v. 
coaching, training en het delen van 
expertise & best practices. Bedrijven 
ontvangen concrete knowhow en doen 
kennis op via praktische workshops, 
bedrijfsbezoeken, demonstraties en 
interacties met innovatieleiders.  

LOOPTIJD
1 januari 2020 – 31 december 2022 

BRABANTSE PARTNERS
Fontys

Digital Twin Academy
 

HIGH TECH

Het concept van de EMR Digital 
Twin Academy is het weghalen van 
kunstmatige barrières tussen onderwijs, 
leren, toegepast onderzoek en de 
behoeften en eisen van industriële 
partners. Door het project kunnen 
digitale tweelingen aan jonge en/
of werkloze mensen gedemonstreerd 
worden om hen aan te trekken voor 
nieuwe beroepen en bedrijven.  

LOOPTIJD
1 maart 2021 – 31 augustus 2023

BRABANTSE PARTNERS
Fontys en Stichting STODT

LEES MEER LEES MEER 

https://www.interregemr.eu/projecten/qrm40-nl
https://www.interregemr.eu/projects/emr-digital-twin-academy-en


In dit programma werken de drie 
Zuid-Nederlandse- en vijf Vlaamse provincies 
samen. Doelstellingen zijn slimme-, groene-, 
duurzame- en inclusieve groei. Paragraaf 4 
van het programma betreft bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van arbeids-
mobiliteit. Dit richt zich op de verbetering van 
de aansluiting tussen aanbod en vraag op 
de arbeidsmarkt in de grensregio om zo het 
arbeidspotentieel beter te benutten. Binnen dit 
thema ondersteunt de provincie Noord-Brabant 
9 arbeidsmarkt-projecten. De Europese subsidie 
binnen dit programma is afkomstig uit het 
Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO).



HELIS Academy

 
LIFESCIENCES AND HEALTH

Het beter afstemmen van nood zakelijke 
competenties en huidige trainingstrajecten 
in de sector Health & Life Sciences 
(levenswetenschappen). HELIS Academy 
zal door middel van zes praktijkgerichte 
opleidingen voorzien in de benodigde 
domeinspecifieke kennis en competenties. 
Door bundeling van de krachten van 
clusterorganisaties, onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen, overheid 
en bedrijven wordt een structurele 
opleidingsketen tot stand gebracht.  

LOOPTIJD
1 januari 2018 – 30 juni 2021

BRABANTSE PARTNERS
TU Eindhoven

ZORO

 
ZORG

Zorgverleners (in spe) worden bij-
geschoold in de vaardigheden die 
benodigd zijn voor de toekomst. 
Leerlingen, studenten en werknemers op 
alle opleidingsniveaus volgen samen 
trainingen rond vier noodzakelijke 
competenties: interprofessioneel 
samenwerken, technologische 
wendbaarheid, intrapreneurship en 
ethisch handelen.  

LOOPTIJD
1 september 2019 – 31 augustus 2022

BRABANTSE PARTNERS
Curio

Ghlobo

 
ZORG, LOGISTIEK EN BOUW

Ontwikkeling van grensoverstijgende 
hybride leeromgevingen in het beroeps-
gericht onderwijs om een betere 
aansluiting te creëren tussen vraag en 
aanbod van gekwalificeerde arbeids-
krachten. Het project organiseert voor de 
zorg, logistiek, bouw en energie sector 
lerende netwerkmeetings met workshops 
door kennis- en expertisecentra. In 
Brabant zal een mobiele simulatie-
omgeving in de afdeling logistiek van 
Curio geïnstalleerd worden.   

LOOPTIJD
1 januari 2021 – 31 december 2022

BRABANTSE PARTNERS
Curio

Care to adapt
 

ZORG EN WELZIJN

Het project zorgt voor nauwere 
aansluiting tussen arbeidsvraag 
en arbeidsaanbod in de ruime 
zorgsector via een praktijk georiënteerd 
grensoverschrijdend coaching- en 
opleidings traject. Hiermee wordt 
de innovatiebereidheid en het 
adaptief vermogen van zorg- en 
welzijnorganisaties en hun medewerkers 
versterkt.   

LOOPTIJD
1 april 2021 – 31 december 2022

BRABANTSE PARTNERS
Care Innovation Center West Brabant, 
Stichting Tante Louise, Stichting Bravis 
ziekenhuis

LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER 

https://www.grensregio.eu/projecten/helis-academy
https://www.grensregio.eu/projecten/zoro
https://www.grensregio.eu/projecten/ghlobo
https://www.grensregio.eu/projecten/care2adapt


Blijf aan zet 

 
ZORG

Het project wil duurzame en kwalitatief 
hoogstaande werkgelegenheid in de 
zorg bevorderen waarbij de focus ligt 
op het terugdringen van de uitstroom. 
Hiervoor wordt o.a. een dashboard, 
team champions met train de trainer 
programma en een community of 
practice ingezet. 

LOOPTIJD
1 april 2021 – 31 december 2022 

BRABANTSE PARTNERS
Elisabeth Tweesteden ziekenhuis, Fontys  
en Transvorm

Crossminds

 
TECHNIEK

Het project is gericht op het aan-
wakkeren van levenslang leren voor 
professionals, de toegenomen interesse 
in grensoverschrijdende mobiliteit 
van professionals en studenten en het 
benutten van de opportuniteiten binnen 
het afstandsonderwijs. Het project 
realiseert lesmodules “smart industries” 
specifiek gericht op professionals en 
(ingenieurs) studenten met een technisch 
profiel.    

LOOPTIJD
1 april 2021 – 31 december 2022

BRABANTSE PARTNERS
Fontys

Lerend netwerk 
biobouwers 
 
BOUW 
 
Door de transitie naar een biocirculaire 
economie is er grote behoefte aan 
ontwikkeling van bredere competenties 
in het hoger onderwijs via gerichte 
flexibele opleidingen. Avans test met 
vier onderwijsinstellingen interactieve 
onderdelen van lesmodules op hbo-  
bachelorniveau in pilots, waarbij de 
samenwerking tussen hogeschool-
studenten en professionals actief in  
de bouwsector centraal staat. 

LOOPTIJD
1 mei 2021 – 31 december 2022

BRABANTSE PARTNERS
Avans en Bouwmensen

C-4CE 
 

CIRCULAIRE ECONOMIE

Bestaande techniekopleidingen hebben 
vooral een technologische oriëntatie 
of materiaalfocus en zijn nog niet 
(voldoende) gericht op circulaire 
businessmodellen of andere niet-
technologische aspecten van circulaire 
economie (CE). Dit project ontwikkelt 
o.a. een competentie- en opleidingstool 
voor CE gericht op MKB.  

LOOPTIJD
1 mei 2021 – 31 december 2022 

BRABANTSE PARTNERS
Stichting Breda University of Applied 
Sciences (BUAS)

LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER 

https://www.grensregio.eu/projecten/blijf-aan-z
https://www.grensregio.eu/projecten/crossminds
https://www.grensregio.eu/projecten/c-4ce
https://www.grensregio.eu/projecten/lerend-netwerk-biobouwers


Dit Europese subsidieprogramma is er voor 
Zuid-Nederland. Speerpunten zijn innovatie-
bevordering en de overgang naar een 
koolstofarme economie. Het richt zich op het 
innovatieve MKB en het versterken van de 
samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis-
instellingen en overheden. Prioriteit 1B3 van 
het programma omvat duurzame versterking 
van de afstemming tussen arbeidsvraag- en 
aanbod binnen de topsectoren om zo het 
innovatiepotentieel optimaal te kunnen benutten. 
In deze prioriteit ondersteunt de provincie 
Noord-Brabant 5 arbeidsmarktprojecten. 
Prioriteit 1B1 van het programma omvat de 
versterking en verbreding van open innovatie 
in topsectoren. Binnen deze prioriteit wordt 1 
project ondersteund dat gedeeltelijk bijdraagt 
aan de Human Capital Agenda. De Europese 
subsidie binnen dit programma is afkomstig 
uit het Europese Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO).  



1B3 HCA:

Energy Learning 
Community

ENERGIE

Het tekort aan relevant en kundig 
opgeleide MBO-, HBO- en WO-
technici binnen de energiethema’s 
bebouwde omgeving en mobiliteit in 
Zuid-Nederland terug dringen met 
minimaal 100 werknemers per jaar op 
korte termijn (minder dan drie jaar) en 
minimaal 300 op lange termijn (langer 
drie jaar). Om dit te bereiken wordt de 
Energy Learning Community opgezet 
waar studenten samenwerken met MKB-
bedrijven.

LOOPTIJD
1 juni 2018 – 31 mei 2021 

BRABANTSE PARTNERS
TU Eindhoven, Avans Hogeschool, 
Summa College, eXentr, Omines, 
LEDdriven

High Tech Sales Services
 

HIGH TECH

Verbinding leggen tussen High Tech 
Startups en commercieel talent in de 
Brainport regio. Dit gebeurt door 
High Tech ondernemers commercieel 
te trainen en commercieel talent 
praktijkervaring te laten opdoen bij de 
High Tech Startups. Zowel de versnelling 
van het commerciële proces als de 
praktijkwerkplekken bij startups leiden 
ertoe dat arbeidsvraag en -aanbod 
beter op elkaar afgestemd raken.

LOOPTIJD
1 juni 2018 – 31 mei 2021

BRABANTSE PARTNERS
High Tech Sales Services BV, TU 
Eindhoven, Avans Hogeschool, The 
Idealist, Ciro Labs.

Farm IT
 

AGROFOOD/ IT

De verbetering van de aansluiting van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
in de cross-over tussen agrofood en ICT. 
De werknemers van nu zijn onvoldoende 
opgeleid in materie van beiden omdat 
bestaande opleidingen zich richten op 
slechts een van de twee. 

LOOPTIJD
1 oktober 2018 – 30 september 2021

BRABANTSE PARTNERS
GROW Campus, Koning Willem 1 
college, HAS Hogeschool, Avans 
Hogeschool, TU Eindhoven, Tilburg 
University.

Smart Infra

 
SMART INFRA/SMART CITY

Het dichten van de kloof in kennis en 
vaardigheden van bestaand technisch 
personeel die ontstaat door de 
transitie naar Smart Infra/Smart City. 
Dit wordt bereikt door een intensieve 
samenwerking tussen marktpartijen en 
kennisinstellingen en de ontwikkeling 
van onderwijsmodules voor zowel 
studenten als werknemers. Daarnaast 
wordt door betrokken partijen een 
innovatief training & innovatie lab 
ingericht. 

LOOPTIJD
1 oktober 2018 – 30 september 2021

BRABANTSE PARTNERS
Fontys Hogescholen, ROC Tilburg, 
Kanters, Rational Solutions, Heijmans, 
Dynniq Nederland.

LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER 

http://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/energy-learning-community/
http://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/high-tech-sales-services-de-verbinding-tussen-high-tech-startups-en-commercieel-talent/
http://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/farm-it/
http://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/smart-infra/


1B3 HCA:

Innovation Space

 
SMART CITY

De oprichting van een innovatiehub 
getiteld “Innovation Space”, waar naast 
technische vaardigheden en inhoudelijke 
kennis ook onderwezen wordt in 
“21st century skills” (systeemdenken, 
interdisciplinaire samenwerking, 
ondernemende houding). Binnen het 
project werken studenten, onderzoekers 
en MKB-bedrijven gezamenlijk aan 
platformoplossingen voor grote 
maatschappelijke uitdagingen, specifiek 
op het gebied van Smart Cities.

LOOPTIJD
1 november 2018 – 31 oktober 2021 

BRABANTSE PARTNERS
TU Eindhoven, Brainport Smart District, 
Stichting Team CASA, Stichting Team 
Virtue, Techno-Broker, Omines.

1B1 innovatie met  
HCA component:

Virtual Humans in the 
Brabant Economy

ZORG/IT

De ontwikkeling van virtuele mensen 
die worden ingezet voor trainingen 
in de gezondheidszorg. De virtuele 
mensen communiceren in virtual 
reality omgevingen middels spraak, 
gezichtsuitdrukkingen en handelingen 
met menselijke gebruikers en kunnen 
bijvoorbeeld helpen bij het trainen 
van verplegend personeel of bij het 
verduidelijken van patiëntenvoorlichting.

LOOPTIJD
1 januari 2018 – 30 april 2022

BRABANTSE PARTNERS
Tilburg University, Breda University of 
Applied Sciences, Fontys hogescholen, 
Onderwijsgroep Tilburg, Stichting 
Amphia.

LEES MEER LEES MEER 

http://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/innovation-space/
http://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/vibe-virtual-humans-in-the-brabant-economy/


Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 
is een Europees subsidieprogramma voor het 
ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van 
het Nederlandse platteland. Het richt zich op 
het versterken van innovatie, verduurzaming en 
concurrentiekracht, op jonge boeren, natuur en 
landschap, verbetering van de waterkwaliteit en 
versterking van het landelijk gebied. Provincies 
leggen zelf hun accenten.

Maatregel 1 van het programma omvat kennis-
overdracht. Dit betreft trainingen, workshops, 
demonstraties en coaching van agrarische 
ondernemers en hun personeel. Binnen 
deze maatregel ondersteunt de provincie 
Noord-Brabant 11 arbeidsmarktprojecten. 
Hierin gaat het om het verwerven, delen en 
verankeren van expertise ter versterking van de 
agrarische sector. De Europese subsidie binnen 
dit programma is afkomstig uit het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.



Lang Leve de Melkkoe!
 

LANDBOUW/AGROFOOD

Het creëren van bewustzijn 
over het belang van hygiëne in 
het melkveebedrijf onder 4000 
melkveehouders en 2000 erfbetreders. 
Dit bewustzijn draagt bij aan de 
transitie naar een integraal duurzame 
sector gericht op meerwaardecreatie. 
Binnen het project worden educatie- en 
demonstratieactiviteiten op het vlak van 
stalhygiëne ontwikkeld en uitgevoerd. 
Kennisdeling vindt plaats middels 
congressen en publicaties. 

LOOPTIJD
18 april 2018 – 17 april 2021

BRABANTSE PARTNERS
Schippers Europe, Lauka Holding BV, 
Bird Control Group BV, Harpie BV.

Emissiearme grond - 
     gebonden melkveehouderij 

LANDBOUW/AGROFOOD

Brabantse melkveehouders helpen 
hun emissies te verlagen en 
bedrijfsresultaat te verbeteren via 
studiegroepen en scholing ten aanzien 
van nieuwe inzichten in koe- en 
graslandmanagement. Dit leidt tot de 
realisatie van een landbouwproductie 
die goed is voor de voedselkwaliteit, de 
biodiversiteit en het milieu. Meer dan 
100 grondgebonden melkveehouders in 
Brabant hebben de geleerde kennis al 
toegepast. 

LOOPTIJD
15 augustus 2018 – 30 juli 2022

BRABANTSE PARTNERS
De niet-Brabantse Coöperatie Agrimaco 
richt zich als projectverantwoordelijke 
exclusief op Brabantse melkveehouders 
die gevestigd zijn op zandgronden. 

Academie ter vermindering 
van perceelemissies

LANDBOUW/AGROFOOD

Technische, praktische en haalbare 
maatregelen die emissie naar grond 
en oppervlaktewater beperken onder 
de aandacht brengen bij Brabantse 
akkerbouwers, groentetelers en 
fruittelers. Dit wordt bereikt middels 
kennisuitwisseling en -overdracht in de 
vorm van demonstraties van nieuwe 
kennis en technologie.

LOOPTIJD
1 september 2018 – 31 juli 2021

BRABANTSE PARTNERS
Delphy BV Wageningen voert als 
verantwoordelijke het project uit in en 
voor Brabant.

Alternatieve 
verdienmodelen

LANDBOUW/AGROFOOD

Ondersteuning van ondernemers in de 
hele sector m.b.t. hun (door)ontwikkeling 
van/naar een alternatief verdienmodel. 
De focus ligt op nieuwe, alternatieve 
verdienmodellen in korte ketens en 
productontwikkeling, multifunctionele 
landbouw (zorg, recreatie, 
kinderopvang, boerderijwinkels) en 
duurzaamheid (duurzame energie, 
klimaat, biologische landbouw en 
natuurinclusieve landbouw). 

LOOPTIJD
1 september 2018 – 31 augustus 2021

BRABANTSE PARTNERS
Zuidelijke Land- en tuinbouw organisatie

LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER 

http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/lang-leve-de-melkkoe/
http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/academie-ter-vermindering-van-perceelemissies/
http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/alternatieve-verdienmodellen/
http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/emissiearme-grondgebonden-melkveehouderij-in-noord-brabant/


Kom’s op ons Erf

LANDBOUW/AGROFOOD

Brabantse grondgebonden en 
biologische agrarische bedrijven middel 
trainingen, workshops en demonstraties 
kennis laten nemen van innovaties en 
de toepassing van klantenparticipatie, 
voedselteams, nevenactiviteiten, 
productinnovatie en natuurbeheer. Dit 
stelt betrokken agrarische ondernemers 
in staat nieuwe verdienmodellen te 
maken. 

LOOPTIJD
1 september 2018 – 1 september 2021

BRABANTSE PARTNERS
Stichting Biologisch Goed Van Eigen Erf.

Bodem-UP Grondwater 
beschermingsgebieden

LANDBOUW/AGROFOOD

Het verbeteren van de waterkwaliteit 
van met name grondwater ten aanzien 
van nutriënten, met vaak een positief 
effect op de oppervlaktewaterkwaliteit. 
Dit wordt bereikt via demonstraties en 
kennisoverdracht naar 183 agrarische 
ondernemers, waarbij de nadruk ligt 
op efficiënter grondstoffenverbruik, een 
meer gesloten kringloop, een betere 
bodemkwaliteit en minder emissie van 
milieubelastende stoffen naar bodem, 
grond- en oppervlaktewater.

LOOPTIJD
1 oktober 2018 – 30 september 2021

BRABANTSE PARTNERS
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, 
Brabant Water, Eurofins.

Vruchtbare Kringloop 
Brabant

LANDBOUW/AGROFOOD

De motivatie, kennis en vaardigheden 
op het terrein van kringlooplandbouw 
van melkveehouders met voorlichting 
en coaching vergroten, onder andere 
met behulp van de kringloopwijzer. 
Daarnaast worden met hen plannen 
gemaakt om deze kringloop zoveel 
mogelijk te sluiten. De bedrijven worden 
daarmee minder afhankelijk van 
kunstmest en ruwvoer, en reduceren 
stikstof- en fosfaatoverschotten.  

LOOPTIJD
1 oktober 2018 – 30 september 2021

BRABANTSE PARTNERS
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

Bodem-UP 

LANDBOUW/AGROFOOD

Het verbeteren van de bodemkwaliteit 
bij 800 grondgebruikers in Noord-
Brabant door een concreet Bodem 
Uitvoeringsplan dat elke deelnemer 
voor tenminste een van zijn percelen 
maakt. De agrarische ondernemer 
wordt daarbij gedurende een periode 
van 3 jaar begeleid. De ervaring en 
leerpunten worden meegenomen naar 
het management van andere percelen 
binnen de bedrijfsvoering. 

LOOPTIJD
1 oktober 2018 – 30 september 2021

BRABANTSE PARTNERS
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, 
Brabant Water, Eurofins.

LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER 

http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/vruchtbare-kringloop-brabant/
http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/kom-s-op-ons-erf/
http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/bodem-up-grondwaterbeschermingsgebieden/
http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/bodem-up/


Vermindering erfemissie 
veebedrijven

LANDBOUW/AGROFOOD

Het realiseren van duurzame 
bedrijfsontwikkeling van de veehouderij 
in Noord-Brabant voor wat betreft 
erfemissie, samen met het realiseren 
van schoon en ecologisch gezond 
water. Dit wordt bereikt door nieuwe 
bedrijfsontwikkelingen te vertalen 
naar concrete duurzame oplossingen, 
gebaseerd op 575 erfscans.

LOOPTIJD
1 oktober 2018 – 1 oktober 2021

BRABANTSE PARTNERS
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

Insectenkweek als nieuw 
verdienmodel

LANDBOUW/AGROFOOD

Het laagdrempelig bieden van 
vakvaardigheden en kennis over 
insectenkweek aan veehouders 
die willen overstappen naar 
insectenproductie. De veehouders maken 
kennis met insectenproductie, specifiek 
de productie van meelwormen. Middels 
begeleiding en coaching worden 15 
deelnemers ondersteund in hun eigen 
business cases.

LOOPTIJD
1 november 2018 – 31 maart 2021 

BRABANTSE PARTNERS
NGN Pro Active BV, Agri Food 
Academy, Ketensief, HAS Hogeschool.

Leven(de) Bodem Brabant
 

LANDBOUW/AGROFOOD

De akker- en tuinbouwers in Brabant 
bewust maken van organische 
stofvoorziening en het belang van 
het vermijden van middelen- en 
nutriëntenemissie naar grond- en 
oppervlaktewater. Ondernemers worden 
bekend gemaakt met best practices 
voor effectieve organische bemesting 
en krijgen inzicht in hun waterbalans, 
organische stofbalans en de relatie 
tussen uitspoeling en bemesting. 

LOOPTIJD
1 augustus 2019 – 31 december 2021

BRABANTSE PARTNERS
Delphy BV Wageningen voert als 
verantwoordelijke het project uit in en 
voor Brabant.

LEES MEER LEES MEER LEES MEER 

http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/vermindering-erfemissie-veebedrijveN/
http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/levende-bodem-brabant/
http://www.stimulus.nl/pop-brabant/avada_portfolio/insectenkweek-als-nieuw-verdienmodel/


  Urban Innovative Actions (UIA) is een initiatief 
van de Europese Unie dat stedelijke gebieden 
in heel Europa middelen biedt om nieuwe 
en onbewezen oplossingen te testen voor 
de aanpak van stedelijke uitdagingen zoals 
luchtkwaliteit, klimaatverandering, huisvesting, 
economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, 
migratie en demografie. Voorbeelden zijn 
innovatieve loopbaanbegeleiding of energie- 
efficiënte sociale huisvesting. Het UIA heeft 
tot doel om innovatieve oplossingen te testen 
en te zien hoe deze in de praktijk werken en 
reageren op de complexiteit van stedelijke 
gebieden. UIA kan in het kader van de 
Europese programma’s gezien worden als een 
onderdeel/afgeleide van het Europese Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling.

 In Noord-Brabant vindt 1 UIA project op 
het terrein van arbeidsmarkt plaats met als 
hoofdpartner Centrumgemeente Eindhoven voor 
de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant (33).



Passport4Work

 
DIGITALISERING

Passport4work focust zich op het 
innoveren van de arbeidsmarkt 
met als doel het verduurzamen van 
arbeidstoeleiding door het verkleinen 
van de kloof tussen vraag en aanbod.

LOOPTIJD
13 juni 2019 - 31 december 2021

BRABANTSE PARTNERS 
Gemeente Eindhoven, MKB Eindhoven, 
GRWRE (Ergon/Participatiebedrijf), 
Tilburg University, Transvorm, Provincie 
Noord-Brabant, UWV, Organic, 
Building Changes.

LEES MEER 

www.passportforwork.nl


REACT-EU is een programma van de Europese 
Commissie dat is gericht op een groen, digitaal 
en veerkrachtig herstel en op crisisherstel 
ten gevolge van de COVID-19 pandemie. 
Het betreffen extra middelen voor 2021 en 
2022 in het kader van Next Generation EU, 
de middelen moeten uiterlijk eind 2023 zijn 
besteed. REACT-EU voor Zuid-Nederland kent 
een budget van ± € 50 miljoen. REACT-EU 
richt zich in Zuid-Nederland op het MKB in 
aansluiting op de nieuwe RIS3 2021-2027 en 
de toeristische en culturele sector. Er is focus 
op toekomst gerichte vernieuwing. De provincie 
Noord-Brabant ondersteunt 4 arbeidsmarkt-
projecten hybride leeromgevingen welke 
een bijdrage leveren aan de  ontwikkeling 
en opschaling van het digitaal platform 
Brabant Leert. Enkele projecten bevinden zich 
momenteel nog in procedure (afhandeling), 
daarom zijn deze op volgende pagina’s 
voorlopig en beperkt beschreven.



Smart Craftmanship & 
Smart Employability

Het project ‘Smart Craftsmanship & 
Smart Employability’ zorgt voor een 
verbreding en verdieping op de eerder 
ingezette ontwikkelingen binnen het 
project Teclab. Betreft doorontwikkeling 
van onder andere de hybride 
leeromgeving op de Brainport Industries 
Campus (BIC) en de ontwikkeling 
van een co-creatie model dat de 
innovaties uit de hightech opneemt in de 
opleidingsprogramma’s.

LOOPTIJD
1 mei 2021 - 31 december 2023 

BRABANTSE PARTNERS
Summa College en BIC.

Drive MKB
 

Onderzoeksproject gericht op een 
Duurzaam Regionaal Innovatief & 
Veerkrachtig Ecosysteem voor het 
MKB met focus op innovatie- en 
talentontwikkeling omtrent data-gedreven 
werken. Facilitering van het MKB met 
digital tooling, bevorderen van kennis- 
en competenties MKB-ondernemers  
en –personeel en bouwen van veer-
krachtig innovatief netwerk van  
ICT-dienstverlening. 

LOOPTIJD
Volgt.

BRABANTSE PARTNERS
MKB-bedrijven Brainport en Midpoint, 
Fontys ICT Innovation Lab Eindhoven.

HC2: Hybride Leren in 
een Circulaire Omgeving 
 

Met chocolade als vehikel worden 
jongeren in deze leerfabriek in aanraking 
gebracht met de fascinerende wereld 
van techniek, ontwerpen, produceren, 
verpakken en logistiek. Er wordt een 
hybride onderwijsconcept ontwikkeld dat 
erop gericht is de belangstelling voor de 
maakindustrie en technische beroepen 
te stimuleren. Jongeren leren hier in het 
meester-gezel concept en er worden 
ook opleidingsmogelijkheden voor 
deelnemende bedrijven aangeboden.

LOOPTIJD
1 mei 2021 - 31 december 2023

BRABANTSE PARTNERS
Noordkade Veghel, MKB-ondernemers, 
regionale onderwijsinstellingen.

Samen voor een slimme  
leer- en ontwikkel  omgeving

Samenwerkingspartners uit de Zorg en 
Welzijn in de regio Zuidoost-Brabant 
verbinden bestaande afzonderlijke 
leerafdelingen en hybride leeromgevingen 
en verbeteren deze naar één gezamenlijke 
innovatieve leer- en ontwikkelomgeving. Dit 
draagt bij aan het verbeteren van de instroom 
en ontwikkelen en behouden van werkenden 
voor de sector. Dit initiatief bouwt voort op 
de drie ontwikkellijnen uit het RAAT Zuidoost-
Brabant (Zorg en Welzijn): samen slimmer 
ontwikkelen, aantrekken en organiseren. 

LOOPTIJD
6 september 2021 - 6 september 2023

BRABANTSE PARTNERS
Transvorm, regionale onderwijsinstellingen.

LEES MEER LEES MEER 

https://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/smart-craftsmanship-en-smart-employability/
https://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/hc²-hybride-leren-in-een-circulaire-omgeving/
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