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NIEUW NETWERK SMART MKB DIGIHUB   

HELPT MKB BIJ DIGITALISERING 
 

Mkb-ondernemingen meer datagedreven maken. Daar draait het om bij het Smart 

MKB-programma van Midpoint Brabant. Om dit kracht bij te zetten hebben diverse 

IT-bedrijven zich gebundeld in de Smart MKB Digihub. Ambitieuze mkb-

ondernemingen kunnen deze experts inschakelen als zij volgende stappen willen 

maken in datagedreven digitalisering. Met als positief bijeffect: de ontwikkeling van 

de digitale sector in de regio Midden-Brabant. Ralf Daggers (operationeel directeur 

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


 

en programmamanager Smart Services bij Midpoint Brabant) en Mark de Jong 

(digicoach bij Midpoint Brabant) vertellen hierover meer aan Make it in Tilburg.  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

 

  

 

 

PROVINCIE NOORD-BRABANT VERKENT 

'LEISURE FOR A BETTER SOCIETY' 
 

Het strategisch programmaplan 'Leisure for a better Society' van Midpoint Brabant 

Smart Leisure is op 4 oktober door Fons Jurgens (voorzitter stuurgroep Midpoint 

Brabant Smart Leisure), Bas Kapitein (algemeen directeur Midpoint Brabant) 

en Joost Melis (programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure) 

namens Midpoint Brabant aangeboden aan gedeputeerde Stijn Smeulders van 

Provincie Noord-Brabant. Samen verkennen we hoe dit programma kan bijdragen 

aan de maatschappelijke verankering van de Brabantse transitieopgaven en 

de provinciale beleidsdoelen.  

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=c0f114a7ab&e=b04bcc9394
https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=c0f114a7ab&e=b04bcc9394


→ LEES VERDER  
 

 

 

 

  

 

 

KLIMAATBOOM: COMBINATIE KUNST,  

HORECA ÉN EDUCATIEVE SPEELTUIN 
 

Wat begon als inzending voor de Hoos & Hitte Contest in 2019, groeide uit tot het 

serieuze concept dat 28 oktober als regionaal voorpaginanieuws verscheen in 

het Brabants Dagblad. Want de klimaatboom kwam binnen als idee bij deze 

prijsvraag van het Midpoint Brabant programma Een Gezond Leisureklimaat. 

Inmiddels is ondernemer Ton Gimbrère bij het plan betrokken en is als locatie park 

Pauwels in Tilburg-Noord in beeld. Projectmanager Nicole van Hoof: "Het is onze 

missie om klimaatverandering onder de aandacht te brengen en 

recreatieondernemers te ondersteunen bij duurzaam ondernemen. Dat met de 

klimaatboom ook kinderen worden bereikt is echt iets extra's. In dit plan zit het 

allemaal."  

 

→ LEES VERDER  
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SEMINAR (18 NOVEMBER): MEER POEN 

DOOR HET GOEDE TE DOEN 
 

Op 18 november organiseren Station88 en de Midpoint Brabant programma's Een 

Gezond Leisureklimaat en Circulair het seminar 'Meer poen door het goede te 

doen'. Het uitgangspunt is Sustainable Development Goal 12: verantwoorde 

consumptie en productie. En concreet op de doelen: voedselverspilling en 

afvalproductie verminderen. Tijdens dit seminar laten we je zien hoe je 

verantwoorde keuzes maakt die óók goed zijn voor je omzet.   

 

→ LEES VERDER  
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VACATURE UP NEW: MEDEWERKER 

SOCIAL MEDIA EN WEBSITE (CA. 16U) 
 

Heb je affiniteit/ervaring met circulariteit én ben jij helemaal thuis in de wereld 

LinkedIn, Facebook, Instagram, vlogs en podcasts? Schrijf je ook nog eens 

makkelijk en foutloos teksten? En vind je het leuk websites up-to-date te houden? 

Dan kan Midpoint Brabant Circulair jouw hulp goed gebruiken! Voor het nieuwe 

merk Up New zijn we op zoek naar een zzp'er die ons hierbij voor ca. 16 uur per 

week een handje kan helpen. De activiteiten van Up New bestaan uit het 

inspireren, informeren en activeren van bedrijven die met circulair ondernemen 

aan de slag willen of hier een volgende stap in nemen. Specifiek voor de 

maakindustrie, food, bouw, textiel en leer. Reageren is mogelijk tot en met 5 

november.  

 

→ LEES VERDER  
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RESULTAAT BIOVOICE CHALLENGES: 

11 INNOVATIECONTRACTEN 
 

Sinds 2019 haalt het Regio Deal project BioVoice bij grootbedrijven vragen op naar 

een biobased of circulaire oplossing voor een bestaand probleem. Mkb’ers en 

startups krijgen de kans hun oplossing in te dienen voor deze ‘challenges’. De 

meest recente challenge-cyclus eindigde op 15 oktober. Tijdens een hybride Match 

Event werden de resultaten, 11 innovatiecontracten en 12 andere 

samenwerkingen, gevierd. Het innovatiecontract geeft de deelnemers toegang tot 

onder andere financiering via vouchers, die zo veel mogelijk besteed worden bij 

kennis- en applicatiecentra in de regio Zuidwest Nederland en ze tonen aan welke 

regionale impact hun project gaat hebben. In totaal werd € 96.250 aan 

innovatievouchers toegekend door de Regio Deal Midden- en West-

Brabant, Provincie Noord-Brabant, Rabobank en Provincie Zeeland. Midpoint 

Brabant is een van de uitvoeringspartners.  

 

→ LEES VERDER  
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MIDPOINT BRABANT FINANCIERINGS- 

TAFEL GEEFT ONDERNEMERS BOOST 
 

Ben je als ambitieuze startup, scale-up of innovatief mkb-bedrijf in Midden-

Brabant op zoek naar groeikapitaal? Heb je een businesscase die voor reguliere 

financiers moeilijk of uitdagend is? Dan kun je jouw ondernemingsplan pitchen bij 

de Financieringstafel van Midpoint Brabant. Je gaat in gesprek met dé 

topfinanciers uit de regio en weet al snel wie je plan verder wil brengen en wat de 

financieringsmogelijkheden zijn. In een artikel van Brabant in Business lees je 

hierover meer.  

 

→ LEES VERDER  
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013FOOD & MIDPOINT BRABANT SLAAN 

HANDEN IN EEN MET UP NEW FOOD 
 

De vereniging 013Food en Midpoint Brabant slaan de handen ineen met Up New 

Food. Dit initiatief biedt ondersteuning aan ondernemers uit de voedselsector bij 

het ontwikkelen van circulaire producten en projecten. Lilian Damen (voorzitter 

013Food): “Door nauw samen te werken kunnen we de circulaire economie binnen 

de foodsector nog meer versterken in de regio Hart van Brabant”. Bas Kapitein 

(algemeen directeur Midpoint Brabant) ziet de samenwerking als een krachtige 

impuls voor de regio op het gebied van circulaire economie.  

 

→ LEES VERDER  
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TEXTILIUM FUTURA ORGANISEERT   

TWEEDE EDITIE TEXTOUR IN MEI 2022 
 

Na de eerste Textour van afgelopen mei volgt in 2022 een tweede editie (19 tot en 

met 22 mei). Textour is een festival in de vorm van een inspirerende wandelroute 

in Tilburg met presentaties over textiele kunst en ontwikkelingen in de 

textielindustrie op het gebied van technologie en duurzaamheid. Textilium 

Futura werkt hierbij nauw samen met het Midpoint Brabant initiatief Up 

New Textiles dat ondernemingen, studenten en bewoners stimuleert om aan de 

slag te gaan met circulaire ondernemen in textiel.   

 

→ LEES VERDER  
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WAT IS HET GEHEIM VAN DE  

LOGISTIEKE HOTSPOT NR. 1 
 

Eén van de geheimen van het succes is digitalisering. Sandra Smits 

(voorzitter  stuurgroep Midpoint Brabant Smart Logistics), licht toe: “We 

ontwikkelen innovatieprojecten als DALI (Data Science voor Logistieke Innovatie) 

waarbij ondernemers en onderwijs samenwerken om met data efficiënter te 

opereren. In het project AVS draait het om AR/VR en serious gaming in de 

logistiek.” Brabant In Business interviewde Sandra Smits.  

 

→ LEES VERDER  
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DE MAAKINDUSTRIE INNOVEREN MET  

5G EN SLIMME PRODUCTIETESTLIJN 
 

Ook in de maakindustrie worden data en digitalisering steeds vaker ingezet. Denk 

bijvoorbeeld aan voorspelbaar onderhoud en simulaties. In regio Tilburg houdt 

Gate2, de Midpoint Brabant Smart Industry campus, zich hier mee bezig. 

Ondernemers in de maakindustrie kunnen zich hierbij aansluiten om samen met 

onderwijs- en kennisinstellingen innovatieprojecten uit te voeren. Make it in Tilburg 

vertelt hierover meer.   

 

→ LEES VERDER  
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TRAVIS ROAD SERVICES SLUIT  

PARTNERSCHAP MET DKV MOBILITY 
 

De Europese mobiliteitsdienstverlener en fuelcard provider DKV Mobility breidt 

haar Europese acceptatienetwerk voor voertuigdiensten verder uit en start een 

samenwerking met TRAVIS Road Services. DKV klanten kunnen nu via het 

boekingsplatform van TRAVIS eenvoudig roadservices online boeken en cashless 

afrekenen bij meer dan 1.100 servicepartners in Europa. Door deze samenwerking 

biedt TRAVIS haar servicepartners DKV CARD acceptatie en groeit het Europese 

DKV-acceptatienetwerk voor roadservices naar ruim 13.000 service 

stations. 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  
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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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