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MAAK EEN SMART MOVE. KOM WERKEN 
IN DE LOGISTIEKE HOTSPOT VAN NL. 



 

 

Om werken in de logistieke sector in Midden-Brabant te promoten, is de Smart 

Moves campagne gestart. Hét thema van deze campagne: ‘Maak een Smart Move. 

Kom werken in de logistieke hotspot van Nederland.’ Met in de hoofdrol de 

Tilburger Jochen Otten, onder meer bekend van het ludieke tv-programma 

Sluipschutters. Smart Moves is een initiatief van Midpoint Brabant, gemeente 

Tilburg en gemeente Waalwijk, die samen al drie jaar op rij Nederlands logistieke 

hotspot van het jaar zijn.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

JAARVERSLAG 2021: TOCH VELE 
HIGHLIGHTS ONDANKS CORONA 
 

2021 telde weer vele mooie en vernieuwende initiatieven. Hare Majesteit Koningin 

Máxima bracht een virtueel werkbezoek in het kader van arbeidsmobiliteit in 

https://www.midpointbrabant.nl/sluipschutter-jochen-otten-in-smart-moves-campagne-logistiek-midden-brabant/


 

Midden-Brabant. Op het gebied van circulaire economie schoten de Up New 

projecten als paddenstoelen uit de grond. Het Smart MKB programma heeft een 

vliegende start gemaakt bij het datadriven maken van het mkb. Ook werd Tilburg-

Waalwijk voor de derde keer op rij logistieke hotspot van Nederland. In de Regio 

Deal Makes and Moves combineerden Midden- en West-Brabant zestien projecten 

in de logistiek en maakindustrie. En als dé leisure regio van Nederland is Midden-

Brabant met House of Leisure de grote motor van de Van Gogh Homeland 

Experience. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

EMPROVER LAAT MEDEWERKERS   
ÉCHT MEEDENKEN EN -DOEN 

https://www.midpointbrabant.nl/jaarverslag-midpoint-brabant-2021-ondanks-corona-toch-vele-highlights/


 

 

Tegenwoordig heb je allerlei online tools om digitaal gele memoblaadjes op een 

"wand" te plakken (b.v. Miro, Whiteboard, Trello of Mural). Op zich handige 

systemen, maar er is geen koppeling met data. “Het zijn in feite domme systemen”, 

aldus Jan Nouwens van Emprover. Dit geavanceerde informatiesysteem met 

dialoogplatform ondersteunt zelforganisatie en het verbeteren in teams. Voor de 

positionering bij bedrijven heeft Richard Heesen (business developer startups bij 

Midpoint Brabant) Emprover geadviseerd. We vroegen Jan naar wat zijn concept 

nou zo uniek maakt.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

DUURZAAM MULTIMODAAL TRANSPORT 
VIA MODAL SHIFT 
 

In Midden-Brabant werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

https://www.midpointbrabant.nl/emprover-laat-medewerkers-echt-meedenken-en-doen-in-lerende-organisatie/


 

maatschappelijke partners steeds meer samen aan een slimme, duurzame 

economische groei. Zo ook Midpoint Brabant en MCA Brabant (Multimodaal 

Coördinatie- en Adviescentrum). Zij richten zich samen op het stimuleren van 

multimodaal transport in de regio. Het vervoer van goederen van en naar de haven 

gebeurt vaak via de weg, maar via modal shift kan dit efficiënter, duurzamer én 

betrouwbaarder. Hendrik-Jan van Engelen (directeur MCA Brabant) en Twan van 

Lankveld (programmamanager Midpoint Brabant Smart Logistics) vertellen over de 

voordelen van modal shift. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

PITCH JOUW ONDERNEMINGSPLAN BIJ 
DE FINANCIERINGSTAFEL 
 

De experts van de Financieringstafel van Midpoint Brabant helpen je met een 

onafhankelijk en gratis advies over je plan, de financiering en het ondernemen 

https://www.midpointbrabant.nl/samen-werken-aan-duurzaam-multimodaal-transport/


 

zelf. Met één keer pitchen heb je al meteen een groot aantal partijen bij elkaar die 

je later mogelijk nog nodig hebt. En je krijgt al in een vroeg stadium kennis over de 

financiering die noodzakelijk is om jouw business goed te laten renderen. De 

eerstvolgende pitchdatum is 13 mei.   

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

LEISURE INTEGRAAL ONDERDEEL  
GEBIEDSONTWIKKELING BRABANT 
 

Het Midpoint Brabant programma Smart Leisure heeft onder de noemer 'Leisure for 

a Better Society' voor de periode 2021-2024 het vrijetijdsdomein opnieuw gekozen 

tot één van haar speerpunten. Op deze manier kan de vrijetijdssector met grote 

maatschappelijke vraagstukken als talentontwikkeling, digitalisering en 

verduurzaming bijdragen aan een betere wereld. Met als doel versterking van het 

leisure ecosysteem met een focus op destinatieontwikkeling om zo de Brabantse 

https://www.midpointbrabant.nl/zeven-pitchkansen-voor-groeikapitaal-via-financieringstafel-midden-brabant/


 

economie te versterken. Anke Arts interviewde voor het vrijetijdsstudies magazine 

van NRIT Joost Melis (programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure) 

en Lian Duif (projectmanager Van Gogh Homeland Experience) over de ambities, 

doelen en programmalijnen.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

TWEEDE EDITIE TEXTOUR IN TILBURG: 
WIE DOET ER 19 T/M 22 MEI MEE? 
 

De tweede editie van de Textour vindt plaats van donderdag 19 tot en met zondag 

22 mei 2022. De Textour is onderdeel van het Festival Textilium Futura en is een 

inspirerende wandelroute in Tilburg met presentaties over textiele kunst en 

ontwikkelingen in de textielindustrie op het gebied van technologie en 

duurzaamheid. Aan het evenement doen o.a. bedrijven, ontwerpers en kunstenaars 

mee. Textilium Futura werkt hierin nauw samen met het Midpoint Brabant initiatief 

https://www.midpointbrabant.nl/leisure-als-integraal-onderdeel-van-multifunctionele-gebiedsontwikkeling-in-brabant/


 

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

slag te gaan met circulaire ondernemen in textiel.  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

 

EEN FRIS NIEUW LOGO VOOR 
REGIO HART VAN BRABANT 
 

Met een frisse nieuwe huisstijl gaat Regio Hart van Brabant de nieuwe 

bestuursperiode tegemoet. Via het samenwerkingsverband Regio Hart van 

Brabant nemen de gemeenten in Midden-Brabant deel aan de regionale 

economische ontwikkelorganisatie Midpoint Brabant.  

→ LEES VERDER 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/tweede-editie-van-textour-in-tilburg-wie-doet-er-mee/
https://www.midpointbrabant.nl/nieuw-logo-voor-regio-hart-van-brabant/


 

 

 
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 

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 

 

  

 

 

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


 


