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HET RIJK: €12,5 MILJOEN VOOR 
REGIO DEAL MIDDEN-BRABANT 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Midden-Brabant € 12,5 miljoen 

toegekend voor Regio Deal projecten. Bij Regio Deals werken Rijk en regio samen 

om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te 

verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Midpoint 

Brabant heeft deze aanvraag bij het Rijk ingediend namens een groot aantal 



 

samenwerkende ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en 

maatschappelijke organisaties. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

 

MIDPOINT BRABANT 
JAARVERSLAG 2022 
 

Nieuwe Green Deals, digitalisering van mkb-bedrijven, promotie van technische 

beroepen, fieldlab Slimmer werken, herlancering van het Leisure Ontwikkel Fonds 

Noord-Brabant en voor het vierde jaar op rij Logistieke Hotspot van het jaar. Dat 

zijn enkele van de vele highlights van de regio Midden-Brabant die je vindt in het 

jaarverslag 2022 van Midpoint Brabant. 

→ LEES VERDER 

 

https://midpointbrabant.nl/nieuws/het-rijk-kent-e-12-5-miljoen-toe-voor-regio-deal-midden-brabant/
https://midpointbrabant.nl/nieuws/midpoint-brabant-jaarverslag-2022/


 

 

 

  

 

NIEUWE MIDPOINT BRABANT WEBSITE 
NU LIVE! 
  

Midpoint Brabant heeft een volledig nieuwe website. Naast de beleidskoers voor 

de regio Midden-Brabant in de komende jaren vind je hier alle diensten, 

programma’s en projecten die Midpoint Brabant ontwikkelt en uitvoert namens de 

ondernemingen, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke 

organisaties in de regio. De programma’s gaan over de thema's duurzaamheid, 

digitalisering, talentontwikkeling en gezondheid, en de sectoren 

maakindustrie, logistiek en leisure. Individuele mkb-bedrijven vinden op de website 

van welke diensten ze gebruik kunnen maken. Zij kunnen ondersteuning krijgen op 

het gebied van duurzaamheid, digitalisering, talentontwikkeling, 

businessontwikkeling, startupontwikkeling en financiering. Op de website vind je 

ook actueel nieuws over de ontwikkelingen in de economie en samenleving van 

Midden-Brabant.    



→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

 

ZES ORGANISATIES RICHTEN 
BOUWHUB MIDDEN-BRABANT OP 
  
Tijdens de Week van de Circulaire Economie (6 t/m 11 februari) hebben zes bouw- 

en sloopbedrijven met ondersteuning van Koninklijke Bouwend Nederland - 

Afdeling Brabant Mid-West en Midpoint Brabant de Coöperatie Bouwhub Midden-

Brabant gelanceerd. Het doel van dit initiatief is om de hele bouwketen in Midden-

Brabant op termijn 100% circulair te maken. Bas van der Pol, wethouder Stedelijke 

ontwikkeling en economie van Gemeente Tilburg, gaf het startsein bij een 

bijeenkomst op 9 februari 2023 in het Sportcomplex T-Kwadraat in Tilburg. De 

komende tijd gaan meerdere bouw-, sloop en logistieke bedrijven, gemeenten, 

woningcorporaties en onderwijsinstellingen zich hierbij aansluiten. 

https://midpointbrabant.nl/nieuws/nieuwe-midpoint-brabant-website-alle-diensten-en-programmas-voor-midden-brabant-bij-elkaar/


→ LEES VERDER 

 

 

 

 

  

 

MKB'ERS EN STARTUPS OPGELET: 
2E RONDE SIR-SUBSIDIE GESTART 
 

Op 1 februari 2023 is de tweede ronde van de SIR ingegaan. SIR (Stimulering voor 

Innovatie in de Regio) is een subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant 

voor innovatieve plannen van Brabantse mkb-ondernemingen en innovatieve 

startups in alle economische sectoren. Het project moet in Brabant worden 

uitgevoerd. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de 

subsidiabele kosten tot een maximum van 45.000 euro. Voor innovatieve startups 

is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro. 

→ LEES VERDER 

 

https://midpointbrabant.nl/nieuws/zes-organisaties-richten-bouwhub-midden-brabant-op-start-van-een-circulaire-bouwsector/
https://midpointbrabant.nl/nieuws/2e-ronde-sir-gestart-innovatiesubsidies-tot-e-45-000-mkb-en-e-15-000-startups/


 

 

 

  

 

UITNODIGING:  
FOOD WASTE FOR THOUGHT 
 

Hoe zorg je dat er geen halfvolle borden terugkomen van de tafels en er geen eten 

in de prullenbak verdwijnt? Wat kun je hier zelf aan doen? En wat levert dit je op? 

Hierover gaan we samen in gesprek tijdens het eindevenement van de Horeca 

Food Waste Challenge op 20 maart 2023.  

  

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://midpointbrabant.nl/nieuws/uitnodiging-food-waste-for-thought/


  

 

MAAKINDUSTRIE MOET OPLOSSING 
BIEDEN VOOR PERSONEELSTEKORT 
 

Provincie Noord-Brabant, BOM, Midpoint Brabant, Brainport Development, 

REWIN, en Agrifood Capital gaan samen aan de slag om met inzet van 

digitalisering, robotisering en automatisering de arbeidsproductiviteit van 

werknemers te vergroten. Bedrijven moeten laagdrempelig kunnen kennismaken 

met deze technieken en (financiële) hulp krijgen. De provincie investeert €7,5 

miljoen in deze innovatiecoalitie. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen bracht 

een bezoek aan de ART Group in Tilburg, één van de initiatiefnemers van het 

fieldlab slimmer werken van Midpoint Brabant. Onlangs kende het Rijk tevens 

€12,5 miljoen toe voor de Regio Deal Midden-Brabant, waar het programma 

slimmer werken onderdeel van is. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://midpointbrabant.nl/nieuws/slimmer-werken-in-de-maakindustrie-moet-oplossing-bieden-voor-personeelstekort/


  

 

SAMENWERKING MIDPOINT BRABANT 
EN CIRKELSTAD 
 

Tijdens een werkconferentie op 25 januari in de DUS (De Utrechtse 

Stadsvrijheid) hebben Midpoint Brabant en Cirkelstad een 

vriendschapsovereenkomst getekend. Het doel: samen sterker staan in de missie 

om circulair bouwen het nieuwe normaal te maken. Ook Netwerk Conceptueel 

Bouwen, DGBC (Dutch Green Building Council) en Circulair Friesland zetten hun 

handtekening onder de vriendschapsovereenkomst. "We willen met elkaar 

circulariteit aanjagen", zegt Vincent van Rijsewijk van Midpoint Brabant. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://midpointbrabant.nl/nieuws/samenwerking-midpoint-brabant-en-cirkelstad-van-circulair-bouwen-het-nieuw-normaal-maken/


  

 

VACATURE:  
DIGICOACH MIDPOINT BRABANT 
 

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 data-gedreven organisatie? Dan is 

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

wellicht op het lijf geschreven. 

→ LEES VERDER 

 

 

 

 

https://midpointbrabant.nl/vacatures/


  

 

VACATURE: 
ADVISEUR BEDRIJFSFINANCIERING 
 

Altijd al voor een regionale economisch ontwikkelingsorganisatie willen werken? 

Dat kan! Of het nu gaat om de start van een bedrijf of groeiplannen: Midpoint 

Brabant geeft begeleiding tijdens elke fase van het ondernemerschap. Voor 

uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een adviseur bedrijfsfinanciering die 

als onafhankelijke expert startups en mkb-ondernemingen in Midden-Brabant 

bijstaat met financieringsadviezen. 

→ LEES VERDER 

 

 

https://midpointbrabant.nl/vacatures/


 

 

 
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.youtube.com/channel/UCsLMTkK_FTmWinVY28NwdAQ
mailto:info@midpointbrabant.nl
https://www.instagram.com/midpointbrabant/


 

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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