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DE VEERKRACHT VAN MIDDEN-BRABANT: JAARVERSLAG 2020 
 
De veerkracht van Midden-Brabant, hét thema van het Midpoint Brabant jaarverslag 2020. 
Wereldwijd een woelig jaar, een jaar waarin Midpoint Brabant met de samenwerkingspartners 
uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid op het gebied van arbeidsmarkt direct geschakeld 
heeft om werknemers, werkgevers, startups en studenten door de coronacrisis te helpen. 
Maar 2020 stond ook bol met nieuwe initiatieven als Van Gogh Homeland Experience 
(leisure), Cyber Physical Factory (maakindustrie), Up New (circulaire economie) en Smart MKB 
(digitalisering). En ook de herverkiezing van Tilburg-Waalwijk tot Logistieke Hotspot!   

 

https://mailchi.mp/midpointbrabant/nieuwsupdate-juli-2021?e=b04bcc9394


→ LEES VERDER  
 

 

 

  

 

TILBURG ONTPOPT ZICH ALS  
SLIMME EN DUURZAME MAAKSTAD 
 
Tilburg en Waalwijk zijn al drie jaar op rij gekozen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van 
Nederland. Achter, maar ook naast, de logistiek schuilt een wereld van slimme en duurzame 
maakindustrie. René Bergmans van Midpoint Brabant: “De maakindustrie en logistiek vormen 
samen een ijzersterke keten. We promoten dit met de nieuwe regionale campagne Smart 
Makes & Smart Moves.” Lees het gehele interview van Netwerk Brabant met René en Bas van 
der Pol (wethouder gemeente Tilburg).  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=7826d7f36b&e=b04bcc9394
https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=e3dbc7dbc6&e=b04bcc9394


  

 

VERNIEUWDE WEBSITE MIDPOINT 
BRABANT SMART LOGISTICS 
 
Voor het kernprogramma Smart Logistics heeft Midpoint Brabant een volledig nieuwe website 
ontwikkeld. Programmamanager Twan van Lankveld: "Midden-Brabant is koploper in slimme 
en duurzame logistiek. Niet voor niets is onze regio al drie jaar op rij verkozen tot Logistieke 
Hotspot nummer 1 van Nederland. Op de website laten we zien aan welke projecten we 
werken om de nummer 1 in logistiek te blijven.”  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=25f861be1a&e=b04bcc9394


  

 

NIEUWE WEBSITE MET MAKES AND 
MOVES REGIO DEAL PROJECTEN 
 
Met de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves zetten het regionale 
bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, provincie Noord-Brabant en lokale overheden zich in 
om het economische ecosysteem in de regio Midden- en West-Brabant te versterken tot een 
veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige economie. Met een centrale rol voor het 
mkb, voor in het bijzonder de sectoren logistiek en maakindustrie. De Regio Deal is mogelijk 
gemaakt door Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, REWIN West-Brabant, Regio West-
Brabant, gemeente Tilburg, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant en Rijksoverheid.  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=3d6c9d2580&e=b04bcc9394


  

 

UP NEW ONTWIKKELT MIDDEN- 
BRABANT TOT CIRCULAIRE HOTSPOT 
 
Onder de naam Up New (een knipoog naar opnieuw) heeft Midpoint Brabant een 
veelomvattend programma ontwikkeld om Midden-Brabant op termijn te ontwikkelen tot een 
nationale circulaire hotspot. De komende jaren verrijzen in het hart van Brabant diverse Up 
New centra waar je kunt ervaren hoe circulaire economie in de praktijk werkt en hoe je hier 
mee aan de gang kunt gaan.   

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=e56f669699&e=b04bcc9394


  

 

CIRCO EN MIDPOINT BRABANT 
SAMEN VOOR CIRCULARITEIT 
 
CIRCO activeert ondernemers om concreet aan de slag te gaan met circulaire ontwerpen, en 
werkt daarbij samen met diverse partners. Een van die partners is Midpoint Brabant. Herman 
Gels (programmamanager Circulaire Economie) vertelt uitgebreid over de gezamenlijke 
circulaire plannen en hoe Midpoint Brabant met ondernemers in contact komt om zo de 
aanknopingspunten voor circulair ondernemen bij hen op te halen. "We helpen een beweging 
op gang waardoor Circulaire Economie uiteindelijk vanzelfsprekend wordt in de hele 
samenleving”.   

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=10718862f4&e=b04bcc9394


  

 

RBT DE LANGSTRAAT: "ONZE  
REGIO IS DE TUIN VAN BRABANT" 
 
Waar in Nederland vind je een regio met én een prachtige natuuromgeving én 
toonaangevende attracties als de Efteling, Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, 
vestingstad Heusden en het Nieuwe SchoenenMuseum in Waalwijk i.o.? Dat is regio De 
Langstraat, een ideale omgeving voor dagtrips en korte en lange verblijfsvakanties. Namens 
gemeente Waalwijk, gemeente Heusden, gemeente Loon op Zand en gemeente Dongen richt 
het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) zich op duurzame groei van de vrijetijdssector. Het 
RBT werkt nauw samen met partijen als Visit Brabant, House of Leisure powered by Midpoint 
Brabant en Verrassend Langstraat & meer.  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=8daf28da96&e=b04bcc9394


  

 

(VIDEO) GROENE LUNCHWANDEL-  
ROUTES OP KRAAIVEN & VOSSENBERG 
 
Groene lunchwandelroutes tegen hittestress en wateroverlast én pro vitaliteit van de 
werknemers. Op de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg is onlangs de aanleg 
hiervan gestart. In een video vertellen Rik Grashoff (wethouder klimaatadaptatie gemeente 
Tilburg), Rolf Hoefnagels en Ton Van Roessel (bestuursleden Vitaal Verenigingen) én Nicole 
van Hoof (projectleider Midpoint Brabant / Stichting MOED) enthousiast over de voordelen 
van vergroening op deze bedrijventerreinen.  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=6a87c006f2&e=b04bcc9394


  

 

THE CONNECTION, HÉT STARTUP- 
EVENT VAN MIDDEN-BRABANT 
 
Het belichten van succesvolle startups in regio Midden-Brabant stond op 1 juli centraal tijdens 
het event The Connection, waarbij startups verbonden werden met relevante connecties. Het 
was geen pitchwedstrijd en er waren geen lange lezingen. Voorop stond hoe startups het 
beste verder geholpen konden worden en dat in een ontspannen sfeer. The Connection is een 
initiatief van Station88, gemeente Tilburg, Midpoint Brabant, Braventure, Make it in Tilburg, 
Startup Kitchen, MindLabs, JADS Playground, Fontys Hogescholen, UniPartners Tilburg, Tilburg 
University, Tilburg University IQONIC en The Tailors.  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=41e05bc2fb&e=b04bcc9394


  

 

ONDERZOEK GEBIEDSONTWIKKELING 
MUSEUMKWARTIER GESTART 
 
In opdracht van de gemeente Tilburg organiseerde House of Leisure, een initiatief van 
Midpoint Brabant, op 13 juli een kick-off sessie voor het onderzoek naar de 
gebiedsontwikkeling van het Museumkwartier. Joost Melis (directeur House of Leisure en 
programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure) over deze kick-off sessie: “We starten 
dit soort trajecten altijd met experts uit verschillende disciplines. Zo bundelen we denkkracht 
vanuit meerdere perspectieven en kunnen we de projectonderzoeken gericht aanvliegen”. 
 
Fotocredit: Josefina Eikenaar, TextielMuseum  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=4e3024110f&e=b04bcc9394


  

 

MOMMERSKWARTIER KOMT  
NOG MEER TOT LEVEN 
 
Aantrekkelijk voor inwoners, Tilburgse makers en bezoekers; daar zet de gemeente Tilburg op 
in bij de doorontwikkeling van het Mommerskwartier. Het Drögepand krijgt een 
herbestemming als ‘circulaire textielhub’. De partners van de circulaire hub, 
Textielrecyclingbedrijf Wolkat, Midpoint Brabant, het TextielMuseum en mogelijk ook ROC 
Tilburg, laten zien hoe met recycling, hergebruik en een repaircafé textiel wel duurzaam kan 
worden gemaakt.  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=5504f1d289&e=b04bcc9394


  

 

(VIDEO) SMART MAKES: ALL TAPE  
SUPPLIES CONCURREERT MET DATA 
 
ATS All Tape Supplies B.V. (ATS) uit gemeente Tilburg was onlangs te gast bij het webinar 
'Concurreren met data' van Data Value Center – Smart Industry. Felipe Muñoz Mateu is CEO 
van deze producent van zelfklevende tapes voor professionele markten. Dankzij data 
verduurzaamt, automatiseert en robotiseert ATS haar processen. ATS is deelnemer aan het 
Smart MKB programma van Midpoint Brabant, dat zich richt op het informeren, inspireren en 
ondersteunen van mkb-bedrijven in Midden-Brabant.  

 

→ LEES VERDER  
 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=ab06965a47&e=b04bcc9394


 

 

 
UP-TO-DATE 
BLIJVEN? 
 
Volg ons via social media of bezoek de 
workshops/events in:  

• Station88 (Huis voor 
ondernemerschap & innovatie) 

• Gate2 (Smart Industry) 
• Huis van de Logistiek 
• House of Leisure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van de negen gemeenten in Midden-
Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden, 
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. We helpen concreet bij het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën en brengen deze in een stroomversnelling naar de 
markt. Voor méér nieuws en informatie over onze programma's, thema's en tools (o.a. 
financiering en startup ondersteuning) kijk op: www.midpointbrabant.nl  

 

    

 

 
Copyright © 2021 Midpoint Brabant. Alle rechten voorbehouden. 
 
U ontvangt de Midpoint Brabant nieuws update omdat u in het verleden aangegeven heeft op 
de hoogte gehouden te willen worden. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u 
zich eenvoudig uitschrijven of een e-mail sturen naar: communicatie@midpointbrabant.nl  
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