
 
Beantwoording raadsvragen gemeente Goirle 

  
1. Aanleiding 
De gemeenteraad van Goirle stelt de vraag wat de samenwerking in Midpoint Brabant kost en wat 
deze oplevert voor groei van economie en werkgelegenheid en dan met name gericht op Goirle 
(statistieken of informatie over projecten die gericht zijn op Goirle of waaraan Goirle deelneemt).  
 
In dit memo gaan we op deze vragen in, nadat we een korte schets hebben gegeven van hoe de 
samenwerking in Midpoint Brabant eruit ziet en wat deze beoogt. 
  
2. Algemeen 
Midpoint Brabant is opgericht om met vereende krachten, vanuit verschillende belanghebbenden, 
een resultaatgericht ontwikkelprogramma te organiseren voor een vitale economie in Midden-
Brabant. De negen Midden-Brabantse gemeenten, waaronder Goirle, participeren hierin via Regio 
Hart van Brabant. Dat doen ze samen met de Midden-Brabantse kennis- en onderwijsinstellingen: 
Onderwijsgroep Tilburg, Fontys, Avans en Tilburg University. Vanuit het ondernemersveld zijn 
vertegenwoordigers van alle grote Midden-Brabantse MKB-sectoren vertegenwoordigd: logistiek, 
maakindustrie, leisure en zakelijke dienstverlening. Daarnaast zijn VNO-NCW, financiers/banken en 
dienstverleners aan ondernemers betrokken, evenals in toenemende mate omgevingspartners.  
 
Samen maken deze partijen zich sterk voor een veerkrachtige regionale economie: duurzaam, 
innovatief en mensgericht. Een missie die in het verlengde ligt van het bestuursakkoord van Goirle: 
Duurzaam en Dienstbaar. Bij veerkracht gaat het om een economie die weerbaar is (tegen een schok 
kan) en wendbaar is (herstelvermogen heeft en toekomstbestendig kan groeien). Werk maken van 
veerkracht is nodig. Midden-Brabant heeft de laatste jaren een stijgende lijn te pakken, maar 
presteert nog onder het landelijk gemiddelde (zie bijlage 1). De samenwerkings-partijen in Midpoint 
Brabant zijn overeengekomen dat ze werken aan een programma waarin groei van de genoemde 
speerpuntsectoren hand in hand gaat met maatschappelijke impact. In Midden-Brabant werken we 
aan een economie waarin talent zich kan ontplooien, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
aansluiten, (digitale) innovaties en toepassingen daarvan worden gestimuleerd en economische 
welvaart hand in hand gaat met welzijn en ecologie (zie programma in bijlage 2). 
 
De samenwerking in Midpoint Brabant is structureel geborgd in een stichting. De samenwerkings-
partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur, 
stuurgroepen op de deelprogramma’s en projectstructuren die daaruit voortkomen. De overheid is in 
het ab vertegenwoordigd door de portefeuillehouders ez van de twee grootse werkgelegenheids-
gemeenten: Tilburg en Waalwijk. Verschillende portefeuillehouders ez van andere Midden-Brabantse 
gemeenten zijn vertegenwoordigd in de diverse stuurgroepen. Het portefeuillehouder overleg ez van 
Regio Hart van Brabant spant zich in om de programma’s van Midpoint Brabant met faciliterend 
overheidsbeleid te ondersteunen. Een en ander gebaseerd op de SMA 2019 – 2023. 
 
De Midpoint Brabant samenwerking wordt gefaciliteerd door een programmabureau. Deze 
organisatie heeft twee kerntaken. Ten eerste ontwikkelt ze onderling samenhangende deel-
programma’s (tbv sectoren en maatschappelijke thema’s) en realiseert ze projecten die uit die 
programma’s voortkomen. Ten tweede ondersteunt en begeleidt ze startups en gevestigd MKB, 
onder meer door regionale voorzieningen voor ondernemers te realiseren (zie organisatie, bijlage 3). 
 



 
De samenwerking in Midpoint Brabant, met haar ondersteunende programmabureau, werkt 
zodoende als economische versnellingskamer voor zaken die je als gemeente alleen niet op de rit 
krijgt, zaken die zich bovendien niet laten begrenzen door gemeente- of regiogrenzen, en die juist 
over de grenzen heen mede ten bate komen van de inwoners van Goirle. Veel van hen zullen immers 
werken of een opleiding volgen elders in de regio.  
 
3. De bijdrage van de gemeente Goirle aan Midpoint Brabant  
De gemeente Goirle draagt, net als de andere acht Midden-Brabantse gemeenten, financieel bij aan 
Midpoint Brabant. Met de financiële bijdrage van de negen gemeenten bekostigen we het 
programmabureau van Midpoint Brabant. Net zoals dat in de andere drie Brabantse regio’s gebeurt. 
Ook daar jaagt de overheid de economische samenwerking aan door financiering van de 
programmabureau’s van Brainport Development, Agrifood Capital en Rewin.  
 
De hoogte van de financiële bijdrage van de negen Midden-Brabantse gemeenten wordt bepaald in 
de begroting van regio Hart van Brabant. De gemeentelijke bijdrage is naar rato van het aantal 
inwoners en dus naar draagkracht. De jaarverslagen van 2018, 2019 en 2020 tonen aan dat de totale 
gemeentelijke bijdragen € 1.732.086, € 1.800.058 en € 1.840.714 bedroegen. In 2021 bedraagt deze 
€ 1.920.624. De gemeentelijke bijdrage is de afgelopen vier jaar niet verhoogd, behoudens indexatie 
op basis van de CPB Index (BBP). De licht hogere bijdrage in 2021 wordt verklaard door herindeling 
en het dientengevolge toegenomen aantal inwoners van de regio. Het aandeel van de gemeente 
Goirle is daarin € 94.900, € 99.163, € 101.114, respectievelijk € 103.752 per jaar (zie bijlage 4). 
 
4. De vermenigvuldigingsfactor op de gemeentelijke bijdrage 
De bijdrage die u als gemeente jaarlijks in onze regionale economische samenwerking steekt 
vertegenwoordigt een meervoudige waarde. Naast de hierna verder toe te lichten projectresultaten 
en uitgebreide dienstverlening aan bedrijven, blijkt dit ook uit de cijfers.  
 
Het jaarverslag over 2018 toont aan dat de totale realisatie van programma’s en projecten - die via 
de begroting van Midpoint Brabant lopen - € 5.152.332 groot was. Ruim meer dan de gemeentelijke 
bijdragen in dat jaar. Buiten de begroting werd dat jaar € 4.249.080 aan bedrijfsfinanciering en € 
10.061.099 aan projectfinanciering (subsidies van EU, Rijk en Provincie) gerealiseerd.  
 
In 2019 was de realisatie € 4.473.862. Met daarnaast € 1.175.000 aan bedrijfsfinanciering en € 
20.433.201 aan projectfinanciering. In 2020 was de realisatie € 4.953.951. Met daarnaast € 9.250.000 
aan bedrijfsfinanciering en € 12.789.688 aan projectfinanciering (zie bijlage 4).  
 
Een belangrijke verklaring voor de hogere realisatie is de bijdrage die centrumgemeente Tilburg doet, 
bovenop haar reguliere gemeentelijke bijdrage via Regio Hart van Brabant. Daarnaast dragen 
provincie, Rijk en Europa bij. Daarmee stellen ze het programmabureau in staat haar twee kerntaken 
uit te voeren en houden ze via Midpoint Brabant voorzieningen in stand waarvan bedrijven en 
inwoners uit alle Midden-Brabantse gemeenten, waaronder Goirle, gebruik kunnen maken.   
 
Bedrijfsfinancieringen worden via de door Midpoint Brabant georganiseerde Financieringstafel 
gerealiseerd (hierna verder toegelicht). Projectfinancieringen buiten de begroting van Midpoint 
Brabant bestaan uit bijdragen van de diverse projectpartners (overheid, bedrijfsleven, onderwijs), 
voor projecten waarin Midpoint Brabant deelneemt, maar waar ze niet de penvoerder is.   
 



 
Een voorbeeld van verworven projectfinanciering is de Regiodeal ‘Midden- en West-Brabant Makes 
and Moves’ die dankzij Midpoint Brabant tot stand kwam, waarin we samen met West-Brabant € 10 
miljoen van het Rijk wisten op te werken tot een vertegenwoordigde waarde van maar liefst € 130 
miljoen, onder meer door participatie van het bedrijfsleven (€ 32 miljoen) en de kennis- en 
onderwijsinstellingen € 27 miljoen (zie bijlage 5 voor de infographic met de actuele stand van zaken). 
 
5. De opbrengst voor gemeente Goirle in programma- en projectresultaten 
Via Midpoint Brabant lopen verschillende programmalijnen, sommige sectoraal georiënteerd, 

sommige thema georiënteerd.  

Sectorprogramma’s 
Binnen de programma’s Smart Logistics, Smart Industry en Smart Leisure worden samen met het 
bedrijfsleven en het onderwijs uiteenlopende projecten opgewerkt. Uiteraard kan daar naar 
behoefte ook het mkb uit Goirle aan deelnemen, zoals bijvoorbeeld Pathema doet met een project 
over watermanagement in koeltorens. De samenwerking met andere bedrijven uit de regio (o.a. 
Keter groep (Gilze en Rijen), Microlan (Waalwijk), Ericsson (Gilze en Rijen)) heeft geleid tot een nieuw 
bedrijf ‘From Sensor to Data BV’, dat nu gevestigd is in Oisterwijk. Met HaVep uit Goirle en o.a. 
Indicia uit Tilburg en Fontys is het project ‘Smart Textile’ ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij zijn 
sensoren in werkkleding aangebracht om met name verplegend personeel te waarschuwen bij 
overbelasting van de rug bij tillen en bukken. 
 
Veel vaker zal het voorkomen dat een deelnemend bedrijf niet op Goirlese grond gevestigd is, maar 
wel werknemers heeft die woonachtig zijn in Goirle. Denk maar eens aan alle bedrijven in logistieke 
hot spot Tilburg-Waalwijk, in 2021 dankzij goede samenwerking wederom nummer 1 van Nederland. 
Zoals de op de grens Goirle gelegen bedrijven Rhenus Logistics, Schenker Logistics, XPO Logistics. Of 
de vele (grote) werkgevers in de maakindustrie, zoals Hoppenbrouwers, Bosch Transmission 
Technology, Van den Bersselaar en CAPI Europe. Daarnaast kan de Goirlese bedrijvigheid in afgeleide 
zin profiteren, bijvoorbeeld als toeleverancier in de keten naar andere bedrijven. 
 
Ook profiteert de Goirlese bedrijvigheid door de toename van de aantrekkelijkheid van onze regio 
voor recreatie en toerisme. Het herstel van (binnenlands) toerisme wordt bevorderd door de 
aanwezigheid van een aantal grote trekkers (Efteling, Beekse Bergen) en door de inzet op nieuwe 
trekkers zoals het Van Gogh Nationaal Park en de Van Gogh Experience. De regio positioneert zich als 
leisure regio voor (inter)nationale korte vakanties tussendoor en deze ambitie vraagt om een 
kwaliteitsverbetering en verduurzaming van het huidige verblijfsaanbod. In Oisterwijk is gestart met 
de herontwikkeling van een vakantiepark (Klein Oisterwijk) met 400 accommodaties die op een 
biobased wijze worden geproduceerd. Om dit te realiseren is een samenwerking gezocht met 
Timmerfabriek Frank van Roij in Goirle. Ook op kleinere schaal worden initiatieven ondersteund om 
de aantrekkelijkheid te vergroten zoals enige jaren geleden al de wandelroute ‘Rondje Oostplas’, in 
samenwerking met De Walhoeve. 
 
Vanuit het Smart Logistics en Smart Leisure programma is Midpoint Brabant ook betrokken in het 
Smart Mobility programma van onder meer de provincie en het ministerie van I&W. Daarin kijken we 
of we verschillende mobiliteitsuitdagingen op kunnen pakken, zoals sluiproutes indammen, 
oplossingen vinden voor bewegingen in woonwijken van pakketbezorgers en dergelijke. Zo hebben 
de inwoners van onze regio straks de toegang tot een slim mobiliteitssysteem. 
 
En wat te denken van de Goirlese studenten van Avans en Fontys die zich bekwamen in slimme 
maakindustrie via praktijklessen in ons fieldlab CAMPIONE en de Goirlese studenten van 



 
Onderwijsgroep Tilburg die leren werken met nieuwe productie-technologieën in de proeffabriek 
Cyber Physical Factory (beide gevestigd op Gate2 in Gilze en Rijen).  
 
Met de in 2020 door Midpoint Brabant, samen met gemeente Tilburg, verworven MKB deal (tussen 
Rijk, provincie, gemeente, onderwijs en bedrijfsleven) kan de komende periode nog eens 8 ton 
worden geïnvesteerd in proeftuinen en leeromgevingen voor slimme logistiek en maakindustrie. 
 
Themaprogramma’s 
Naast deze sectorale programma’s zet Midpoint Brabant zich in voor de arbeidsmarkt (human 
capital), circulaire economie, energietransitie en (digitale) innovatie.  
 
Binnen het arbeidsmarktprogramma werken we samen met kennis- en onderwijsinstellingen aan de 
talentontwikkeling in heel Midden-Brabant en dus ook Goirle. We investeren in doorlopende 
leerlijnen, Een Leven Lang Ontwikkelen en de ontwikkeling van curriculae die aansluiten bij de 
Beroepen van de Toekomst, waaronder technische beroepen. We bevorderen de arbeidsmobiliteit 
(van werk naar werk) via het Leerwerkloket Midden-Brabant, een rangeerterrein en vele andere 
initiatieven. Door de aanvraag die Midpoint Brabant samen met haar arbeidsmarktpartners heeft 
voorbereid, komt er vanuit de provincie Noord-Brabant voor de komende drie jaar 1,3 miljoen euro 
beschikbaar voor regionale projecten voor talentontwikkeling. Inwoners van 7 tot 67 jaar en 
bedrijven uit Goirle kunnen hiervan gebruik maken. Het is dan ook geen wonder dat Hare Majesteit 
Koningin Máxima op 20 januari 2021 onze regio bezocht om inzicht te krijgen in hoe we dit hier 
georganiseerd hebben. 
 
Met Stichting ONS Tijvoort en het MillHill college is in dit kader contact gelegd om onderwijs en 
arbeidsmarkt te koppelen en het aanbieden van stageplekken te promoten. Zodoende werd in april 
2020 de stageweek van MAVO 3 doorgebracht bij bedrijven van Ons Tijvoort. Daarnaast zijn er 
contacten geweest met ONS Tijvoort over de SLIM regeling. 
 
Met het programma circulaire economie ontwikkelen we fysieke innovatie-, leer- en maakplekken 
onder de naam Up New centra en Circulaire AmbachtsCentra, waaronder met La Poubelle met een 
vestiging op Tijvoort. Met HaVep loopt een gesprek over nieuwe circulair economische 
verdienmodellen. Dat varieert van het maken en hergebruiken van bedrijfskleding van eerder 
gebruikte textielvezels tot het chemisch recyclen van gebruikte katoenvezels tot nieuwe vezels. 
 
Via de aan Midpoint Brabant gelieerde stichting MOED begeleiden we energietransities. In januari 
2020 hebben MOED, ONS Tijvoort, gemeente Goirle en de OMWB een ‘green deal’ gesloten om het 
bedrijventerrein toekomstbestendiger en de daar gevestigde bedrijven duurzamer te maken. 
Concreet betekent dit dat er energiescans plaatsvinden die tastbare resultaten opleveren en dat er 
nog meer ‘collectieve’ ambities zijn zoals het uitwisselen van rest(energie)stromen en vergroening 
van het bedrijventerrein ten behoeve van klimaatadaptie.  
 
Al eerder werd er een overeenkomst ‘Collectieve inkoop zon’ gesloten tussen Stichting Ons Tijvoort 
en Stichting MOED en zijn bij diverse bedrijven zonnepanelen gelegd, waarbij MOED de ondernemers 
heeft ontzorgd met behulp van businesscases, offerte aanvragen, contact met Enexis en SDE 
subsidieaanvragen. Op dit moment worden bij Van Arendonk 1200 panelen gelegd. 
 
MOED is de komende 3 jaar procesbegeleider van de ‘Green Deal Zorg’. Hierin zijn 10 zorginstellingen 
en diverse andere partijen (waaronder gemeente Goirle) samengebracht om concrete stappen te 



 
nemen in verduurzaming en CO2 reductie. Een van de deelnemers is SterkHuis. De Green Deal 
betekent voor hen kennisuitwisseling met een breed netwerk aan deelnemers en ondersteuning bij 
het toepassen van tooling.  
 
Via Smart Services zetten we in op innovatie en digitalisering. Onlangs ging ‘Smart MKB’ uit de 
startblokken, een project dat open staat voor mkb-ers uit Goirle die advies en begeleiding nodig 
hebben bij het maken van een stap vooruit in de digitalisering van hun bedrijf. Op termijn streeft 
Midpoint Brabant ernaar 150 Midden-Brabantse bedrijven per jaar te helpen via dit project. In Goirle 
werken we momenteel met De Walhoeve aan een casus. 

 
6. De opbrengst voor gemeente Goirle in regionaal instrumentarium 
Midpoint Brabant staat aan de basis van vele instrumenten waarvan ook ondernemers en 
werknemers uit Goirle gebruik kunnen maken en die de groei van de economie en werkgelegenheid 
in Midden-Brabant bevorderen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
 
Station88 
Bij Station88, ons regionale huis voor ondernemerschap en innovatie, kunnen ondernemers uit 
Midden-Brabant terecht met ondernemersvragen. Ondernemers uit Goirle weten in toenemende 
mate de weg naar dit ondernemershuis te vinden. Mogelijk mede dankzij een informatiebijeenkomst 
die onlangs in de gemeente Goirle werd georganiseerd door Station88 en waaraan 49 personen 
deelnamen. Midpoint Brabant is mede-oprichter van Station88 en voorzitter van het bestuur. Recent 
trad ook Loes de Volder van MamaLoes uit Goirle toe tot het bestuur.   
 
Bij Station88 nemen Goirlese ondernemers gratis deel aan de kennis- en inspiratiesessies én kunnen 
ze gebruik maken van de adviseurs van Eerste Hulp Bij Ondernemen, juist ook in deze spannende 
coronatijd. Station88 ontwikkelt momenteel tevens een online-coaching platform voor ondernemers 
uit Midden-Brabant. Vanaf de tweede helft van 2020 is Station88 gaan monitoren waar de 
inschrijvingen voor het programma vandaan komen. In de tweede helft van 2020 hebben er 24 
ondernemers uit Goirle het programma bijgewoond. In de eerste vijf maanden van 2021 hebben 63 
ondernemers uit Goirle het programma bijgewoond. 3 ondernemers nemen deel aan het online 
cochingsprogramma, 2 ondernemers maken gebruik van EHBO. 
 
Braventure 
Braventure is het Brabantbrede programma voor startups, waarvan Midpoint Brabant, samen met 
alle Midden-Brabantse instellingen voor hoger onderwijs, deel uitmaakt. Via business developers van 
Midpoint Brabant kunnen ook Goirlese startups ondersteuning krijgen van Braventure. Dit kan leiden 
naar het ‘Invester Readiness Programma’ van de BOM of het ‘Start Up Fonds’ van de provincie.  
 
Bedrijfsfinanciering 
Via onze ‘Financieringstafel’ brengen we startups en innovatieve mkb-ondernemers in contact met 
de regionale banken en crowdfunders. Onder meer Schlappi Markiezen uit Goirle en de Goirlese 
ondernemer Henk Verhagen van TI Green hebben al voor deze tafel gepitcht.  
 
Nieuwe leisure-initiatieven kunnen een bijdrage aanvragen bij het (op initiatief van Midpoint 
Brabant) opgerichte Brabant brede Leisure Ontwikkelfonds. Dit wordt mede gefinancierd door de 
Brabantse regio’s, de provincie en De Efteling en Libéma/Beekse Bergen.  
 
  



 
Projectfinanciering 
Bij Midpoint Brabant kunnen bedrijven en andere partners die samenwerkingsprojecten willen 
opzetten, terecht voor subsidieadvies. Het eerder benoemde ‘Smart Textiles’ project met HaVep is 
gefinancierd via de door Midpoint Brabant uitgevoerde provinciale subsidieregeling Economie & 
Innovatie. Dat geldt ook voor het watermanagement in koeltorens project met Pathema. 
Verder denkt Midpoint Brabant namens onze regio actief mee aan andere tafels, waar nieuwe 
instrumenten of subsidieregelingen worden ontworpen. Zoals het ‘Pledgefund’ van de BOM, de ‘OP 
Zuid regeling’ en de Investeringsagenda van de provincie. Op die wijze zorgen we ervoor dat dit 
nieuwe instrumentarium ook aansluit op de karakteristieke bedrijvigheid van Midden-Brabant.  
 
Ondernemersakkoord 
Het OndernemersAkkoord wil dat Midden-Brabant nu en in de toekomst een aantrekkelijke 
economische regio blijft waar plaats is voor iedereen en waar alle talenten worden benut. Daarom 
maken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen afspraken over een aanpak die leidt 
tot meer banen voor mensen die op dit moment moeilijk aan werk komen. Deze afspraken liggen 
vast in het OndernemersAkkoord. Midpoint Brabant is inhoudelijk en financieel betrokken bij het 
OndernemersAkkoord. Als een van de toonaangevende werkgevers in Goirle is MamaLoes lid van het 
Ondernemersakkoord. 
 
Leerwerkloket Midden-Brabant 
Het Leerwerkloket is er voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers in Midden-Brabant. Hier 
krijg je voorlichting en onafhankelijk advies over leren en werken. Bij het Leerwerkloket krijgen 
werkzoekenden en werkenden uit Goirle advies over de volgende stap in hun loopbaan. Dat kan een 
opleiding zijn, maar ook een leerbaan, een specifieke functie of zelfs een ander beroep. Midpoint 
Brabant is penvoerder van het Leerwerkloket en inhoudelijk betrokken via haar programmamanager 
human capital. 
 
Sinds de oprichting van het Leerwerkloket zijn 113 werkenden en werkzoekenden uit Goirle 
inhoudelijk geadviseerd. 10 kandidaten hebben informatie gekregen. Met 9 kandidaten uit Goirle is 
tweedelijns contact gelegd (via de betrokken ambtenaar van de gemeente Goirle).  
 
Rangeerterrein 
Via het rangeerterrein maken werkzoekenden kennis met werkgevers in de Midden-Brabantse 
sectoren logistiek, techniek, leisure en zorg. Dat doen ze door praktijkervaring op te doen in die 
sectoren. Het rangeerterrein biedt kandidaten een praktijkassessment en profielversterking aan ter 
voorbereiding op een match bij een werkgever in een bepaalde sector. Daarvoor worden 
ontmoetingsdagen, trainingsfaciliteiten en stages georganiseerd. Tot eind 2023 worden 800 
kandidaten geholpen. Sinds begin 2021 zijn 10 kandidaten uit Goirle begeleid.  
 
Jeugdwerkloosheidsvrije regio 
In de regio Midden-Brabant zijn naar schatting tussen de 1.000 en 2.000 jongeren ‘buiten beeld’: zij 
werken niet, zitten niet op school en zijn ook niet in beeld bij organisaties die hen zouden kunnen 
helpen. Uit het project Jeugdwerkloosheidsvrije regio Midden-Brabant is het Jongerenpunt ontstaan. 
Het doel is alle jongeren van 16 tot en met 26 jaar binnen drie maanden na intake bij het 
Jongerenpunt naar werk of een opleiding te hebben begeleid. Aan het Jongerenpunt zijn 
Jongerenregisseurs verbonden. Zo is er ook een voor Goirle. Midpoint Brabant en gemeente Tilburg 
hebben het uitvoeringsprogramma Jeugdwerkloosheidsvrije regio ontwikkeld. Midpoint Brabant 
geeft daarnaast (mee) uitvoering aan het programma en voert de regie via haar programmamanager.   

https://middenbrabant.lerenenwerken.nl/ik-ben-werkzoekend
https://middenbrabant.lerenenwerken.nl/ik-ben-werkend
https://middenbrabant.lerenenwerken.nl/ik-ben-werkgever-0


 
7. De opbrengst voor gemeente Goirle in gezamenlijke corona herstelaanpak 
De triple helix samenwerking zet zich in voor een veerkrachtige regionale economie, tijdens en na 
corona. De aanpak kent twee lijnen. Ook hier gaat de inzet op weerbaarheid (het opvangen van de 
economische schok die gepaard gaat met de corona pandemie) hand in hand met de inzet op 
wendbaarheid (het werken aan toekomstbestendige groei na corona). De belangen van alle 
gemeenten in Midden-Brabant worden meegenomen in de aanpak (zie bijlage 6).  
 
Weerbaarheid 
Binnen de regio is direct na het uitbreken van de pandemie hoogfrequent en structureel Corona 
impact overleg ingesteld met vertegenwoordigers van de sectoren logistiek, maakindustrie en 
leisure, VNO-NCW, de grootste werkgelegenheidsgemeenten (Tilburg en Waalwijk) en banken. Het 
doel: duiding geven aan de situatie, vinger aan de pols houden, concrete interventies bepalen. 
Bovenregionaal is frequent overleg aangegaan met provincie, BOM, collega triple helix 
maatschappijen. Het doel: monitoring, uitwisseling best practices, financieringsvraagstukken 
bespreken en oplossingen vormgeven. 
 
Een en ander heeft onder meer geresulteerd in de instelling van het coronacrisisloket bij Station88. 
Dit loket wordt door ondernemers uit de gehele regio, en dus ook door ondernemers uit Goirle, 
gevonden. Ondernemers treffen hier onder meer EHBO (eerste hulp bij ondernemen) met een 
doorverwijsfunctie naar tal van specialisten die antwoorden geven op ondernemersvragen, een 
online coachingsmogelijkheid, webinars en seminars en inspiratiefilmpjes van collega-ondernemers 
die het roer omgooien. De provincie heeft het regionale loket gefund met 5 ton. Daarnaast is vanuit 
het overleg een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van diverse financieringsfaciliteiten voor 
onze ondernemers: de Corona Overbruggingslening en het Brabantse Plegdefund bij de BOM en een 
regionale starters overbruggingslening bij Starterslift. Ook is het overleg met de onderwijsinstellingen 
opgestart om zoveel mogelijk stageplaatsen voor onze jongeren in stand te houden. 
 
Voor het samenbrengen van bedrijven die door corona mensen beschikbaar hebben of juist 
medewerkers tekort komen is de website www.werk-samen.nl opgezet. Met medewerking van ONS 
Tijvoort, gefinancierd door de provincie op basis van een gezamenlijk voorbereide aanvraag. De 
Goirlese ondernemer Noor van Roessel van de Commanderie heeft via de inspanningen om tijdelijk 
mensen van werk naar werk te begeleiden 15 medewerkers bij het Tilburgse bedrijf Pondres aan 
werk kunnen helpen. Voor het definitief van werk naar werk begeleiden is het Regionaal 
Mobiliteitsteam ingesteld. Dat werkt vanuit Station88 en is op soortgelijke wijze gefinancierd en 
totstandgekomen. Daarnaast is het Brabantbrede platform www.brabantleert.nl ingesteld. Dit 
platform bevordert een leven lang ontwikkelen met een breed (veelal gratis) opleidingsaanbod. De 
provincie besloot recent dit initiatief met nog eens 5 miljoen Euro te ondersteunen. Alle initiatieven 
zijn mede aangejaagd door de programmamanager human capital van Midpoint Brabant. 
  
Wendbaarheid 
De ontwikkeling van een nieuw Maatschappelijk Innovatie Programma (MIP) draagt bij aan die 
wendbaarheid. Dit programma moet ‘intern motiverend’ en ‘extern mobiliserend’ werken. Intern: 
alle schouders eronder en samen uitvoeringskracht koppelen aan de visie. En: samenwerking tussen 
de triple helix verder verbeteren en meer evenwichtig maken qua sturing en participatie. Extern: 
leidend tot meer positieve beleidsaandacht, middelen en lobbykracht voor onze inhoudelijke doelen. 
 
Het MIP gaat uit van groot (nog onderbenut) kennispotentieel op de kennisdiciplines 
gezondheid/vitaliteit, duurzaamheid en digitalisering. Daarop onderscheidt onze regio zich en heeft 

http://www.werk-samen.nl/
http://www.brabantleert.nl/


 
het goud in handen. Het MIP moet het verschil gaan maken, zowel binnen de regio op relevante (te 
benoemen) ontwikkelthema’s als bovenregionaal voor de brede welvaart in NL, gekoppeld aan 
duurzame ontwikkelingsdoelen/SDG’s). 
 
8. Kansen voor de toekomst 
In de tweede helft van 2021 gaat Midpoint Brabant actief in gesprek met de beleidsambtenaren 
economie van de negen gemeenten in Midden-Brabant en daarna met de negen wethouders ez. Dit 
met het doel te onderzoeken hoe de regionale economische ontwikkelorganisatie (zowel de triple 
helix samenwerking als het daarbij behorende programmabureau) nog meer in het verlengde kan 
werken van lokaal beleid en ambities. En om te bekijken welke kansen er liggen voor gemeenten om 
nadrukkelijker aangehaakt te zijn bij het bredere triple helix netwerk van Midpoint Brabant. Ook 
liggen er naar verwachting goede mogelijkheden om bestaand regionaal instrumentarium nog beter 
onder de aandacht te brengen in de individuele gemeenten.  
 
Met een passende en blijvende inzet van zowel bedrijfsleven, onderwijs als gemeenten, kan de 
werking van de triple helix voor de regionale economie en samenleving verder worden vergroot!   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
Bijlage 1: kwaliteit van het regionale ondernemerschaps ecosysteem 

 

  



 
Bijlage 1: veerkracht van Midden-Brabant (14) tijdens de vorige crisis  

 

 

 

 

  



 
Bijlage 2: programma overzicht Midpoint Brabant 

 

 

Bijlage 3: organisatie Midpoint Brabant 

 



 
Bijlage 4: gemeentelijke investering in Midpoint Brabant i.r.t. totale realisatie 

 

Jaar Bijdrage 
gemeente 
Goirle 

Totale 
gemeentelijke 
bijdrage 

Totale 
realisatie 

Realisatie  
bedrijfs-
financiering 

Realisatie 
project-
financiering 

2018 94.900 1.732.086 5.152.332 4.249.080 10.061.099 

2019 99.163 1.800.058 4.473.862 1.175.000 20.433.201 

2020 101.114 1.840.714 4.953.951 9.250.000 12.789.688 

2021 103.752 1.920.624 6.248.850* Nog niet bekend Nog niet bekend 

 

*lopend boekjaar, betreft begroot bedrag 

 

  



 
Bijlage 5: infographic Regiodeal Midwest Brabant Makes & Moves 

  



 
Bijlage 6: Coronaaanpak Midpoint Brabant

 


