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ER IS BEHOEFTE 
AAN EEN ANDER 
PERSPECTIEF,
GEDRAGEN DOOR EEN 
NIEUW COLLECTIEF.
JAN MENGELERS, BESTUURSVOORZITTER TU/E

Het Nieuwste Brabant Cahier #03 over de toekomst  
van mobiliteit verschijnt in de loop van 2016.  
Dit cahier is een samenwerking met Carlo van de Weijer  
(TU/e en TomTom) en Bram Hendrix  (AutomotiveNL).

2016



CAHIERS  
HET NIEUWSTE BRABANT 
Met een cahiersreeks geeft BrabantKennis 
navolging aan het toekomstdenken dat in het 
boek Het Nieuwste Brabant begon. Uitwisseling 
van visies en ideeën over de toekomst van 
Brabant staat hierin centraal, daarmee bieden 
de cahiers bouwstenen voor nieuwe agenda’s.

06.03.2015 HET NIEUWSTE BRABANT 
CAHIER #02 – ’S-HERTOGENBOSCH
Begin 2015 bood Jan Mengelers, ‘Het Nieuwste Cahier#02 Kennis 
máken met het goede leven’ aan aan Wim van de Donk, commissaris 
van de Koning in Noord-Brabant. Dit gebeurde tijdens een Staten-
vergadering in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. Het cahier 
schetst het ideaal van Brabant als een living lab. Voorbij de triple helix.



KENNIS ALS KATALYSATOR 

JOKS JANSSEN
Directeur

DEBBIE DEKKERS
Office manager

MIJNTJE NOTERMANS
Zakelijk leider

SJOERD VAN DOMMELEN
Projectleider

HEIDI BUIJTELS
Projectleider

ANKE VAN DER HEIJDEN
Projectleider

De Brabantse economie en samenleving drijven  
op kennis. Kennis van bewoners, bezoekers  
en bedrijven. Die kennis is alleen van waarde 
wanneer ze wordt gedeeld. Anders dan geld, 
vermenigvuldigt kennis door het te delen. Het kost 
niets en je krijgt bijna altijd iets waardevols terug. 
Met BrabantKennis ontwikkelen we kennis over de 
toekomst van onze regio, om die kennis vervolgens 
te delen met een zo breed mogelijk publiek.  
Kennis niet als doel op zich, maar als katalysator 
van maatschappelijke innovatie en vernieuwing. 

In de chemie is een katalysator een stof die de 
snelheid van een reactie beïnvloedt, zonder zelf 
verbruikt te worden. Wij hebben ook in 2015 weer 
ondervonden dat in de Brabantse ‘chemie’ kennis 
de ultieme katalysator is. Tijdens de drukbezochte 

Trendnacht over robotisering bijvoorbeeld, waar  
we met topwetenschappers en -ondernemers 
discussieerden over de effecten van steeds 
slimmere machines in de industrie, landbouw en 
zorg. De trendnacht had een katalyserend effect  
op de Brabantse hoger onderwijsinstellingen,  
die hierin een aanleiding zagen een unieke  
collegereeks over de robotsamenleving te starten. 
Zij zien een taak weggelegd om zich met  
hun studenten voor te bereiden op de robot-
samenleving. En de kennis die studenten in de 
collegereeks opdoen, komt straks ook weer ten 
goede aan Brabantse bedrijven en instellingen. 
Kennis als investering in de toekomst. 

En wat te denken van de samenwerking die is 
ontstaan tussen de middelgrote steden?  

TEAM BRABANTKENNIS BrabantKennis is hét platform waar strategische kennis en informatie van en 
over Noord-Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld. We staan voor onafhankelijk vooruitdenken;  
we bekijken de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend perspectief, met telkens andere 
partijen. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van toekomstverkenningen en  
scenariostudies, voeden we het publieke debat met discussie, lezingen en periodieke trenddagen.

BEGROTING EN VERANTWOORDING
BrabantKennis wordt gefinancierd uit het budget Kennis en Onderzoek 
van de provincie Noord-Brabant. Zie voor de bestedingen van BrabantKennis 
in 2015: http://brabantkennis.nl/financiën



KENNIS ALS KATALYSATOR 

KENNIS ALS INVESTERING IN DE TOEKOMST

ONTWIKKELRAAD BRABANTKENNIS Om de kennisontwikkeling tussen Brabantse bedrijven, 
kennisinstellingen, overheid én burgers actief te stimuleren, is BrabantKennis quadruple helix 
georganiseerd. Een onafhankelijke ontwikkelraad met vertegen woordigers uit alle geledingen van 
de Brabantse samenleving denkt actief mee over de vormgeving en inrichting van BrabantKennis  
en het activiteitenprogramma.
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Onder de noemer ‘Midsize Brabant’ hebben we  
in 2015 de toekomst van oude groeikernen zoals 
Helmond, Oss, Roosendaal en Oosterhout verkend. 
Geïnspireerd door deze trendverkenning hebben de 
steden elkaar opgezocht en werken ze nu samen 
aan een strategische agenda. De katalyserende 
effecten van ‘onze’ kennis beperken zich allang niet 
meer tot de provincie. Zo is Platform31 in navolging 
van de Brabantse verkenning, in samenwerking 
met het Ministerie van Binnenlandse Zaken,  
G32 en Platform Middelgrote Gemeenten,  

gestart met het landelijk kennisprogramma 
Midsize NL. Het programma ondersteunt  
middelgrote steden met het werken aan een 
concreet handelingsperspectief voor de toekomst. 

Voor een compleet overzicht van de katalyserende 
effecten die BrabantKennis teweeg heeft gebracht, 
kunt u in deze horizon terecht, waarin we terug-
kijken op 2015 en vooruitblikken naar 2016. 

Veel kijk- en leesplezier gewenst!



HANS MOMMAAS, DIRECTEUR PBL

DE ECONOMISCHE 
KRACHT VAN  
MIDSIZE BRABANT

MIDSIZE BRABANT 
IN MONDIAAL  
PERSPECTIEF

MAGAZINE  
MIDSIZE BRABANT

Prof. Oedzge Atzema en  
dr. Han Olden (ESD2, Universiteit 
Utrecht) concluderen dat de 
voormalige industrie- en groei-
kernen in Brabant verrassend 
goed presteren in de nieuwe 
stedelijke economie. Wel hebben 
ze, meer dan de grote steden, 
last van een verschralend 
voorzieningenniveau. Daar ligt 
een belangrijke uitdaging voor 
de toekomst.

Dr. Haroon Sheikh (filosoof  
en onderzoeker bij Dasym  
Investment Strategies) betoogt 
dat de concurrentie van lage -
lonenlanden en banen vernietiging 
door technologische innovatie 
middelgrote steden in Noord-
Brabant uitdagen. Volgens 
Sheikh zijn deze uitdagingen  
van de veranderende wereld-
economie kansrijk als steden 
oude industriële vaardig - 
heden toepassen in nieuwe 
economische domeinen.

De resultaten van de zoek- 
tocht naar de eigen kracht en  
identiteit van Midsize Brabant 
zijn gebundeld in dit magazine 
boordevol foto’s, illustraties  
en infographics, een column,  
5 interviews, 7 trendpanorama’s, 
4 toekomstscenario’s en  
6 agenda punten voor de 
toekomst.

In de cross-over tussen kennis en ambachtelijkheid 
ontstaan nieuwe dingen: de centrumgemeente heeft  
de grote schaal en hogere kennis, de middelgrote 
steden hebben het productieklimaat, de arbeidskracht 
en de plaats om dingen te doen.



VERKENNING  
MIDSIZE BRABANT
Middelgrote steden hebben de afgelopen 
decennia in de schaduw gestaan van de aandacht 
van politiek, overheid en maatschappelijk 
middenveld. In Brabant ging de meeste aandacht 
uit naar de leefbaarheid op het platteland en de 
ontwikkeling en positie van de stedelijke regio.  
In deze verkenning keken BrabantKennis en 
Ruimtevolk met een open blik naar de kracht  
en kansen van de middelgrote Brabantse steden, 
zoals Oosterhout, Waalwijk, Oss, Roosendaal, 
Bergen op Zoom, Uden en Veghel, in het licht  
van wereldwijde trends en ontwikkelingen.

MIDSIZE NL
Midsize gaat landelijk! In navolging op de verkenning Midsize Brabant is 
Platform31 in samenwerking met Ruimtevolk, het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, het G32 stedennetwerk en het Platform Middelgrote Gemeenten  
eind 2015 begonnen met een landelijk kennis- en inspiratietraject rondom  
middelgrote steden. Begin 2016 verscheen het Magazine Midsize NL.



23.04.2015 MEETING 
MIDSIZE BRABANT – WAALWIJK
Samen op zoek naar de kracht van Midsize Brabant! Onder die noemer 
organiseerde BrabantKennis een bijeenkomst over de toekomst van  
de middelgrote steden in Brabant. In SLEM Waalwijk, een bijzonder 
inspirerende en mooie locatie, sprak men over de kansen en  
uitdagingen van middelgrote steden: tussen tafellaken en servet?



EEN INTEGRAAL STEDELIJK
NETWERK VAN GROTE ÉN
MIDDELGROTE STEDEN,
DAAR LIGT DE TOEKOMST!
OEDZGE ATZEMA, HOOGLERAAR ECONOMISCHE GEOGRAFIE, UNIVERSITEIT UTRECHT



IN SOMMIGE GEVALLEN 
MOET HET RECHT OP 
ONGELIJKE 
BEHANDELING GELDEN. 
CHRISTOPHE VAN DER MAAT,  
GEDEPUTEERDE MOBILITEIT EN SAMENWERKING



#10 KIEMEN VAN HET 
NIEUWSTE BRABANT  
Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen. 
In ieder boekje staat een Brabander centraal  
die met zijn of haar verhaal een bredere trend  
of ontwikkeling in Brabant symboliseert.  
Ter inspiratie voor het bestuursakkoord bracht 
BrabantKennis deze tien trendboekjes uit. 

05.06.2015 BIJEENKOMST 10 KIEMEN  
VAN HET NIEUWSTE BRABANT – ’S-HERTOGENBOSCH
Hoe geven we Het Nieuwste Brabant vorm? Bestuurders, ondernemers 
en innovators gingen in De Gruyterfabriek met elkaar in dialoog en lieten 
zich inspireren door Marjan Minnesma (Urgenda), Albert Jan Kruiter 
(Instituut voor Publieke Waarden), gedeputeerde Christophe van der  
Maat en commissaris Wim van de Donk (provincie Noord-Brabant).

IN SOMMIGE GEVALLEN 
MOET HET RECHT OP 
ONGELIJKE 
BEHANDELING GELDEN. 
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We leven in een digitaal onbegrensde wereld. 
Kennis wordt razendsnel gedeeld via internet  
en social media. BrabantKennis benut deze 
media actief om de ideeën, kennis en creativiteit 
van de Brabantse wisdom of crowds te  
mobiliseren en in de beleidsarena te brengen.



01.07.2015 SYMPOSIUM KENNIS = KRACHT – TILBURG
BrabantKennis en de Bibliotheek Midden-Brabant organiseerden in  
de LocHal in de Tilburgse Spoorzone een symposium over de toekomst 
van de bibliotheek en de bibliotheek van de toekomst, met inspirerende 
sprekers Richard van Hooijdonk (trendwatcher) en Jos van der Lans 
(cultuurpsycholoog) en innovatieve voorbeelden, zoals De Kennis-
makerij Tilburg, Leeszaal Rotterdam West en Chocoladefabriek Gouda.



Lees ook het interview met 
Natascha Koulen van Tante Netty 
in Kiem #2: Binden in de buurt.
Ga naar: brabantkennis.nl

Lees het prachtige ‘Nicodijkshoorntje’ dat 
Esther Porcelijn schreef: Toekomst van de Bibliotheek 
en van de Brabanders http://estherporcelijn.nl/
toekomst-van-de-bibliotheek-en-van-de-brabanders

VERSTOOR DE ORDE,
ONTWRICHT EN 
GRIJP JE KANSEN.
RICHARD VAN HOOIJDONK, TRENDWATCHER



BRABANTKENNIS
IN DE MEDIA.



SPECIAL AGENDA STAD

Stedennetwerken
Midsize steden  

even belangrijk als  

de grote stad

Circulaire economie
De overheid kan de 

tijdgeest een duwtje in 

de rug geven

Langetermijnvisie
Het succes van de 

regio Kopenhagen

 en Malmö

Hart voor  
de stad

OP DE HOOGTE BLIJVEN? MELD JE NU AAN!
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van BrabantKennis?  
Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief 
verschijnt zo’n acht keer per jaar en vertelt je alles over de  
verkenningen, publicaties en bijeenkomsten van BrabantKennis.

WWW.BRABANTKENNIS.NL



14.09.2015 WERKSESSIE
GELUK MET EEN ZACHTE G – TILBURG
Tijdens de European Social Innovation Week 2015 organiseerden 
BrabantKennis en het PON een werksessie over het geluk van  
de Brabander, met als inspirerende gastsprekers Sanne Blauw  
(econometrist en journalist De Correspondent), Peter Achterberg 
(socioloog Tilburg University) en Koen Vinckx (onderzoeker het PON).



BEN JE ALS OVERHEID
GELUKSMACHINE
OF PECHDEMPER?!
SANNE BLAUW, ECONOMETRIST, DE CORRESPONDENT



LAAG INKOMEN MIDDEN INKOMEN HOOG INKOMEN

0

5

10

15

20

EENZAAMHEID NAAR INKOMEN 
(2004 – 2014, IN %)

2004 2009 2014

< 60 
60 – 63 
63 – 66 
66 – 69
69 >

AANDEEL IN % VAN WERKZAME IN POTENTIËLE 
BEROEPSBEVOLKING (15 – 74 JR)

1
Kies een scherp profiel

Investeer in nieuwe 
vaardigheden

3

Verras!

3

Zet in op slimme 
dienstverlening

1

Kies een scherp 
profiel

1

Verbind bestaande 
kennis met nieuwe 

netwerken

2

Koester 
authenticiteit

2

Breng geluk 
in kaart

1

Bevorder binding en 
betrokkenheid

2
Bestrijd 

eenzaamheid

3

CIRCULAIRE 
ECONOMIE

MAAKINDUSTRIE
GELUK

‘ We staan aan 
 de vooravond 
 van een nieuwe 
 industriële 
 revolutie’

‘Buurtgevoel 
 maakt een wijk 
 toekomstbestendig’ HOE MAKEN 

WE DE CIRKEL 
ROND?

BLIJFT BRABANT 
’T MAKEN?

‘De stap naar een 
 circulaire economie 
 biedt Brabant kansen: 
 concurreren door 
 duurzaam produceren’

ZIJN WE WEL 
GELUKKIG?

‘Meer inkomen 
 leidt niet vanzelf 
 tot meer geluk’

‘De regio die zorgt 
 voor een goed 
 functionerende 
 arbeidsmarkt, met 
 voldoende aanbod, 
 is straks spekkoper’

ARBEIDSMARKTKIEZEN WE VOOR 
KWALITEIT?

1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1999 2002 2005 2008 2011 2014

0%

20%

10%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MEER DAN 100.000 
INWONERS

TUSSEN 25.000 EN 50.000 
INWONERS

GEBASEERD OP 
BEVOLKINGSOMVANG 
2015

TUSSEN 50.000 EN 100.000 
INWONERS

MINDER DAN 25.000 
INWONERS

WONEN

IS GEMIDDELD
GOED GENOEG?

VOORBIJ DE CIJFERS

KIJK OP BRABANT
2015 – 2016

BLIJFT BRABANT ’T MAKEN? 
Over de toekomst van de Brabantse 
maakindustrie
IS GEMIDDELD GOED GENOEG?
Over de toekomst van wonen 
in Brabant

ZIJN WE WEL GELUKKIG? 
Over geluk met een zachte G
KIEZEN WE VOOR KWALITEIT? 
Over de toekomst van de arbeidsmarkt
HOE MAKEN WE DE CIRKEL ROND?
Over de toekomst van een circulaire 
economie
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24.03.2016 KIJK OP BRABANT 2015 – 2016
Met de Kijk op Brabant duikt BrabantKennis in de cijfers, maar 
vooral ook in de wereld daaráchter. Hoe staat Brabant er nou  
écht voor? Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen?  
En voor welke uitdagingen staan onze provincie en haar inwoners?  
In vijf prikkelende en beeldende longreads schetsen we een beeld  
van de toekomst van Brabant.



DATA IS NOT REALITY,
JUST AS A MAP 
IS NOT TERRITORY.
KENNETH CUKIER, DATA-REDACTEUR, THE ECONOMIST 

SPEAKER’S DINNER 
Kenneth Cukier ging voorafgaand aan zijn 
lezing in gesprek met de initiatiefnemers
van de Graduate School voor Data Science  
te ’s-Hertogenbosch over hoe dit nieuwe 
opleidingscentrum door middel van big data 
betekenis kan geven aan de toekomst  
van Brabant.



05.11.2015 VOORUITDENKERSLEZING KENNETH CUKIER  
BIG DATA FOR A BETTER BRABANT – ’S-HERTOGENBOSCH
De tweede Vooruitdenkerslezing van BrabantKennis i.s.m. SPARK 
stond in het teken van big data. Kenneth Cukier (dé data-redacteur 
van The Economist) hield in de voormalige Statenzaal van het 
Noordbrabants Museum een inspirerende lezing over de impact  
van big data op de Brabantse samenleving en economie.



47%
De werkgelegenheid in de Brabantse 

datasector is de afgelopen jaren 
met 47% toegenomen.

KRANT #SLIM BRABANT
#slimbrabant gaat over de datasamenleving, over de enorme groei aan 
data die voortkomt uit de vergaande digitalisering van onze maatschappij. 
De groeiende impact van big en open data stelt ons voor nieuwe vragen. 
We kunnen in Brabant de kansen alleen pakken als we ook de risico’s 
onderkennen. Deze krant is de voorlopige uitkomst van onze zoektocht 
naar wat de data-gedreven en -gestuurde samenleving inhoudt.



WELKE TOUCH 
GEEFT BRABANT 
AAN BIG DATA?
CORIEN PRINS, HOOGLERAAR RECHT EN INFORMATISERING, 
TILBURG UNIVERSITY

15-16.10.2016 
Hackathon Mobiliteit
Save the date!

15.10



BrabantKennis ontwikkelt 
een rijk archief aan  
toekomst verkenningen, 
gevuld met een variëteit 
aan dossiers vol cijfers, 
rapporten, interviews  
en essays.

KIJK OP BRABANT

Met de Kijk op Brabant duikt BrabantKennis 
in de cijfers, maar vooral ook in de wereld 
daaráchter. Hoe staat Brabant er nou écht 
voor? Wat zijn de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen? En voor welke uitdagingen 
staan onze provincie en haar inwoners?

#SLIM BRABANT

In het dossier #slimbrabant zoekt Brabant-
Kennis naar de kansen en bedreigingen  
van een data-gedreven en data-gestuurde 
samenleving. De dataficatie van de 
Brabantse samenleving stelt ons voor 
nieuwe uitdagende vragen.

CIRCULAIR BRABANT

Een toekomstverkenning naar de betekenis 
van circulaire economie voor de regio 
Brabant. Wat is er nodig om van Brabant 
een circulaire regio te maken? Hoe kunnen 
de vele bestaande initiatieven elkaar  
versterken en welke rol kunnen platformen 
daarbij spelen?

MIDSIZE BRABANT

Wat weten we eigenlijk over de middelgrote 
steden in Brabant? Hoe staat dat midden  
er vandaag de dag voor? Wat is de betekenis 
en kracht van deze midsize steden in een 
wereld waarin tegenstellingen stelselmatig 
worden uitvergroot?

MIND THE GAP

Ook in Brabant maken traditionele, vaak 
religieuze en sociaaleconomische verschillen 
tussen groepen mensen plaats voor ’nieuwe’ 
sociaal-culturele scheidslijnen. Welke zijn dit? 
Worden de verschillen tussen Brabanders 
groter en in hoeverre moeten we ons daar 
zorgen over maken?



TIEN KIEMEN VAN HET
NIEUWSTE BRABANT

CAHIERREEKS HET 
NIEUWSTE BRABANT

Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen.  
In ieder boekje staat een Brabander centraal 
die met zijn of haar verhaal een bredere trend 
of ontwikkeling in Brabant symboliseert.  
Van november 2014 tot mei 2015 bracht 
BrabantKennis tien trendboekjes uit.

Met een cahiersreeks geeft BrabantKennis 
navolging aan het toekomstdenken dat  
in het boek Het Nieuwste Brabant begon. 
Uitwisseling van visies en ideeën over de 
toekomst van Brabant staat hierin centraal, 
daarmee bieden de cahiers bouwstenen  
voor nieuwe agenda’s.

BRABANT: 
LERENDE REGIO

BrabantKennis is op zoek naar de regionale 
vertaling van het landelijke WRR-rapport 
‘Naar een lerende economie’. In dit dossier 
zoeken we naar antwoorden op de vraag  
hoe Brabant zich verder kan ontwikkelen tot 
een lerende regio, een responsief kennis- en 
innovatiesysteem.

METROPOOLREGIO  
BRABANT

Stedelijke regio’s en metropolitane  
gebieden worden de onbetwiste ‘dragers’ 
van de economie volgens Benjamin Barber. 
BrabantKennis wil door middel van dit 
dossier het denken over samenwerking  
van de Brabantse steden, waaronder 
Brabantstad, prikkelen en voeden.

TRENDNACHT

Met de Trendnacht biedt BrabantKennis 
ondernemers, bestuurders, beleidsmakers en 
studenten een podium om nieuwe inzichten 
uit te wisselen en elkaar te inspireren. 
Ontmoeting, co-creatie en debat rondom een 
of meerdere trends staat centraal. In Brabant 
maken we de toekomst tenslotte samen!

VOORUITDENKERSLEZING

Onder de titel ‘vooruitdenkers’ is  
BrabantKennis een lezingenreeks gestart, 
waarin (inter)nationale denkers en opinie-
leiders zich vanuit hun eigen persoonlijke 
invalshoek en op inspirerende wijze buigen 
over de toekomst van Brabant.
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EN VERDIENMODELLEN.
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LINK #1 – BRABANT OP WEG NAAR CIRCULAIR?
In opdracht van BrabantKennis voerde futuroloog Maurits Kreijveld 
in 2015 een quick scan uit naar de zelfvoorzienende en duurzame 
‘circulaire’ regio, dat prominent figureert in het provinciale bestuurs-
akkoord ‘Beweging in Brabant’. Het circulaire perspectief biedt 
volgens Kreijveld kansen voor een duurzamere, onafhankelijkere  
en veerkrachtigere toekomst.

LINK 
BrabantKennis biedt gastonderzoekers een 
platform om hun kennis te delen met Brabant. 
LINK is het medium waarmee we die kennis 
verspreiden. In 2016 komt LINK #2 over publiek 
ondernemerschap uit, waarin Albert Jan Kruiter 
(Instituut voor Publieke Waarden) het (her)waar- 
deren van maatschappelijke initiatieven belicht.



WIJ MAKEN ROBOTS,
MAAR ROBOTS
MAKEN ONS OOK…
TSJALLING SWIERSTRA, HOOGLERAAR TECHNIEK-FILOSOFIE 
UNIVERSITEIT MAASTRICHT

27.11.2015  
Trenddag 2015
Save the date!

27.11



COLLEGEREEKS ROBOTISERING
Vier Brabantse hoger onderwijs instellingen 
kondigden tijdens de Trendnacht aan een 
college reeks over de komst van robots  
te organiseren. Tilburg University, Fontys 
Hogescholen, Technische Universiteit  
Eindhoven en Avans Hogeschool bieden  
in het najaar van 2016 gezamenlijk  
een multidisciplinaire collegereeks over  
robotisering op bachelorniveau aan,  
verzorgd door topdocenten.

26.11.2015 TRENDNACHT 2015: ROBOTS! – TILBURG
De Trendnacht 2015 stond in het teken van de robotisering van  
de samenleving. Robots zijn allang geen Science Fiction meer.  
Ook in Brabant worden steeds vaker robots ingezet, in de landbouw, 
in de industrie, in de zorg. Toch staan we pas aan het begin… 
Vooraanstaande sprekers verzorgden lezingen, workshops en debat 
over de impact van robotisering, tijdens de nacht van de robots!
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Ga naar de app store van je mobiel of tablet en download 
de QR-scanner. Scan vervolgens de code en je wordt 
doorgelinkt naar een webpage met nog meer informatie.

Ga naar de app store van je mobiel of tablet en download 
de Layar-app. Scan vervolgens de pagina en extra  
informatie in tekst en beeld komt tot leven.

In 2016 een keer deelnemen aan één van de  
bijeenkomsten van BrabantKennis, zet dan deze  
data alvast in je agenda!

Meer lezen?! Ga dan naar deze link. 
Alle publicaties van BrabantKennis vind je 
op BrabantKennis.nl en ISSUU.nl


