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Onderdeel Uitgevoerde activiteiten Gerealiseerde mijlpalen Toelichting Voortgang

Spoor 1 Sinds november zijn op beperkte schaal 
voorbereidende werkzaamheden gestart:
▪ Gestart met  intake gesprekken boeren en 

innovators.
▪ Selectieproces emissie reducerende maatregelen 

opgesteld.
▪ Gestart met contacteren veevoederbedrijven en 

ondernemingen actief in het verwaarden van 
reststromen.

▪ Voorstudie gebiedsanalyse gedaan en casussen 
opgesteld om bodem-, waterkwaliteit te gaan 
verbeteren in gebied. 

▪ Verkenning op sensoren voor waterstand, -
kwaliteit gestart.

▪ Voorbereidingen getroffen m.b.t. juridische 
experimenteerruimte (lobby strategie 
vanggewassen en hergebruik bermmaaisel).

▪ Website en database voor de proeftuin ontwikkeld 
en gelanceerd, en operationeel. 

▪ Voorbereidingen gestart Masterclass Korte Keten 
en business model canvas training. 

▪ Website online
▪ Intakes met alle aanmelders 

uitgevoerd.
▪ Succesvolle cursus 

bodembiologie
▪ Communicatiestrategie 

uitgewerkt 

▪ Er is sprake van een vertraging van circa 
1 maand dat tot een kwartaal kan 
oplopen door Corona.

▪ Partners zijn op eigen risico gestart met 
de werkzaamheden.

▪ De startbijeenkomst voor veehouders 
en erfbetreders in november is 
geannuleerd vanwege de stikstof crisis.

▪ Vertraging van besluitvorming op 
inrichting governance, opstellen SOK, 
ROK/NOK en daarmee samenhangend 
subsidiebeschikkingen belemmert de 
voortgang. 

▪ De beoogde staatsteunvrijstelling en 
gedane analyse legt beperkingen op de 
uitvoering van het programma.

▪ Momenteel zijn nagenoeg alle 
activiteiten stilgelegd in verband met 
de Corona pandemie.

▪ Communicatie strategie vraagt 
aanpassing tav corona-maatregelen.  
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Onderdeel Uitgevoerde activiteiten Gerealiseerde 
mijlpalen

Toelichting Voortgang

Spoor 2 Het programma is nog niet gestart. Wel zijn enkele voorbereidende 
activiteiten uitgevoerd:
▪ Partijen benaderd voor een pressure cook sessie, voor inzetbaarheid 

ICT systemen in tools om zwangere en jonge ouders voedingsadvies 
te geven. 

▪ Mogelijke interventies geïdentificeerd voor wijk, MKB, restaurants en 
zorg. Afstemming hierover tussen uitvoerende partijen, praktijk in 
regio en nationaal (bv. Voedingscentrum, JOGG).

▪ Overleg gestart met drie ziekenhuizen en zorgnetwerk voor inzet 
goed voedingsadvies bij patiënten met hart en vaatziekten, 
afstemming met Gezondheidsraad en NPA.

▪ Afstemming georganiseerd met zorgprofessionals en - instellingen 
voor praktijkonderzoek naar voeding en leefstijl bij oncologische 
zorg.

▪ Inventarisatie kansen en knelpunten in onderzoek voeding kinderen 
met kanker gestart.

▪ Begonnen met toepasbaar maken van inzichten Promuscle in zorg en 
wijk, overleg met RIVM-CGL, zorgorganisaties en gemeenten. 
Informatieverzameling start veldstudie eiwittransitie.

▪ Afstemming gestart met het project Nationaal Preventieakkoord 
‘Voeding en leefstijl’ in zorgopleidingen.

▪ Start gemaakt met het verzamelen van inzicht in behoefte 
voedingsonderwijs. Stages ontwikkeld voor gezamenlijk onderwijs 
voeding en geneeskunde. Verkenning bijna gereed kennisdeling 
online cursus WUR bij geneeskunde. 

▪ Er is sprake van een vertraging van een 
half jaar.

▪ Programma is niet gestart door 
onzekerheden rondom governance van 
de regiodeal en bijbehorende 
organisatie van geldstromen.

▪ Aandacht voor goede balans in 
projecten tussen onderzoek en 
implementatie en in de gemeenten en 
beide provincies.
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Onderdeel Uitgevoerde activiteiten Gerealiseerde mijlpalen Toelichting Voortgang

Spoor 3 Binnen alle werkpakketten is hard gewerkt aan het inrichten van de 
governance, het opzetten er werven van een team en het opstarten van de 
eerste activiteiten. 

▪ Stichting WFC Experience
opgericht.

▪ Subsidieaanvraag voor eerste 
tranche ingediend bij 
provincie Gelderland en 
gemeente Ede.

▪ BBL-opleiding gestart.
▪ Vereniging betrokken 

bedrijven opgericht.

Niet alle 
mijlpalen zijn 
gehaald, maar 
het is niet kritiek 
en kan naar 
verwachting 
worden 
ingehaald in Q2. 
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Onderdeel Uitgevoerde activiteiten Gerealiseerde mijlpalen Toelichting Voortga
ng

Programmateam • Door kassier Ede zijn met instemming van alle partners toezeggingsbrieven 
verstuurd, waardoor uitvoeringspartners inmiddels gestart zijn met 
voorbereidende werkzaamheden. 

• In samenwerking met opdrachtgevers en met ondersteuning van PwC is 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld en opzet robuuste 
governance vormgegeven. 
In samenwerking met de spoorleiders zijn het Uitvoeringsprogramma en 
Monitoringsplan opgesteld. Beide stukken vormen bijlage van de SOK.

• Door kassier Ede zijn in overleg met uitvoeringspartners zijn concept-
subsidieregeling en concept-subsidiebeschikkingen opgesteld. Vaststelling 
voorzien in april 2020.

• Profiel Regio Deal-manager opgesteld. Werving voorzien in Q2. 

▪ Toezeggingsbrieven t.b.v. 
voorbereidende werkzaamheden 
zijn verzonden.

▪ Besluitvorming over SOK bij 7 
van de 15 ondertekenaars 
afgerond. De resterende 
besluitvorming voorzien in april.

▪ Uitvoeringsprogramma Regio 
Deal Foodvalley 2020-2023 
gereed

▪ Monitoringsplan Regio Deal 
Foodvalley gereed

▪ Profiel Regio Deal-manager 
gereed. Werving voorzien in Q2. 

Aantal mijlpalen 
gerealiseerd; finale 
besluitvorming op 
SOK door alle 
ondertekenaars is 
voorzien in Q2.

Monitor brede 
welvaart

• De monitoring kent drie niveaus: output, outcome en impact. 
• Het monitoringsplan is gereed. Indicatoren om de impact vanuit de Regio 

Deal Foodvalley meetbaar te maken worden (door)ontwikkeld in de 
categorieën: Natuur (milieu), Gezondheid, Economie en Samenleving.

• In spoor 1 zijn inmiddels de verkennende gesprekken gestart met BWI+ 
experts.

▪ Monitoringsplan gereed De monitoring start 
zodra de organisatie 
gereed is en 
benodigde middelen 
beschikbaar zijn. De 
universiteit stelt 
hiervoor mensen 
aan.
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Programma Begroting 2019* Bijdrage Rijk Realisatie* Realisatie bijdr. Rijk

Algemene organisatiekosten €    200.000 € 0 € 800.000 € 0

Spoor 1 € 3.200.000 € 1.500.000 € 405.000 € 200.000

Spoor 2 € 1.700.000 € 1.000.000 € 0 € 0

Spoor 3 € 7.500.000 € 2.500.000 € 7.230.000 € 2.500.000

Monitoring brede welvaart € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal €  12.600.000 € 5.000.000 € 8.435.000 € 2.700.000

Stand van zaken Regiodeal 2019 en Q1 2020

Financiën

*Betreft de indicatieve begroting bij aanvraag van de Rijksmiddelen voor 2019 en Q1 2020 en de Realisatie 2019 en Q1 2020.

• Spoor 1 is opgestart vanaf november 2019, vanwege staatssteuntoets nog beperking aan uitgaven.

▪ Spoor 2: start met uitvoering na ondertekening Samenwerkingsovereenkomst en subsidiebeschikking vanuit kassiersfunctie

▪ Spoor 3: gestart met uitvoering WFC Experience, subsidie ten behoeve van het fonds gedeelde onderzoeksfaciliteiten a 7 mln Euro is beschikt in Q1 2020.
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Successen
De website is in de lucht (boer aan het roer. De werving van innovators en veehouders is gestart, met meer dan 90 aanmeldingen. De intakegesprekken met veehouders en innovators verlopen 
positief. Er is een hoge bewustwording t.a.v. de transitie naar circulaire landbouw.

Mijlpalen Q4-Q1:
▪ Alternatieve campagne werving en selectie agrariërs en innovators voor Proeftuin 
▪ Communicatie strategie met onder andere agrariërs, kennisdelingsstrategie volgt
▪ Twee trainingen bodemcursus à 30+ deelnemers (agrarisch ondernemers en loonwerkers)

Beheersmaatregelen
We kijken naar alternatieve vormen om werving agrariërs en toeleveranciers, innovators door te zetten. 
Tweewekelijks overleg is ingelast om te kunnen blijven anticiperen op Corona en afgegeven maatregelen.
Onderzocht wordt of bepaalde activiteiten naar voren kunnen worden gehaald.
Evaluatiemoment wordt ingebouwd, begin 2021 om de huidige planning te herijken indien nodig.

Programma Q4 - Q1 Q2-Q3 Toelichting

Planning • Vertraging voor Q2-Q3 kan mogelijk kritiek worden door Corona. Vooralsnog betreft het minimaal een vertraging van naar verwachting een 
kwartaal. Aanvullende redenen voor vertraging zijn de besluitvorming governance (geldstromen) als ook het traject staatsteun.

• Naar verwachting is een aantal belangrijke keuzen over sensoren, inrichting van de proeftuin, steekproef etc. tijdig gemaakt en kan in mei in 
principe van start worden gegaan. 

• Wervingsactiviteiten en intakegesprekken gericht op agrariërs kunnen nu geen doorgang vinden. Afhankelijk van Corona maatregelen kan wel of 
niet worden gestart met de proeftuin in september (vertraging in Q2-Q3).

Budget • Uitvoeringspartners hebben een perkte aanspraak gemaakt op het budget genoemd in de eerste en tweede toezeggingsbrief à €405.000 voor de 
periode M1-M5.

Kwaliteit n.t.b. n.t.b. • Het is te vroeg om de gestarte activiteiten te kunnen beoordelen op kwaliteit. Onderzocht wordt hoe in de huidige situatie met agrariërs en 
innovators startgesprekken kunnen worden georganiseerd.  

7

Mijlpalen Q2-Q3:
▪ Werving en selectie deelname veevoederbedrijven en andere innovators afgerond
▪ Keuze gemaakt sensoren omgevingsmonitoring, diergezondheid en dierenwelzijn  
▪ Voorselectie te testen innovatieconcepten emissie-reducerende maatregelen (ERM), circulair 

voerconcepten (CVC), bodembeheerconcepten (BBC) in de werkpakketten t.b.v. de Proeftuin
▪ Voorstudie gebiedsanalyse gereed, t.b.v. afbakening en selectie twee stroomgebieden.
▪ Evaluatie bodemcursus en doorontwikkeling gerealiseerd. 
▪ Strategie bepaald t.a.v. omgevingsmonitoring.
▪ Ontwerp Bodem Water Waarde Web en AgroWaterCoach gereed om te gaan testen.
▪ Start Proeftuin
▪ Implementatie meetnetwerk

Voortgang Spoor 1 Transitie Landbouw



Voortgang Spoor 2 Gezonde voeding
Programma Q4 -

Q1
Q2-Q3 Toelichting

Planning ▪ Ontbreken van definitieve contracten en beschikking verhinderen de formele start. Ook het laten aanhaken van derde partijen vraagt om 
helderheid.

▪ Door Corona Pandemie geen opzet van projecten mogelijk met de kennisinstellingen in wijken, restaurants, MKB, zorginstellingen, 
zorgnetwerken i.v.m. contact met inwoners en patiënten. Plan wordt ontwikkeld met aangepaste maatregelen en/of tijdslijn.

Budget ▪ Begrotingen per WP uitgewerkt. Contracten zijn nog niet gereed. Er is geen aanspraak gemaakt op het budget voor 2019.
▪ Staatssteunanalyse is gaande. Budget is niet conform planning verlopen vanwege onduidelijkheid governance en geldsporen. Voor de 

vrijggegeven voorbereidende werkzaamheden in afwachting van de formele staatssteuntoets is budget aangevraagd. 

Kwaliteit n.v.t. n.v.t ▪ Inhoudelijk goed overleg om hoogwaardige kennis in voeding, zorg en leefomgeving door te ontwikkelen en toe te passen en landelijk een 
voorbeeldregio te zijn.  Sterk netwerk en interesse van regionale en nationale partijen voor participatie.
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Successen: 
In alle werkpakketten zijn voorbereidende activiteiten gaande. In de regio pilots en/of initiatieven op het thema voeding en gezondheid(szorg), deze worden door Regiodeal versterkt, verdiept en verbreed. 
ICT Valley wil participeren voor technologische innovatiekracht. Communicatie: banners worden ingezet , o.a. op Get Connected Meeting van Economic Board Utrecht (okt 2019)

Mijlpalen Q4-Q1: 
• Organisatie ‘pressure cooker’ sessie aanpak voedings-empowerment zwangere vrouwen met lage SES gestart        Pressure cooker sessie over aanpak voedingsempowerment zwangere vrouwen met 

Start gemaakt voor studieopzet voeding en zorg patienten cardiometabole aandeningen (WP3)                                  plaatsgevonden 
• Gestart met het opzetten van breed cohort van kinderen met kanker in het Prinses Máxima Centrum                        Studieopzet WP3 uitgewerkt
• ProMuscle is geregistreerd in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven                                                            Gegevens van 4000 dikke darmkanker patiënten zijn samengebracht en aangevuld 
• Gestart met verkenning en prioritering t.b.v. inzicht in opleidingsbehoefte, praktijk en onderwijsmateriaal               Behoefte in zorgopleidingen (mbo/hbo) geanalyseerd (WP6)

Issues
Door vertraging in het gereedkomen van de definitieve contracten en beschikkingen kunnen projectmedewerkers niet worden aangesteld bij de uitvoerende partijen. De eerste staatssteuntoets 
onderstreept vrijstelling bij (praktijk)onderzoek kennisinstellingen, dit vindt in spoor 2 volop plaats. 
Huidige coronacrisis heeft veel impact op de projecten die juist in praktijk worden uitgevoerd. De planning komt hiermee verder onder druk te staan.

Risico’s + tegenmaatregelen: 
Spoor 2 zal binnen de gemaakte kaders in de SOK een evaluatiemoment inbouwen begin 2021 om de planning te herijken.

Mijlpalen Q2-Q3



Voortgang Spoor 3 WP1 Gedeelde faciliteiten 9

Programma Q4-Q1 Q2-Q3 Toelichting

Planning ▪ Fonds onderzoeksapparatuur is operationeel. Proeffabrieken nog niet door vertraagde besluitvorming governance. Wordt verwacht Q2-Q3.
▪ Het delen van bestaande apparatuur loopt vertraging op doordat het nog niet gelukt is om het team volledig operationeel te maken ivm krappe 

arbeidsmarkt. Wordt verwacht gehaald in Q2
▪ Investeringsstrategie eiwittransitie is af naar verwachting in Q2. Vertraagt doordat het gecompliceerder is dan verwacht.

Budget ▪ Onderzoeksapparatuur loopt conform planning.
▪ Uitgaven van proeffabrieken is nog conform planning als besluitvorming.

Kwaliteit ▪ Geen opmerkingen.

Successen: 
▪ Teammanager is aangesteld.
▪ Communicatielijn opgezet.
▪ Bedrijf gevonden dat wil onderzoeken of het mogelijk is om bestaande apparatuur geschikt te maken voor de productie van getextureerde vleesvervangers en die vervolgens te delen met derden. 

Indien succesvol kan dit landelijk worden uitgerold bij meerdere bedrijven waardoor Nederlandse capaciteit toeneemt.
▪ Er is grote interesse uit het bedrijfsleven. Er  kwam een enorme respons op een overzicht van faciliteiten op het gebied van plantaardige eiwitten in Nederland.  

Mijlpalen Q4-Q1:
▪ Instrumentarium en governance operationeel
▪ Twee nieuwe contracten gesloten tussen organisaties waardoor gedeelde  onderzoek- en proeffaciliteiten ontsloten worden
▪ Investeringsagenda eiwittransitie gereed

Issues:
▪ Krappe arbeidsmarkt en de pandemie Corona maken dat het langer duurt om gekwalificeerd personeel te vinden. 

Dat kan de uitvoering vertragen

Risico + tegenmaatregelen
▪ Corona kan ervoor zorgen dat bedrijven komende periode geen tijd hebben voor dit soort activiteiten. Zal per casus moeten worden bekeken of zaken uitgesteld moeten worden of niet. 
▪ Startups en scale-ups zijn kwetsbaar voor wegvallende vraag i.v.m. Corona. Dat kan ervoor zorgen dat de vraag naar gedeelde faciliteiten afneemt.
▪ Corona kan ervoor zorgen dat financiële ruimte om te kunnen cofinancieren in nieuwe apparatuur sterk verminderd wordt, waardoor de business case niet rond komt.  

Mijlpalen Q2-Q3:
▪ Twee nieuwe contracten gesloten waardoor gedeelde 

onderzoeks- en proeffaciliteiten ontsloten zijn
▪ Eerste business case voor nieuwe investering proeffaciliteit 

gereed
▪ Investeringsstrategie voeding en gezondheid gereed



Voortgang Spoor 3 WP2 WFCE10

Programma Q4-Q1 Q2-Q3 Toelichting

Planning n.v.t. ▪ Stichting WFC Experience is op 29 januari 2020 opgericht, en bevat ondertussen 4 bestuursleden. Er wordt 
momenteel actief gezocht naar het vijfde en laatste bestuurslid.

▪ Aanbestedingen van architect en Exploitant zijn gepubliceerd, gunning verwacht in juni 2020.
▪ Aanbesteding van de content voorbereid, publicatie volgt begin tweede kwartaal 2020.
▪ Subsidieaanvraag ontwerpfase ingediend bij Provincie en Gemeente Ede.

Budget n.v.t. ▪ Administratie ingericht, begroting voor Ontwerpfase en bouwkosten uitgewerkt. 
▪ Uitgaven tot op  heden 232.000 EURO en passen binnen budget.

Kwaliteit n.v.t. ▪ Zorgvuldige kwaliteitsbewaking door Raad van Advies, uitvoerige Marktconsultatie bij opstelling aanbesteding 
strategieën en betrekken experts. 

Successen: 
▪ Geen aanvullingen

Mijlpalen Q4-Q1:
▪ Stichting WFC Experience opgericht
▪ Aanbesteding ontwerp content en aanbesteding van de architect klaar afgerond
▪ Subsidieaanvraag voor eerste tranche ingediend bij provincie Gld en gemeente Ede (november 2019)
▪ Input voor voortgangsrapportages en bestedingsplan 2020-2021 gereed

Issues:
▪ Geen

Risico + tegenmaatregelen
▪ Naar verwachting heeft Coronacrisis beperkte impact op de werkzaamheden in Q2 en totaalplanning

Mijlpalen Q2-Q3:
▪ Geen mijlpalen geïdentificeerd



Voortgang Spoor 3 WP3 Food Academy11

Programma Q4-Q1 Q2-Q3 Toelichting

Planning ▪ Vereniging is opgericht. 
▪ BBL opleiding is gestart met onderwijs dat op de werkvloer bij de bedrijven plaatsvindt. 
▪ Er zijn diverse communicatieactiviteiten ontplooid, maar de overall wervingsstrategie is nog niet gereed. Is naar verwachting gereed in Q2 

2020.
▪ De Food Academy is gestart. Aan de businesscase voor de doorontwikkeling, inclusief voorlopige en definitieve locatie, wordt gewerkt. Is naar 

verwachting gereed in Q2/Q3 2020.  

Budget ▪ Beschikbaarheid van Regiodeal-middelen is nodig om o.a. wervingsstrategie te kunnen opstellen/uitvoeren.

Kwaliteit ▪ Vereniging groeit, draagvlak voor het project is groot. 

Successen: 
▪ Vereniging betrokken bedrijven kent steeds meer leden, afkomstig uit steeds meer gemeenten in de regio. De vereniging heeft een Manager Food Academy Nijkerk geworven en aangesteld.  
▪ Vereniging neemt een actieve rol op zich t.a.v. het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van arbeid in de tijd van Corona, zodat de voedselproductie kan blijven doorgaan.
▪ Na de start van de BBL opleiding hebben zich weer nieuwe studenten aangemeld voor een tweede lichting van de BBL-opleiding. 

Mijlpalen Q4-Q1:
▪ Vereniging betrokken bedrijven opgericht 
▪ BOL leerlingen zijn als pilot hybride leren gestart bij bedrijven. BBL-opleiding gestart 
▪ Wervingsstrategie gereed 
▪ Business case oprichtingsfase klaar

Issues:
▪ Corona vraagt volledige focus op instandhouding van de productie bij de bedrijven, die een cruciale functie vervullen in de landelijke voedselvoorziening. De vormgeving van de BOL opleiding in 

samenwerking met de bedrijven loopt daardoor wat vertraging op.
▪ Bij de werving van BOL-studenten dient er rekening mee worden gehouden dat voorlopig geen onderwijsmarkten mogelijk zijn. 

Risico + tegenmaatregelen
▪ Corona vraagt volledige aandacht van bedrijven op het primaire proces op de korte termijn. Dit kan het moeilijker maken om tijd en middelen vrij te maken voor doorontwikkeling van de Food 

Academy. Door nu bedrijven ter zijde te staan in het vinden van oplossingen (uitruil van arbeid), versterken we de samenwerkingsrelatie waarop kan worden voortgebouwd. Ondertussen zorgen we 
ervoor dat de (door)ontwikkeling van het concept en de marketing niet stil staan. 

Mijlpalen Q2-Q3:
▪ Voorlopige locatie ingericht 
▪ BOL opleiding opgestart
▪ Leven lang leren traject gestart



Spoor 1 Transitie Landbouw

Indicator Streefwaarde Status Toelichting

Aantal agrarische bedrijven dat deelneemt aan de Proeftuin 70
0

Programma is in voorbereiding voor start proeftuin (medio mei beoogd). 
Door staatsteundiscussie, benodigde vrijstelling en inperking van 
activiteiten tot ‘voorbereidende activiteiten’ zal dit gaan vertragen. Aantal toeleveranciers, dienstverleners of andere 

erfbetreders die een bijdrage leveren aan de Proeftuin 100 0

Aantal geteste innovatieve concepten en maatregelen
42 0

T.b.v. transitievermogen aantal actief betrokken agrariërs 
(buiten de deelnemers proeftuin), in o.a. cursus, training en 
masterclass, ontwikkeling verdienmodellen, leertafels of 
gericht advies hebben ontvangen.

220 0

aantal agrarische bedrijven dat is uitgerust met sensoren en 
terugkoppeling van uitkomsten krijgt via dashboard

70 van 70 0

aantal agrariërs, erfbetreders, beleidsmedewerkers (uit 
regio) dat internetapplicaties gebruikt om de bedrijfsvoering 
te sturen. 

315 0

Aantal inspanningen waarmee inwoners en consumenten in 
de regio worden bereikt (bekendheid met de landbouw 
transitie en Regio Deal).

75 0
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Indicatoren



Indicatoren – deel 1
Spoor 2: Gezonde voeding

Indicator
(Bijlage 2 Monitoringsplan)

Streefwaarde Stat
us

Toelich
ting

Aantal consultatiebureaus, kinderdagverblijven en ouderparen die in project 1.2, 

eetgedrag en voeding van het jonge kind, bereikt zijn.

- 8 consultatiebureaus in regio Foodvalley

- 10 kinderdagverblijven 

- 33.000 ouderparen / jaar

0

Aantal regionale centra, zoals consultatiebureaus en kraamzorgcentra, die verbeterd 

voedingsadvies regulier inbedden (mede door bijwonen van bijscholingen aan 

professionals).

- Verloskundigen en kraamzorgcentra in 5-10 gemeenten

- 20 consultatiebureaus
0

Aantal wijken, restaurants, MKB bedrijven, ziekenhuizen en zorginstellingen,  waar een 

gezondere voedselomgeving is gecreëerd

- 10 wijken

- 75 restaurants

- 25 MKB 

- 3 ziekenhuizen

- 5 zorginstellingen

0

Aantal middelen (ICT, fysiek, handreiking etc.) die beschikbaar zijn om de gezonde en 

duurzame keuze te stimuleren

- 1 handreiking voor gemeenten over wijkgerichte aanpak

- 1 business case voor horecaondernemers

- 4 interventie-road maps (wijk, mkb, ziekenhuizen, 

zorginstellingen)

0

Overall outcome indicatoren Fiches: 1. Voeding speelt een belangrijkere rol in de zorg voor chronisch zieken en kwetsbare doelgroepen
2. Bijdrage aan Preventieakkoord-doelstelling ‘een gezond voedingspatroon en een gezonde omgeving voor alle Nederlanders
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Indicatoren – deel 2
Spoor 2: Gezonde voeding

Indicator
(Bijlage 2 Monitoringsplan)

Streefwaarde Status Toelichting

Aantal individuen uit cardiometabole risicogroepen waarbij 

praktijkonderzoek (testen interventies) is uitgevoerd en aantal 

betrokken zorgketens

- 400 patiënten

- 3 zorgketens
0

Aantal gezondheidsorganisaties/zorgcentra waar nieuwe 

materialen/tools over gezonde voeding beschikbaar zijn voor 

mensen met cardiometabole aandoeningen en risicogroepen 

- Alle 1e lijnszorgnetwerken van 3 ziekenhuizen 0

Aantal patiënten, zorgverleners en organisaties betrokken in 

projecten naar optimale voedingszorg en -advies in de 

oncologische zorg en nazorg 

Aantal betrokken patiënten : - Leefstijlzorg tijdens en na behandeling bij 
darmkankerpatiënten in minimaal 3 ziekenhuizen.-- Nieuw cohort van 500 
kinderen met kanker; - Samengevoegd cohort van 3000 dikke 
darmkankerpatiënten
Aantal betrokken zorgverleners: - Leefstijlzorg tijdens en na behandeling bij 
darmkanker patiënten in minimaal 3 ziekenhuizen.
Aantal betrokken organisaties: - 3 kennisinstellingen (WUR, UMCU, HU); - 3 
ziekenhuizen - Alliantie Voeding in de Zorg ; - Toon Hermans huizen en 
minimaal 20 fitnesscentra ; - Gemeenten in de regio (o.a. Ede, 
Wageningen, Utrecht)

0

Aantal oncologische patiënten dat onderbouwd voeding- en 

beweegadvies heeft ontvangen via (na)zorgnetwerken 

- 14.000 (70% van de patiënten in de regio) 0
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Indicatoren – deel 3
Spoor 2: Gezonde voeding

Indicator
(Bijlage 2 Monitoringsplan)

Streefwaarde Status Toelichting

Aantal gemeenten waarbij ouderen hebben deelgenomen aan 

een leefstijlprogramma (extra eiwit, krachttraining) gericht op 

verbetering spierkwaliteit voor vitaliteit 

- 4 gemeenten 0

Aantal ouderen die aan de eiwittransitie veldstudies hebben 

deelgenomen.

- 100 deelnemers 0

Aantal deelnemende (zorg)instellingen waar de eiwitcomponent 

op de menukaart op verantwoorde wijze in lijn wordt gebracht 

met uitkomsten van de veldstudies.

- 3 instellingen 0

Aantal nieuwe onderwijsmodules op gebied van voeding 

onderwezen in mbo, hbo en wo opleidingen

- Onderwijsbouwstenen HBO en MBO ingebed in lopende curriculae (2x 

uitgevoerd); - Nascholingen post-MBO en post-HBO (4x uitgevoerd) ; - 1 

mbo keuze-onderdeel (240 u 4x uitgevoerd)

- 1 á 2 MOOCs (online beschikbaar voor HBO-WO) - 1 interprofessionele 

module (2x uitgevoerd) 

0

Aantal zorg- en welzijnsorganisaties waar studenten 

(stage)projecten uitvoeren gericht op gezonde voeding bij 

overgewicht en chronische ziekten

> 20 organisaties 0
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Indicatoren

Spoor 3 Kennis en innovatie

Indicator Streefwaarde Status Toelichting

Aantal contracten gesloten over het 
delen van apparatuur en faciliteiten

10 0

Volume nieuwe investeringen 
gedeelde faciliteiten 

30 mln 0

Volume nieuwe investeringen 
onderzoeksapparatuur 

10 mln 0

Aantal studenten dat een opleiding 
volgt aan de Food Academy

104 16 8 BBL Food, 4 BOL Food en 4 BBL Techniek

Aantal door bedrijven gecreëerde 
banen die vanuit de Food Academy 
zijn ingevuld

58 8 Leerwerkplekken voor BBL Food
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Overzicht voorjaarsrapportage 2020
Financieel overzicht

Bedragen (x 1 mln) 2019 2020* 2021 2022 2023 Totaal

A. Huidige vastgestelde begroting € 28,0 € 16,0 € 20,1 € 9,5 € 73,6

B. Reeds ontvangen Rijksmiddelen € 4,7** € 4,7

C. Verzoek Rijk obv huidige begroting € 8,0 € 3,5 € 2,5 € 1,0 € 15,0
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*De begrotingen voor 2019 en 2020 zijn ivm vertraging  door inrichting governance en uitvoering Regiodeal samengevoegd en in 2020 neergezet. 

**Betreft 5 mln. Euro eerste tranche verrekend met BTW compensatie a 0,3 mln. Euro.

• Verzoek Rijk (C) gebaseerd op bijdragen aan Spoor 1, 2  & Fondsen en Food Academy in de jaren 2019 tot en met 2021 en de bijdrage aan WFC Experience in de 
jaren 2021 tot en met 2023.



Hoe ziet de specifieke besteding van de in deze termijn aangevraagde middelen eruit?

Betaling vindt in principe plaats bij Miljoenennota (uitkering begin oktober), tenzij hiervan in overleg wordt afgeweken. Indien in de Regio Deal 
ook een termijn in 2021 is afgesproken, lopen Q1 en Q2 van 2021 lopen daarmee mee in het aangevraagde kasgeld voor 2020.

Spoor 1

• Investeringen worden gedaan voor sensoren en meetnetwerken

• Begin van de uitrol van de proeftuin

Spoor 2:

• Projecten opstarten, onderzoeksprotocollen schrijven, deelnemers werven

• Analyse uitvoeren van rol van voeding in huidige opleidingsprogramma’s zorgprofessionals

• Ontwikkelen strategie om dietisten en verloskundigen meer te laten samenwerken

Spoor 3:

• Start fonds gedeelde proeffaciliteiten 

Aanvraag nieuwe termijn Regio Envelop
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