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AR/VR EN SERIOUS GAMING VOOR  
TRAININGEN IN DE LOGISTIEK 
 

De logistieke sector slimmer, veiliger en leuker te maken. Dat is de gedachte achter 

de AVS-proeftuin, het MKB-deal project van Midpoint Brabant en Logistics 

Community Brabant voor de logistieke sector in Midden Brabant. AVS staat voor 

Augmented Reality, Virtual Reality en Serious Gaming. VR-ontwikkelaar Enversed 

is in samenwerking met Chr. Vermeer Transport, Claassen Logistics, GVT/ID 



 

Logistics bezig om drie projecten te ontwikkelen die logistieke mkb-bedrijven op 

een laagdrempelige manier kunnen toepassen: VR-trainingen voor werken met 

elektrische pallettrucks en vrachtwagens, én een 360 graden videotraining voor 

nieuwe medewerkers. Twan van Lankveld (programmamanager Midpoint Brabant 

Smart Logistics) en Tim van der Grinten (Enversed) vertellen hierover. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

MAAKINDUSTRIE MIDDEN-BRABANT    
ZET IN OP GROTE TRANSITIEOPGAVEN 
 

Focus op de grote transitieopgaven digitalisering, duurzaamheid en 

talentontwikkeling in Midden-Brabant! Dat was de insteek van de bijeenkomst over 

de Smart Industry mkb en innovatie agenda van Midpoint Brabant die 

programmamanager Smart Industry Petra Mouthaan op dinsdag 14 juni 

organiseerde bij Bosch Transmission Technology in Tilburg. Petra presenteerde de 

https://www.midpointbrabant.nl/midden-brabant-zet-in-op-ar-vr-en-serious-gaming-voor-trainingen-in-de-logistiek/


 

uitkomsten van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek aan diverse organisaties 

uit Midden-Brabant. Vervolgens gingen de deelnemers in gesprek over hoe 

ondernemingen, onderwijs en overheid samen het verschil kunnen maken bij deze 

maatschappelijke opgaven.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

VIJF FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN 
VOOR MKB EN STARTUPS 
 

Heb je een innovatief product, een veelbelovend project of wil je een onderneming 

starten of versneld laten groeien? Een goed financieringsplan is hierbij onmisbaar. 

Midpoint Brabant adviseert mkb-bedrijven en startups in Midden-Brabant bij het 

vinden van de juiste financiering voor hun plannen. Make it in Tilburg ging in 

gesprek met de financieringsexperts van Midpoint Brabant en zette vijf 

financieringsmogelijkheden op een rij. Wat Midpoint Brabant voor ondernemers kan 

https://www.midpointbrabant.nl/maakindustrie-midden-brabant-zet-in-op-digitalisering-duurzaamheid-en-talentontwikkeling/


 

betekenen en wat de ervaringen zijn van Fietsaccu-revisie.nl en BoostPhysics, lees 

je in het interview. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

MIDPOINT BRABANT IS OP ZOEK NAAR  
EEN ADVISEUR BEDRIJFSFINANCIERING 
 

Midpoint Brabant biedt onder meer dienstverlening op het gebied van business 

development en bedrijfsfinanciering aan mkb, startups en scale-ups. Als 

onafhankelijke organisatie onderzoeken we jouw bedrijfssituatie met oog op een 

gezonde financiering. Of het nu gaat om de start van een bedrijf, groeiplannen of 

bedrijfsopvolging: Midpoint Brabant begeleidt je tijdens elke fase van je 

ondernemerschap. De dienstverlening varieert van het ontwikkelen van een sterk 

ondernemingsplan en een heldere investeringsbegroting, tot correcte 

haalbaarheidsonderzoeken en begeleiding naar de uiteindelijke financiering. Voor 

https://www.midpointbrabant.nl/vijf-financieringsmogelijkheden-via-midpoint-brabant-voor-mkb-en-startups/


 

uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een adviseur bedrijfsfinanciering die 

fungeert als objectieve expert met diepgaande kennis van zaken. Reageren is 

mogelijk tot en met vrijdag 29 juli.   

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

EUROPEAN DIGITAL INNOVATIONS HUBS 
VERSNELLEN DIGITALISERING 
 

Op het Smart Industry Jaarevent op 28 juni in Nieuwegein tekende minister van 

Economische Zaken Micky Adriaansens een samenwerkingsovereenkomst met vijf 

op te richten Nederlandse 'European Digital Innovation Hubs', met als doel een 

groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie 

van hun bedrijfsvoering. Hiermee is een investering van 30 miljoen euro gemoeid, 

dat door de Europese Commissie, het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat en een aantal provincies ter beschikking wordt gesteld. Voor Midden-

https://www.midpointbrabant.nl/vacature-adviseur-bedrijfsfinanciering-midpoint-brabant/


 

Brabant is Midpoint Brabant als partner aangesloten bij de Smart Industry Hub 

Zuid. Petra Mouthaan (programmamanager Midpoint Brabant Smart Industry) ziet 

veel kansen voor de innovatieve maakindustrie op het gebied van digitalisering en 

duurzaamheid.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

SCHOENENKWARTIER WORDT   
LEISURE HOTSPOT IN DE LANGSTRAAT 
 

Het nieuwe Schoenenkwartier in Waalwijk (geopend sinds 28 juni) is door Visit 

Brabant toegevoegd aan het rijtje van leisure hotspots in regio De Langstraat, naast 

de Efteling, Loonse en Drunense Duinen en vestingstad Heusden. 35.000 

bezoekers per jaar, een goed artistiek concept en programma, én een sterke 

binding met het bedrijfsleven. Dat zijn de drie opdrachten die het Schoenenkwartier 

heeft gekregen van de gemeente Waalwijk. Daarnaast is er aandacht voor 

https://www.midpointbrabant.nl/nederlandse-european-digital-innovation-hubs-versnellen-digitalisering/


 

duurzaamheid (bewust materiaalgebruik en levensduurverlenging), 

recycling (hergebruik) en upcycling (waardeverhoging bij hergebruik in een andere 

vorm). Midpoint Brabant vroeg directeur Anouk van Heesch hoe zij alle opdrachten 

met haar team gaat realiseren. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

PODCAST ROC TILBURG: BAS KAPITEIN 
OVER DE TOEKOMST VAN ONDERWIJS 
 

In de eerste aflevering van een serie podcasts van ROC Tilburg geeft Midpoint 

Brabant directeur Bas Kapitein zijn visie op het onderwijs van de toekomst. Hij ziet 

een sterke ontwikkeling naar hybride leeromgevingen, waarbij de grenzen tussen 

onderwijs en bedrijfsleven vervagen. Met Tilburg als dé onderwijsstad (universiteit, 

2 hbo’s, 3 mbo’s), kan Midden-Brabant een regio worden waar de rest van 

Nederland naar komt kijken. In de podcast doen podcastmaker Ankie van Steen en 

https://www.midpointbrabant.nl/schoenenkwartier-zet-de-langstraat-weer-op-de-kaart-als-het-schoenen-en-ledercentrum-van-nederland/


 

tafelheer Ferry Zandvliet (overlevende van de Bataclan-aanslag) een voor- en 

nabeschouwing op dit onderwerp.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA SMART MKB MAAKT  
MIDDEN-BRABANT MEER DATADRIVEN 
 

Regio Midden-Brabant telt zo’n 50.000 mkb-bedrijven. Daarvan zijn er 5.000 groter 

dan 10 fte. Midpoint Brabant wil, samen met prominente partners uit de regio, 

jaarlijks 1.000 van die bedrijven bereiken via het nieuwe programma Smart MKB 

van Midpoint Brabant dat zich richt op het doorvoeren van dataficering in het mkb. 

“Het is de bedoeling dat we elk jaar 250 van die bedrijven in transitie brengen”, 

vertelt programmadirecteur Ralf Daggers. “We zitten mooi op schema.” In een 

interview door Regio in Bedrijf vertelt Ralf over de kansen voor gemotiveerde 

ondernemers om de beoogde dataficering ook daadwerkelijk door te voeren.  

https://www.midpointbrabant.nl/podcast-roc-tilburg-bas-kapitein-midpoint-brabant-over-de-toekomst-van-het-onderwijs/


→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

 

SEMINAR 7 JULI: JIM STOLZE OVER  
SLIMMER EN BETER ONDERNEMEN 
 

Topspreker Jim Stolze vertelt op 7 juli over kunstmatige intelligentie, AI, digitale 

transformatie en hoe je met data slimmer en beter kunt ondernemen. Hij geeft je 

een brede blik op hoe je data kunt inzetten. Koen Franken en Matthijs 

Bookelmann van het JADS MKB Datalab gaan daarna in op de praktische 

toepassing zodat jij concreet aan de slag kunt. Het seminar wordt georganiseerd 

door Station88, MindLabs en Midpoint Brabant. Inschrijven is nog mogelijk! 

→ LEES VERDER 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/programma-smart-mkb-maakt-midden-brabant-meer-datadriven/
https://www.midpointbrabant.nl/seminar-7-juli-slimmer-ondernemen-gebruik-je-klantdata/


 

 

  

 

OOK BUITENLAND ZIET KANSEN VOOR  
SMART PORT WAALWIJK 
 

Gemeente Waalwijk, Midpoint Brabant Smart Logistics en het Regionaal Overslag 

Centrum (ROC) Waalwijk zien kansen voor een duurzame, vrijwel volledige 

elektrische binnenhaven: Smart Port Waalwijk. Hiervoor is Waalwijk wel afhankelijk 

van financiële steun van andere partijen. Het buitenland biedt mogelijk een 

oplossing. In Brussel is een speciale pot voor de zogeheten ‘Interreg Vlaanderen-

Nederland-projecten’, waarbij partijen uit verschillende landen met elkaar 

samenwerken. Hamburg heeft via via kennis gekregen van Smart Port Waalwijk en 

heeft o.a. Waalwijk meegenomen in hun aanvraag. Rond september is meer 

bekend over de daadwerkelijke subsidietoekenning. 

→ LEES VERDER 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/ook-buitenland-ziet-kansen-voor-een-duurzame-vrijwel-volledige-elektrische-binnenhaven-smart-port-waalwijk/


 

 

  

 

CIRCO HUB BRABANT HELPT MKB MET  
CIRCULAIRE BUSINESS MODELLEN 
 

Midpoint Brabant, haar circulaire programma Up New, provincie Noord-

Brabant, Rabobank en Fontys Hogescholen hebben de handen ineen geslagen in 

CIRCO Hub Brabant. Met de bewezen succesvolle CIRCO Tracks methode 

activeert CIRCO creatieve professionals en productiebedrijven om concreet en 

samen met ketenpartners aan de slag te gaan met ontwerpen en ondernemen op 

basis van nieuwe circulaire business modellen. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/circo-hub-brabant-helpt-ondernemers-met-nieuwe-circulaire-business-modellen/


  

 

MODAL SHIFT: EFFICIËNT, DUURZAAM & 
BETROUWBAAR GOEDERENVERVOER 
 

Modal shift is belangrijker dan ooit, daarom zet MCA Brabant, samen met o.a. BTT 

Multimodal Container Solutions en Midpoint Brabant, hier zwaar op in. Het vervoer 

van goederen van en naar de haven gebeurt vaak via de weg, maar dit kan 

efficiënter, duurzamer én betrouwbaarder via modal shift: vervoer via binnenvaart of 

per spoor in plaats van over de weg. In een video van MCA Brabant 

vertellen Hendrik-Jan van Engelen (directeur MCA Brabant), Remon 

Versteijnen (commercieel directeur BTT Multimodal Container Solutions) en Twan 

van Lankveld (programmanager Midpoint Brabant Smart Logistics) waarom de 

ontwikkelingen in o.a. de haven van Tilburg zo belangrijk zijn voor het multimodaal 

vervoer in Brabant en Europa. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/efficienter-duurzamer-en-betrouwbaarder-goederenvervoer-via-modal-shift/


  

 

OPEN DAG TECHNIEK (18 JUNI) VOOR  
HERHALING VATBAAR 
 

CoSpaces spelen op een VR-bril, met een heftruck een petje van een hoge stelling 

halen, vliegtuigjes door een plaat gooien en je eigen ontwerp snijden uit metaal. Dit 

en nog veel meer was er 18 juni te beleven op de Open Dag van de Techniek in vijf 

gemeenten in Midden-Brabant: Heusden (Drunen), Tilburg, Waalwijk, Dongen en 

Gilze en Rijen. Midpoint Brabant organiseerde de evenementen samen met 

technische bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio. “De Open Dag heeft 

jongeren gestimuleerd tot een technische opleiding/stage en bezoekers uit andere 

branches konden proeven aan het techniekvak. Op naar een jaarlijkse event, bij 

voorkeur in alle negen gemeenten van Midden Brabant.”, aldus Brigitte 

Duffhues (programmacoördinator Deltaplan Techniek bij Midpoint Brabant). 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/open-dag-van-de-techniek-midden-brabant-voor-herhaling-vatbaar/


  

 

HORECA IN MIDDEN-BRABANT  
VERSPILT RUIM 54% MINDER VOEDSEL 
 

In de regio Midden-Brabant verspilden 10 restaurants de afgelopen weken ruim 

54% minder voedsel. Dat is de winst van hun deelname aan de Horeca Food 

Waste Challenge, een initiatief van Rabobank, Up New Food (van Midpoint 

Brabant) en 013Food. Rabobank ontwikkelde eerder al de blauwdruk van de 

challenge met een bewezen online module, en boekte daarmee in 2021 44% 

voedselwinst bij Haagse Hotels. Het circulaire programma Up New, met als een van 

de speerpunten voedselverspilling, kreeg daar lucht van en kwam in actie. Samen 

met de Rabobank werd speciaal voor ondernemers in Midden-Brabant deze 2022-

editie georganiseerd. En met succes!   

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/horeca-in-midden-brabant-verspilt-ruim-54-minder-voedsel/


  

 

BLIJVENDE SOUVENIRS: INZET SOCIAL 
DESIGN BIJ KLIMAATADAPTATIE 
 

Blijvende Souvenirs is een project waarbij social design gebruikt wordt om op een 

verrassende manier nieuw licht te schijnen op taaie maatschappelijke thema’s. Zij 

ontwerpen nu een hulpmiddel dat het contact smeert tussen recreatieondernemers 

en de gasten van hun camping, bed en breakfast of kleinschalig vakantiepark over 

de klimaatadaptieve maatregelen. Blijvende Souvenirs is een project van het 

Midpoint Brabant programma Een Gezond Leisureklimaat en provincie Noord-

Brabant. De twee social designers van dit project zijn Hugo 

Schuitemaker en Wouter Corvers.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/de-kracht-van-social-design/


  

 

STARTUP INDI DIGITAL BOUWT TESTLAB 
ORTHOPEDISCHE SCHOENEN OP GATE2 
 

IndiDigital BV, een spin-off van de succesvolle familiebedrijven Neskrid en Gerla, 

experimenteert vanuit Gate2 met het duurzaam en volledig gedigitaliseerd 

produceren van orthopedische werk- en veiligheidsschoenen. Gate2 is dé Smart 

Industry hub van Midden-Brabant, een initiatief van Midpoint Brabant. Een ideale 

plek voor Indi Digital. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/startup-indy-digital-bouwt-testlab-duurzame-en-gedigitaliseerde-productie-orthopedische-schoenen-op-gate2/


  

 

MIDDEN-BRABANT GAAT   
VOOR AFRIKA 
 

In zijn zoektocht naar studenten voor een circulaire economie in Midden-Brabant, 

kwam Herman Gels van Midpoint Brabant in contact met Cees van 

Gerwen en Teun Mallens van ROC Tilburg (afdeling Werktuigbouw, 

Metaalbewerking en Mechatronica). In hun gesprekken kwam ook een 

gemeenschappelijke passie aan het licht: Afrika! Cees en Teun vertelden Herman 

over hun tochten over land naar Senegal en Gambia om met hun Afrikaanse 

collega’s praktijkonderwijs in te richten voor loodgieters, elektriciens, lassers en 

andere beroepen. Herman werd gelijk enthousiast, en dat heeft geresulteerd in een 

samenwerking tussen ROC Tilburg, Stichting Kameroen Werkt en de Bymyraschool 

in Gambia. Met als doel het beter toegankelijk maken van beroepsonderwijs voor 

jongvolwassenen in Afrika. 

→ LEES VERDER 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/midden-brabant-gaat-voor-afrika/


 

 

 
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 

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


 

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/

