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BEDRIJVENTERREINEN LOVEN EN   
KANAALZONE GAAN VERDUURZAMEN 
 
De Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone gaan verduurzamen! Hiertoe hebben 
Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-
Brabant, BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant en de gemeente Tilburg op woensdag 20 juli de Green Deal ondertekend. In de Green 
Deal zijn afspraken vastgelegd ten behoeve van deze verduurzaming met focus op de thema’s 
energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Op 15 september vindt de officiële 
kick-off plaats. Vanaf dat moment kunnen ondernemers gebruikmaken van de mogelijkheden 
van de Green Deal.  

https://mailchi.mp/midpointbrabant/nieuwsupdate-juli-2022?e=a5614cf685


→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

 

JONGERENPUNT MAAKT CAMPAGNE  
OVER WERKEN IN DE LOGISTIEK 
 
Hoe voelt het om op een vrachtwagen of heftruck te rijden? Orders te picken? Of te werken in 
het magazijn of op kantoor? Ga ook voor dat gevoel en kom werken in de logistiek! Want je 
maakt niet alleen jezelf, maar ook anderen blij als ze razendsnel hun product in huis hebben, 
zeker als je dit net hard nodig hebt. Het draait hier om een serie video’s die Jongerenpunt 
Midden-Brabant en Midpoint Brabant samen optuigden om jongeren te interesseren voor 
werken in de logistieke sector. Want waar kun je dit nu beter doen dan in de logistieke 
hotspot van Nederland? Wil je zelf de logistiek in of ken je iemand die dit heel tof zou vinden, 
check dan alle video's (door Buro Werktuig) en het vacatureoverzicht. 

→ LEES VERDER 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/tilburgse-bedrijventerreinen-loven-en-kanaalzone-gaan-verduurzamen/
https://www.midpointbrabant.nl/jongerenpunt-midden-brabant-en-midpoint-brabant-starten-campagne-voor-werken-in-de-logistiek/


 

 

  

 

TILBURG WIL IN 2045 EEN VOLLEDIG  
CIRCULAIRE GEMEENTE ZIJN 
 
Het onderwerp circulaire economie staat al sinds 2016 op de agenda van gemeente Tilburg. In 
de eerste jaren was de gemeentelijke aanpak vooral learning by doing. Dat is veranderd naar 
een meer programmatische aanpak met het nieuwe uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 
2022-2025. Met als doel een volledig circulaire gemeente te willen zijn in 2045. Up New, het 
circulaire programma van Midpoint Brabant, gaat samen met gemeente Tilburg bedrijven 
helpen bij de wettelijke verplichtingen op circulair gebied. Lees hierover meer in een interview 
van Make it in Tilburg met Dolf Baetsen, Martin van Bers en Arjen Wennink. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/tilburg-wil-in-2045-een-volledig-circulaire-gemeente-zijn/


  

 

UP NEW IS PARTNER VAN DE EERSTE  
DAKTUIN VAN TILBURG: MOES 
 
Up New, het circulaire programma van Midpoint Brabant, is trotse partner van de eerste 
Tilburgse daktuin in wording: Moes. Een daktuin met een dakcafé, dakwinkel en stadsjungle, 
en dat op het dak van winkelketen De KOOPman. Daktuin Moes is een initiatief van Mirjam 
Slob. Horecaondernemer Sam van Nieuwamerongen stapt nu ook aan boord om het dakcafé 
van de daktuin mee op poten te zetten. Sam is de man achter de Tilburgse 
horecagelegenheden het Elfde Gebod, The Cats Back en Gin Fizz. Up New gaat Mirjam en Sam 
ondersteunen bij het circulair ondernemen. Ook hebben Interpolis, Waterschap De 
Dommel, Center of Tilburg, Citymarketing Tilburg en het Jopiefonds zich aangesloten als 
partner. Het Brabants Dagblad publiceerde hierover op 9 juli 2022 een mooi artikel. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/up-new-powered-by-midpoint-brabant-is-partner-van-de-eerste-daktuin-i-o-van-tilburg-moes/


  

 

DAKTUIN MOES WORDT LOCATIE 
UP NEW FOOD 
 
Een groene, circulaire daktuin met dakcafé die mens en natuur dichter bij elkaar brengt in het 
versteende centrum van Tilburg, dat is waar Mirjam Slob en Sam van Nieuwamerongen zich 
hard voor maken. De twee ondernemers willen natuur en voedsel naar de stad halen en daar 
hoort een circulaire aanpak bij. En dát is precies de reden waarom Up New Food van Midpoint 
Brabant, aanjager van de circulaire economie in Midden-Brabant, de handen ineenslaat met 
Daktuin Moes. “Samen circulair ondernemen en met het resultaat andere mensen en 
ondernemers inspireren, daar is het ons om te doen”, aldus Nicole van Hoof (projectmanager 
Up New Food). 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/daktuin-moes-wordt-up-new-food-locatie/


  

 

GEDEPUTEERDE HAGAR ROIJACKERS  
BEZOEKT BLIJVENDE SOUVENIRS 
 
Op 20 juli bezocht gedeputeerde Hagar Roijackers (Water, Natuur en Gebiedsgerichte 
Aanpak) Glamping de Bosweide voor het project Blijvende Souvenirs. Een social design-project 
waarin het Midpoint Brabant programma Een Gezond Leisureklimaat en de provincie Noord-
Brabant samen optrekken rondom klimaatadaptatie bij recreatieondernemers en de beleving 
van hun gasten. Joost Ploos van Amstel (programmamanager Duurzame Economie bij 
Midpoint Brabant), sprak met Hagar Roijackers over duurzame recreatie. Ook werden twee 
prototypes van het project Blijvende Souvenirs getest, onder leiding van social designers Hugo 
Schuitemaker en Wouter Corvers.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/midpoint-brabant-ontvangt-gedeputeerde-hagar-roijackers-voor-social-design-project-blijvende-souvenirs/


  

 

LEZING (15 SEPTEMBER) THOMAS RAU 
OVER DUURZAAM ONDERNEMEN 
 
Duurzaam innovator Thomas Rau neemt je op donderdag 15 september tijdens een 
inspiratiesessie, georganiseerd door Station88 en Midpoint Brabant, mee in zijn 
toekomstbeeld. Hij laat ondernemers zien dat de toekomst geen bedreiging vormt maar juist 
vol kansen zit. En geeft inzichten over hoe de juiste houding aan te nemen om al die kansen te 
zien en toekomstgericht duurzaam ondernemer te worden. Lilian Damen 
(directeur Rabobank Tilburg) belicht tijdens deze inspiratiesessie duurzaam ondernemen in 
regio Midden-Brabant.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/inspiratiesessie-met-thomas-rau-15-september-de-wereld-staat-in-de-fik-ga-je-blussen-of-bouwen/


  

 

TILBURG UNIVERSITY INVESTEERT 
€ 8 MILJOEN IN BREDE WELVAART 
 
Meer welzijn, een betere arbeidsmarkt en een sociale energietransitie, allemaal onderdelen 
van het programma Brede Welvaart waar Tilburg University de komende vijf jaar ongeveer 8 
miljoen euro voor vrij maakt. Dit om interdisciplinaire samenwerking mogelijk te maken en 
deze vraagstukken samen met partners aan te kunnen pakken. Jantine Schuit (vice rector 
magnificus Tilburg University): "Om samenwerking, kennisontwikkeling en kennisdeling te 
stimuleren, zijn universiteitsbrede academische werkplaatsen opgericht om een bijdrage te 
leveren aan vraagstukken zoals gezondheid, het klimaat, een fijne leefomgeving en arbeid." 
Het programma Brede Welvaart sluit naadloos aan bij de langetermijnkoers van Midpoint 
Brabant voor de regio Midden-Brabant. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/tilburg-university-investeert-e-8-miljoen-in-brede-welvaart/


  

 

ONDERZOEK NAAR KANSEN OP 
AANSLUITING DELTA CORRIDOR 
 
Om bij te dragen aan een meer CO2-neutraal Midden-Brabant, hebben de wethouders van de 
Hart van Brabantgemeenten ingestemd met een onderzoek waarbij Midpoint Brabant de 
kansen om op termijn een aansluiting te realiseren op de Delta Corridor gaat onderzoeken. 
Deze buisleiding vervoert straks onder meer groene waterstof en kan voor de 
bedrijventerreinen veel betekenen. Regio Hart van Brabant heeft de regionale energie- en 
klimaatstrategie opgesteld waarin is afgesproken dat we in 2050 een CO2-neutrale regio zijn. 
Bij het realiseren van deze doelstelling spelen bedrijven(terreinen) een belangrijke rol en 
groene waterstof kan bijdragen dat daadwerkelijk te realiseren.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/onderzoek-naar-kansen-op-aansluiting-delta-corridor/


  

 

AANTREKKELIJKE SIR-SUBSIDIE VOOR  
INNOVATIEVE PROJECTEN TOT 1 OKT. 
 
Houdt jouw organisatie zich bezig met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 
opgaven zoals energietransitie, klimaatverandering, mobiliteit, gezondheid en duurzame 
voedselketens? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de zeer aantrekkelijke subsidieregeling 
Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) van de provincie Noord-Brabant. Midpoint 
Brabant collega's Marijn van Zanten (mkb) en Richard Heesen (startups) staan voor je klaar 
voor vragen en ondersteuning.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/nog-tot-1-oktober-aantrekkelijke-sir-subsidie-voor-innovatieve-projecten/


  

 

(VIDEO) TERUGBLIK   
ENERGIE- EN KLIMAATSAFARI 
 
Hoe groot is een windmolen nou echt? Hoeveel zonnepanelen kunnen er op een afvalberg? 
Hoe maak je energie uit rioolslib? En hoeveel ruimte is er op een energiepark voor natuur en 
biodiversiteit? Blik mee terug op de speciale energie – en klimaatsafari die op 15 mei op het 
terrein van Attero tijdens de Pauwelsdag plaatsvond. In Midden-Brabant werken Regio Hart 
van Brabant en Midpoint Brabant aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De 
REKS brengt in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken, welke 
mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze 
omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/video-terugblik-energie-en-klimaatsafari/


  

 

DE DRIE WINNAARS VAN DE  
TILBURG UNIVERSITY CHALLENGE 2022 
 
Aan de Tilburg University Challenge deden dit jaar maar liefst 50 teams mee. Zij hebben 
gewerkt aan de ontwikkeling van een idee tot een bedrijfsidee en misschien zelfs een startup. 
Deze, alweer derde, editie van de Tilburg University Challenge, heeft op de Grande Finale op 
donderdag 7 juli drie winnaars opgeleverd: FOCUS (cat. Ideation), Mindful Sprint (cat. Business 
Ready) en Eternal Books (cat. Audience). Als Impact Partner van de Tilburg University 
Challenge feliciteert Midpoint Brabant de winnaars van harte! Midpoint Brabant was dit jaar 
in de jury vertegenwoordigd door Ralf Daggers (Operationeel Directeur). Collega Richard 
Heesen (Business Developer Startups) begeleidde diverse teams, waaronder winnaar Mindful 
Sprint.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/focus-mindful-sprint-en-eternal-books-winnaars-tilburg-university-challenge-2022/


  

 

DOE MEE AAN HET  
BRABANTS BUSINESS PANEL 
 
Als kenner van uw sector kunt u bijdragen aan het vergroten van de kennis over de economie 
voor Brabantse beleidsmakers door mee te doen met het Brabant Business Panel. Met de 
uitkomsten van de periodieke panelvragenlijst door onderzoeksbureau DIMENSUS 
beleidsonderzoek kunnen provincie Noord-Brabant en economic boards sneller 
ontwikkelingen voorzien en beleidsmatig ook sneller en gerichter inspelen op de behoeften 
van de Brabantse economie. Hiermee verkrijgen we met elkaar beter inzicht in de 
economische ontwikkelingen. Het Brabant Business Panel is een initiatief van provincie Noord-
Brabant, Brabant Advies, BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Brainport 
Development, Midpoint Brabant, Economic Board West-Brabant (REWIN West-Brabant) 
en Tilburg University.  

→ LEES VERDER 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/doet-u-mee-met-het-brabant-business-panel/


 

 

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

• Station88 (Huis voor 
ondernemerschap & innovatie) 

• Gate2 (Smart Industry) 
• 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 

https://www.station88.nl/
http://gate2.nl/
http://www.houseofleisure.eu/
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


 

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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