
Dream it. Do it. Make it. Vanuit het hart van Brabant.
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JAAROVERZICHT



CLUSTERVORMING

» Opening & start van Station 88, Huis voor 
ondernemerschap en Innovatie

• Kick off LCB (Logistics Community Brabant)
• Gate2: erkend als campus in opstartfase
• Chengdu, Paviljoen voor Nederlandse 

producten geopend in China
• Samenwerking voor de container binnen-

vaart op route Tilburg-Moerdijk-Rotterdam

NETWERKVORMING

• Intensieve samenwerking City Marketing 
Tilburg

• Symposium over duurzaam ondernemen 
• Inspiratietour Klimaatproof Ondernemen
• Boekpublicatie: MMM Streekproducten uit 

het Hart van Brabant
• Midpoint Brabant Leisure op design-safari
• Intensivering samenwerking West & Midden-

Brabant
• Midpoint Brabant partner van Smart 

Industry Hub Zuid
• Participatie in Brainport Network
• Participatie in Braventure, back-office 

gevestigd in Tilburg
• Slow Leisure 2018, studenten helpen 

ondernemers in Midden-Brabant
» Hart van Brabant Award voor Wim Bens

TALENT & ARBEIDSMARKT

• Jeugdwerkloosheidsvrije Zone Midden-
Brabant is door de Europese Commissie 
geselecteerd als 1 van 2 Europese 
pilotprojecten. Subsidie van € 311.000 aan 
de regio beschikbaar gesteld

• In 2018 zijn 768 jongeren zonder uitkering 
door het Jongerenpunt bereikt 

• 361 jongeren werden geplaatst op werk, 
onderwijs of een zorgtraject

• 190 jongeren waren op 1 januari 2019 nog in 
begeleiding of intake

• Communicatieprijzen voor BONK (Buro 
Werktuig en Jongerenpunt Midden-Brabant) 
en Brabant’s merk van het jaar

• Deltaplan Techniek Midden-Brabant
• The New Deal getekend met partners in 

Brainport Network
• MKB United, onderzoeksrapport afgerond 

naar MKB Midden-Brabant
• MKB United, opstart nieuwe business cases 
• Start in Midden-Brabant van Landelijke 

maand van Leren en Werken
• Leisure Experience Day
• Opstellen Human Capital Agenda Leisure
• Virtual Reality scholingsproject - als brug 

tussen onderwijs en bedrijfsleven
• Tilburg University wederom in top 3 beste 

Universiteit van NL
• Avans Hogeschool weer beste van NL
• Leren en Werken Midden-Brabant: 450 

aanmeldingen voor Loopbaanadvies
• Leren en Werken Midden-Brabant: 

203 individuele contacten voor 
ondernemersadvies

• Leren en Werken Midden-Brabant: 
102 groepsgewijs contacten voor 
ondernemersadvies

• Ondernemersadvies is nu integraal 
onderdeel van Werkgevers Servicepunt 
Werkhart

» Nationale Opening mbo-jaar bij ROC Tilburg 
door koning Willem-Alexander

STARTUPS

• Start Business development voor Braventure 
per 1-6-2018 (gericht op scouten & screenen 
van startups)

• Resultaten: 30 gescout, 25 gescreend en 8 
in de actieve begeleiding bij Braventure.

• 3 startups in het Investment Readiness 
Programma van de BOM

• Lancering Brabants Startup Fonds (10 
miljoen)

• Brabant Startup Award voor Flow.ai
• Ondersteuning lancering Retail Coin
» Div. samenwerkingen gestart met o.a. 

gemeente Tilburg, Rabobank, Avans, 
Fontys, Tilburg University, Station88 en de 
netwerkpartners van Braventure

CIRCULAIRE ECONOMIE

• Start verkenning MakerSpace voor circulaire 
initiatieven in Midden-Brabant

• 013Circles: platform voor circulaire textiel
• Ondersteuning opstart 013Food
• Diverse events vanuit ‘Een Gezond 

Leisureklimaat’
• Green Deal Verduurzaming Kraaiven en 

Vossenberg
• Eén jaar Green Deal Gezondheidssector Hart 

van Brabant
• Diverse events ‘We Are Food’
• MOED helpt bij de realisatie van 1.636 

zonnepanelen
• ‘Spinderwind’ van start. Geld verdienen met 

windenergie
• Pilotproject: Van het gas af met behoud van 

bestaande CV-installaties #Hoe dan?
• Plan Brabantse Energiecorridor A58 

voorziet in 13,1% van de energiebehoefte 
van provincie Noord-Brabant

» Nominatie BREEAM Award voor Rhenus 
‘The Tube’

FINANCIERING

» Instrument Financieringstafel krijgt landelijk 
vervolg

• Financieringscommissie, beoordeling pitches
• In 2018: 44 bedrijven geholpen. Waarvan 12 

bestaande bedrijven en 32 start-ups
• In 2018: € 4.249.080 aan bedrijfsfinanciering 

verworven (excl. Subsidie E&I)
• In 2018: € 10.061.099 subsidie verworven door 

Midpoint Brabant voor projectfinanciering
(dit zijn subsidies vanuit EU, rijk en provincie)

REGELING ECONOMIE & 
INNOVATIE

• In 2018 zijn 8 nieuwe projecten goedgekeurd 
m.b.t. Subsidieregeling Economie en Innovatie:

• AR/VR bouw en installatiesector (€50.000)
• Van het gas af met behoud van bestaande CV 

(€25.000)
• DataWasStraat Logistiek (€50.000)
• Algea Future Farming (€50.000)
• Regionale reststromen voor feedstock 

(€50.000)
• Looierij & Kenniscentrum Heuvelpark (€50.000)
• VGNP Leisure Experience Center (€32.500)
• De Chocoladefabriek (€50.000)

HIGHLIGHTS
(NIEUWE) BEDRIJVIGHEID

» Beekse Bergen opent Safari Resort
• Thea Award voor Symbolica De Efteling
• Opening Het Loonsche Land
• BOL.com breidt uit voor groei en innovatie
• Voorbereiding uitbreiding Air Mobility 

Training Centre
• Eerste editie Festival Circolo in Leypark
• Fanion: economische verkenning regio 

Hart van Brabant 2018

INNOVATIEBEVORDERING

• House of Leisure organiseert meerdere 
ondernemers-pitchpodia voor financierders

• Succesvolle kick-off proeftuin Data Science 
voor Logistieke Innovatie (DALI)

• Leningen Leisure Ontwikkel Fonds Noord-
Brabant voor Oorlogsmuseum Overloon en 
labyrint Doloris

• Ondersteuning Pitch Logistics (innovatie 
netwerk voor ondernemers in Logistieke 
sector)

• Thema sessie: De impact van digitalisering 
in de maakindustrie

• Samenwerking met Ericsson in Fieldlab voor 
5G-toepassingen

• Masterclass blockchain voedselveiligheid
• Doorontwikkeling MindLabs
• I.s.m. Tiwos en Isso 2 ondernemers 

ondersteund tot het ontwikkelen van proven 
concepts voor gasloze cv-installaties

» Propositie Regiodeal ‘Mid-West-Brabant 
Makes en Moves’ door Rijk gehonoreerd

 met €10 miljoen

 

REGIONALE GROEI 2018:

• Werkzame personen 2,9 %
• Bedrijfsvestigingen 6,3 %

We bieden
ondersteuning aan

mkb, corporates, overheden
én studenten met onze tools:

• Cluster & netwerkvorming
• Startup ondersteuning

• Financieringsadvies
• Ondersteuning
 bedrijfsvestiging

We helpen bij 
het ontwikkelen van 

nieuwe ideeën en brengen
deze in een stroomversnelling
naar de markt via ons Smart 

Services programma met 
de toepassingen:

• Smart Industry
• Smart Logistics
• Smart 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 bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en brengen deze in een stroomversnelling 
naar de markt. 

Speerpunten van ons regionale economische ontwikkelprogramma zijn de toepassingsgebieden: 
Smart Industry, Smart Logistics en Smart Leisure. Vanaf 2019 bevorderen we deze vanuit één 
kernprogramma: Smart Services. In Midden Brabant floreren deze in een slimme samenleving en een 
top landschap. In ons programma leggen we de nadruk op projecten die innovatief zijn, bijdragen aan 
een circulaire economie en positief werken voor de werkgelegenheid en de ontwikkeling van talent. 

Samen met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid ontwikkelen we nieuwe concepten. 
Bij voorkeur in fieldlabs (proeftuinen) of vanuit onze ‘Houses’: 

• Gate2 (Onderdeel van Midpoint Brabant Smart Industry) in Gilze-Rijen
• Huis van de Logistiek (Onderdeel van Midpoint Brabant Smart Logistics) in Tilburg
• House of Leisure (Onderdeel van Midpoint Brabant Leisure) in Oisterwijk
• Station88, Huis van ondernemerschap en innovatie in Tilburg

Ons ervaren team met specialisten in innovatie, financiering, ondernemerschap en business 
development stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat starters en ondernemers kunnen (door)
groeien op de beste locaties in Midden-Brabant. Hiervoor bieden we een breed pakket aan kennis, 
middelen en dienstverlening:

• Cluster- en netwerkvorming
• Financieringsadvies (Bedrijfsfinanciering, Projectfinanciering, Regeling Economie & Innovatie)
• Startup ondersteuning (o.a. via onze houses, netwerken en het Braventure Startup Programma) 
• Ondersteuning bedrijfsvestiging

Zo zorgen we voor innovaties die de economie ‘slimmer en sterker’ maken… én dragen we bij aan 
een toekomstbestendige samenleving.

Voor meer informatie, kijk op www.midpointbrabant.nl

Midpoint Brabant
Burg. Brokxlaan 12
(2e verdieping, Station88)
5041 SB  Tilburg

013 - 744 04 05
info@midpointbrabant.nl
www.midpointbrabant.nl


