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(VIDEO) UP NEW CENTRA ZIJN PLACES  
TO BE VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE 
 

“Up New centra zijn places to be voor de circulaire economie. Plekken waar 

mensen samenkomen en geïnspireerd worden voor nieuwe circulaire ideeën.” Dat 

zegt Herman Gels (programmamanager Midpoint Brabant Circulair) in een video in 

het kader van de landelijke Week van de Circulaire Economie die onlangs 



 

plaatsvond. Ook introduceert hij de nieuwe online portal up-new.nl (website, 

LinkedIn, Instagram) die je verder helpt als je serieus met circulair ondernemen of 

onderwijs aan de gang wilt. Ook Bas van der Pol (gemeente Tilburg), Patrick Welp 

(Vodde), Stijn van der Weegen (Van der Weegen Bouwgroep) en Koos de Wolf 

(restaurant De Houtloods) geven in de video hun kijk op circulair ondernemen en 

hoe Up New hieraan bij kan dragen.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

ENERGIETRANSITIE TOEVOEGD AAN  
WEBSITE MIDPOINT BRABANT 
 

In januari is Midpoint Brabant gestart met het programma Energietransitie 

(voorheen belegd bij Stichting MOED) en werkt programmamanager Joost Ploos 

van Amstel aan een integraal energietransitieprogramma voor regio Midden-

https://www.midpointbrabant.nl/video-up-new-centra-zijn-places-to-be-voor-de-circulaire-economie/


 

Brabant. Dit met een nadrukkelijke koppeling met de Regionale Energie- en 

Klimaatstrategie (REKS). De regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie 

kun je vanaf nu ook volgen via de website van Midpoint Brabant.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

GEZOCHT: DIGICOACH SMART MKB   
PROGRAMMA MIDPOINT BRABANT 
 

Samen met experts bouwen aan een succesvolle digitale sector in Midden-

Brabant? Hands-on ondersteuning geven aan mkb-ondernemingen bij de 

ontwikkeling naar een datagedreven organisatie? Reageer dan op de vacature 

digicoach bij het Smart MKB-programma van Midpoint Brabant. Smart MKB is een 

geïntegreerd programma waarbij mkb-ondernemingen in MIdden-

https://www.midpointbrabant.nl/energietransitie-nu-ook-op-website-midpoint-brabant/


 

Brabant ondersteuning krijgen om structureel te werken aan datagedreven 

digitalisering. Het Smart MKB-team van Midpoint Brabant werkt hierbij intensief 

samen met studenten uit het onderwijs (digitalenten), een sterk netwerk van IT-

bedrijven (Smart MKB Digihub) en datagedreven startups. Reageren is mogelijk tot 

met vrijdag 25 maart 2022.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

CONTAINERSCHIP: DRIE KEER  
SCHONER DAN VRACHTWAGEN 
 

De containerterminals in Tilburg, Oosterhout en Moerdijk gaan onder de naam 

West-Brabant Corridor de komende jaren meer samenwerken. Het doel? Meer 

vracht via de kanalen en minder vrachtwagens op de weg om de CO2-uitstoot te 

https://www.midpointbrabant.nl/vacature-digicoach-smart-mkb-programma-midpoint-brabant/


 

verminderen. Hoe de samenwerkende partijen het transport over spoor en water 

nog efficiënter gaan maken, vertellen Twan van Lankveld (programmamanager 

Midpoint Brabant Smart Logistics), Remon Versteijnen (BTT Multimodal Container 

Solutions) en Nicolien Hendrickx (Logistics Community Brabant) aan dagblad BN 

DeStem.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

(AFTERMOVIE) CIRCULARITEIT ALS 
LUCRATIEF VERDIENMODEL 
 

In 2050 moet de Nederlandse economie 100% circulair zijn. Het Midpoint Brabant 

programma Up New gelooft dat dit kansen biedt voor ondernemers die het 

aandurven hier nu al op in te spelen. Wil je meer weten over circulair ondernemen 

https://www.midpointbrabant.nl/containerschip-drie-keer-schoner-dan-de-vrachtwagen/


 

en hoe je dit om kunt zetten tot een lucratief verdienmodel? Bekijk dan de 

aftermovie van het Up New event ‘Circulariteit als lucratief verdienmodel’. Het 

event vond plaats op 8 februari in Station88 en was onderdeel van de Week van 

de Circulaire Economie. Tijdens het event gaven o.a. Restaurant De Houtloods, 

Vodde en Bouwend Nederland inspirerende voorbeelden.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

"OM ALS STARTUP SUCCESVOL TE ZIJN, 
MOET JE EERST OP JE BEK GAAN" 
 

Tijdens de 013 Businesstour, powered by Midpoint Brabant, vertelde Richard 

Heesen (business developer Midpoint Brabant), studenten over startups in regio 

Midden Brabant. “Van falen leer je het meest. Dat klinkt raar, maar als je het niet 

https://www.midpointbrabant.nl/aftermovie-up-new-event-circulariteit-als-lucratief-verdienmodel/


 

probeert dan leer je er niet van." Midpoint Brabant heeft de ambitie, samen met 

Braventure en de andere kennisinstellingen in Brabant, om de provincie uit te laten 

groeien tot de beste regio voor startups in Europa.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

BEDRIJFSTERREINEN GEZOCHT VOOR 
DAG VAN DE TECHNIEK EN BOUW (18-6) 
 

Het tekort aan arbeidskrachten in de techniek en bouw is groot. Om het tekort aan 

arbeidskrachten in de techniek en bouw aan te pakken, zet het Midpoint 

Brabant initiatief Deltaplan Techniek 2.0 zich in om mensen uit Midden-Brabant 

enthousiast te maken voor het werken en leren in deze sectoren. Samen met het 

bedrijfsleven, overheid en scholen. Op 18 juni staat de 'Dag van de Techniek en 

https://www.midpointbrabant.nl/richard-heesen-midpoint-brabant-om-als-startup-succesvol-te-zijn-moet-je-eerst-op-je-bek-gaan/


 

Bouw' op de agenda. Om deze dag zo geslaagd mogelijk te maken, worden 

bedrijfsterreinen gevraagd hieraan mee te doen én hierover mee te denken. Het 

doel van deze dag is om te laten zien hoe mooi en waardevol werken in de 

techniek en bouw is.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

HORECAONDERNEMERS GEZOCHT  
VOOOR FOOD WASTE CHALLENGE 2022 
 

Ruim 51 miljoen kilo voedsel (en dus geld!) gaat in de Nederlandse horeca de 

prullenbak in. Om horecaondernemers te helpen voedselverspilling te beperken, 

organiseren de Rabobank en de Midpoint Brabant programma's Up New Food en 

Een Gezond Leisureklimaat de Horeca Food Waste Challenge 2022. Dit in 

https://www.midpointbrabant.nl/gezocht-voor-de-dag-van-de-techniek-bouw-18-juni-bedrijfsterreinen-bedrijven-in-midden-brabant/


 

samenwerking met Wastewatchers. Wil je samen met 13 andere 

horecaondernemers in Midden-Brabant de challenge aangaan? Inschrijven is 

mogelijk tot 14 maart.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

EEN GEZOND LEISURE KLIMAAT EN  
UP NEW: SAMEN CIRCULAIR 
 

Samen zorgen de Midpoint Brabant programma's Up New en Een Gezond 

Leisureklimaat ervoor dat zowel recreatieondernemers áls circulaire pioniers in een 

stroomversnelling komen. En dat moet ook om de Nederlandse economie in 2050 

naar 100% circulair te brengen. Hoe bescherm je je als recreatieondernemer tegen 

droogte, hitte en hoosbuien die het gevolg zijn van klimaatverandering? Hoe 

https://www.midpointbrabant.nl/horeca-food-waste-challenge-2022/


 

voorkom je voedselverspilling? Welke materialen kunnen hergebruikt worden? 

Lees meer over de samenwerking en wat deze programma's voor 

recreatieondernemers en circulaire pioniers kunnen betekenen.  

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

TILBURGSE SOKKENFABRIKANT VODDE 
WINT KVK IMPACT AWARD 2021 
 

De Tilburgse sokkenfabrikant Vodde heeft de KVK Impact Award 2021 gewonnen. 

Deze award wordt uitgereikt aan bedrijven die tijdens de huidige coronacrisis een 

innovatief product op de markt hebben gebracht. Vodde geeft oud textiel, vodden 

dus, een nieuw leven door er kwaliteitssokken van te maken. Vodde kreeg bijna 

500 stemmen van het Nederlandse publiek en is mede ontstaan door een 

https://www.midpointbrabant.nl/een-gezond-leisureklimaat-up-new-samen-circulair/


 

samenwerking met Midpoint Brabant Circulair, aanjager van de circulaire 

textieleconomie in Midden-Brabant. Oprichter Patrick Welp vertelt over Vodde en 

het winnen van deze KVK Impact Award.   

 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

(WHITEPAPER) DATACOMMUNICATIE  
IN DE LOGISTIEKE KETEN 
 

In de logistiek is communicatie en uitwisseling van data tussen partijen in de keten 

van groot belang. Veel van deze communicatie en data-uitwisseling gaat nog op 

‘traditionele’ wijzen als telefoon en mail. Dit leidt tot tijdrovend handmatig handelen 

en menselijke fouten. Uitwisseling van data neemt alleen maar toe. Dit vraagt om 

https://www.midpointbrabant.nl/tilburgse-sokkenfabrikant-vodde-wint-kvk-impact-award-2021/


 

digitalisering. Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor bedrijven die de digitale 

samenwerking willen opzetten met hun partners? Welke uitdagingen moeten 

overwonnen worden? Hoe ga je aan de slag? Lees hierover meer in de whitepaper 

‘Datacommunicatie als digitale brandstof voor in de logistieke keten’, een initiatief 

van DALI (proeftuin voor logistieke innovatie in de supply chain).  

 

→ 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 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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