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① ‘Een 10 voor West-Brabant’
RWB nam het voortouw om met
partners uit het onderwijs en
bedrijfsleven in kaart te brengen wat
er (aanvullend) moet gebeuren om de
arbeidsmarkt voor de topsectoren
in onze regio toekomstbestendig te
maken. De Human Capital Strategie
werd in december gepresenteerd.
We weten het allemaal: er zijn te weinig
mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt en hun skills sluiten onvoldoende
aan bij de behoefte van werkgevers.
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Door grote veranderingen zoals de
klimaat- en energietransitie en de
digitalisering verandert de vraag
bovendien ingrijpend en snel. In
de strategie staat hoe overheden,
onderwijs en bedrijfsleven met meer
regie en afstemming samen meer
kunnen bereiken. Het gaat dan o.a. om
het toewerken naar een skillsgerichte
arbeidsmarkt, het vergroten van het
arbeidspotentieel, het samen werken
aan innovaties. In 2022 maken partijen
hierover concrete afspraken.
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② 16 West-Brabantse
gemeenten zetten
zich samen in voor
arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de
West-Brabantse economie. Hun woon- en
werkomstandigheden laten nog vaak te
wensen over.
De zestien gemeenten, RWB en de provincie
Noord-Brabant zitten op één lijn als het gaat
om het verbeteren van de situatie van de ruim
28.000 arbeidsmigranten die in West-Brabant
wonen en werken. Op 19 juli tekenden zij het
afsprakenkader Arbeidsmigranten Regio
West-Brabant.
Het afsprakenkader gaat over huisvesting &
leefomgeving, economie & arbeidsmarkt en
gezondheid & welzijn. Het biedt veel ruimte voor
lokale invulling van de afspraken. Dankzij deze
door RWB georganiseerde, afgestemde aanpak
wordt een verschuiving in ongewenste situaties
voorkomen.
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③ Aan de slag met
Sterke Steden en
Vitaal Buitengebied
De economische versterking van landelijk WestBrabant kreeg in maart een impuls met de presentatie
van de gebiedsagenda Vitaal Platteland. De position
paper Sterke Steden legde in mei een mooie basis
onder de versterking van de West-Brabantse stedenrij.
De gebiedsagenda Vitaal Buitengebied biedt hand
reikingen om in vier gebiedscoalities (onderscheiden
naar hun landschappelijke kenmerken) de topsectoren
Agrofood/Biobased te versterken met behoud van een
aantrekkelijk landschap. Bijvoorbeeld door te werken aan
een korte keteneconomie of het gebruik van duurzamere
teeltondersteunende voorzieningen.
De gedachte achter de position paper Sterke Steden
is dat iedere stad een eigen, uniek profiel heeft. De vijf
willen zich verdergaand, en in samenhang met elkaar,
ontwikkelen tot een sterke steden-as als backbone van
de regio. Als West-Brabantse Sterke Steden positioneren
ze zich steviger richting de provincie Noord-Brabant
en het Rijk, bijvoorbeeld als het gaat om de (nationale)
verstedelijkingsopgave.
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④ Samenwerking
Smart Mobility in de
startblokken
In 2021 is de nieuwe aanpak van de
mobiliteitsuitdagingen in West-Brabant
verder uitgewerkt. Hierbij worden per
focusgebied pakketten van maatregelen
opgesteld. Smart Mobility draagt bij aan
het oplossen van knelpunten.
West-Brabant maakte in 2020 een omslag naar
een gebiedsgerichte aanpak van mobiliteits
vraagstukken. We onderscheiden de Noord-Zuid
Corridor, de Internationale Knoop Breda, de
Sterke Stedenrij en Bereikbaar Buitengebied.
Ieder focusgebied heeft eigen, kenmerkende
opgaven. In de maatregelenpakketten komen
steeds vier thema’s terug: Openbaar vervoer/
Gedeelde mobiliteit, Logistiek, Netwerken en
Smart Mobility. Om door te kunnen pakken op
Smart Mobility heeft RWB in 2021 een overeenkomst afgesloten met Smartwayz, een op
innovatie gericht samenwerkingsverband voor
Zuid-Nederland. In de periode tot en met 2024
stelt Smartwayz voor ruim € 6 ton aan kennis,
capaciteit en geld beschikbaar voor de uitvoering
van circa 13 projecten in West-Brabant.
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⑤ Van schillenboer
tot innovatieve
campus, een
Regio Deal-project
Side Stream Innovation Valley is een
biobased bedrijfscluster. Het ontvangt
Regio Deal-subsidie voor het ontwikkelen
en uitwerken van een innovatiecampus.
Een plek waar studenten en onderzoekers
werken aan de verwaarding van plantaardige
(voedsel) reststromen via een centrale grondstoffenbank. Side Stream Innovation Valley
is een initiatief van marktpartij de Rodenburg
Groep, de provincie Noord-Brabant en de
gemeente Oosterhout. Het is één van de vele
succesvolle Regio Deal-projecten in de regio
Midden- en West-Brabant. Via deze Regio
Deal draagt de Rijksoverheid tien miljoen euro
bij aan de duurzame productie- en logistieke
sector van West- en Midden-Brabant.
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⑥ Onderzoek & Ontwikkelfonds is
belangrijke aanjager ontwikkeling en
innovatie
Ook in 2021 hebben tientallen organisaties, ondernemers en instanties
een beroep gedaan op subsidie uit
het Onderzoek & Ontwikkelfonds
van Regio West-Brabant. Subsidie
uit het door gemeenten gevuld
O&O-fonds blijft daarmee een belangrijke aanjager van ontwikkeling en
innovatie in West-Brabant.
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1. O&O-fonds project Smart Logistics
Connected brengt logistiek in de
regio verder
Systemen worden complexer en dataficering en robotisering spelen een
steeds belangrijkere rol in de logistieke
sector. Logistics Community Brabant
ontving in 2021 O&O-subsidie voor Smart
Logistics Connected. Door verschillende partijen in de sector te verbinden,
werkt Smart Logistics Connected aan
het vergroten van de slagkracht van de
regio. Denk aan essentiële kennisdeling
tussen het logistieke bedrijfsleven en het
onderwijs (de Technische Universiteit
Eindhoven, Tilburg University, Breda
University of Applied Sciences en de
Nederlandse Defensie Academie). In het
verschiet liggen experimentele pilots
die met hulp van stagiaires, studenten
Foto: Dick Vermaas

of net afgestudeerden bijdragen aan het
verslimmen van de logistieke sector.
2.	Dutch Drone Centre: 'Vliegen
en werken met drones wordt
een nieuwe vaardigheid op de
arbeidsmarkt'
Vliegen en werken met drones als
onderdeel van je werkskills? Het lijkt
toekomstmuziek. Maar in het DroneLab
van Dutch Drone Centre op het
terrein van Aviolanda in Woensdrecht
leren studenten hoe je een drone moet
besturen. En vooral: wat kun je op
professional vlak met een drone? Het
O&O-fonds steunt het project IntRo
Drones.
3.	Smaakbeleving met Zorg tilt
toepassingen streekproducten
naar hoger plan
Waardering voor eten. Zowel voor de
smaak als voor de producten. Vanuit het
project Smaakbeleving met Zorg wordt
dit als een waardevol element gezien
dat helpt bij de (her)waardering van
streekproducten en het verkleinen van de
afstand tussen boer en bord. Het project,
gesteund met O&O-subisdie, startte in
zorginstellingen op de Brabantse Wal.
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PERSONELE INZET
STRATEGISCHE AGENDA, IN FTE
Algemeen

3,4

Economie

2,2

Arbeidsmarkt

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER
PROGRAMMA, PER INWONER

Legenda

€ 0,42

ALGEMEEN
RWB INVESTEERT IN LOBBY EN SUBSIDIE

€ 0,57

ECONOMIE
REGIO WEST-BRABANT VERNIEUWT

1,5

Mobiliteit

4,2*

Ruimte

2,7

Totaal 2021

13,9

Totaal 2020

11,3

€ 4,58

€€

€ 0,27

ARBEIDSMARKT
REGIO WEST-BRABANT AAN HET WERK

€ 0,49

MOBILITEIT
REGIO WEST-BRABANT IS BEREIKBAAR

€ 2,84

* inclusief tijdelijk 1,8 FTE extra capaciteit

RUIMTE
REGIO WEST-BRABANT INVESTEERT IN
STERKE STEDEN EN VITAAL PLATTELAND

Bijdrage Economie is exclusief bijdrage aan REWIN ad. € 2.096.960

ONTVANGEN/TOEGEZEGDE SUBSIDIES 2021
Talent behouden en ontwikkelen
Uitbreiding Werkgeversservicepunt

€ 500.000

Regiodeal Human Capital Agenda

€ 875.000

Regionaal Verkeersveiligheidsplan

€ 96.000

Deeltaxi West-Brabant 2020

€ 941.000

Deeltaxi West-Brabant 2021

€ 597.000

Mentale toegankelijkheid 2021

€ 82.000

BravoFlex
Overige
Totaal

5

€ 1.722.000

Benut tm 31-12-2020

€ 100.000
€ 62.000
€ 4.975.000

Benut in 2021

Nog te benutten

€500.000

€1.000.000

€1.500.000

€2.000.000
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TOTSTANDKOMING RESULTAAT 2021

RESULTAATBESTEMMING 2021

€ 114.000

€ 231.000

€ 117.000

Legenda

€ 114.000

€ 231.000

€ 117.000

www.west-brabant.eu
en volg ons op LinkedIn
of abonneer je op onze nieuwsbrief
#krachtige regio
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Algemeen en strategische agenda
Uitvoeringsgerichte taken
Uitkering gemeenten
Dotatie/onttrekking egalisatiereserves
uitvoeringsgerichte taken

Volledige documenten

Download jaarverslag/jaarrekening 2021

