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Inleiding
Logistiek betekent stappen zetten. Logische, duidelijke en vooral ook de juiste stappen.
Elke stap bepalend en onderdeel van het fundament voor succes. Voor die stappen is ruimte
nodig, zijn verbindingen essentieel, vormen mensen de bindende krachten en biedt het
economische klimaat de voedingsbodem.

Succes in logistiek is dus een optelsom.
Waarvan de uitkomst logisch is: Midden-Brabant.
Dat laten we u graag ervaren, beleven,
bekijken en ontdekken. In verhalen, in
cijfers en in meningen. Zakelijk, maar
zeker ook met trots en enthousiasme.
Omdat we weten, dat Midden-Brabant
alles heeft waar de ideale logistieke
locatie om vraagt. Omdat we kunnen
bieden wat we beloven. In alle facetten.

We laten u proeven van Midden-Brabant.
We stellen u voor aan onze mensen. We
nemen u mee door de regio. Wijzen u
op de wegen die lopen via de unieke
poort naar het Europese achterland. En
we stellen u voor aan de bedrijven die u
al voorgingen. Want we staan niet alleen
in onze mening: voor de beste logistieke
stap is Midden-Brabant het Logisch
Middelpunt.

“ Kiezen voor Midden-Brabant was voor ons een logische stap. Een stap Europa in,
via uitstekende verbindingen over het spoor, het water en de weg.”
Robert de Waal – Director Logistics Operations, Samsung Electronics Europe Logistics B.V.
Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant

5

Welkom in

Midden-Brabant
Midden-Brabant is gastvrij. We willen dat bedrijven zich hier thuis gaan voelen. Dát vinden
we belangrijk. Want dat betekent, dat zij krijgen wat ze zoeken: een bruisende plek, van
waaruit zij toegang hebben tot de grootste afzetmarkt van Europa. Een plaats die bindt en
waarmee bedrijven zich kunnen verbinden. Waar ze hun activiteiten kunnen verbreden en
de afzetmarkten en –mogelijkheden kunnen vernieuwen.
Om dat te bereiken, werken we samen.
Met diverse partijen: bedrijfsleven, overheid, onderwijs, culturele instellingen.
Op allerlei niveaus. Om van MiddenBrabant de ideale ‘thuishaven’ voor het
bedrijfsleven te maken. Graag heten we u
– samen - welkom!

“ Om de regio en jezelf als ondernemer verder te blijven ontwikkelen is samenwerking met anderen
belangrijk. Daarom zijn wij aangesloten bij de stichting Logistiek Midden-Brabant. De doelstelling is
om kennis en kunde te delen met het idee er samen beter van te worden, zodat we onze klanten nog beter
kunnen bedienen en de positie van onze onderneming en de regio versterken.”
Rutmer Mourits - Business Development Manager bij Rhenus Contract Logistics
en lid van de werktafel ‘Imago’ binnen Logistiek Midden-Brabant
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Welkom is een

Uitnodiging
‘Welkom’ is een gemakkelijk woord. Het is zó uitgesproken. Maar, er zit veel achter. Heel veel
zelfs, als we het betrekken op Midden-Brabant. Dan wordt het een ‘sleutel’woord. Dat kansen
vertaalt in effectieve praktijk. Deuren opent en de weg wijst naar resultaat.
Achter onze uitgestoken hand schuilen
voor u talloze mogelijkheden: een ideale
ligging, perfecte infrastructuur, ruimte om
te ondernemen, te groeien en te leven.
Een plek, centraal in Europa, waar logistiek
leeft, gevoed door ondernemers, overheid en onderwijs. In een unieke samenwerking. Gericht op kwaliteit en groei.
Voor iedereen.

Maak kennis met ons. Met onze steden,
de wegen, de ligging, de logistieke mentaliteit van onze mensen.
En zo wordt ‘welkom’ ontdekken. Daar
willen we voor zorgen met dit boek.
Waarin we ons aan u voorstellen als totale
regio. Omdat we samen zoveel meer
voor u kunnen betekenen. Samen.
Midden-Brabant als logisch middelpunt.

Daarom: Welkom in Midden-Brabant!
We nodigen u uit als vertegenwoordigers
van gemeenten, als belangenbehartigers,
als collega-ondernemers.

“ Wij richten ons uitsluitend op de logistiek van verse producten. De omloopsnelheid van die producten is zeer
hoog. Om dit alles in goede banen te leiden, werken we met een kleine 300 mensen, 100 gekoelde vrachtwagens
en een tiental koelhuizen/distributiecentra. De keuze van Kivits voor Waalwijk als hoofdvestiging is ingegeven
door de zeer centrale ligging, de goede multimodale ontsluitingen en de beschikbaarheid van een hoogwaardig
woon-werkklimaat. De koploperrol die de regio heeft op het gebied van sociale innovatie in logistiek én de
leidende rol inzake logistiek voor e-commerces vormen een totaalpakket, dat de ideale ligging biedt voor
Kivits Drunen”.
Kivits Drunen B.V. – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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“Waarom zou je aan de rand gaan
zitten, als je talloze kansen hebt om
te werken vanuit het logisch middelpunt? Midden-Brabant biedt die
unieke plek. Voor werken en wonen.
Voor bedrijven en mensen. Steeds in
ontwikkeling, om die unieke positie
te behouden en te kunnen blijven
bieden.”

“We vinden korte lijnen in MiddenBrabant vanzelfsprekend. De makkelijke
toegang tot overheid, onderwijs en
collega’s. En dat wordt versterkt door
onze sterke, dienstgerichte en
gastvrije mentaliteit.”

Erik de Ridder
Wethouder Financiën
Economie, Werk & Inkomen
ICT & Dienstverlening,
Ronald Bakker
Wethouder Sociale Zaken
en Economische Zaken,
Gemeente Waalwijk
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Gemeente Tilburg

“Het zit sterk geworteld in de waarden
van Midden-Brabant om te ‘doen’. Dat
laten we graag zien. In ons werk en in
hoe we leven. Dat is puur, dat is echt.
Dat vinden we logisch. Ons succes is
een optelsom van voorwaarden en
mogelijkheden, met uiteindelijk:
concrete resultaten.”

“Midden-Brabant is een regio, die opvalt
door constructieve samenwerking.
Open. Waar je niet alleen brengt,
maar ook kunt halen. Een kruispunt
van wegen, mensen en expertise.
Een ideaal vertrekpunt van en naar
Europa. Logisch. Voor elk bedrijf dat
vooruit wil.”

Erik Naus
Voorzitter Logistiek
Midden-Brabant Site-director

Sandra Smits

Rhenus Contract Logistics

Voorzitter Imagotafel
Logistiek Midden-Brabant
commercieel manager
Koninklijke Saan
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Wie naar Europa wil… Moet via

Midden-Brabant
Een gedurfde stelling? Nee! Kijkt u maar op de kaart. Neem Midden-Brabant als logisch
middel- punt en trek cirkels. Telkens ziet u de lijnen kruisen met de belangrijkste economische regio’s en kansrijke afzetgebieden met miljoenen consumenten. In Nederland
maar zeker ook in Europa.

“ Schenker Logistics Nederland beschikt over 22 logistieke centra en kantoren op 17 locaties, waarvan zes in
Brabant. Vanuit al onze vestigingen verbinden wij wereldwijd economische regio’s via land, zee en door de
lucht. Onze dienstverlening omvat alle facetten binnen de logistiek die wij combineren tot de meest efficiënte
oplossing voor onze klanten. Naast zee-, lucht- en landtransport bieden we beurs- en eventlogistiek, warehousing, value added services, distributie-, spareparts- en retourlogistiek en totale supplychainmanagementoplossingen. Door de mogelijkheden van Midden-Brabant op het gebied van ontwikkeling, innovatie en
arbeidskracht is Brabant voor ons het logische middelpunt.”
DB Schenker Nederland – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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Logisch middelpunt

Als centrum
van Europa
Er is geen ander gebied ter wereld dat, als we kijken naar bevolking, financiële middelen
en economische mogelijkheden, te vergelijken is met de unieke concentratie van (West-)
Europese landen, zoals die zich uitstrekt van Midden-Engeland tot Noord-Italië. Een
‘megalopolis’ van handelscentra, industriegebieden en netwerken van wegen.
Binnen dit gebied – dat vanaf ca. 1998
door economen wordt aangeduid
als ‘de blauwe banaan’ – is MiddenBrabant een rijzende ster. Precies in
het centrum. Exact op de plek waar
mensen, middelen en mogelijkheden

op een ‘logische’ manier samenkomen
en die ongekende logistieke kansen
biedt als dé doorvoerregio van Europa. En zelfs nóg verder weg, via een
directe verbinding met de Chinese stad
Chengdu.

“ XPO heeft in de gemeente Tilburg een partner gevonden die meedenkt bij het realiseren van ons
nieuwe green field warehouse, die ons kan faciliteren in het vinden van geschikte  logistieke
werknemers en die ons helpt bij het verbeteren van de infrastructuur rondom het industrieterrein.”
XPO Supply Chain Netherlands – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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De logische optelsom

Weg, spoor, water…
Vanuit alle grote havens en vliegvelden lopen spoor-, water- en verkeerswegen via MiddenBrabant. Hier komen ze samen en spreiden ze uw logistieke mogelijkheden verder uit over
Europa – en de rest van de wereld.

Wegen
Met Rotterdam en Antwerpen op zeer
korte afstand, heeft Midden-Brabant
toegang tot de twee grootste (haven)
poorten van Europa. Via een uitgekiend
net van snelwegen vinden goederen
in de kortste tijd hun weg van en naar
de havens. De factoren tijd en snelheid,
maar met name ook de kwaliteit van de
verbindingen, spelen hier een doorslaggevende rol.
Een blik op de wegenkaarten van
Europa laat zien dat kiezen voor “de
weg via Midden-Brabant” niet meer dan
logisch is: de wereld gaat vanaf hier verder
Europa in en Europa richt zich vanaf
hier op de rest van de wereld.
Toegang
Diezelfde wegen strekken zich ook uit
naar alle grote luchthavens van Europa,
met verbindingen over de hele wereld:
Schiphol Amsterdam, Brussel, Frankfurt.

En – steeds belangrijker – ook naar de
regionale luchthavens als Rotterdam en
Eindhoven, die steeds meer aan belang
winnen in de interregionale stroom
van personen en goederen. Vanaf de
diverse vliegvelden is Midden-Brabant
in maximaal een uur (en vaak minder)
bereikbaar.
Doorstroom
Door de unieke ligging concentreert het
spoorweg- en met name het binnenscheepvaartverkeer zich steeds meer
in en via Midden-Brabant. Doorvoer en
overslag staan op een hoog peil, door
een combinatie van ruimte, middelen
en professionele kennis. Met steeds
uitbreidende mogelijkheden. Zo zijn
zelfs plaatsen diep in China, o.a. via
directe treinverbindingen, verbonden
met Midden-Brabant.

“Wij geloven in de kracht van de mensen die in Midden-Brabant aanwezig zijn.”
Logistic Force – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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LOGICAL
BY AIR

LOGICAL
BY ROAD

Eindhoven 35 km
Amsterdam 90 km
Brussel 95 km

Eindhoven 35 km
Rotterdam 50 km
Amsterdam 90 km

LOGICAL
BY RAIL
LOGICAL
BY WATER

Chengdu. 8000 km
Eindhoven 35 km
Amsterdam 90 km

Rotterdam 50 km
Antwerpen 55 km
Hamburg 400 km

“ Onze twee barge terminals (BTT) en onze rail terminal (Railport Brabant) bieden de regio Midden Brabant
optimale mogelijkheden voor goederenvervoer per container. Met dagelijkse afvaarten van en naar de havens
in Rotterdam/Antwerpen en directe treinverbindingen tussen Tilburg en diverse Europese bestemmingen
(en tot diep in China), profieren onze klanten volop van de vele voordelen van een perfecte, multimodaal
ontsloten regio.”
GVT Group of Logistics – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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OPSLAGRUIMTE
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Warehousing
and Fulfilment…
Dat Midden-Brabant het logisch middelpunt is als logistieke vestigingsplaats wordt onderstreept door de aanwezigheid van Europa's meest toonaangevende logistieke dienstverleners.
De juiste goederen, op de juiste tijd,
op de juiste plaats
Logistiek is meer dan transport van de
ene naar de andere plek. Het is een
verzamelterm voor alles wat komt kijken
bij het organiseren, plannen, besturen
en uitvoeren van een stroom aan
goederen vanaf de eerste tot de laatste
fase. Een belangrijke schakel daarbij is
het beheer van het magazijn, de voorraad
en het verzendklaar maken van de klantorders. Deze supply chain activiteiten
worden uiteraard ondersteund door
geavanceerde geïntegreerde logistieke
software systemen.
Logistieke dienstverlening
Door de goede verbindingen met de
aanvoerwegen vanuit de zee- en luchthavens, de mogelijkheid om gebruik te
maken van meerdere modaliteiten en
de goede ontsluiting naar het achterland, is Midden-Brabant een populaire
vestigingsplaats voor toonaangevende
logistieke dienstverleners in de contractlogistiek. Belangrijke aantrekkingskrachten zijn daarbij de aanwezigheid

van inland-containerterminals,voldoende bedrijfsterreinen, een uitstekende
logistieke infrastructuur, korte afstand
tot de logistieke hubs van integrators
en de beperkte kosten en hoge
beschikbaarheid van arbeidskrachten.
3PL service providers
Uitbesteden van de logistieke keten aan
een van de logistieke dienstverleners
in Midden-Brabant, betekent voor
bedrijven dat ze optimaal gebruik kunnen
maken van schaalvoordelen met de
hoogst mogelijke flexibiliteit. Deze
dienstverleners
beheren
complexe
toeleveringsketens en bieden een schat
aan innovatieve diensten met veel
toegevoegde waarde. Ze ondersteunen
groei en spelen in op veranderende marktomgevingen en –invloeden,
die de klant en de dienstverlening
beïnvloeden. Met excellente kennis,
inventiviteit en flexibiliteit ondersteunen
de service providers in Midden-Brabant
bedrijven bij het uitbreiden van hun
activiteiten in Europa.
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Midden - Brabant

Middelpunt met ruimte…
U hoeft zich niet direct in Midden-Brabant te vestigen om toch de vruchten te kunnen
plukken van de ruimte die het logisch middelpunt van de logistieke wereld u biedt: ruimte
om te ondernemen, om goederen op te slaan en om ze snel en effectief door te voeren,
te produceren en te assembleren.
De ruimte is er. In service en dienstverlening. In transport en warehousing
en fulfillment. En op breed opgezette
bedrijventerreinen. Ingebed tussen (logistieke) vestigingen van bedrijven die u
voorgingen en de toegevoegde waarde
van Midden-Brabant al eerder herkenden
en omarmden.
In totaal is voor de logistieke sector in
Midden-Brabant nog ca. 200 ha terrein
beschikbaar. Gekoppeld aan perfecte
infrastructuur en profiterend van professionele kennis en geschoold arbeidsaanbod.
Gunstig belastingklimaat en de laagste
zakelijke kosten in Europa
Het belastingklimaat in Nederland
voldoet aan alle internationale regels
en is aantrekkelijk voor internationale
ondernemingen, omdat zij over winsten
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die in het buitenland worden gemaakt
niet ook nog in Nederland belasting
hoeven te betalen. Ook kan vooraf een
oordeel van de Belastingdienst worden verkregen of bepaalde belastingconstructies zijn toegestaan. Dat is
aantrekkelijk voor bedrijven, omdat zij
daardoor vooraf weten waar ze aan
toe zijn. Wat betreft BTW, kan een vergunning voor BTW-verlegging worden
aangevraagd.
Verder is het niet onbelangrijk om
te melden, dat Nederland in KPMG’s
Competitive Alternatives 2016 in Europa
op de eerste plaats staat (en wereldwijd nummer 3) als vestigingsplaats met
de laagste kosten. In dit tweejaarlijks
onderzoek vergelijkt KPMG de kosten
voor bedrijven in meer dan 100 steden in
10 landen, waaronder Australië, Canada,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Mexico,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de Verenigde Staten. (Bron: KPMG)

Hier is nog ruimte

Volop (nieuwe)
vestigingsmogelijkheden
in Midden-Brabant
Bestaat het? De ideale vestigingsplek voor een bedrijf? Wij denken van wel. En het zal niet
verbazen dat we daarbij nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheden van Midden Brabant.
De uiteindelijke keuze is – uiteraard – afhankelijk van talloze factoren. Maar in Midden-Brabant
zijn veel hindernissen al weggenomen. De voordelen komen hier samen. Op diverse terreinen.
Bij grote en kleine plaatsen. We geven hier een eerste indruk.
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Tilburg

1300 hectare
bedrijfskavels
Tilburg heeft een groot oppervlak aan
bedrijventerreinen, die voldoen aan de
hoogste, logistieke én vestigingseisen.
Op dit moment is ongeveer 1300 hectare
industriële en kantoorruimte in gebruik
en nog 80 hectare beschikbaar. Elk
van de verschillende terreinen met een
eigen karakter; allemaal profiterend van
de uitstekende infrastructuur.
Bedrijventerrein Vossenberg West II
ligt aan de nieuwe ringweg, die Tilburg
verbindt met het (inter)nationale
wegennet. Het is daardoor een ideale
locatie voor transportbedrijven, logistieke
dienstverleners, verladers en distributiecentra die op zoek zijn naar optimale
bereikbaarheid.

De nieuwe BTT containerterminal
aan het Wilhelminakanaal (die vanaf
2016 kan worden gebruikt door Klasse
IV schepen) zorgt voor uitstekende
verbindingen over het water. Vossenberg West II is een uitbreiding van
het bestaande Vossenberg industrieterrein met gemeenschappelijke assetmanagement services en een nadruk
op duurzaam ondernemen.
De gemeente Tilburg ontwikkelt daarnaast extra bedrijventerreinen. Voorbeelden zijn Wijkevoort Business Park
en Zwaluwenbunders. Nieuwe terreinen,
met veel aandacht voor de ruimtelijke
en fysieke mogelijkheden voor bedrijven
met logistieke activiteiten.

“ Met geavanceerde distributiecentra en een dienstenpakket dat de gehele logistieke keten omvat, biedt
Rhenus Logistics de internationale markt een ideale manier aan, om de logistieke voordelen van regio
Midden-Brabant te benutten. Op diverse locaties in Tilburg worden hoogwaardige goederen van met
name klanten uit de medtech, hightech, spares en E-commerce branches opgeslagen, bewerkt en gedistrubueerd, met een focus op value added activiteiten”
Rhenus Contract Logistics - Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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Waalwijk

Ontsloten via
water en weg
De namen zeggen het al, Haven
Zeven en Haven Acht: bij de nieuwste
bedrijventerreinen in Waalwijk ligt
de focus op logistiek. Maar ook op
de
bestaande
bedrijventerreinen
Haven 1 t/m 6 – een aaneengesloten
bedrijventerrein van meer dan 300
hectare – zijn al sinds jaren veel
logistieke bedrijven gevestigd. Op
Haven Zeven en de eerste fase van
Haven Acht is nog slechts 15 hectare
beschikbaar. Bij een concrete vraag naar
een kavelvoor grootschalige logistieke
bedrijven (kavels van meer dan 5 tot wel
20 hectare – of desgewenst nog groter)
kan men op zeer korte termijn (20162017) terecht op de in ontwikkeling
zijnde volgende fase van Haven Acht.
Voor de ontwikkeling van de logistiek
in de regio en de provincie is de
ontwikkeling van Haven Acht, fase 2 van
groot belang. Met een grootte van 190
hectare, biedt het ruime mogelijkheden
voor logistieke bedrijven die ontsloten
willen worden via water en weg.
Zowel gelegen aan de Maas en de

A59 - met de aanleg van een nieuwe
buitenhaven en de modernisering van
de A59 in het verschiet - wordt dit
terrein direct en optimaal ontsloten.
Speciaal voor Haven Acht wordt een
nieuwe randweg aangelegd met een
aansluiting op de nieuw te realiseren
op- en afrit van de A59. Gekoppeld
aan de realisering van de nieuwe
klasse V buitenhaven, die in 2019 in
gebruik wordt genomen, wordt tevens
een bedrijventerrein van 9 hectare
ontwikkeld, exclusief bedoeld voor
watergebonden logistieke bedrijvigheid.
Het terrein gaat beschikken over
een nieuwe containerterminal en
mogelijkheden voor bulkverwerking.
Tevens wordt ook het gebied rondom de
huidige industriehaven herontwikkeld
en kunnen, door een optimale inzet en
clustering van vrijkomende kavels, ook
hier logistieke bedrijven terecht ,die een
grotere kavel zoeken en gebruik willen
maken van het water.
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Segro

“Midden-Brabant
is High quality”
SEGRO - een UK Real Estate Investment Trust (REIT) – koos voor Midden-Brabant, omdat
het de regio ziet als “Dé hotspot van de logistieke industrie in Nederland én het volledige
Europese achterland”.
Als toonaangevende eigenaar, vermogensbeheerder en ontwikkelaar van moderne
warehousing
en
lichte
industriële
activiteiten, is SEGRO steeds op zoek
naar hoogwaardige logistieke terreinen,
diensten en mogelijkheden. De aanwezigheid hiervan in Midden-Brabant is
voor SEGRO een belangrijk gegeven in de
zeer competitieve logistieke markt. Door
de ligging in het hart van de Europese
verbindingslijnen, biedt Midden-Brabant
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de mogelijkheid om optimaal gebruik te
maken van de (inter)nationale infrastructuur, met goede en snelle weg- en railverbindingen en de mogelijkheden van een
groeiende binnenhaven met moderne
faciliteiten voor snelle afhandeling en
doorvoer. Bovendien voeden gerenommeerde plaatselijke onderwijsinstellingen,
zoals Tilburg University, de lokale industrie met goed opgeleide, professionele
medewerkers.

ProDelta…

“Tilburg was een
bewuste keuze”
ProDelta is als ontwikkelaar en belegger actief in logistiek en industrieel vastgoed.
Ook investeert en participeert het bedrijf in innovatieve ondernemingen.
ProDelta bouwde in Tilburg onder meer
een grote logistieke bedrijfsruimte voor
de Amerikaanse dienstverlener XPO
Logistics. Daarbij waren Tilburg – en
Midden Brabant als geheel - een
bewuste keuze. Een van de voornaamste
redenen was dat Tilburg als ‘achterlandlocatie’ een bijzonder goede
havenverbinding heeft. Afgezet tegen
het feit dat voor vervoer van goederen
steeds meer modaliteiten moeten
worden ingezet, was dit een belangrijk
argument. Daarnaast hebben Tilburg

en Midden-Brabant ook voldoende
arbeidspotentieel, is er genoeg kritische
massa en is de overheid heel actief.
Verder is de infrastructuur ideaal en
de communicatie is op alle ambtelijke
niveaus goed. Met name ook dat laatste
is voor ProDelta een voorname reden
om zich hier met potentiële partijen
melden: “Er wordt alles aan gedaan om
die partijen over de streep te trekken.
En er wordt ook een doelgericht
herstructureringsbeleid voor bedrijventerreinen gevoerd.”
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De mens centraal
Werk
Midden-Brabant beschikt over de
ideale voedingsbodem voor groei en
bloei van logistieke ondernemingen en
ondernemingen die afhankelijk zijn van
logistiek, zoals verladers als Samsung,
Nokia en Tesla, maar ook adviesbedrijven
en it-gerichte bedrijven binnen het
supply chain management.
Naast de verbindingen, heeft dat alles te
maken met de bewoners. Zij beschikken
over een sterke logistieke ‘mentaliteit’
en deskundigheid. Exponent van
jarenlange ervaring, gevoed door de
vestiging van zowel transport- als logistieke bedrijven.
Deze arbeidsmarkt kenmerkt zich
door een zeer gevarieerd aanbod, van
hoger management tot gekwalificeerd

personeel voor de werkvloer. Ieder met
z’n eigen kwaliteiten: de handen en
hersens van het logisch middelpunt.
Binnen deze actieve arbeidsmarkt
spannen zowel de uitzendbranche
als overheden zich dagelijks in om de
(logistieke)
bedrijven
in
MiddenBrabant te voorzien van gemotiveerd
en gekwalificeerd personeel.
Scholing
Een constante toestroom van werkkrachten met goede kennis en vaardigheden is gegarandeerd door het grote
aanbod kennis- en onderwijsinstellingen
op alle niveaus, die plaats bieden aan
meer dan 30.000 (internationale) studenten in de meest uiteenlopende disciplines.

“ Wij dragen de samenwerking met het bedrijfsleven een warm hart toe! Daarvoor overleggen we structureel
met het regionale bedrijfsleven in de zogenaamde ROBO’s: Regionaal Overleg Bedrijfsleven Onderwijs.
Ook voor de logistiek voeren we dat overleg en dat geeft mooie, korte lijntjes tussen beroepsonderwijs en
bedrijfsleven. Voor onze studenten en voor de bedrijven is het immers van groot belang dat wij tijdig en
adequaat inspelen op ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt: kwalitatief én kwantitatief. Logistiek
is niet alleen voor de regio, maar ook voor ons als beroepsonderwijs, speerpunt! Wij verzorgen logistieke
opleidingen in voltijd en deeltijd, op vmbo- en mbo-niveau. Met naadloze doorstroommogelijkheden naar
het hbo!”
Onderwijsgroep Tilburg – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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Logistieke opleidingen
TIU

ROC

LOGISTIEK MANAGEMENT

MANAGER TRANSPORT
& LOGISTIEK
LOGISTIEK TEAMLEIDER
LOGISTIEK SUPERVISOR
PLANNER WEGTRANSPORT

AVANS
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

LOGISTIEK MEDEWERKER
CHAUFFEUR GOEDEREN
VERVOER

NHTV
LOGISTICS ENGINEERING
LOGISTIEK & ECONOMIE

Gevarieerd
Tilburg University leidt internationale studenten op in economie, recht en sociale
wetenschappen. Bijzonder interessante
tak daarbinnen vormt de masteropleiding Supply Chain Management.
Verder studeren jaarlijks aan de vele
instellingen voor (hoger) beroepsonderwijs vakmensen af in verschillende
vakgebieden als techniek en economie,
maar ook communicatie, international
business en e-marketing. Bijzondere
exponent hiervan is de 3-jarige mboopleiding Manager Transport en Logistiek van ROC Tilburg. Een unieke
opleiding, met veel aandacht voor de
praktijk.

Internationaal
De logistieke functie van MiddenBrabant verhoudt zich niet tot grenzen.
Met de wereld als markt en thuishaven, is de focus internationaal
gericht. Tweetalig onderwijs werkt
naar twee kanten: als venster op de
wereld voor de inwoners van MiddenBrabant en als warm welkom voor
iedereen die zich hier vestigt.

“ Voordat je je als bedrijf ergens vestigt, kijk je rond en probeer je de sfeer te proeven. In Midden-Brabant
voelde dat meteen goed. En daarin zijn we alleen maar bevestigd: Capi is een ‘Midden-Brabants wereldbedrijf’ geworden.”
Capi Europe – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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Aantal
bedrijven

1911

651

Aantal
werknemers

12.179

12.252

1911 651

12.179 12.252

Totaal: 2.562

Totaal: 24.431

Indirect Direct
(groothandel) (vervoer en opslag /
informatie en
communicatie)

7,7% = 8%

% van de economie van Midden-Brabant

Indirect Direct
(groothandel) (vervoer en opslag /
informatie en
communicatie)

12.9% = 13%
% van de arbeid (of arbeidsmarkt)
in Midden-Brabant zijn.

“ vanHaren kent haar oorsprong in Waalwijk en is hier sinds 1929 gevestigd. Waalwijk is het "schoenenhart"
van Nederland en voor vanHaren is Midden-Brabant, sinds de oprichting in 1929, haar thuis.”
vanHaren – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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Economisch hart

Dat klopt voor velen
Midden-Brabant ademt in alles logistieke bedrijvigheid uit. Zonder overdrijven kunnen we
stellen dat de vele bedrijven die – direct of indirect – actief zijn in transport en logistiek de
basis vormen onder de plaatselijke economie.
In totaal zijn op dit moment meer dan
650 bedrijven actief in Midden-Brabant,
met een rechtstreekse relatie tot de
logistiek. Zij bieden werk aan meer dan
12.000 werknemers.
Die sterke positie van de logistieke sector
binnen de regio laat zich ook aflezen uit
de cijfers voor (in)direct aan de logistiek
gelieerde bedrijven, zoals toeleveranciers,
verpakkingsindustrie, etc.: bijna 2000
ondernemingen, met in totaal eveneens
12.000 werknemers.
Door de jaren heen heeft de logistiek
zich geworteld als essentieel onderdeel
van het ‘economisch DNA’ van de regio.
Vanuit historisch perspectief is dit DNA

sterk beïnvloed door de oorspronkelijke
maakindustrie: “Het zit in onze genen
om te creëren”. In de loop van de tijd
heeft dit echter een transformatie doorgemaakt van traditionele bedrijvigheid (o.a. textiel- en leerindustrie)
naar moderne en high tech industrie.
Deze brede mix van industriële en
logistieke activiteiten wordt gestimuleerd en gedragen door de unieke
samenwerking in de regio tussen
ondernemingen, onderwijs en overheid binnen Midpoint Brabant. Samen
werken we aan het versterken van het
economische fundament onder de regio.

“ In 1978 is Mandemakers Keukens als kleine eenmanszaak gestart in Kaatsheuvel, de woonplaats van de
oprichter Ben Mandemakers. In de daaropvolgende jaren is het bedrijf snel uitgebreid en uitgegroeid tot
succesvol keukens, meubelen en sanitair bedrijf: De Mandemakers Groep (DMG). Ondertussen zijn er 3
hoofdkantoren, allen gevestigd in Waalwijk en allen met een groot logistiek centrum. Met meer dan 900
medewerkers in de logistiek! Als echt familiebedrijf is DMG dicht bij de roots in het mooie Brabant gebleven.”
De Mandemakers Groep – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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Werken…

in het
middelpunt
De logistieke wereld is oneindig. In mogelijkheden, technieken, behoeften en mensen. In
Midden-Brabant is dit jaren geleden al onderkend. Om daar optimaal gebruik van te kunnen
maken, hebben ondernemers, overheid en onderwijs zich georganiseerd in Stichting Logistiek
Midden-Brabant. Voornaamste doel: de logistieke activiteiten in de regio te versterken,
te behouden en klaar te maken voor de toekomst.
Deze combinatie van partijen houdt
continu de vinger aan de pols – blijft
signaleren, opleiden en ontwikkelen.
Gericht op één gezamenlijk doel: het
bieden van het allerbeste (logistieke)
vestigingsklimaat. Voor iedereen.

“ Claassen Logistics (230 medewerkers, 45.000m2 warehouses, 110 vrachtwagens) is al sinds 1850 gevestigd
in Tilburg. Tilburg is de perfecte centrale locatie voor de 24-uurs distributie in de Benelux. Tilburg is ook
een ideale en snel bereikbare Hub locatie voor wegvervoer naar Europese bestemmingen. Het ondernemen
in deze regio wordt eenvoudiger gemaakt door de korte lijntjes en het meedenken van de lokale overheden
en onderwijsinstellingen. Wij ervaren dat de inwoners van deze regio, meer dan elders, dienstverlening in
het bloed hebben zitten. De aanwezigheid van zowel multinationals als zeer veel MKB bedrijven maken de
bedrijvigheid zeer levendig. Dit, samen met de aanwezigheid van ruimte en ontsluitingen, zorgen voor een
prima logistiek klimaat. Wij verwachten hier nog vele jaren groei te kunnen maken.”
Claassen Logistics - Florent Claassen - Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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Het ‘menselijk goud’
van Midden-Brabant
Binnen Midden-Brabant vindt u een groot aantal potentiële werknemers met ervaring in de
logistieke sector. De brede, gevarieerde arbeidsmarkt varieert van arbeidskrachten zonder
diploma, tot mensen met universitaire opleiding.
De gevestigde ‘roots’ van Midden-Brabant
in de logistieke sector heeft de voorbije
jaren geleid tot het opzetten van diverse
opleidingen en programma’s, met als
doel om zowel het kwalitatieve als het
kwantitatieve aspect van de arbeidsmarkt
te vergroten. Ervaring in de logistieke
sector en de daaraan verbonden specifieke
vaardigheden, zijn kenmerkend voor het
‘menselijk kapitaal’ in Midden-Brabant.
Het biedt u alle gelegenheid om te putten
uit een kostbare bron, om in al uw
personeelsbehoeften te voorzien.
Daarin laten wij u overigens niet alleen
staan. Diverse (overheids)organisaties
bieden u (personeels)oplossingen op
maat. Wijzen u de weg op de arbeidsmarkt en brengen u in contact met
geschikte kandidaten.
Een van de instrumenten hiervoor is
WerkgeversServicepunt (WSP) Werkhart. Deze samenwerking tussen UWV,
gemeenten en SW-bedrijven in de
arbeidsmarktregio Midden-Brabant is

hét aanspreekpunt voor werkgevers. Het
WSP ondersteunt bedrijven, door snel,
deskundig en kosteloos advies op het
gebied van personeelszaken en de bijbehorende wet- en regelgeving. Ook een
bedrijf als Baanbrekers (een geïntegreerd
bedrijf voor werkvoorziening en sociale
dienst) levert diensten op maat.
Om steeds de hoogste kwaliteit te kunnen
bieden, wordt blijvend aandacht besteed
aan het up-to-date houden van de noodzakelijke, specifieke kennis en kunde.
Hierdoor zorgen we ervoor, dat de competentie van de mensen, die werkzaam
zijn binnen de diverse sectoren in MiddenBrabant, wordt behouden en – zo mogelijk
– uitgebreid met de nieuwste kennis en
vaardigheden.
Verder wordt in Midden-Brabant continu
gewerkt aan uitbreiding en vervolmaking
van het ‘onderwijs’ op diverse niveaus.
Om ook in de toekomst een kwalitatieve
aanwas van geschikte arbeidskrachten te
kunnen garanderen.

“ Waar beter dan in het hart van de logistieke hotspot Tilburg-Waalwijk kan TA Nederland haar logistieke
trainingen en transportopleidingen verzorgen! Daarnaast zijn vanuit Midden-Brabant alle locaties in
Nederland makkelijk bereikbaar.”
TA Nederland – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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Werken…

Vanuit het middelpunt
Voorop lopen in het creëren van logistieke mogelijkheden en kansen vraagt om visie en mentaliteit. De daadkracht om te verbinden en – steeds opnieuw – te vernieuwen. Door die visie is
Midden-Brabant uitgegroeid tot logistieke topregio in Nederland en Europa. Een positie, even
waardevol als begerenswaardig. We hebben vele jaren geknokt om die spilfunctie te bereiken…
En we zullen ons ook in de toekomst inzetten om te blijven groeien.
Behouden en uitbreiden van de logistieke
positie als het logisch middelpunt is het
streven van de organisatie Logistiek
Midden-Brabant. Steeds gericht op de
volgende doelstellingen:
 Behouden en ontwikkelen van het
logistieke arbeidskapitaal
 Initiëren en stimuleren van
innovatieve logistieke ideeën
 Versterken van het logistieke imago
van de totale regio en sector
Binnen Logistiek Midden-Brabant werken
ondernemers samen met vertegenwoordigers van onderwijs en overheid om
concrete resultaten voor effectieve groei
van de logistieke sector te bewerkstelligen.

Spil in deze activiteiten is het Midpoint
Huis van de Logistiek. Opgezet om
Midden-Brabant als logistieke hotspot
kracht bij te zetten, maar vooral om logistieke bedrijven en opleidingen van dienst
te zijn.
Logistiek Midden-Brabant stimuleert,
coördineert en faciliteert, waarbij het
Midpoint Huis van de Logistiek een ‘huiskamer’ biedt voor logistieke bedrijven,
professionals en opleidingen. Door middel
van projecten, initiatieven, ontmoetingen
en bijeenkomsten worden alle partijen
in het logistieke werkveld bij elkaar
gebracht. Ondernemers en financieel
directeuren, maar ook bijvoorbeeld IT-ers
kunnen met hun logistiek gerelateerde
vraagstukken terecht in het Huis van de
Logistiek, voor antwoorden en inspiratie.

“ Het Huis van de Logistiek is voor ons dé plek, waar vraag en aanbod van logistieke kennis, kunde en
ervaring samenkomen; waar ambities worden gedeeld, inspiratie wordt opgedaan en gezamenlijk
slimme oplossingen worden bedacht. Een ontmoetingsplek voor alle partijen die er samen voor zorgen,
dat Midden-Brabant een logistieke topregio is… en blijft.”
Logistore – ‘Bewoner’ Huis van de Logistiek
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Léven

In het
middelpunt
Midden-Brabant is een bijzonder gebied. Niet één stad, maar een combinatie van stad en
ruimte. Een samenballing van stedelijke activiteit, cultuur en vermaak, gecombineerd met
landelijke rust en ruimte. Met internationale allure. Waar wonen, leven en werken een extra
dimensie krijgen.
Daarin heeft Midden-Brabant een grote
ontwikkeling doorgemaakt. Door te
kijken waar onze grote kracht ligt, wat
de mogelijkheden zijn. En door die te
omarmen en te ontwikkelen. Tot wat
we nu zijn: een regio, waar kennis,
ondernemerschap,
creativiteit
en
samenwerking een hoofdrol spelen.

Een plek, centraal aan de poorten van
Europa, waar ‘maken en doen’ elkaar
ontmoeten. Vol actie en open voor
nieuwe initiatieven.

“ Wij zien het Huis van de Logistiek als een fysieke ontmoetingsplaats voor ondernemers, overheid en
opleiders. Waar we van elkaar kunnen leren en kennis kunnen delen. En die kennis zetten we weer om
in concrete (innovatieve) acties, die een actieve bijdrage leveren aan het bereiken van de Logistieke
doelstellingen in Midden-Brabant.”
B-Talented – ‘Bewoner’ Huis van de Logistiek
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Midpoint Brabant

Social innovation
als drijvende kracht
Binnen Midden-Brabant is Midpoint Brabant het belangrijkste regionaal economisch
samenwerkingsprogramma. Speerpunten van het programma zijn: Leisure, Logistiek,
Smart Industry en Care.
Binnen Midpoint Brabant werken
overheid,
ondernemers,
onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en burgers samen aan regionale
ontwikkeling. Als steeds terugkerende
thema’s staan verduurzaming en
arbeidsmarktontwikkeling hoog op
de agenda. Leidend principe daarbij is

‘Social Innovation’, dat wordt toegepast
als dé drijvende kracht voor nieuwe
samenwerkingsverbanden en verdienmodellen. Midpoint Brabant loopt hiermee voorop in Europa.

“ Vanuit Midden-Brabant kunnen we zeer efficiënt opereren als een EDC voor onze internationale relaties.
Naast goede inbound mogelijkheden zijn ook de outbound mogelijkheden optimaal waarbij naast de Benelux
ook de rest van Europa goed te bereiken is in tijd en geld. Een uitstekende lokale vijver van logistieke medewerkers op niveau complementeert elke EDC oplossing in Midden-Brabant”
Versteijnen Logistics – Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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Het échte leven!
Midden-Brabant is een gebied met bijzondere aspecten. Tijdens een autorit van 10 minuten
verandert het landschap voortdurend: stedelijk, industrieel, landelijk, bossen, water. Een
prachtige omgeving om wonen en werken te combineren. Met natuur, historie, recreatie,
sport en cultuur.

Midden-Brabant breekt een lans voor
‘groen’. Bewoners, ondernemers en
andere partijen werken aan duurzaam
heidsambities op het gebied van energie,
mobiliteit, klimaat, natuur, biodiversiteit
en luchtkwaliteit. Nieuwe initiatieven
krijgen daarbij alle ruimte en worden
ondersteund door de overheid.

Het leven bruist in Midden-Brabant. In
’s werelds meest bekroonde attractiepark De Efteling, in de binnensteden
van Tilburg en Waalwijk, in rustieke
vestingstadjes en jachthavens aan de
Maas, maar ook in de poptempel 013,
op sportvelden (in 2016 werd Tilburg
uitgeroepen tot European City of Sport)
en in één van de mooiste natuurgebieden van Nederland: de Drunense
Duinen. Samen goed voor jaarlijks
meer dan 10 miljoen bezoekers! En dat
worden er in de toekomst vast en zeker
alleen nog maar meer (naar verwachting
zelfs het dubbele aantal).

“ Onze Europese hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg, Nederland. Met buurlanden als België en Duitsland
en verderop Frankrijk, zijn de afstanden kort en maken het grootste deel uit van onze geografische ligging.
“Hard werken en hartelijk leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Midden-Brabant ‘kom je
thuis’. Je voelt je welkom. Om te werken, te wonen, te leven. En dat vormt juist de basis voor geslaagd
ondernemen voor ons als internationaal bedrijf.”
Iris Ohyama Europe B.V. - Helga Meijer - Ambassadeur Logistiek Midden-Brabant
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U bent voor ons het middelpunt

Samen verder…

In dit boek stelden we Midden-Brabant aan u voor. Logistiek Midden-Brabant. Het logisch
middelpunt voor elk bedrijf, dat de weg van en naar de Europese markt zoekt en deze
succesvol wil bewandelen.
We lieten u trots zien wie we zijn en
wat we te bieden hebben. Trots. Met
onze visie op logistiek en ondernemerschap. We weten wat we willen. Maar
we luisteren met evenveel plezier naar
de plannen van anderen. Die geven
vaak een frisse kijk op zaken, verbreden
perspectieven en scheppen nieuwe
mogelijkheden.
Die manier van samenwerken, met
wederzijds respect en continue intentie
om samen de beste resultaten te
bereiken, heeft al geleid tot diverse
projecten. Nationaal en internationaal.

Contact
Logistiek Midden Brabant
Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg
info@logistiekmiddenbrabant.nl
www.logistiekmiddenbrabant.nl
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Samenwerking met regionaal gerichte
MKB-ondernemingen, maar ook met
bedrijven van wereldniveau. Allemaal
welkom! In Midden-Brabant.
Deze successen én nieuwe, perspectiefrijke initiatieven zijn voor ons een
uitdaging. Daarvoor werken we graag
met u samen. Via korte lijnen en
persoonlijke contacten. En daarvoor
nodigen wij u ook uit. Kom kijken in
Midden-Brabant. Ervaar Het Logisch
Middelpunt.

Gevestigd in Midden-Brabant.

