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ACTIVITEITEN ENERGIETRANSITIE GAAN
VAN MOED NAAR MIDPOINT BRABANT
Per 1 januari 2022 gaan de activiteiten van Stichting MOED (Midden-Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) volledig over naar

Midpoint Brabant. Frans Mutsaers (directeur Stichting MOED): “Door
energietransitie te integreren in Midpoint Brabant krijgt regio MiddenBrabant aanzienlijk meer slagkracht op het gebied van deze cruciale
maatschappelijke opgave .” Bas Kapitein (algemeen directeur Midpoint Brabant):
“Door onze integrale aanpak zijn we in staat om synergie te creëren tussen de
aanverwante gebieden Energietransitie, Circulaire Economie en
Klimaatadaptatie.”

→ LEES VERDER

(PODCAST) ALI B & BAS KAPITEIN OVER
DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS

Wat is er nodig is voor talentontwikkeling en om talent tot bloei te laten komen? En
hoe kan ROC Tilburg daaraan bijdragen met het beste onderwijs van Nederland?
In een serie podcasts gaan podcastmaker Ankie van Steen en Ali B op zoek naar
mooie verhalen en verrassende inzichten van studenten, alumni, ouders en
belangrijke spelers in het beroepenveld. In de eerste aflevering bespreken zij met
hoofdgast Bas Kapitein (algemeen directeur Midpoint Brabant) het onderwerp ‘Het
onderwijs in de toekomst’. Bas komt aan het woord vanaf minuut 11:27.

→ LEES VERDER

(VIDEO) VIVISOL 100E DEELNEMER
GREEN DEAL VOSSENBERG & KRAAIVEN
Het Tilburgse medische zorgbedrijf VIVISOL is onlangs geëerd als 100e deelnemer
van de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg. In
deze video vertelt Nelice Kuijpers van VIVISOL welke maatregelen zijn getroffen.
Denk aan zonnepanelen, elektronische voertuigen, papierloos werken,
warmtepomp en nestkastjes voor meer biodiversiteit. Over het succes van deze
Green Deal (okt. 2018 t/m okt. 2021) vertellen ook Veronique BerendsenBerkelmans (Stichting MOED, uitvoeringspartner Energietransitie Midpoint
Brabant), Rolf Hoefnagels (Vitaal Kraaiven) en Oscar Dusschooten (wethouder
gemeente Tilburg).

→ LEES VERDER

COÖPERATIE VAN GOGH
ORGANISATIES IN BRABANT
Drie Brabantse organisaties hebben een overeenkomst getekend om samen te
werken in de communicatie over de legacy van Van Gogh in Brabant. De
ondertekenaars willen de economische, culturele, sociale en natuur- en
landschapskwaliteiten van Brabant versterken met Vincent van Gogh als gids en
inspirator. De overeenkomst is getekend door Fons Jurgens, Erik de Ridder, Bert
van der Els, Jan Post en Yvo Kortmann. De Van Gogh Homeland
Experience maakt deel uit van het nieuwe programma van Midpoint Brabant Smart
Leisure: ‘Leisure for a better Society’.

→ LEES VERDER

EXTRA FINANCIERING VANUIT EUROPA,
HET RIJK EN DE PROVINCIE
Heb je een ambitieus initiatief in Midden-Brabant en ben je op zoek naar externe
financiering vanuit Europa, het Rijk of de provincie? Dan kan Midpoint Brabant je
mogelijk van dienst zijn. Want ook in 2022 komen er weer veel kansen aan vanuit
subsidieprogramma’s zoals OPZuid, Interreg Vlaanderen-Nederland, circulaire
ketenprojecten en provinciale economische steunprogramma’s.

→ LEES VERDER

1 MILJOEN SPRONG-SUBSIDIE VOOR
ONDERZOEK CIRCULAIRE TRANSITIE
Met het onderzoeksvoorstel ‘De Circulaire Sprong’ heeft Fontys Hogescholen 1
miljoen euro subsidie binnengehaald voor onderzoek naar circulaire transitie. De
SPRONG-subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA is
een grote investering in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen en legt de
basis voor een industriële circulaire transitie. Het doel is om een nieuw
economisch verdienvermogen en maatschappelijke impact te ontsluiten in de
regio. Lector Circulaire Transitie en projectleider Jifke Sol vertelt hierover
meer. Onderzoek vindt plaats via Living Labs. Met de partners Brainport Smart
District en Midpoint Brabant zijn twee vraaggestuurde living labs – voor bouw/infra
(Helmond) en textielketens (Tilburg) – reeds geïdentificeerd. Circulaire innovaties
en werkwijzen worden daar ontwikkeld en met andere regio’s vergeleken.

→ LEES VERDER

UITNODIGING 013 OFF-ROAD MKB
INSTAPEVENT TILBURG (17 FEB. 2022)
Ervaart u als mkb-ondernemer problemen of maakt u zich zorgen over uw export
en import van goederen over de weg door het groeiende chauffeurstekort, krapte
van beschikbare capaciteit, congestie op de autowegen en in de zeehavens,
veiligheid en diefstal onderweg, en klimaatmaatregelen? Kom dan
donderdagmiddag 17 februari 2022 naar het 013 Off-Road Instapevent en maak
kennis met de mogelijkheden en voordelen van import en export over het spoor en
water. Het mkb krijgt deze middag een uniek kijkje in de logistieke keukens van de
overslagterminals naar de binnenvaart en het spoor in combinatie met de snelle en
slimme logistieke afwikkeling door BTT Multimodal Container Solutions.

→ LEES VERDER

BOEKINGSPLATFORM TRAVIS ROAD
SERVICES HAALT 5 MILJOEN OP
TRAVIS Road Services heeft een investeringsronde van 5 miljoen opgehaald
bij Wil Versteijnen, BOM (Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij) en Shell Ventures. Via het TRAVIS boekingsplatform kunnen
transportbedrijven op de juiste plaats en tijd essentiële roadservices, zoals
truckwash, tankcleaning, truckparking en repair vinden, boeken en betalen. Met de
investering kan TRAVIS haar Europese groei verder versnellen. TRAVIS neemt als
partner van Midpoint Brabant Smart Logistics deel aan de projecten DALI (Data
Science voor Logistieke Innovatie) en Digital Data Square Zuid-Nederland.

→ LEES VERDER

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR
INNOVATIEVE STARTUPS
Voor startups in Brabant zijn er diverse mogelijkheden om startupactiviteiten in een
vroege fase gefinancierd te krijgen. Welke financiering het beste past, hangt af van
het type startup én van de levensfase waarin de startup zich bevindt. Midpoint
Brabant partner Braventure heeft de meest relevante algemene
financieringsmogelijkheden voor vroege fase startups op een rijtje gezet.
Braventure en Midpoint Brabant werken nauw samen bij de ondersteuning van
startups.

→ LEES VERDER

HOE VERANTWOORD ONDERNEMEN
AFVALPRODUCTIE VERMINDERT
Verantwoorde consumptie en productie om zo voedselverspilling en afvalproductie
te verminderen. Dat stond op 18 november centraal tijdens het seminar “Meer
poen door het goede te doen”, georganiseerd door Station88, en de Midpoint
Brabant programma’s Circulair en Een Gezond Leisureklimaat. Jetske Thielen
presenteerde enthousiast en Stijn Markusse gaf een kijkje in de keuken van
Boerschappen. Ondernemers uit het panel deden daar nog een schepje bovenop.
→ LEES VERDER

→ LEES VERDER

THE TAILORS ZIJN UITGEROEPEN TOT
IMPACTMAKER VAN HET KWARTAAL
Op de Dag van de Ondernemer (18 november) zijn de The Tailors door Make it in
Tilburg uitgeroepen tot de Impactmaker van het Kwartaal. Het zichtbaar maken en
het versterken van digitalisering en dataficatie in regio Midden Brabant, daarvoor
staat samenwerkingsverband The Tailors. Dit zijn tevens belangrijke speerpunten
van het Smart MKB programma van Midpoint Brabant Smart Services, dat mkbbedrijven helpt met behulp van datavraagstukken nieuwe kansen te creëren voor
een succesvolle en toekomstbestendige business.

→ LEES VERDER

(QUIZ) WAAR STA JE ALS ONDERNEMER
QUA DUURZAAMHEID?
Het wordt warmer, droger en natter. De zomers heter, de grond droger en de buien
harder. Ondernemers merken allemaal de gevolgen van de
klimaatverandering. Wat doe jij aan duurzaamheid in je organisatie? Misschien wel
meer dan je denkt! Test dit met de quiz die opgesteld is door het Midpoint
Brabant programma Een Gezond Leisureklimaat.

→ 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

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van de negen gemeenten in MiddenBrabant 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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