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INTERVIEW JOOST PLOOS VAN AMSTEL
OVER DUURZAME ECONOMIE
Tijdens het programma Goolse Kringen van Lokale Omroep Goirle werd
programmamanager Joost Ploos van Amstel onlangs geïnterviewd over het
Midpoint Brabant programma Duurzame Economie. Met als centrale vraag: wat is
de aanpak van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie in de regio
Midden-Brabant? Lees enkele prikkelende uitspraken van Joost en bekijk de video
voor het gehele interview.
→ LEES VERDER

TILBURG UNIVERSITY CHALLENGE
GEEFT STUDENTENBEDRIJVEN IMPACT

Complexe maatschappelijke vraagstukken los je niet in één keer op: een blijvend
antwoord komt vaak stap voor stap. Door te experimenteren, te proberen, een
nieuw pad te kiezen en zo te innoveren. En daarvoor is alle denkkracht nodig.
Bijvoorbeeld van studenten die nu in de collegebanken zitten. Tilburg University
Challenge helpt om hun frisse plannen een boost te geven, waardoor ze nog
sneller impact kunnen maken. Tijdens en na de challenge kunnen studenten
terecht bij onder meer Midpoint Brabant, BOM (Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij) en gemeente Tilburg. De challenge in 2022 is gewonnen door
FOCUS, Mindful Sprint en Eternal Books.
→ LEES VERDER

GEZOCHT: MEDEWERKER
REGIONALE SAMENWERKING
Wil je echt iets betekenen voor regio Midden-Brabant? Solliciteer dan bij Regio

Hart van Brabant op de vacature medewerker regionale samenwerking, en krijg de
kans om vanuit alle mogelijke invalshoeken kennis te maken met de
samenwerking van de elf gemeenten in Midden-Brabant. Regio Hart van
Brabant is het samenwerkingsverband van de elf gemeenten in Midden-Brabant.
De uitvoering van het economisch programma is grotendeels belegd bij Midpoint
Brabant.
→ LEES VERDER

(VIDEO) UITNODIGING KICK-OFF (15-9)
GREEN DEAL LOVEN EN KANAALZONE
Ben je als bedrijf gevestigd op het Tilburgse bedrijventerrein Loven of
Kanaalzone en wil je aan de slag met energietransitie, klimaatadaptatie en
circulaire economie? Kom dan naar de kick-off van de Green Deal verduurzamen
bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone op 15 september! Richard Engelfriet en

ondernemer Geert-Jan van Ierland van ABC Olie geven in een video meer tekst en
uitleg over het nut en de noodzaak van deze Green Deal en nodigen je van harte
uit hieraan mee te doen.
→ BEKIJK DE VIDEO

(VIDEO) BAKKERIJ FLOOR VAN
LIESHOUT VOORBEELD GREEN DEAL
Floris van Lieshout, van het al meer dan 100 jaar oude familiebedrijf Bakkerij Floor
van Lieshout (‘met predicaat hofleverancier’), streeft naar een CO2-neutraal
proces in 2030. In goed Tilburgs denk je dan: dè ken tòch himmaol niet! In een
video legt Floris uit waarom dè wél ken en hoe Van Lieshout dit gaat aanpakken,
samen met de Green Deal verduurzamen bedrijventerreinen Loven en
Kanaalzone.

→ LEES VERDER

(VIDEO) RONDE TAFEL ARBEIDSMARKT
MIDDEN-BRABANT
Het ontdekken, benutten en behouden van talent in regio Midden-Brabant staat op
30 september op de agenda. Dan organiseert Midpoint Brabant namelijk de eerste
Ronde Tafel Arbeidsmarkt Midden-Brabant. In de uitnodigingsvideo (door Buro
Werktuig) voor de genodigden vertellen Martyntje Brink (programmamanager
Human Capital bij Midpoint Brabant) en Gijs van Zon (partner Salaris- & HRM
Advies bij HLB Witlox Van den Boomen) over het belang van deze Ronde Tafel
Arbeidsmarkt voor de economie in Midden-Brabant.
→ BEKIJK DE VIDEO

EUROPEES UNIVERSITEITENNETWERK
VERBINDT MAATSCHAPPIJ & BEDRIJVEN
Midpoint Brabant is als partner verbonden aan ENGAGE.EU. In dit netwerk werken
negen Europese universiteiten samen aan gezamenlijke programma’s op het
gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid. De
partneruniversiteiten zijn gevestigd in Tilburg, Barcelona, Bergen, Helsinki,
Mannheim, Rome, Sofia, Toulouse en Wenen. Midpoint Brabant gaat voor de regio
Midden-Brabant de brug slaan tussen maatschappij en het bedrijfsleven.
→ LEES VERDER

(VIDEO) OP BEDRIJVENTERREIN LOVEN
BTT CHINA CARGO CENTER GEOPEND
Tilburg en Waalwijk zijn uitgegroeid tot dé logistieke topregio van ons land. De
stille kracht achter deze ontwikkeling is o.a. BTT Multimodal Container Solutions.
Met een eigen distributienetwerk, eigen warehouses, eigen barge terminals en
eigen railterminals zorgt BTT voor een directe verbinding tussen Tilburg en
Chengdu in China. Op 22 juni jl. is op het bedrijventerrein Loven het China Cargo
Center, een dedicated warehouse voor tijdelijke opslag van Zijderoute goederen,
officieel geopend in het bijzijn van de Chinese consul en de burgemeester van
gemeente Tilburg Theo Weterings. Ook Midpoint Brabant Smart Logistics zet zich
in voor het stimuleren van multimodaal vervoer per trein en boot.
→ BEKIJK DE VIDEO

DE 3 FINALISTEN VAN DE
JUNIOR BOV-TROFEE 2022 ZIJN BEKEND
De drie finalisten van de Junior BOV-Trofee 2022, powered by Midpoint Brabant,
zijn bekend: Heskon, Velomedi en Recrubo. Namens Midpoint Brabant van harte
proficiat met het behalen van de finale. De Junior BOV Trofee biedt een platform
aan jonge, beginnende ondernemers in regio Midden-Brabant die met hun talent
de markt bestormen. Finale vindt plaats op 3 november tijdens de uitreiking van de
BOV-Trofee regio Hart van Brabant, georganiseerd door JCI Hart van Brabant.

REMINDER: KANTOORPANDEN VANAF
2023 VERPLICHT MIN. ENERGIELABEL C
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw groter dan 100 m² minimaal
energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan de regels, dan mag het niet
meer als kantoor gebruikt worden. De omgevingsdienst heeft bevoegd gezag
handhavend op te treden en het kantoorgebouw per direct te sluiten. Voorkom
vervelende situaties en ga direct aan de slag! Vaak kan een klein aantal
energiebesparende maatregelen al het verschil maken. Dit is goed voor het
klimaat én er wordt bespaard op de energierekening. Ook bij Midpoint Brabant is
Energietransitie een van de belangrijkste speerpunten en kan ondernemers hierbij
bij staan.
→ LEES VERDER

CIRCULAIR ONDERNEMEN IN DE
MAAKINDUSTRIE, WAAR TE BEGINNEN?
Circulair ondernemen in de maakindustrie, waar begin je als ondernemer? Up
New, het circulaire programma van Midpoint Brabant, helpt ondernemers op weg!
Waardeverspilling is in negen van de tien gevallen te voorkomen door anders naar
je productieketen te kijken. Dat kan soms best lastig zijn, zeker als je bedrijf al
generaties lang op dezelfde manier én met succes produceert. Maar in 2030 moet
50% van de Nederlandse economie circulair zijn en in 2050 is dat zelfs 100%. Je
kunt beter nu gebruikmaken van de kansen die er zijn, dan later gedwongen de
omslag te moeten maken.
→ LEES VERDER

MT/SPROUT 25 ONDER 25 NOMINEERT
TWEE BRABANTSE STARTUPS
De startups Bigger Picture Clothing en Maps Untold zijn genomineerd voor de
jaarlijkse MT/Sprout 25 onder 25. Deze twee veelbelovende ondernemers hebben
als startupbedrijf begeleiding gehad van Richard Heesen (Business Developer bij
Midpoint Brabant). Stemmen is nog mogelijk!
→ LEES VERDER

AANMELDEN SIR-REGELING DOOR MKB
EN STARTSUP MOGELIJK TOT 1 OKT.
Ben je als mkb-onderneming of startup op zoek naar een subsidieregeling
waardoor je innovatieve producten, diensten en productieprocessen kunt
ontwikkelen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals
klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen? Denk dan
aan de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) van provincie NoordBrabant. Richard Heesen (Business Developer Startups bij Midpoint Brabant) helpt
je graag verder.
→ LEES VERDER

SCHRIJF JE IN VOOR DE DAG ÉN
DE NACHT VAN DE STAD (28 & 29 SEPT.)
Wat maakt Tilburg 'De stad van iedereen'? Dat hoor je op 29 september tijdens
de Dag van de Stad, het grootste multidisciplinaire congres over de ontwikkeling
van steden en stedelijke regio's. Hoe maken en houden we onze steden inclusief
en toekomstbestendig? De Tilburgse Spoorzone, de thuisbasis van Midpoint
Brabant, is het decor van dit congres. De Dag van de Stad wordt op 28 september
vooraf gegaan door de Nacht van de Stad en staat in het teken van o.a. live
muziek, theater, nieuw creatief talent, excursies. Bekijk het gehele programma en
meld je nog snel aan!
→ 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)
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

