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MIDDEN-BRABANT PAKT JE IN!

DE GENOMINEERDEN
Deze Tilburgse bedrijven zijn genomineerd voor de BORT-prijs 2021.

CoreDux levert gas- en vloeistofsystemen aan machinefabrikanten in
de hightech-, schone energie- en luchtvaartindustrie. Het bedrijf startte
onder een andere naam in Tilburg in 1972 als leverancier van (onderdelen
van) stadsverwarming. Daarna werd er vooral geleverd aan de olie- en
gasindustrie, maar CoreDux helpt de klanten nu de overstap te maken naar
waterstof. Dat doet men succesvol: het bedrijf maakt een sterke groei door.
Sinds kort is CoreDux gevestigd op T58. Het bedrijf profileert zich sterk als
toeleverancier van grote spelers in de hightech.

Taxi Korthout is het grootste taxibedrijf in Midden-Brabant, met inmiddels
400 werknemers en 250 voertuigen. De coronacrisis vormde een uitdaging
waar het bedrijf zich goed doorheen sloeg door het roer tijdig om te
gooien. Bert Korthout is al 35 jaar de drijvende kracht achter het bedrijf.
Opvallend zijn de communicatie (beste TV-commercial bij Omroep Brabant in
2020), UV-C licht voor een veilige werkomgeving, vervoer op maat van diverse
doelgroepen in onze samenleving, een bijzonder sociaal personeelsbeleid,
maar ook een ‘groen’ wagenpark.

Dit bedrijf heeft zijn roots in Moergestel, maar is al snel verder gegaan op
bedrijventerrein Loven in Tilburg – actief op het gebied van machinebouw/
produceren van containers. Dat zorgt al jaren voor een stabiele ontwikkeling,
maar sinds kort timmert het bedrijf met veel succes aan de weg met
een eigen product: een gebruikte container die is omgebouwd tot een
‘tiny house’. CUBE2Live: creators for the new way of living is daarbij het
motto. Inmiddels worden er woningen in heel Europa, maar ook daarbuiten,
geplaatst, sinds kort ook in het hogere segment.
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LIVE UITGEZONDEN VANUIT DE STUDIO
VAN 16.00 TOT 17.00 UUR

Beste ondernemer,
Met genoegen nodigen wij u uit voor de livestream van de nieuwjaarsbijeenkomst van BORT en VNO-NCW Midden-Brabant. Zodra de omstandigheden het toelaten, organiseren we alsnog een netwerkborrel.
Op 5 januari is het thema Midden-Brabant pakt je in. Hoe doet MiddenBrabant dat precies en wat is de duurzame meerwaarde die deze regio
creëert? Tijdens deze online bijeenkomst gaat onze gastspreker Otto Raspe
in op de economische perspectieven voor Midden-Brabant. Otto is Hoofd
RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap en heeft
meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar sectorale,
regionale en stedelijke ontwikkelingen, de impact van ruimtelijke investeringen
en economische benchmarks in een breed welvaartsperspectief.
En, de BORT-prijs 2021 wordt uitgereikt. CoreDux Netherlands, Taxi Korthout
Midden-Brabant en Moergestel BV zijn genomineerd en presenteren zich
tijdens de livestream. Het zijn eigenlijk alle 3 al winnaars, maar wie gaat er uiteindelijk met de begeerde BORT-prijs naar huis? Juryvoorzitter Bas van der Pol
(wethouder Economie gemeente Tilburg) deelt het juryrapport met u en maakt
de winnaar bekend.
Vanwege de RIVM-maatregelen is er een beperkt aantal fysieke plaatsen
beschikbaar. Daardoor zijn er slechts enkele afgevaardigden in de studio
aanwezig. Het aantal aanmeldingen om de livestream te volgen is uiteraard
onbeperkt. We hopen dat u met ons het jaar start op 5 januari! U kunt
de uitzending live volgen via https://vimeo.com/event/1637380/9c1cb0876c
U hoeft zich vooraf niet aan te melden. Kijkt u samen met uw collega’s mee?
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