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MINDLABS EN MIDPOINT BRABANT  
SLUITEN PARTNERSHIP 
 
Midpoint Brabant en MindLabs zijn een officieel partnership aangegaan. Deze samenwerking 
is van groot belang voor het versnellen van de digitalisering van de economie in regio Midden-
Brabant. De ondertekening vond plaats in de Spoorzone Tilburg, het hart van de sterk 
opbloeiende digitale sector. Namens Midpoint Brabant is de overeenkomst getekend 
door Berend de Vries en Bas Kapitein, namens MindLabs door Fred van der Westerlaken 
en Loet Visschers.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

https://mailchi.mp/midpointbrabant/nieuwsupdate-april-2021?e=b04bcc9394
https://www.midpointbrabant.nl/midpoint-brabant-en-mindlabs-sluiten-partnership-voor-verder-verslimmen-van-midden-brabant/


 

 

  

 

DE STEDELIJKE REGIO BREDA-TILBURG 
SLAAT HANDEN INEEN  
 
De inwoners van de stedelijke regio Breda-Tilburg maken gebruik van elkaars voorzieningen. 
Daarom maken 19 gemeenten uit deze regio, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De 
Dommel, Waterschap Rivierenland en de Provincie Noord-Brabant afspraken over de 
belangrijkste opgaven voor de komende 10 jaar, vastgelegd in een 
Verstedelijkingsakkoord met het Rijk. Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant): "Met de 
samenwerkingspartners van Midpoint Brabant (ondernemers, onderwijs- en 
kennisinstellingen en gemeenten) dragen wij vanuit de regionale economische 
ontwikkelstrategie natuurlijk graag en zo concreet mogelijk bij aan deze duurzame groei van 
de stedelijke regio Breda-Tilburg. Voor welvaart en welzijn van de inwoners van ons mooie 
gebied."  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/overheden-slaan-handen-ineen-met-verstedelijkingsakkoord-breda-tilburg/


  

 

FINANCIERINGSTAFEL MIDPOINT 
BRABANT: BOOST VOOR BEDRIJVEN 
 
Ben je als ambitieuze startup, scale-up of innovatief mkb-bedrijf in regio Midden-Brabant op 
zoek naar groeikapitaal? Heb je een businesscase die voor reguliere financiers moeilijk of 
uitdagend is? Pitch dan jouw ondernemingsplan bij de Financieringstafel Midpoint Brabant. Ga 
in gesprek met dé topfinanciers uit de regio en weet al snel wat de 
financieringsmogelijkheden zijn. Bart Taminiau (adviseur bedrijfsfinanciering Midpoint 
Brabant), en Max de Feber (medeoprichter Boostphysics), vertellen in een video wat de 
Financieringstafel Midpoint Brabant voor jouw onderneming kan betekenen.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://lnkd.in/djycvmP
https://www.midpointbrabant.nl/boost-je-onderneming-met-de-midpoint-brabant-financieringstafel/


  

 

WETHOUDER RONALD BAKKER:  
LOGISTIEK WORDT HIGH TECH 
 
Logistiek kent vele verschijningsvormen. Als aparte sector en als onderdeel van 
bedrijfsvoering. Vervoer kan via de weg, het water, het spoor en de lucht. De tak die 
gigantisch groeit is e-commerce. Regio Midden-Brabant zet in op Smart Logistics en is hierin 
koploper. Ronald Bakker (wethouder Gemeente Waalwijk en stuurgroeplid Midpoint Brabant 
Smart Logistics): "Ik verwacht dat deze ontwikkeling ook veel ondersteunende bedrijven gaat 
aantrekken en dat de opleidingen zich in deze richting gaan ontwikkelen. Er komt een 
wedloop wie het snelste en slimste is. Logistiek wordt super fancy en sexy."    

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/ronald-bakker-wethouder-waalwijk-logistiek-wordt-een-high-tech-sector/


  

 

KIVITS DRUNEN MAAKT SMART MOVES 
MET ENERGIETRANSITIE 
 
In het kader van de campagne Smart Moves licht Rob van Opzeeland (DGA van Kivits 
Drunen én lid van de stuurgroep Midpoint Brabant Smart Logistics) hun plannen en visie toe. 
Al jaren heeft Kivits Drunen oog voor energietransitie, en zijn 3 koelhuizen voorzien van 
zonnepanelen. Ook vindt transitie plaats in het gebruik van de brandstof diesel naar LNG. Dat 
mensen hun belangrijkste goed zijn, bewijst o.a. het fitprogramma 'Zo fit als een kievit', het 
interne talentontwikkelprogramma en de cultuurbewaking door directie.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/logistieke-groeier-kivits-drunen-maakt-smart-moves-in-energietransitie-en-talentontwikkeling/


  

 

MIDPOINT BRABANT EN STATION88 
BEKRACHTIGEN SAMENWERKING 
 
Samen voor een ondernemender Midden-Brabant, dat is het credo van de geïntensiveerde 
samenwerking tussen Midpoint Brabant en Station88. De programma's worden naadloos op 
elkaar afgestemd om bedrijven nog beter te kunnen helpen bij hun groei. En om de 
samenwerking te benadrukken, heeft Station88 ‘Powered by Midpoint Brabant’ aan haar logo 
toegevoegd. Bas Kapitein, (directeur Midpoint Brabant): "We vullen elkaar uitstekend aan. 
Station88 heeft nauw contact met vele startups en mkb-bedrijven, die vervolgens de stap 
kunnen maken naar de programma’s en dienstverlening van Midpoint Brabant.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/midpoint-brabant-en-station88-versterken-samenwerking-voor-een-nog-ondernemender-midden-brabant/


  

 

VAN GOGH HOMELAND EXPERIENCE 
VOOR DUURZAAMHEID EN NATUUR 
 
Van Gogh dient als inspiratiebron voor het Van Gogh Nationaal Park in ontwikkeling. 
Gemeenten, Provincie Noord-Brabant, waterschappen, natuur-, landbouw en 
erfgoedorganisaties, toerisme en recreatie en bedrijfsleven werken hierin samen aan een 
sterk vestigingsklimaat en een vitale, groene woonomgeving. Van Gogh Homeland 
Experience is één van de innovatieprojecten van het Van Gogh Nationaal Park. Natuur en 
duurzaamheid smelten hier samen tot één bijzondere en impactvolle beleving. Bezoekers 
ondergaan in avontuurlijke ‘proeftuinen’ verbinding met de natuur en wordt de urgentie van 
de veranderingen voelbaar. Van Gogh Homeland Experience is een initiatief van Midpoint 
Brabant, House of Leisure coördineert de uitvoering. 
 
Fotocredits: Schilderij: Herinnering aan Brabant I Vincent van Gogh (1853 – 1890), Saint-Rémy-
de-Provence, maart-april 1890 I olieverf op doek op paneel, 29.4 cm x 36.5 cm I Van Gogh 
Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/van-gogh-homeland-experience-een-van-de-innovatieprojecten-van-van-gogh-nationaal-park-i-o/


  

 

SYMBIOSIS4GROWTH VOOR  
UITWISSELING CIRCULAIRE MATERIALEN 
 
Een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-
Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren, dat is het Regio Deal project 
Symbiosis4Growth. Het doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, 
capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot 
kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie. In de 
regio Midden-Brabant lopen zes projecten. Midpoint Brabant is partner van 
Symbiosis4Growth. Stichting MOED, uitvoeringspartner energietransitie van Midpoint 
Brabant, is nauw bij deze projecten betrokken.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/symbiosis4growth-koppelt-bedrijven-voor-uitwisseling-circulaire-materialen-en-kennis/


  

 

DE NIEUWE RODE DRAAD HEET  
INNOVATIE EN DUURZAAMHEID 
 
Bo Broers van 20BO en Joris van Riel van Textilium Futura zijn ervan overtuigd, Tilburg gaat als 
textielstad een prachtige toekomst tegemoet. Geen revival van de jaren toen massaproductie 
de toon zette, maar focus op innovatie en duurzaamheid. Onder andere komt deze nieuwe 
rode draad tot uiting tijdens het festival Textour dat plaatsvindt van 28 tot en met 30 mei. Een 
festival in de vorm van een wandelroute langs 13 plekken die in het teken staan van duurzame 
textielindustrie. Midpoint Brabant Circulair is als een van de partners hierbij betrokken. Ook 
sluit dit aan bij de plannen voor het op te richten centrum 'Up New Textiles, powered by 
Midpoint Brabant', waar circulaire textieleconomie centraal staat.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/de-nieuwe-rode-draad-heet-innovatie-en-duurzaamheid/


  

 

HELGA VAN LEUR:   
VANDAAG BOUWEN AAN MORGEN 
 
Laten zien dat je met kleine stapjes mooie duurzame impact kunt bereiken. Dat was het doel 
van het webinar 'Circulaire Revolutie: Bouwen en Klimaat' dat 25 maart plaats vond onder 
leiding van dagvoorzitter Helga van Leur. "Net als de coronazorg heeft onze aarde een 
maximale belasting. Ook hierbij moeten we ons richten op flattening the curve." Benieuwd 
naar de 5 handvaten van Helga van Leur en de discussie met de 4 panelleden over de 
mogelijkheden van duurzaam bouwen?   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/helga-van-leur-op-circulair-bouwen-event-vandaag-heb-je-morgen-in-handen/


  

 

BIOVOICE VOOR VERSNELLEN VAN DE  
CIRCULAIRE EN BIOBASED TRANSITIE 
 
Bij BioVoice draait het om het oplossen van duurzame vraagstukken door mkb-bedrijven en 
startups. Met als doel het versnellen van de circulaire & biobased transitie in de regio’s 
Midden- en West-Brabant en Zeeland. BioVoice kreeg hiervoor een financiële bijdrage van de 
Regio Deal Midden- en West-Brabant. Over het reilen en zeilen van BioVoice vertellen Casper 
van der Leun (Midpoint Brabant Circulair), Bob Houpst (REWIN West-Brabant) en Marcel 
Ernes (Green Chemistry Campus).   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/regio-deal-biovoice-en-ondernemers-zoeken-samen-naar-duurzame-oplossingen/


  

 

EFTELING VERTEGENWOORDIGT 
MIDDEN-BRABANT IN BIOVOICE 
 
Op 29 maart jl. stelde het Regio Deal programma BioVoice twaalf nieuwe challenges open. 
Uitgangspunt is de vraag van grootbedrijven uit West- en Midden-Brabant en Zeeland naar 
biobased of circulaire oplossingen voor bestaande problemen. Mkb-bedrijven en 
startups kunnen hun idee tot en met 21 mei indienen en zo een innovatiecontract verdienen. 
De Efteling vertegenwoordigt regio Midden-Brabant en is op zoek naar een 
afvalnascheidingstechniek om te integreren in de bestaande Holle Bolle Gijzen.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

 
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 

 

https://www.midpointbrabant.nl/twaalf-nieuwe-innovatie-en-businesskansen-voor-mkbers-en-start-ups/
https://www.station88.nl/
http://gate2.nl/
https://www.midpointbrabant.nl/smartlogistics/
http://www.houseofleisure.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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  

 

   

 

http://www.midpointbrabant.nl/
http://www.midpointbrabant.nl/
https://twitter.com/midpointbrabant
https://www.linkedin.com/company/midpoint-brabant
https://facebook.com/midpointbrabant/
https://www.instagram.com/midpointbrabant/
https://www.youtube.com/channel/UCsLMTkK_FTmWinVY28NwdAQ
mailto:info@midpointbrabant.nl

