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DIRECTEUR MIDPOINT BRABANT  
OVER ACTIEPLAN MIDDEN-BRABANT 
  

Midpoint Brabant, de schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en 

maatschappelijke organisaties, heeft een strategisch plan en actieprogramma voor 

Midden-Brabant opgesteld voor de komende vier jaar. Alles is erop gericht om 

substantieel bij te dragen aan de brede welvaart van de regio én ons land. Het plan 

van het regionale economische samenwerkingsverband draait om het verder 

versterken van het mkb en het nadrukkelijker benutten van het grote 

kennispotentieel: ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens 

centraal! 

https://mailchi.mp/midpointbrabant/nieuwsupdate-januari-2023?e=a5614cf685


→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

 

MIDDEN-BRABANT WIL DÉ 
CIRCULAIRE MAAKREGIO VAN 
NEDERLAND ZIJN 
 

Organisaties moeten de komende jaren verduurzamen. Er komen steeds meer 

regels om in 2050 volledig circulair en energieneutraal te zijn. In Midden-

Brabant leggen Tilburg en Waalwijk de lat nog hoger: 100% CO2-neutraal in 2045 

en volledig circulair in 2043. Midpoint Brabant helpt samen met andere partijen de 

hele keten te verduurzamen. Joost Ploos van Amstel, programmamanager 

Duurzame Economie bij Midpoint Brabant, vertelt hierover én over het circulaire 

programma Up New in een interview door Make it in Tilburg. 

→ LEES VERDER 

 

https://www.midpointbrabant.nl/midpoint-brabant-directeur-bas-kaptein-over-ambitieus-vierjarenplan-midden-brabant/
https://www.midpointbrabant.nl/midden-brabant-wil-uitgroeien-tot-de-circulaire-maakregio-van-nederland/


 

 

 

  

 

IN 2023 ZEVEN PITCHKANSEN 
VIA FINANCIERINGSTAFEL MIDDEN-
BRABANT 

Ben je als ambitieuze startup, scale-up of innovatief mkb-bedrijf in Midden-

Brabant op zoek naar groeikapitaal? Heb je een businesscase die voor reguliere 

financiers moeilijk of uitdagend is? Dan kun je jouw ondernemingsplan pitchen bij 

de Financieringstafel van Midpoint Brabant. In 2023 zijn er zeven 

pitchbijeenkomsten. 

→ LEES VERDER 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/in-2023-zeven-pitchkansen-voor-groeikapitaal-via-financieringstafel-midden-brabant/


 

 

  

 

DASHBOARD GEEFT INZICHT 
IN ARBEIDSPRODUCTIVITEIT BRABANT 
  
Op initiatief van Midpoint Brabant is voor het online dataplatform 

ArbeidsmarktInZicht.nl een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de 

ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de maakindustrie in Brabant. Net als in 

heel ons land tonen de cijfers een jaarlijks licht dalende trend, ondanks de stijging 

van de toegevoegde waarde met 26% sinds 2017. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/nieuw-dashboard-geeft-inzicht-in-arbeidsproductiviteit-brabantse-regios/


  

 

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT 
MIDDEN-BRABANT MOET OMHOOG 
 

‘Slimmer werken’. Dat is het credo voor de maakindustrie in Midden-Brabant. Uit 

het onlangs gelanceerde dashboard over arbeidsproductiviteit van het online 

dataplatform ArbeidsmarktInZicht blijkt dat Midden-Brabant weliswaar een stijging 

in toegevoegde waarde laat zien, maar ook dat er minder efficiënt wordt gewerkt 

dan gemiddeld in Brabant. Midden-Brabant levert wel een hogere toegevoegde 

waarde dan het landelijk gemiddelde. Midpoint Brabant is partner en werkt samen 

met diverse organisaties aan het verbeteren van arbeidsmarktproductiviteit bij mkb-

bedrijven. In februari lanceren zij het fieldlab Slimmer werken. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/cijfers-tonen-aan-arbeidsproductiviteit-midden-brabant-moet-omhoog/


  

 

VACATURE PROGRAMMACOÖDINATOR 
DELTAPLAN TECHNIEK 
 

Als programmacoördinator Deltaplan Techniek enthousiasmeer je inwoners uit 

Midden-Brabant voor leren of werken in de techniek- en maakindustrie. Je leidt het 

programmateam en speelt flexibel in op de ontwikkelingen bij de partners op lokaal, 

regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Op zoek naar een functie met veel 

vrijheid? Werken in een klein gezellig en enthousiast team? Dan zou dit zomaar 

jouw nieuwe functie kunnen worden! 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/vacature-programmacoordinator-deltaplan-techniek/


  

 

VACATURE DIGICOACH 
SMART MKB-PROGRAMMA  
 

Zoek jij een zelfstandige, uitdagende rol als digicoach? Vind je het een mooie 

uitdaging om samen met experts te bouwen aan een succesvolle digitale sector in 

Midden-Brabant? En ook hands-on ondersteuning te geven aan (industriële) mkb-

ondernemingen bij de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie? Dan is een 

functie als digicoach bij het Smart MKB-programma van Midpoint Brabant jou 

wellicht op het lijf geschreven. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

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


  

 

EUROPEAN 
DIGITAL INNOVATION HUBS VERSNELLE
N MET DIGITALISERING 
 

Digitalisering is de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. Waar grote 

bedrijven al stevig investeren in data en technologieën zoals AI, Internet of Things 

en 3D-printen, is dit voor mkb bedrijven lastiger. EDIH Zuid-Nederland is opgericht 

om ondernemers hier op een laagdrempelige, praktische wijze mee verder te 

helpen. Midpoint Brabant, partner van EDIH, werkt momenteel aan het nieuwe 

fieldlab Slimmer werken voor het verbeteren van arbeidsmarktproductiviteit bij mkb-

bedrijven in Midden-Brabant. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/nieuwe-european-digital-innovation-hubs-helpen-versnellen-met-digitalisering/


  

 

DUURZAME GEOTEXTIELEN KRIJGEN 
VASTE VOET AAN DE GROND 
 

Op woensdag 18 januari 2023 is de Infratech de ‘Innovatiegroep Duurzame 

Geotechnische Toepassingen’ (IDGT) gelanceerd. Het doel: verduurzaming van 

geotextielen. De initiatiefnemers zijn: TEFAB, Boskalis Nederland, HUESKER 

Synthetic, Zoontjens Boomprojecten en Midpoint Brabant, het 

samenwerkingsverband van ondernemingen, onderwijs en overheden in Midden-

Brabant. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/duurzame-geotextielen-krijgen-vaste-voet-aan-de-grond/


  

 

MIDDEN-BRABANT 
BETREKT JONGEREN BIJ AANPAK 
JEUGDWERKLOOSHEID 
 

Jongeren centraal stellen bij de aanpak van jeugdwerkloosheid: het lijkt zo simpel 

en logisch. Toch lukt het professionals maar mondjesmaat om hun aanbod 

voor jongeren over de bühne te brengen, mede door een gebrekkige onderlinge 

samenwerking en het gemis van ‘knallende’, doelgroepgerichte communicatie. Hoe 

jongeren wél te betrekken en bereiken? Dat vertellen Nina Hoek van Dijke, 

eigenaar van jongerencommunicatiebureau ‘Jong & Je Wil Wat’ en Marc Bevers 

van Midpoint-Brabant. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/midden-brabant-betrekt-de-jongeren-zelf-bij-de-aanpak-van-jeugdwerkloosheid/


  

 

VIJF PAKKENDE VIDEO'S OVER  
CYBER PHYSICAL FACTORY 
 

Sinds twee jaar is (met support van Midpoint Brabant, Avans University of Applied 

Sciences, Fontys Hogeschool ICT) op de Smart Industry hub van Gate2 BV de 

Cyber Physical Factory (CPF) actief. De CPF is een productietestlijn voorzien van 

de nieuwste technologieën. Wil je weten hoe de Cyber Physical Factory werkt? 

Bekijk dan deze vijf korte video’s. 

→ BEKIJK HIER 

 

 

https://www.midpointbrabant.nl/vijf-pakkende-videos-over-de-vraag-hoe-werkt-de-cyber-physical-factory/


 

 

 
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 
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