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EVENT 'CIRCULAIRE REVOLUTIE: 
BOUWEN EN KLIMAAT' OP 25 MAART 
 

Het inspireren, motiveren en bewust worden van actuele thema’s en 

ontwikkelingen binnen de circulaire (leisure) economie, staan centraal tijdens het 

online event 'Circulaire revolutie: Bouwen en Klimaat'. Dagvoorzitter Helga van 

Leur laat zien hoe klimaat verandert, wat dat voor effect heeft en vooral wát we 

daaraan kunnen doen. Architect Marco Vermeulen neemt je mee in de wereld van 

biobased bouwen. Het event wordt georganiseerd door Een Gezond 

Leisureklimaat, House of Leisure en Station88 (initiatieven van Midpoint Brabant).  

 

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


→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

 

SMART MOVES: GUNSTIGE LIGGING, 
GUNSTIGE VERBINDINGEN (VIDEO) 
 

Vanuit Midpoint Brabant is samen met Make it in Tilburg en LiveWall een 

infographic-video tot stand gekomen over de gunstige ligging en goede 

verbindingen van Tilburg - Waalwijk als Logistieke Hotspot nummer 1 in 2019 en 

2020. Twan van Lankveld (programmamanager Midpoint Brabant Smart 

Logistics): "De verbindingen per binnenvaart en spoor concentreren zich steeds 

meer in en via Midden-Brabant, waardoor bedrijven snel en makkelijk toegang 

krijgen tot de havens van Rotterdam en Antwerpen én de Europese markt. De 

combinatie van logistiek knooppunt en multimodaal vervoer vormt één van de 

sterke troeven van de regio Midden-Brabant.”  

 

→ LEES VERDER 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/online-event-25-maart-circulaire-revolutie-bouwen-en-klimaat/
https://www.midpointbrabant.nl/video-logistieke-hotspot-tilburg-waalwijk-gunstige-ligging-goede-verbindingen/


 

 

  

 

FINANCIËLE IMPULS VOOR ACHT 
PROJECTEN UIT MIDDEN-BRABANT 
 

De regeling Economie & Innovatie van Provincie Noord-Brabant ondersteunt 

vernieuwende samenwerkingsprojecten in hun startfase en draagt bij aan de 

economische ontwikkeling van het regionale mkb. In 2020 was dit voor regio 

Midden-Brabant gegund aan 8 bedrijven en werd de regeling uitgevoerd door 

Midpoint Brabant. Marijn van Zanten (adviseur Subsidieregeling Economie en 

Innovatie Midpoint Brabant) licht toe: “We stimuleren projecten die bijdragen aan 

het innovatieve gehalte van de regio. Projecten met potentie en met een 

aantoonbaar blijvend effect."   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/regeling-economie-innovatie-geeft-impuls-aan-8-bedrijven-uit-midden-brabant/


  

 

INZICHT IN ARBEIDSMARKTCIJFERS  
IN MIDDEN-BRABANT 
 

Op zoek naar real-time arbeidsmarktinformatie in regio Midden-Brabant? De 

nieuwe website ArbeidsmarktInZicht.nl bevat nieuws over arbeidsmarkttrends, 

heeft een dashboard met data t.b.v. arbeidsmarktanalyses en heeft de 

mogelijkheid om informatie te downloaden/delen. Ook bevat de website een 

bibliotheek met 250 grafieken over verschillende thema's. Nuttig voor o.a. 

overheden, onderwijs, ondernemers en werknemers. Een initiatief van o.a. Regio 

Hart van Brabant en Midpoint Brabant.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/arbeidmarktinzicht-geeft-inzicht-in-arbeidsmarktcijfers-midden-brabant/


  

 

UP NEW BOUW WORDT CENTRUM 
VOOR CIRCULAIR BOUWEN 
 

Tijdens een online event in de Week van de Circulaire Economie hebben Midpoint 

Brabant, Avodubo en Roozen van Hoppe Groep een overeenkomst ondertekend 

voor de ontwikkeling van het centrum Up New Bouw. Een landelijk georiënteerde 

hotspot voor het versnellen naar circulair bouwen, waarbij alle schakels in de 

bouwketen aan elkaar verbonden worden. Professionals, studenten en bezoekers 

kunnen zich hier laten inspireren tot circulaire economische ideeën en initiatieven.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/up-new-bouw-wordt-nieuw-centrum-voor-circulair-bouwen/


  

 

(VIDEO) WEBINAR 'DROOM JEZELF UIT   
DE KLEREN IN EEN NIEUW PAK' 
 

Een prikkelend initiatief van enkele Midden-Brabantse ondernemers die het publiek 

uitnodigden mee te denken over het aanbieden van gesorteerde, gebruikte kleding 

die via recycling verwerkt kan worden tot splinternieuwe textiel. De discussie werd 

geleid door Herman Gels (programmamanager Midpoint Brabant Circulair) en 

ingeleid door Berend de Vries (wethouder gemeente Tilburg). 

 

Fotocredits: “Kunstenaar Carlos Amorales in het TextielLab, 2019. Foto: 

TextielMuseum.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/webinar-circulair-textiel-droom-jezelf-uit-je-kleren-in-een-nieuw-pak/


  

 

(VIDEO) WEBINAR 'CIRCULAIR BOUWEN  
EN UP NEW BOUW' 
 

De onderwerpen circulair bouwen en het centrum Up New Bouw stonden centraal 

tijdens het online event Circulair Bouwen, georganiseerd door Midpoint 

Brabant en Station88 in de Week van de Circulaire Economie. Onder leiding 

van Herman Gels (programmamanager Midpoint Brabant Circulair) ontstond een 

inspirerende discussie.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/video-webinar-over-circulair-bouwen-en-up-new-bouw/


  

 

CIRCO TRACK: CIRCULAIRE   
BEDRIJFSKLEDING EN TOEBEHOREN 
 

De sector bedrijfstextiel (inclusief o.a. schoenen en accessoires) heeft de urgentie 

en de potentie om circulair te worden. In Nederland worden grote hoeveelheden 

bedrijfskleding gekocht én afgedankt. CIRCO organiseert in samenwerking met 

Midpoint Brabant de online CIRCO Track ‘Circulaire bedrijfskleding en 

toebehoren’. In deze Track staan ketenoplossingen centraal: welke alternatieve 

grondstoffen en innovaties kunnen worden ingezet? Hoe zorgen we voor 

ecologische verbetering en de juiste verdienmodellen voor de ondernemer?  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/circo-track-circulaire-bedrijfskleding-en-toebehoren/


  

 

NIEUWE WEBSITE MIDPOINT BRABANT 
CIRCULAIR 
 

Voor het nieuwe Midpoint Brabant programma Circulaire Economie is een website 

gelanceerd. Op deze site aandacht voor wat circulaire economie nu precies 

inhoudt, wat Midpoint Brabant hierin kan betekenen en aandacht voor de te 

openen Up New-centra voor iedereen die iets wil met circulair ondernemerschap. 

Programmamanager Herman Gels licht toe: “Midpoint Brabant Circulair is een 

programma gericht op het versnellen naar een Circulaire Economie in Midden-

Brabant en daarbuiten. Oftewel: het circulair maken van producten en diensten in 

de hele ontwikkelings- en productieketen."   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/nieuwe-website-midpoint-brabant-circulair/


  

 

(VIDEO) WEBINAR 'METEN MET   
SENSOREN & BENUTTEN VAN DATA' 
 

Tijdens het webinar 'Meten met sensoren & benutten van data', georganiseerd 

door Data Value Center - Smart Industry, ging host René Bergmans van Midpoint 

Brabant in gesprek met Maarten Wijffelaars (eigenaar Cool Industries), Pierre Van 

Kleef (programmamanager Smart Industry Midpoint Brabant en Gate2) en Etienne 

Scholl (domain sales manager industry Ericsson). Met als onderwerpen: hoe kun je 

kosten besparen, waterdicht voorspellen en duurzamer produceren met behulp 

van data en 5G-verbindingen.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/video-webinar-meten-met-sensoren-en-benutten-van-data/


  

 

MINDLABS PRESENTEERT VIJF 
REGIO DEAL AI-PROJECTEN   
 

MindLabs richt zich op mensgerichte kunstmatige intelligentie en heeft onder de 

noemer ‘Meet the MindLabs Projects’ haar vijf Regio Deal projecten gepresenteerd 

in een online uitzending. Mirjam Siesling (programmamanager MindLabs), vroeg 

professor Max Louwerse (onderzoeksleider van de vijf MindLabs Regio Deal-

projecten), naar het hoe en waarom van deze Regio Deal. Wim Van de Donk 

(rector magnificus en president van de Executive Board van Tilburg University en 

vicevoorzitter algemeen bestuur Midpoint Brabant), benadrukte het belang van 

regionale samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/mindlabs-presenteert-vijf-ai-projecten-regio-deal/


  

 

BRAVENTURE PRESENTEERT 
BRABANT STARTUP BOOK 
 

Maar liefst 503 Brabantse startups in één boek. Midpoint Brabant partner 

Braventure nam het initiatief om al deze informatie te verzamelen en te bundelen 

in een fraai vormgegeven document. Ondanks corona is er nog steeds groei in het 

aantal startups in provincie Noord-Brabant. Startups spelen, met ruim 100.000 

banen in Nederland, een essentiële rol voor de groei van de werkgelegenheid. Ook 

vertalen zij in een hoog tempo innovaties naar diensten en producten en dragen bij 

aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/braventure-presenteert-brabant-startup-book-met-503-regionale-startups/


  

 

ROADSHOW DUURZAAM ONDERNEMEN 
IN DE LANGSTRAAT 
 

Wat kun je als recreatieondernemer in De Langstraat doen om een beetje 

duurzamer te ondernemen? Hoor hierover meer tijdens de online Roadshow 

Duurzaam Ondernemen, die op 1 maart georganiseerd wordt door RBT De 

Langstraat en het Midpoint Brabant programma Een Gezond Leisureklimaat. 

Nicole van Hoof en Chris-Anne van Kooten nemen je mee in de wereld van 

duurzaam ondernemen.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/roadshow-duurzaam-ondernemen/


  

 

DUURZAAMHEIDSCERTIFICAAT VOOR 9 
ZORGINSTELLINGEN MIDDEN-BRABANT 
 

Negen zorginstellingen uit Midden-Brabant hebben van het Milieuplatform 

Zorgsector een duurzaamheidscertificaat ontvangen in het kader van de Green 

Deal Gezondheidssector Hart van Brabant. Zij hebben doelstellingen behaald 

inzake het verbeteren van hun milieuprestaties door energiebesparing, efficiënter 

om te gaan met afval en water, voedselverspilling tegen te gaan en 

vervoersbewegingen te beperken. De Green Deal krijgt een vervolg tot en met 

2024. Midpoint Brabant en haar uitvoeringspartner energietransitie Stichting 

MOED feliciteren de zorginstellingen van harte met het behalen van hun certificaat.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/duurzaamheidscertificaat-voor-9-zorginstellingen-in-midden-brabant/


  

 

CHAINABLE WINNAAR BRABANTSE  
CIRCULAIRE INNOVATIE TOP 20 
 

Chainable uit Gilze wint de eerste editie van de Brabantse Circulaire Innovatie Top 

20 met 'de eerste echte circulaire keuken'. Een Brabants product, speciaal 

ontworpen voor woningcorporaties en institutionele beleggers. Namens Midpoint 

Brabant van harte proficiat! Naast Chainable was Midden-Brabant de grote 

winnaar als regio, met CastLab en Algeabra by Just BOB op de plaatsen drie en 

vijf, en in totaal acht bedrijven in de Top 20.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/chainable-gilze-en-rijen-winnaar-brabantse-circulaire-innovatie-top-20/


  

 

AVANS-STUDENTEN WERKEN AAN  
SMART BALANCING ROBOTS MET 5G 
 

Op Aeroparc Gilze Rijen vinden veel studenten een stage of afstudeerplek bij 

de Midpoint Brabant Smart Industry hub Gate2, en bij Ericsson. Ericsson heeft met 

name stagiairs vanuit Avans Hogeschool en komt zo in contact met jonge 

talenten. Marleen Roubos, derdejaars student Technische Informatica, werkt aan 

een opdracht rond de mogelijkheden van Ericssons 5G-netwerk. In een video 

vertellen Marleen en haar collega-student Yannick van Dolen wat ze de afgelopen 

periode hebben gepresteerd.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/video-avans-studenten-werken-aan-smart-balancing-robots-met-5g/


 

 

 
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  
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