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ONDERNEMEN IN 2023: STEEDS MEER  
FOCUS OP BREDE WELVAART 
 

Samen met diverse partijen zet Midpoint Brabant zich in voor het grote 

kennispotentieel in regio Midden-Brabant, dit om welvaart én welzijn te realiseren. 

Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein: "Midden-Brabant is een mooie 

ondernemende regio met een hoofdrol voor het mkb. Ook zijn er veel 

familiebedrijven gevestigd. Als we kijken naar de brede welvaart zijn er op het 

gebied van gezondheid en duurzaamheid een aantal grote uitdagingen. Dit geldt 

ook voor digitalisering en talentontwikkeling." In een interview door Regio in 

Bedrijf vertelt Bas uitgebreid over de kracht van de regio: ondernemen en 

innoveren met de mens centraal.   

 

https://mailchi.mp/midpointbrabant/nieuwsupdate-december-2022?e=b04bcc9394


→ LEES VERDER  
 

 

 

 

  

VERBETEREN ARBEIDSPRODUCTIVITEIT 
OM CONCURREREND TE BLIJVEN 
 

Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf? Dit vraagstuk stond centraal 

bij het Schakel Event voor de maakindustrie en logistiek op 24 november bij Capi 

Europe in Tilburg. Op uitnodiging van Midpoint Brabant en VNO-NCW Brabant 

Zeeland gingen bestuurders, directeuren en managers van ondernemingen, 

onderwijs en overheden uit Midden-Brabant met elkaar in gesprek. Keynotespreker 

Jan Fransoo (hoogleraar Operations and Logistics Management bij Tilburg 

University): "Al jaren loopt de productiviteit per gewerkt uur terug. Om 

concurrerend te blijven als bedrijf, sector en land moét de arbeidsproductiviteit 

omhoog. Tot 2030 zullen we met z’n allen zeker 50 tot 100% efficiënter moeten 

werken!" Lees meer over statement van Jan Fransoo én over de ervaringen 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=a83349e8a0&e=b04bcc9394


 

van Toine van de Ven (Capi) en Arnold Versteeg (VPT Versteeg).  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

 

  

TALENTONTWIKKELING: NIET VOOR  
VANDAAG, MAAR VOOR LANGE TERMIJN 
 

‘Als we doen wat we deden, gaan we niet meer krijgen wat we kregen’. Daarmee 

slaat Martyntje Brink (programmamanager Human Capital bij Midpoint Brabant) 

tijdens het interview door Regio in Bedrijf de spijker op de kop. Op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid van personeel moeten stappen gezet worden, door mkb, 

onderwijs en de gemeenten in regio Midden-Brabant. Daar draagt Midpoint 

Brabant graag een steentje aan bij, samen met onder andere het Leerwerkloket 

Midden-Brabant, WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant en Jongerenpunt 

Midden-Brabant. “Maar desondanks gaat de huidige schaarste voor langere tijd 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=b337a58000&e=b04bcc9394


 

blijven”, zo waarschuwt Martyntje.  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

 

  

 

HOE OM TE GAAN MET HET BLIJVENDE 
TEKORT OP DE ARBEIDSMARKT 
 

Een wereld met permanent schaarsere arbeid, dat is de nieuwe realiteit. 

Superbelangrijk dus om talenten te ontdekken, te ontwikkelen, aan te trekken, te 

benutten én te behouden. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Make it in Tilburg zette 

een aantal programma’s voor ondernemers en werknemers in Midden-Brabant op 

een rij en ging in gesprek met o.a. Martyntje Brink (programmamanager 

HumanCapital bij Midpoint Brabant). "Om bij te blijven bij ontwikkelingen in 

digitalisering, verduurzaming en gezondheid zullen mensen zich voortdurend 

moeten ontwikkelen."  

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=08683dc913&e=b04bcc9394


→ LEES VERDER  
 

 

 

 

  

PROJECT DALI GEEFT HANDVATTEN 
VOOR DIGITALISEREN LOGISTIEK 
 

De afgelopen vier jaar hebben Midden- en West-Brabant samengewerkt in het 

Regio Deal project DALI (Data Science voor Logistieke Innovatie). Op 30 

november vond het eindevenement plaats. DALI heeft zich gericht op de 

ontwikkeling van kennisintensieve logistiek met het bedenken, ontwikkelen, 

demonstreren en toepassen van nieuwe digitale werkwijzen. Samen met 

toonaangevende logistieke bedrijven zijn cases ontwikkeld die zijn uitgemond in 

concrete toepassingen waar de hele sector in de beide regio’s gebruik van kan 

maken, waaronder: een tijdelijk gratis digitale vrachtbrief (e-CMR), 

digitaliseringsscan, sensorkit, VR-kit en een praktische demo van een slimme 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=9e4fcfecf9&e=b04bcc9394


 

camera. DALI is ontstaan op initiatief van Midpoint Brabant, Logistics Community 

Brabant en REWIN West-Brabant.  

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

 

  

BEDRIJVEN WAALWIJK GAAN FORS 
VERDUURZAMEN MET GREEN DEAL 2.0 
 

Op 28 november ondertekenden acht partijen, waaronder Midpoint Brabant, een 

nieuwe Green Deal met als doel de bedrijventerreinen in Waalwijk flink te 

verduurzamen. De ondertekenaars committeren zich aan duidelijke doelstellingen. 

Zo moet de CO2-uitstoot omlaag, komen er meer zonnepanelen op grote 

bedrijfsdaken, worden bedrijventerreinen groener en komt er meer ruimte voor 

water. Belangrijk onderdeel van de afspraken is bedrijventerrein Haven. Hier komt 

een ‘Energy Hub’, waarmee bedrijven onderling (duurzame) energie kunnen 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=843130ad4a&e=b04bcc9394


 

uitwisselen. Haven is onderdeel van Grote Oogst, een provinciaal project waarbij 

13 Brabantse bedrijventerreinen sneller worden verduurzaamd.   

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

 

  

 

NIEUWE DIGITALISERINGSSCAN VOOR 
TRANSPORT EN WAREHOUSING 
 

Is jouw onderneming actief in de logistieke keten en wil je weten waar je staat op 

het gebied van digitalisering? De nieuwe supply chain digitaliseringsscan 

van Logistics Community Brabant en Midpoint Brabant kan je hierbij helpen. De 

scan richt zich op data en ICT op het gebied van warehousing en transport. Jos 

Heeren Transport en e-Logistics en MyExpoBox uit Hilvarenbeek delen hun 

ervaringen met deze digitaliseringsscan.  

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=f5f1cf9d59&e=b04bcc9394


→ LEES VERDER  
 

 

 

 

  

 

GEBOUW 90: DÉ RUIMTE VOOR SLIMME 
STARTUPS IN SPOORZONE TILBURG 
 

Vanaf voorjaar 2023 biedt Gebouw 90 in de Hall of Fame in Spoorzone 

Tilburg ruimte aan slimme startups. Een ondernemende omgeving waar 

bedrijvigheid, onderwijs en overheid samenwerken. Een innovatie-ecosysteem dat 

startups stimuleert en ondersteunt in hun verdere ontwikkeling. Zo bevinden 

startupondersteuners Station88, Midpoint Brabant en BRAVENTURE zich op 

kruipafstand. Ook MindLabs ligt om de hoek. Startups die zich in Gebouw 90 willen 

vestigen, moeten wel aan een aantal eisen voldoen.    

 

→ LEES VERDER  
 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=62e96e8886&e=b04bcc9394
https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=aedd256c29&e=b04bcc9394


 

 

 

  

 

DOLORIS IS EEN REIS VOL VERRIJKING 
MEDE DANKZIJ LOF BRABANT 
 

Op elk feestje vertelde Joep van Gorp zijn idee: een enorm doolhof vol 

kunstzinnige verrassingen. Een beleving waarin bezoekers zich onderdompelen in 

een andere wereld. Met LOF Brabant (Leisure Ontwikkel Fonds) als een van de 

financierders, opende hij vijf jaar later Doloris in Tilburg. Doloris is een 

kunstzinnige beleving. Je maakt een persoonlijke reis door een enorm doolhof en 

dompelt je onder in een wereld vol verrassingen. LOF Brabant is er voor de 

ondernemer met innovatieve en creatieve plannen die vrijetijdssector in 

Brabant een boost wil geven, en wordt mogelijk gemaakt door: Efteling, Libéma, 

Midpoint Brabant, Provincie Noord-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio 

West-Brabant, RNOB en House of Leisure.  

 



→ LEES VERDER  
 

 

 

 

  

 

(VIDEO) VAN WIJLEN INSPIREERT   
TOT DUURZAAM AANBESTEDEN 
 

Aannemersbedrijf Van Wijlen wil gemeenten inspireren om tot duurzame 

aanbestedingen te komen. Door erover te vertellen en te laten zien. En dat deed 

directeur Bart van Wijlen tijdens een excursie van de Masterclass Circulair 

Opdrachtgeverschap van Up New, het circulaire programma van Midpoint Brabant. 

Hij leidde ambtenaren rond door de Vossenbergselaan van Kaatsheuvel. Een 

bijzonder project waar Van Wijlen de duurzame herinrichting verzorgde door zowel 

klimaatadaptieve als circulaire maatregelen toe te passen. Vincent van Rijsewijk, 

van Up New Bouw, interviewde Bart hierover.    

 

→ BEKIJK DE VIDEO  
 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=5aeaae5b75&e=b04bcc9394
https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=3beaf3ad24&e=b04bcc9394


 

 

 

  

 

(VIDEO) 3152 LEERLINGEN BIJ  
TOEKOMSTIG TECHNIEK TALENT EVENT 
 

De belangstelling voor het evenement Toekomstig Techniek Talent (door 

Ontdekstation013 en ROC Tilburg) op 19 oktober was groot: 21 scholen, 3152 

leerlingen, 57 bedrijven. De parkeerplaats van het stadion van Willem II was 

omgetoverd tot één grote techniekspeelplaats. Leerlingen uit de tweede en derde 

klas van vmbo-t, havo en vwo hebben kennis gemaakt met de wondere wereld van 

het technische beroepenveld. Ze keken, deden, stelden vragen en verbaasden 

zich over hoe tof een technische opleiding kan zijn. TechniekGeniek, powered by 

Midpoint Brabant, maakte een leuke video van het evenement.   

 

→ BEKIJK DE VIDEO  
 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=b9a22d6318&e=b04bcc9394


 

 

  

 

HOE JE HET ZELFSTANDIG  
ONDERNEMERSCHAP VIERT 
 

Vrijdag 18 november, de door MKB Nederland uitgeroepen Dag van de 

Ondernemer, stond in het teken van de Ondernemersboulevard, georganiseerd 

door Station88, Citymarketing Tilburg, gemeente Tilburg, Midpoint Brabant en 

JOST. Een Ondernemersboulevard met een gevarieerd programmama voor mkb-

bedrijven en startups. Zo heeft o.a. Midpoint Brabant die dag workshops 

gehouden, over digitalisering, verduurzaming en startupondersteuning. Ook zijn 

Ondernemers in het zonnetje gezet die dit jaar een ondernemersprijs gewonnen 

hebben!   

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=1c2715b472&e=b04bcc9394


  

 

DE ROOIJ STALTECHNIEK WINT 
BOV TROFEE 2022 
 

De Rooij Staltechniek uit Waalwijk is de winnaar van de BOV-Trofee regio Hart van 

Brabant 2022! Deze trofee wordt uitgereikt aan het bedrijf met de Beste 

Ondernemers Visie in Midden-Brabant. Directeur Arie De Rooij ontving de prijs op 

3 november tijdens een drukbezocht evenement in het Willem II stadion. De Junior 

BOV-Trofee, powered by Midpoint Brabant, is gewonnen door Heskon. Bij dit 

Tilburgse bedrijf houden zich dagelijks zo'n vijftig medewerkers bezig met 

duurzame revisie van fietsaccu's. De Rooij Staltechniek en Heskon, van harte 

gefeliciteerd met het behalen van deze eervolle prijzen!   

 

→ LEES VERDER  
 

 

 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=2c092650b0&e=b04bcc9394


  

 

ZATERDAG 14 JANUARI: DAG VAN DE 
TECHNIEK IN GILZE 
 

Op zaterdag 14 januari vindt in Gilze op het terrein van Thinking Steel Group de 2e 

editie van de Dag van de Techniek Gilze plaats. Midpoint Brabant organiseert deze 

dag samen met de deelnemende bedrijven en is speciaal voor jongeren die 

nieuwsgierig zijn naar techniek en wellicht in deze branche willen werken en/of 

studeren. En dat gaat niet alleen om machines bouwen! Integendeel, je kunt het zo 

gek niet bedenken of er komt techniek aan te pas. Op een inspiratieplein 

presenteren zich op 14 januari diverse bedrijven en opleidingen, en kun je 

workshops volgen over bijvoorbeeld een muurtje bouwen, een film maken en 

elektriciteit aanleggen. Deelname is gratis.   

 

→ LEES VERDER  
 

 

https://midpointbrabant.us8.list-manage.com/track/click?u=f58ece3748afc7bded32dac93&id=419fb62e6a&e=b04bcc9394


 

 

 

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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