Wat zijn de kosten?
Deelname aan het project is in de eerste twee stappen geheel gratis! Bij de intensievere
advies- en begeleidingstrajecten (in stap 3 en 4) wordt van de deelnemer een kleine
eigen bijdrage gevraagd.

VAB Midden-Brabant is een vernieuwend project ter stimulering
van nieuwe economische activiteiten in vrijkomende agrarische
bebouwingen (VAB) in de regio Midden-Brabant.
Interessant voor uw initiatief?

Meer weten?
Voor de uitvoering van dit project werkt de beroepsgroep Tussenheid nauw samen met
de coöperatie Coopnet. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met het
secretariaat van Coopnet via een van de onderstaande manieren:

Ga naar: www.tussenheid.nl

Bent u van plan nieuwe activiteiten te starten in vrijkomende agrarische gebouwen?
Of bent u al vergevorderd en ziet u donkere wolken samenpakken boven de verdere
ontwikkeling van uw initiatief?

Draagvlak

Vergunningen

Financiering

E-mail naar: info@tussenheid.nl
Knelpunten bij de totstandkoming van uw initiatief?
Bel ons: 0492 - 785358
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op, om te zien wat het VAB Midden-Brabant

Business
plan

Regelgeving

Concept
ontwikkeling

project voor u kan betekenen!

Vanaf november 2015 kunt u meedoen aan een bijzonder project waarbij
bevlogen adviseurs van de beroepsgroep Tussenheid hun kennis en ervaring
beschikbaar stellen om u te helpen knelpunten weg te nemen en uw initiatief
te laten slagen, dan wel te concluderen dat het initiatief niet (of alleen met te
veel inspanning) haalbaar is.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Ministerie van EZ –
Innovatie Agro en Natuur, Rabobank Food & Agri Team Midden-Brabant, Vitaal Leisure Landschap
Hart van Brabant, de coöperatie Coopnet u.a. en de vele deskundigen in het netwerk van Tussenheid.

Geef uw initiatief een betere kans! Meld u aan...

...en profiteer van onze diensten!
Stap 1: Introductieprogramma

Vergunningen

Initiatiefnemers van circa 50
initiatieven krijgen voorlichting
over werkwijze en worden op weg
geholpen.

Financiering
Regelgeving

Bedrijf, instelling, overheid, burger

Stap 5: Kennisdeling
Publicatie en presentatie om
ervaringen en leerpunten
te delen, om proces voor
toekomstige initiatiefnemers te
vergemakkelijken.

Stap 2: Adviesgesprekken

Sociaal ruimtelijk

Sociaal economisch

Sociaal maatschappelijk

Fysiek ruimtelijk

Fysiek economisch

Fysiek maatschappelijk

Initiatiefnemers van 30 initiatieven
krijgen een individueel, op hun
plannen afgestemd, advies.

Ondersteuning van deskundigen in het netwerk van
Tussenheid en Coopnet: experts die werken volgens
de principes van dit verduurzamingsmodel

Concept
ontwikkeling
Stap 4: Begeleiding

Stap 3: Verlengd advies

Initiatiefnemers van 10 initiatieven
worden door een projectteam
begeleid bij de ontwikkeling van
hun plannen.

Initiatiefnemers van 15 initiatieven
krijgen specialistische ondersteuning bij de aanpak van
knelpunten.

Haalhaarbeid
business plan

Draagvlak
Meer weten? Kijk op www.tussenheid.nl of benader ons via info@tussenheid.nl!

