
  

 

 

Gratis en vrijblijvend advies van een creatieve ondernemer 

Bent u op zoek naar een oplossing voor een bedrijfsprobleem of wilt u dat iemand met een andere 

bril naar uw onderneming/product kijkt? Dan kunnen de ondernemers uit het Tilburgse 

Veemarktkwartier (VMK) uitkomst bieden. Creatieve ondernemers met specialisaties op het gebied 

van onder andere nieuwe media zijn de drijvende kracht achter het Veemarktkwartier. Om deze 

kracht zichtbaar te maken en aan te bieden aan anderen is het project  ‘Mobile Unit’ gestart.  

Wat is de Mobile Unit?                                                                                                                                           

De Mobile Unit is een reizende unit die bestaat uit een groep 

ondernemers uit het Veemarktkwartier. Zij gaan op reis langs 

ondernemers die behoefte hebben aan advies voor de 

ontwikkeling van hun producten en diensten. Ter plaatse ontpopt 

de unit zich tot een futuristische kubus waarin de VMK-

ondernemers  gedurende het verblijf hun creativiteit, digitale 

vaardigheden en kunde kosteloos aanbieden. De Mobile Unit is 

dus in het leven geroepen om u als ondernemer te inspireren, te adviseren en uw bedrijf een stapje 

verder te helpen! Het aanbieden van een gratis consult is mogelijk omdat het project gesubsidieerd 

wordt door de Europese Unie, gemeente Tilburg en Midpoint Brabant. 

Welke vraag kan ik bij de Mobile Unit neerleggen?                                                                                            

De ondernemers uit het Veemarktkwartier beheersen een breed scala aan expertise, kennis en 

kunde. In de Mobile Unit werken deze ondernemers samen aan uw vraag. Uw bedrijfsvraag mag 

zowel een operationeel karakter als van strategische aard zijn. Hieronder vind u aan aantal 

voorbeelden van bedrijfsvragen behandeld kunnen worden.  Deze vragen zijn slechts voorbeelden en 

bedoeld om u op weg te helpen met het formuleren van uw bedrijfsvraag.   

- Ik wil op een originele en pakkende manier nieuwe 

klanten benaderen. Wat zijn de mogelijkheden? 

- Hoe kan ik op een effectieve manier twitter, linked in, 

facebook en alle andere social media gebruiken?  

- Hoe kan ik met nieuwe technologie mijn netwerk, 

bijvoorbeeld klanten en leveranciers, goed 

onderhouden? 

- Ik wil communicatie in mijn bedrijf verbeteren, op welke 

manier kan dat? 

- Ik wil een krachtige bedrijfsfilm voor op internet. Hoe moet dat? 

- Ik wil een verrassende stand hebben bij een volgende bedrijfsbeurs. Hoe pak ik dat aan? 

- Ik wil mijn bedrijf op een nieuwe, frisse manier in de markt zetten. Hoe moet dat? 

- Wat zijn eigenlijk qr-codes en hoe kan ik die inzetten voor mijn bedrijf?  

- Ik heb een nieuwe bedrijfslogo en huisstijl nodig. Ideeën? 



  

 

 

- Ik wil een bijzonder/ apart personeelsfeest of B2B event organiseren, help me. 

- Ik wil een radio jingle of TV commercial of internet game laten maken. Vertel me hoe. 

- Ik wil animaties en illustraties die ik in mijn bedrijfscommunicatie kan gebruiken.  

- Ik wil nieuwe technologie onderdeel zijn van mijn product. 

 

Uw bedrijfsvraag staat centraal. Wij zorgen ervoor dat uw vraag terechtkomt bij de juiste 

ondernemers met de geschikte kennis. Vervolgens wordt er op afspraak een meeting gepland in de 

Mobile Unit om de eerste ideeën te bespreken. Vervolgens wordt kosteloos en vrijblijvend een 

voorstel aangereikt. Geen offerte dus, maar een advies.  

Over welke expertises gaat het? 

Om u met uw bedrijfsvraag op weg te helpen, liggen de volgende expertiseterreinen tot uw 

beschikking:  

 

Animatie, architectuur, augmented reality en Layar (browser voor mobile phones), belevenis routes, 

conceptontwikkeling, communicatie media (hard copy of digitaal), beeldende kunst, documentaires, 

exhibition design, interactieve objecten en meubelen, funding, 

games, geluidstechniek, grafisch ontwerp, film, fotografie, 

illustraties, interieur ontwerp,  jongeren communicatie, 

kunsteducatie, lichttechniek, marktonderzoek, muziek, 

museale inrichting, nieuwe media, nieuwe 

presentatietechnieken (op glas beamen, 360 graden fotografie 

and film, geluidsdouches), podiumkunst, product creatie 

(prototypes maken of bouwen), projectmanagement, 

projectontwikkeling, projectorganisatie, reclame, QR-codes, 

tekstschrijvers, social media, sociale innovatie, 

stedenbouw,strategische communicatie, 

softwareontwikkeling, video mapping, video editing, web design, webbouw, webfilms, zintuiglijk 

ontwerp en 3D animatie. 

Wanneer?                                                                                                                                                               

Op maandag 16 en dinsdag 17 mei kunnen vragen in de Mobile Unit behandeld worden. De Mobile is 

dan gestationeerd in de Interpolistuin in het Veemarktkwartier.  Voor deze dagen is Studio VMK op 

zoek naar ondernemers of bedrijven die interesse hebben in een adviesgesprek.  

Meedoen?                                                                                                                                                             

Hebt u interesse om deel te nemen, vul dan het bijgevoegde intakeformulier in en mail het naar 

onderstaand mail adres. Op deze manier kunnen wij zorgen voor een goede match, een 

voorbereiding op de vraag, het consult in de mobile unit en een terugkoppelmoment inplannen. Dit 

terugkoppelmoment is bij voorkeur de dag na het consult. Echter, indien het u beter uitkomt, 

plannen we het terugkoppelmoment op een ander moment in. U kunt uw vraag indienen tot 11 mei. 

Het aantal bedrijfsvragen dat behandeld kan worden in de Unit is beperkt, haast u want vol is vol. 

Zijn er nog vragen over het project, neem dan contact op met Rene van der Zande van Studio VMK. 



  

 

 

Contactgegevens: 

Studio VMK 

Dunantstraat 1, 5051 KC  Tilburg 

Postbus 9288 – 5000 HG  Tilburg 

www.veemarktkwartier.nl/mobileunit 

 

Contactpersoon: 

Rene van der Zande: r.vanderzande@veemarktkwartier.nl, tel: 06-17742054. 

 

Bijlage: intakeformulier 


