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Lokale voeding in de zorg

MASTERCLASS
In de zorg is steeds meer behoefte aan
lekker, gezond en duurzaam eten. Waar
kun je die ingrediënten beter halen dan
uit de eigen regio?

H

et verbinden van food & agri
met zorg biedt unieke kansen.
Paul Brouwer: "Kansen voor innovatie en nieuwe verdienmodellen voor ondernemers in beide sectoren. En in nieuwe sectoren. Marktkansen
dus ook voor ondernemende agrariërs."
Samen met Stichting Diverzio en Rabobank Arnhem en Omstreken, Maas en
Waal, Oost Betuwe en Rijk van Nijmegen,
worden deze kansen de komende maanden omgezet in initiatieven. Door te ver-

binden en te netwerken. Het samenbrengen van partijen. En door het aanbod van
concrete programma's. Uiteindelijke doel?
De basis leggen voor samenwerken van
zorgorganisaties met de agri business.
Want 'gezonde voeding is onze groene
apotheker'.
Geïnteresseerde ondernemers kunnen
vanaf oktober 2017 deelnemen aan vier
gratis masterclasses waarin wordt toegewerkt naar een realistische business case.

Rabo Subsidiewijzer

E

en subsidie kan voor ondernemers een mooie aanvulling zijn
om hun zakelijke ambities te verwezenlijken. Maar dan moet je natuurlijk
wel weten welke subsidiemogelijkheden
er zijn. Samen met Vindsubsidies helpt
Rabobank ondernemers nu op weg. In de
Rabo Subsidiewijzer kunnen zij ontdekken
welke subsidiemogelijkheden er zijn voor
innovatie, investeringen (in duurzaamheid
en milieu), scholing en internationale sa-

menwerking. Ze vinden er zowel provinciale, nationale als Europese subsidiemogelijkheden, fondsen en kredieten. Daarbij
kunnen ze filteren op rechtsvorm of aanbod per regio. Per subsidie is er uitgebreide informatie opgenomen, zoals de looptijden, het beschikbare budget en de manier waarop ondernemers de subsidie kunnen aanvragen. Vindsubsidies kan desgewenst aanvullende informatie verschaffen.
De Rabo Subsidiewijzer is een pilot. Meer
weten? www.partnerinfinancieren.nl.

Meer informatie? Neem contact op met
uw accountmanager.

PINNEN =
BELEGGEN
Wisselgeld gebruiken om te beleggen.
Dat kan via Peaks. Bij iedere banktransactie rondt deze app het bedrag naar
boven af. Het verschil gaat naar uw
Peaks-account waar u het belegt in
duurzame fondsen. Bijvoorbeeld € 2,60
via uw pinpas afgerekend? Dan belegt u
€ 0,40. Dat lijkt weinig, maar al die kleine
beetjes tellen snel op. Meer weten of de
app downloaden? Kijk op www.peaks.nl.
Aan beleggen zijn risico’s verbonden. U
kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
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Nieuw beeldmerk Maas en Waal

O

p maandag 22 mei jl. is in aanwezigheid van ondernemers
en gemeenten het beeldmerk
van Land van Maas en Waal
onthuld. De onthulling vormt de start van
een campagne die de hele zomer doorgaat en waar ondernemers zelf een actieve
bijdrage aan kunnen leveren. Centrale

boodschap tijdens de bijeenkomst was het
belang van samenwerking tussen ondernemers om het eigen bedrijf én Land van
Maas en Waal beter op de kaart te zetten.
Na een inleiding van Martin Hommersom,
voorzitter van de stuurgroep van het project Profilering Land van Maas en Waal,
werd het beeldmerk van Land van Maas en
Waal onthuld. Vervolgens kwamen drie
ondernemers aan het woord die aan de
slag zijn gegaan met ideeën die uit de
brainstormsessie in februari jl. kwamen.
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Veelzijdige betaal-app

PAYCONIQ

E

en mobiele betaaldienst is pas
echt interessant als er meerdere
banken aan meewerken. Daarom
gaat de Rabobank samen met ABN AMRO,
ASN, ING, RegioBank en SNS in zee met
Payconiq. Deze Europese betaaldienst
heeft een app ontwikkeld die alle betaalmogelijkheden ondersteunt: online betalen in webshops, onderling geldbedragen
overmaken of onderweg in winkels betalen. Klanten van de deelnemende banken
kunnen hun betaalrekening aan de app
koppelen. Het doen en ontvangen van betalingen is dan veel eenvoudiger. Voor betalingen aan vrienden en familie volstaat
het telefoonnummer uit de contactenlijst.
Dankzij de gps-functie van telefoons worden winkels in de buurt weergegeven. Betalen door een QR-code te scannen kan
ook. Zie ook: www.payconiq.com.
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