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We nemen mee…

1. Evaluatie huidige Strategische Agenda 2014-2020

• Wat hebben we bereikt? (kwantitatieve analyse)

• Wat hebben we ‘beleefd’? (kwalitatieve analyse)

2. Arena-analyse: 

• Coalitieakkoorden nieuwe colleges B&W

3. Economische positionering Noordoost-Brabant
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De bevindingen op Samenwerking & Agenda
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Samenwerking & Agenda overheden  
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Het besef is gegroeid dat 
regionale samenwerking 

nodig is, de samenwerking 
zelf groeit ook

Er is een goed werkende 
regionale overlegstructuur 

van regiodagen met 
ondersteunend ambtelijk 

apparaat 

Er zijn concrete resultaten 
bereikt, vooral op bepaalde 

thema’s en de ‘kleine, 
leuke’ projecten

De regio heeft een eigen 
profiel gekregen wat 
herkend wordt door 

verschillende doelgroepen

Gemeenten denken niet 
altijd regionaal, betrekken 
elkaar onvoldoende aan de 

voorkant en raadsleden 
staan op afstand

Ambtelijke capaciteit voor 
regionale opgaven is te 

beperkt

Nog te weinig regionale 
samenwerking op de grote 

maatschappelijke 
vraagstukken

Strategische agenda is 
abstract en breed
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Samenwerking & Agenda triple helix  
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De triple helix organisatie 
staat, het netwerk is 
volwassen geworden

Het triple helix netwerk is 
breder en steviger dan in 

veel andere regio’s  
(‘’gouden driehoek”) 

Er zijn veel concrete (kleine) 
resultaten bereikt. 

Proeftuinen werken goed

Regio wordt herkend op 
Agrifood profiel door 

bedrijven, studenten en 
hogere overheden 

Er is geen sprake van een 
gedeeld gemeenschappelijk 

belang en echt gedeeld 
eigenaarschap  

Betrokkenheid bedrijfsleven 
en gekozen bestuurders kan 

beter 

Samenwerking teveel op 
individuele projectbasis en 

projecten worden niet 
groots genoeg aangepakt 

Veel partijen aan tafel, 
weinig doorzettingsmacht 

en te weinig geld voor 
innovatie
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De Strategische Agenda 2014-2020

◼ De agenda zelf wordt weinig gebruikt door de individuele partijen.

◼ De meeste respondenten vinden de ambitie ‘topregio in Agrifood’ nog actueel. Enerzijds meer 
focus nodig binnen Agrifood, anderzijds niet te eenzijdig inzetten op Agrifood.  

◼ Over de 14 stippen op de horizon is men duidelijk: dit zijn er te veel en ze zijn soms te abstract 
en soms juist te concreet.

◼ Geloof in triple helix samenwerking leeft breed.
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Snijvlak overheden en triple helix 

◼ De overheidsagenda en de triple helix agenda zijn onvoldoende op elkaar afgestemd.

◼ Er is nog onvoldoende koppeling gelegd tussen de drie prioritaire thema’s van de 
overheidssamenwerking en het speerpunt Agrifood. 

◼ Communicatie is een lastig punt: diffuus (is het van AFC of van de overheidssamenwerking?) en 
lastig successen ‘te claimen’ als samenwerkende partijen / AFC. 

◼ Bereikte resultaten zijn daardoor niet altijd even zichtbaar.

◼ Verschillende respondenten adviseren om de maatschappelijke uitdagingen (‘de grote thema’s) 
centraal te stellen als uitgangspunt voor beide agenda’s. 

◼ Hoewel er twee agenda’s komen, vinden respondenten juist dat ze - meer dan nu gebeurt - op 
elkaar afgestemd moeten worden. 
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De bevindingen op inhoudelijke speerpunten
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Onderwerpen voor regionale samenwerking (overheden)?
(in willekeurige volgorde)

▪ Gezondheid / Leefbaarheid / Milieu

▪ Energietransitie / Duurzaamheid 

▪ Klimaatadaptatie

▪ Circulaire economie 

▪ Transitie landbouw

▪ Mobiliteit

▪ Bedrijventerreinen

▪ Arbeidsmarkt & Onderwijs 

▪ Verbinding stad & land

▪ Huisvesting arbeidsmigranten

▪ Recreatie en toerisme 

▪ Wonen

▪ Sociaal domein (WMO en jeugd)
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Interviewrespondenten
1. Wobine Buijs (burgemeester Oss, vicevoorzitter Stichting AFC) 

2. Kees van Geffen (wethouder Oss en voorzitter poho Arbeidsmarkt)

3. Jan Goijaarts, (wethouder Meijerijstad en voorzitter poho economische ontwikkeling) 

4. Leo den Hartog (directeur R&D Trouw Nutrition)

5. Bob Hutten (directeur Hutten)

6. Jochem Jacobs (raadslid CDA Grave)

7. Marischka Klotz (raadslid team Meierijstad) 

8. Elies Lemkes (voorheen ZLTO, nu HAS) 

9. Jo Marcic (gemeentesecretaris Boekel)

10. Arie Meulepas (Provincie Noord Brabant) 

11. Dick Pouwels (HAS)

12. Harry van Rooijen (wethouder Meierijstad en voorzitter poho Mobiliteit)

13. Lambert Verheijen (Waterschap Aa en Maas / voorzitter poho Duurzame Leefomgeving)

14. Inge Visschedijk (raadslid D66 Den Bosch)


