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Slim, gezond en duurzaam
Noordoost-Brabant laten excelleren als topregio in agrifood. Met een
toekomstbestendige arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle
innovaties en een veerkrachtige leefomgeving. Dat is onze missie. In
AgriFood Capital werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen
daarom op ondernemende wijze samen aan slimme oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voeding, gezondheid
en duurzaamheid. Samen máken we onze toekomst.

Belangrijke informatie over deze nieuwsbrief
Op 25 mei a.s. gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Wij zijn
druk bezig om te voldoen aan deze nieuwe privacywet. Wilt u onze nieuwsbrief blijven
ontvangen? Schrijf u dan opnieuw in via deze link. U ontvangt vervolgens een mail om
uw inschrijving te bevestigen. Opnieuw aanmelden kan tot en met 18 mei a.s.

Themamaand EetJeBeter van start
In Tilburg werd op 3 mei jl. de derde themamaand van We Are
Food afgetrapt: EetJeBeter. De maand mei staat geheel in het
teken van gezonde voeding en gezonde leefstijl om diabetes
type 2 om te keren zodat pati&…
Lees meer

Agrofoodpluim voor verrassende groenten
van Brabantse Bodem
De Agrofoodpluim van mei 2018 gaat naar Bijzonder
Brabants. Initiatiefnemer Henk Kerkers ontving de pluim uit
handen van gedeputeerde Anne-Marie Spierings voor zijn
inzet voor een duurzame, lokale markt met gez…
Lees meer

Vooraankondiging: We Are Food in
Booming Brabant
Op 10 mei a.s. besteedt Omroep Brabant uitgebreid aandacht
aan We Are Food in het zakelijke programma Booming
Brabant. In deze extra lange uitzending draait alles om ‘eten’
en de ontwikkelingen in a…
Lees meer

17 mei Seminar Dataficatie AgriFood en
Logistiek
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo
op. Dataficatie, het verzamelen en verwerken van digitale
gegevens, wordt daardoor steeds belangrijker. Machines,
software en apparaten zijn steeds vake…
Lees meer

Taskforce stimuleert duurzame
stalconcepten
De veehouderijsector staat voor grote uitdagingen op gebied
van mens, dier, omgeving én economie. De laatste jaren
komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om de
sector op een duurzame manier toek…
Lees meer

Subsidie voor loopbaanadvies voor 45plussers
In de huidige, snel veranderende arbeidsmarkt is het
belangrijk dat mensen na blijven denken over kansen op de
arbeidsmarkt en hun persoonlijke ontwikkeling. Werkenden
komen daar in de praktijk echter vaak niet…
Lees meer

IGNITE Award kans voor Brabantse social
startups
Startende ondernemers uit Noord-Brabant met een goed idee
of plan om sociale verandering teweeg te brengen, kunnen
vanaf 11 juni a.s. meedingen naar de IGNITE award 2018. De
winnaar krijgt professionele begeleid…
Lees meer

AgriFood Capital
Agri&Food Plaza
Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 613 29 96
E-mail: communicatie@agrifoodcapital.nl

