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Het afgelopen jaar is BrabantKennis 
op zoek gegaan naar de Kiemen van 
het Nieuwste Brabant. Tien trends en 
ontwikkelingen die ons laten proeven 
van Het Nieuwste Brabant van de 
toekomst. Op vrijdag 5 juni vond in De 
Gruyter Fabriek in ’s-Hertogenbosch 
de bijeenkomst over deze ‘Kiemen’ 
plaats. Bestuurders, ondernemers en 
innovators gingen tijdens een informele 
huiskamersessie met elkaar in dialoog: 
hoe kunnen we het nieuwste Brabant 
samen vormgeven? 

De Gruyter Fabriek, net buiten het 
centrum van ’s-Hertogenbosch, vormt 
op deze zonovergoten middag in juni het 
perfecte decor voor de bijeenkomst. Als 
oud gebouw met een nieuwe bestemming 
laat De Gruyter op een goede manier zien 
waar het in de kiemen om draait. Door 
een bijzondere samenwerking tussen 
de gemeente, een architectenbureau en 
de provincie herbergt het voormalige 
kruideniersconcern sinds vandaag de dag 
tientallen creatieve bedrijven en zzp’ers. 
Iets wat men tien jaar geleden niet voor 
mogelijk had gehouden. De kwaliteit van 
het gebouw te slecht en de locatie niet 
top? Maar in het nieuwste Brabant lukt het 
wel! Doordat steeds meer mensen inzien 
dat we zuinig moeten zijn op onze ruimte 
en ons erfgoed. Doordat we ons op een 
andere manier organiseren en verbinden. 
Vanuit de overtuiging dat het anders kan 
en moet, zijn overal in Brabant creatieve 
burgers, boeren, ondernemers bezig met 
het vormgeven van hún nieuwste Brabant. 
Een aantal van deze verhalen vinden we 
terug in tien boekjes: de tien kiemen. 
Vandaag praten we verder. Wat betekent 
deze ‘beweging van onderop’ nu eigenlijk? 
Wat kunnen politiek en bestuur leren van 
maatschappelijke initiatieven? 

VincentvanRijsewijk @VvanRijsewijk Nieuw coalitie akkoord biedt hoop voor koplopers aldus innovator @KoeienRob @BrabantKennis #10Kiemen

Geert Mennen @geert_m 

Mooie middag #10Kiemen van @

BrabantKennis. ‘Het broeit’ letterlijk en 

figuurlijk in Brabant.



De brasserie van De Gruyter Fabriek 
stroomt langzaam maar zeker vol. Onder 
de aanwezigen zijn de hoofdolspelers uit 
de tien kiemen, de commissaris van de 
Koning, statenleden, een gedeputeerde, 
geïnteresseerde burgers en ondernemers. 
Bezoekers nemen plaats aan lange tafels, 
tegenover elkaar. Tussen hen in een groot 
wit vel papier.

Brabant verandert
Commissaris van de Koning Wim van 
de Donk introduceerde in 2014 het 
ambitieuze toekomstproject Het Nieuwste 
Brabant. “Brabant is op weg naar een 
nieuwe fase in haar ontwikkeling”, zegt 
hij. “En dat klopt”, stelt Joks Janssen 
(directeur BrabantKennis) tijdens de 
opening van de bijeenkomst. “Er verandert 
veel op het gebied van onder andere 
economie, klimaat en voedsel. Ook in 

Joks Janssen @JoksJanssen 

Experimenteren is eerst doen, 

daarna sorry zeggen #Kiemen



Brabant. Geholpen door technologische 
ontwikkelingen ondernemen we anders, 
organiseren we ons anders. Een aantal 
Brabanders loopt hierin voorop. Vanuit de 
gedachte dat het duurzamer en socialer 
kan en moet, ondernemen ze zelf actie 
en nemen de regie over bijvoorbeeld 
hun eigen energievoorziening of zorg. 
Met compleet nieuwe vormen van 
samenwerking als resultaat. Social 
media en trends als crowdfunding maken 
het bovendien een stuk makkelijker, 
goedkoper en leuker om een initiatief 
van de grond te krijgen. Tien van deze 
initiatieven staan centraal in de 10 Kiemen 
van Het Nieuwste Brabant. 

Wat kunnen politiek en bestuur doen 
om deze initiatieven van onderop te 
versterken? Of is hulp van de overheid in 
sommige gevallen helemaal niet nodig? 
Dagvoorzitter Carla van Loon peilt de 
meningen in de zaal.

Samen optrekken
Veel mensen zijn gekomen om hun ideeën 
‘zelfregulerende’ samenleving te testen. 
Is het mogelijk, samenwerken zonder 

BrabantKennis @BrabantKennis 

We hebben de kennis in huis en de technieken. 

Maar gaan we die ook gebruiken voor een 

nieuwe economie?, vraagt @marjanminnesma 

#kiemen

Heidi Buijtels @HeidiBuijtels Het gaat om anders organiseren en samen-werken. Weg naar een nieuwe economie vereist een integrale blik en werken. #kiemen @BrabantKennis



overheid of bemoeienis van buitenaf? Ad 
Vlems, van Ecodorp Boekel is het hier 
gedeeltelijk mee eens. Ecodorp Boekel 
is een duurzaam, toekomstig ‘dorp’ 
aan de rand van Boekel. Doordat het 
volledig zelfvoorzienend is, draagt het 
oplossingen aan voor klimaatverandering, 
milieuvervuiling en uitputting van 
hulpbronnen. “Ik ben het dorp gestart 
vanuit een idealistische gedachte”, vertelt 
Ad Vlems. “Ik wilde een betere wereld 
voor mijn zoon. Inmiddels hebben anderen 
zich bij ons aangesloten en toont zelfs 
Den Haag interesse in onze resultaten. 
Dat laat zien dat de overheid snapt dat het 
anders moet en haar kennis ‘ophaalt’ in de 
maatschappij, een goede ontwikkeling.” 
Jeroen van de Ven, architect en 
stedenbouwkundige en onder 
andere verantwoordelijk voor de 
herbestemming van De Gruyter 
Fabriek: “Tijdens de verbouwing 
van De Gruyter merkte ik dat 

Harald Zegers @HaraldZegers “Als we accountants laten innoveren, gaat er nooit wat gebeuren.” - Wim van de Donk #10kiemen @BrabantKennis

VincentvanRijsewijk @VvanRijsewijk CvdK Wim Vd Donk warm pleitbezorger van #duurzamer en bruisender #Brabant @BrabantKennis #10kiemen 

Agri meets Design @AgrimeetsDesign

 Mooi pleidooi @KoeienRob voor innovatie 

#agmd bij #10Kiemen @BrabantKennis



het bestuur meer en meer snapt wat de 
eindgebruiker wil. Niet per se opnieuw 
bouwen, maar herbestemmen. In die zin is 
de provincie ten gunste veranderd.”

Als we maar willen
Op een duurzame manier een nieuwe 
bestemming vinden voor een oud gebouw. 
Het klinkt de eerste spreker als muziek in 
de oren. Marjan Minnesma is directeur van 
Stichting Urgenda en onder andere oud-
directeur bij Greenpeace. Een duurzamere 
samenleving staat centraal in het leven 
en werk van Marjan. Vanuit Stichting 
Urgenda is zij concreet aan de slag met 
het vormen van een steeds krachtigere 
duurzaamheidsbewe-ging. Marjan juicht 
beweging van onderop 
toe. Maar, dat heeft 
volgens haar alleen 
het gewenste effect 
als burgers en bestuur 
samenwerken. “Volgens 
mij willen we allemaal 

Anne Jet Plat @AnneJetP 

Als overheid maatschappelijke ondernemers 

waarderen op basis van rechtmatigheid, 

rendement én betrokkenheid, aldus 

@AJKruiter #10Kiemen

BrabantKennis @BrabantKennis 
We hebben elkaar nodig @Publiekewaarden 
de overheid, de markt en de samenleving 
#10Kiemen



Joks Janssen @JoksJanssen Nieuwe gedeputeerde @cavandermaat met 
mooi betoog over het recht om ongelijk 
behandeld te mogen worden #Kiemen



hetzelfde: de wereld netjes achterlaten 
voor onze kinderen. Maar op dit moment 
maken we er een rotzooitje van. Er blijft 
te veel CO2 in de lucht hangen. Daarom 
is het van groot belang dat we slimmer 
met onze grondstoffen omgaan. En we 
tijdens de bouw van een project eerst 
bekijken welke stromen van grondstoffen 
er zijn. Hoe regionaler, hoe duurzamer. 
Een gemiddeld gezin geeft in vijftien jaar 
35.000 euro uit aan energie. Voor dit geld 
kun je een bestaand huis energieneutraal 
maken. En dat kan. Echt. Als we maar 
willen.” Commissaris van de Koning Wim 
van de Donk sluit zich bij Marjan aan: 
“Energie móet op een andere manier 
georganiseerd worden en daarvoor zullen 
we onze bestaande energiesystemen 
onder de loep moeten nemen. Burgers en 
bestuur moeten deze fase samen door om 
de wereld beter achter te laten dan dat we 
‘m gekregen hebben.”

Brabants principe
Toen Albert Jan Kruiter (directeur 
instituut voor Publieke Waarden) tijdens 
zijn werk als onderzoeker ontdekte dat 
er meer dan 100.000 euro uitgegeven 

werd aan een gezin dat ‘moeite had met 
budgetteren’, knapte er iets. Hij vroeg zich 
af hoe het toch komt dat we in Nederland 
zoveel kwijt zijn aan ‘transactiekosten’. 
Voordat we daadwerkelijk beginnen met 
innoveren is er al veel tijd verstreken 
en veel geld verspild. Dat moet anders. 
Als maatschappelijk ondernemer 
legt hij zich toe op het waarderen van 
maatschappelijke initiatieven. Door 
deze langs de meetlat ‘legitimiteit, 
betrokkenheid en rendement’ te 
leggen, ontstaat er een nieuw soort 
waarderingskader waardoor goede, 
maatschappelijke ideeën beter en sneller 
van de grond komen. “Maatschappelijk 
ondernemers worden te vaak te streng 
bevraagd op wetmatigheid. Dat is jammer, 

OranjeStarters @OranjeStarters Bij bottum up innoveren loop je tegen 
oude subsidiesystemen aan Hoe te door- 
breken? Hoe nwe initiatieven waarde toekennen? #10Kiemen
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want daardoor sterven veel goede 
initiatieven een vroege dood”. Christophe 
van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en 
Samenleving, erkent dat door iedereen 
gelijk te behandelen maatschappelijk 
ondernemers vaak het onderspit delven. 
Daarom zou in sommige gevallen het recht 
op ongelijke behandeling moeten gelden. 
De één wel, de ander niet. Hiermee 
versnel je het proces en ontstaan er 
mooie dingen. “Laten we dit het Brabants 
principe noemen: ‘ja, tenzij…’”

Er zijn lijntjes gelegd, zaadjes geplant. 
Onder het genot van een borrel praten 
de bezoekers na over hún nieuwste 
Brabant. Dat is er één van idealen en 
van onverwachte samenwerkingen, van 
buiten de gebaande paden gaan. 
Het borrelt in Brabant… Het 
Nieuwste Brabant ontkiemt! 

Kim Spinder @kimspinder 

10 innovators die het nieuwe Brabant vormgeven! 

Supertrots @brabantkennis 

Meer weten? Check https://vimeo.com/129792390 

@BrabantKennis #10Kiemen


