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10
Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden
over Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan
met betrokken Brabanders. Achter kartonnen dozen vertelden
zij improviserend en inspirerend over hun versie van het
nieuwste Brabant. In deze reeks trendboekjes staan tien van 
deze Brabanders centraal die met hun verhaal staan voor een 
bredere trend of ontwikkeling. Dit nummer staat in het teken 
van de burger, die een nadrukkelijkere plaats opeist in het 
innovatieproces. Bert van Helvoirt vertelt over het MCSI, een 
broedplaats van innovatie, waar ruimte is voor toeval en waar 
door kruisbestuiving interessante projecten kunnen ontstaan.

Joks Janssen, directeur BrabantKennis



Het nieuwste Brabant is een samen innoverend Brabant. 
Internet, sociale media en nieuwe, toegankelijke doe-het-zelf- 
technieken zoals 3D-printing, sensoren en crowdfunding maken 
het allemaal mogelijk. Wij burgers kunnen hierdoor onszelf 
organiseren, we kunnen zelf kennis ontwikkelen – en dat alles 
met een enorme dynamiek: snel, flexibel en wendbaar. Zo gaan 
we een steeds grotere rol spelen in innovatieprocessen en bij  
het produceren van goederen en diensten.
 
Jij en ik doen mee 
Bedrijven als Airbnb, Peerby en Uber maken op een slimme 
manier gebruik van de actieve inbreng van burgers. Zij dagen 
hiermee bestaande aanbieders, zoals hotels en taxibedrijven, 
uit. Dat levert een complete nieuwe economie op naast de 
bestaande: de deeleconomie. Maar ook de bestaande industrie 
verandert mee en stuurt haar innovatie- en productieprocessen 
steeds vaker aan vanuit de vraag. Wij, eindgebruikers, worden 
meer en meer het vertrekpunt en worden vaker betrokken bij 
het innovatieproces. 

  HET NIEUWSTE  
BRABANT IS EEN SAMEN 
INNOVEREND BRABANT.
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De opkomst van nieuwe, laagdrempelige en kleinschalige 
technieken zorgt ook voor een andere industriële structuur: 
decentraal en genetwerkt. We kunnen steeds makkelijker  
zelf onze goederen gaan produceren. In beperkte oplage  
vanuit huis, waardoor zowel de productie van als de handel in 
goederen van karakter verandert. Flexibel en gepersonaliseerd 
werken wordt nu écht mogelijk.

Innovatie vernieuwd
De combinatie van nieuwe digitale technieken en betrokkenheid 
van ons zorgt ervoor dat nieuwe vormen van samen werken en 
innoveren ontstaan. Interactie met eindgebruikers, burgers  
en consumenten staat daarbij centraal. Het onderzoeks lab is 
niet langer een gesloten wereld van experts maar een levend 
laboratorium, een living lab of field lab. In die labs worden 
productconcepten uitgetest door mensen zoals jij en ik.  
We zien al een aantal ontwikkelingen hiervan in de regio.  
Bij Stichting MAD in Eindhoven experimenteren kunstenaars  
en wetenschappers met technologie met als doel de maat-
schappelijke effecten te laten zien. In het Lichtlaboratorium 
Stratumseind 2.0 in diezelfde stad wordt gekeken hoe verlichting 
ingezet kan worden om het gedrag van mensen te beïnvloeden 
en zo incidenten in het uitgaansleven te voorkomen.

  WIJ BURGERS KUNNEN ONSZELF ORGANISEREN,  
WE KUNNEN ZELF KENNIS ONTWIKKELEN.



Maatschappelijke uitdagingen
Van oudsher focussen overheden zich met innovatiebeleid  
op het versterken van technische capaciteit. Ze zetten in op 
door de industrie aangedragen topsectoren, zoals chemie, 
logistiek en high tech. Maar dit is aan het veranderen. 
Overheden richten zich steeds meer op het uitdagen van 
bedrijfsleven en wetenschap om samen oplossingen te 
bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Die vraag-
stukken vragen nadrukkelijk om betrokkenheid van de 
burger. Alleen met elkaar kunnen we maatschappelijke 
doelstellingen waar maken op het gebied van duurzaamheid, 
sociale zekerheid en zorg.

  MAATSCHAPPELIJKE VRAAG STUKKEN 
VRAGEN NADRUKKELIJK OM  
BETROKKENHEID VAN DE BURGER.
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Burgers

Kennisinstellingen

Overheden

Bedrijven

VAN LOSSE DIENSTEN EN  
TRIPLEHELIX-NETWERKEN

Voorbij de triple helix
De manier waarop we innoveren en samenwerken verandert 
ingrijpend. Qua vorm en qua inhoud. Van top-down naar 
horizontaal en van technisch naar maatschappelijk.  
De triplehelix-spelers – overheden, kennisinstellingen en  
(grote bedrijven) – zullen zich meer en meer gaan verbinden 
met burgers, gebruikers en consumenten. En zo gezamenlijk 
gaan werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraag-
stukken. Hierdoor zal meer aandacht uit moeten gaan naar de 
sociale kanten van innovatie. Voor een goede samenwerking 
zijn immers betrokkenheid, het erbij horen, geven en nemen, 
vertrouwen, veiligheid en eigenaarschap van cruciaal belang. 

 DE KRACHT VAN PLATFORMEN



Burgers

Kennisinstellingen

Overheden

Bedrijven

BRON: MAURITS KREIJVELD, RATHENAU INSTITUUT, 2014 

NAAR NIEUWE NETWERKEN MET BURGERS  
RONDOM MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S
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Om deze nieuwe en vaak complexe samenwerking tussen alle 
spelers mogelijk te maken hebben we andere coördinerende 
structuren nodig. Digitale platformen kunnen daarbij een 
sleutelrol spelen. Ze bieden een goede infrastructuur om 
vragers en aanbieders te verbinden, om samenwerking  
tussen de diverse spelers mogelijk te maken. Tegelijk bieden  
ze een voedingsbodem voor innovatie, ook door gebruikers.  
In het opzetten van de basis van die platformen is juist voor 
triplehelix-spelers een hoofdrol weggelegd. Wel zullen deze 
spelers daarbij meer en meer de rol krijgen van architect, 
procesbegeleider of ondersteuner. En daarmee ruimte geven  
aan inbreng van burgers.



• We staan aan de vooravond van een overgang naar nieuwe 
vormen van samenwerken. Dit kan een ontwrichting van 
bestaande machtsverhoudingen en structuren betekenen. 
Hoe wil de provincie ruimte geven aan deze overgang 
zonder maatschappelijke belangen uit het oog te verliezen? 

• Op welke vlakken zou de provincie zelf een platform 
willen bieden of juist ruimte willen geven aan nieuwe 
vormen van innoveren, zoals living labs? Welke rol ziet de 
provincie daarin voor zichzelf?

• Hoe kan de provincie ruimte geven aan innovatieve 
toepassingen en platformdiensten als Airbnb, Peerby en 
Uber, en tegelijkertijd maatschappelijke waarden bewaken? 
Denk daarbij aan veiligheid, stabiliteit en continuïteit.  
Welke nieuwe of aangepaste regulering is hiervoor nodig?
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VRAGEN & 
DILEMMA’S



 INTERVIEW BERT VAN HELVOIRT 

Innovaties, technisch of sociaal, ontstaan bijna nooit van het 
ene op het andere moment, zegt Bert van Helvoirt, oprichter 
van SHFT, groenondernemer, sociaal innovator en initiator van 
het Midpoint Center for Social Innovation en de European Social 
Innovation Week in Tilburg. Dikwijls bestaan de verschillende 
ideeën en onderdelen al langer, maar passen ze nog niet goed  
bij elkaar of zijn ze nog niet eerder aan elkaar gekoppeld.  
Het is heel vaak afhankelijk van context en toeval. Wie naar 
natuurlijke eco systemen kijkt, zegt hij, ziet het: waar er  
een grote dichtheid en diversiteit is, is de kans groter dat 
interessante kruisbestuivingen tot stand komen. 

Broedplaats 
Het Midpoint Center for Social Innovation (MCSI) in Tilburg  
heeft precies dát idee als uitgangspunt. Het creëren van een 
broedplaats, een platform, waar mensen met verschillende 
achtergronden, werkervaring en interesses bij elkaar komen, 
zodat er een grotere kans op interactie en daarmee op innovatie 
ontstaat. Het MCSI speelt daarmee in op een bredere beweging 
in de economie en samenleving. Creatieve professionals 

  RUIMTE VOOR  
GEORGANISEERD TOEVAL. 



LATEN, 
NIET DOEN
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organiseren zich steeds vaker in kleine verbanden of werken 
als zzp’er. Grote bedrijven worden links en rechts ingehaald door 
kleine hippe bureautjes die – afhankelijk van de opdrachten – 
groeien en weer krimpen. Via computernetwerken zoeken 
creatieven elkaar op wanneer ze elkaar nodig hebben. Zo komt 
kennis en creativiteit samen en kunnen nieuwe projecten door 
kruisbestuiving van de grond komen. 

Van Helvoirt legt hierbij graag een link naar de natuur.  
Zo vergelijkt hij het MCSI met een koraalrif. Ook dat ontstaat 
niet ineens, daar gaan jaren overheen. Samen met zijn team 
bouwt hij laagje voor laagje aan een koraalrif van mensen, 
werkplekken, bijeenkomsten, lunches enzovoort, waardoor het 
voor anderen een steeds interessantere en rijkere plek wordt 
om te ‘foerageren’. Het MCSI is een experiment, dat letterlijk 
en figuurlijk tijd en ruimte nodig heeft. Waarbij ‘laten, niet 
doen’ – ruimte voor georganiseerd toeval – misschien wel 
belangrijker is dan ‘ingrijpen, handelen’, zegt Van Helvoirt.



BRON: DAAN ROOSEGAARDE, INTERVIEW IN FLEXIBEL WERKT, NBBU, WINTER 2014–2015

  NIEUWE MOGELIJKHEDEN 
ONTSTAAN DOOR ZAKEN  
BIJ ELKAAR TE BRENGEN.
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  ZAKEN DIE OP HET OOG WEINIG 
MET ELKAAR TE MAKEN HEBBEN.



  SOCIALE INNOVATIE GAAT OM ANDERE  
MANIEREN VAN ORGANISEREN, WERKEN  
EN WAARDE CREËREN MET ELKAAR.

Sterker door chaos
De natuur is antifragiel. Dat wil zeggen dat de natuur baat 
heeft bij wanorde, toeval en onzekerheid: de natuur wordt 
sterker, veerkrachtiger van chaos. Wij mensen vinden het 
moeilijk om de toekomst op ons af te laten komen, we willen 
ons erop kunnen voorbereiden. Maar als we weten dat de 
toekomst onvoorspelbaar is, dan kunnen we er maar beter  
voor zorgen dat we – als samenleving – antifragiel zijn, stelt 
Van Helvoirt. Dan komen we er in ieder geval sterker uit. 

Vaak is eerst even aankijken wat er gebeurt veel beter dan 
meteen ingrijpen. Oplossingen voor maatschappelijke  
problemen ontstaan vaak vanzelf, zegt hij. Wanneer de mens 
onder druk staat en de crisis het grootst is, is hij het meest 
vindingrijk. De overheid lijkt met haar beleid vaak naar 
zekerheid te zoeken en een olietanker ineens van richting te 
willen laten veranderen, stelt Van Helvoirt. Dat is een moei-
zame en soms onmogelijke opgave. Hijzelf geeft de voorkeur 
aan spelen, ‘aanpielen en klooien’, met elkaar, kleinschalig. 
Gewoon ergens beginnen, en zien wie aanhaakt. Overheden 
zouden meer toeval en onzekerheid moeten toelaten, zegt hij. 
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Doe 70% op de gebruikelijke manier, maar probeer de overige 
30% anders aan te pakken. En ga dan in die projecten ook 
dwars door alle regels heen. Creëer een andere context met 
andere regels en ga met elkaar aan de slag: neem kleine 
stapjes en laat het organisch groeien. Zo’n manier van werken 
beïnvloedt vervolgens andere projecten – ook de 70% die je op 
de standaardmanier hebt aangepakt. Geef als overheid toeval 
meer kans en durf geleidelijk te veranderen.

Van begrip naar werkelijkheid
Of het nu gaat om duurzaamheid, cradle-to-cradle of  
antifragiliteit: Bert van Helvoirt gaat op zoek naar de vertaling 
van een idee naar de praktijk. De bouw van zijn nieuwe kantoor 
– van Van Helvoirt Groenprojecten – is nationaal en inter-
nationaal bekroond. Volgens een van de juryrapporten ‘zag de 
jury zelden een gebouw waarin duurzaamheid zo verregaand  
en tot in de kleinste details is doorgevoerd’. Zoiets bereik je 
alleen door goed je ambities te vertalen naar de praktijk,  
zegt Van Helvoirt. Wij toetsten de oplossingen continu aan  
onze ambities. Als we het idee kregen niet trouw te blijven  
aan onze uitgangspunten, dan was er maar één mogelijkheid: 
zoeken naar een derde weg. Daarmee zet je druk op een 
creatief proces. Mooi is dat je daarmee ook je samenwerkings-
partners uitdaagt om te innoveren. 

Sociale innovatie is voor Van Helvoirt tegelijkertijd economische 
en maatschappelijke waarde creëren. Economische waarde 



door zijn bedrijf draaiende te houden en maatschappelijke 
waarde door als ondernemer een bijdrage te leveren aan  
bewegingen in de samenleving. En ik geloof, zegt hij, dat als  
ik goed inspeel op die maatschappelijke ontwikkelingen, het  
op de lange termijn goed is voor mijn bedrijf. Sociale innovatie 
gaat om andere manieren van organiseren, werken en waarde 
creëren met elkaar.

Samenwerken is niet vanzelfsprekend
Samenwerking en samen innoveren – bijvoorbeeld in  
triple helix-verband – is niet vanzelfsprekend voor Van Helvoirt. 
Overheid, ondernemers en kennisinstellingen verschillen  
qua taal en drijfveren. Het kost moeite en energie om elkaar  
te begrijpen. Maar, zegt hij, we kunnen ook van elkaar leren  
en juist door elkaar innoveren. Heel veel innovaties lopen 
spaak bij de uitvoering. Mensen willen wel, maar kunnen niet, 
omdat ze nieuwe dingen, nieuw gedrag aan moeten leren  
om van idee naar werkelijkheid te komen. En daarin ligt voor  
Van Helvoirt juist de uitdaging.

Bert van Helvoirt is ondernemer en oprichter van SHFT. SHFT 
ontwikkelt nieuwe bedrijvigheid en brengt dynamische processen 
op gang tussen ondernemers, overheid en wetenschap waardoor 
verborgen kansen worden blootgelegd. SHFT beperkt zich niet  
tot één sector of één branche maar ziet juist de toegevoegde 
waarde in het bij elkaar brengen van verschillende disciplines.  
Voor meer informatie: www.shft.nl.
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BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.

DEZE TIJD VRAAGT OM  
NIEUWE OPLOSSINGEN EN 
DAARVOOR MOETEN NIEUWE 
VERBANDEN ONTSTAAN.

BRON: DAAN ROOSEGAARDE, INTERVIEW IN FLEXIBEL WERKT




