




Een jonge provincie waarin plannen niet alleen 
opgeschreven zijn, maar van akker tot vergader-
kamer uitgevoerd worden. Plannen als bruggen 
over kloven tussen bestuurders en burgers, 
vastgoedeigenaars en kunstenaars, boeren en 
buren, ondernemers en beleidsmakers. Jij kunt 
die bruggen samen met de schrijvers van dit 
manifest bouwen. Is dat moeilijk? Niet als je de 
aanbevelingen leest van de jonge kunstenaars, 
boeren, ondernemers en bestuurders die samen 
met BrabantKennis het eerste denkwerk al 
gedaan hebben. Het resultaat daarvan ligt voor 
je. Een document waar de energie vanaf spat 
en waar de kern in weinig woorden is samen-
gevat. De bedoeling is dat je samen met de 
auteurs woorden toevoegt en zinnen uitbreidt 
door het gesprek aan te gaan. Maar pas op: praat 
niet te lang. Deze ideeën willen namelijk niet nog 
meer stapels papier opleveren, maar aansluiten 
bij wat er leeft in de samenleving. Ga samen aan 
de slag en zorg er voor dat er morgen ijzersterke 
bruggen staan die voor praktische en zinnige 
verbindingen zorgen. Verbindingen tussen 
plannen en praktijk. Bang dat je iets vergeet? 
We hebben dit manifest in draagbaar formaat 
gemaakt. Neem het bijvoorbeeld mee in je 
binnenzak, agenda of tas. Kijk er wekelijks 
even in, want in de waan van de dag kan 
morgen zomaar vergeten worden.



————–−—−−—−−——−−−—

————–−—−−—−−——−−−—

H O E  M A A K  J E  E E N  M A N I F E S T ?
Aan dit manifest ging veel denkwerk vooraf.
BrabantKennis organiseerde vier sessies waarin kunstenaars, 
boeren, ondernemers en bestuurders met elkaar spraken. 
Onder bezielende leiding van vier deskundige meesters uit 
de verschillende vakgebieden bedachten zij aanbevelingen 
voor de aanpak van actuele problemen. Samen met de jonge 
Brabanders is vervolgens dit manifest opgesteld. Een manifest 
vol plannen, die kansen bieden voor vandaag en morgen. 
De schrijvers en bedenkers grijpen die kansen graag samen 
met jou!



RUIMTE ZOEKT CREATIEVE INVULLING 
Zoveel aanbod en zoveel vraag, en tóch zoveel leegstand. 
Maak ruimte voor kunstenaars vindbaar door een ‘Funda’ 
te ontwikkelen waarop aanbieders en vragers van ruimte 
elkaar kunnen vinden: tijdelijk, voor korte tijd of voor 
langere tijd en altijd onder voorwaarden die huurder en 
verhuurder passen. 

————–−—−−—−−——−−−—

————–−—−−—−−——−−−—

W E R K R U I M T E S  O P  H E T  P R I K B O R D 
Geen idee waar we het over hebben? Kijk dan eens op 
www.kunstinzicht.nl. Deze website heeft een prikbord waarop 
regelmatig werkruimtes en/of ateliers te huur worden aan-
geboden. Het is echter niet overzichtelijk en een zoekoptie 
ontbreekt. Bovendien is de lijst verre van compleet, dus daar 
is veel verbetering mogelijk. Maar een eerste indruk geeft de 
site wel. Tijd voor Noord-Brabant om voorop te lopen.



K-INCUBATOR 
Profi teer van regionaal talent en investeer in een profes-
sionele coaching-structuur. Die zorgt voor ondersteuning 
van vernieuwende kunstenaars, die zich lokaal al hebben 
bewezen en een impuls nodig hebben om ook de nationale 
en internationale markt te bereiken.

CULTUURBUDDIES
Onbekend maakt onbemind. Ga dus eens experimenteren 
met buddies uit de culturele wereld. Die lopen periodiek 
mee met bestuurders, politici of topambtenaren om 
kritische vragen te stellen, originele ideeën aan te reiken 
en te praten over actuele onderwerpen. Bestuurders en 
buddies inspireren elkaar en er wordt wederzijds begrip 
gekweekt voor elkaars standpunten.

PROVINCIA AL CULTUURMEESTER 
Stel voor een periode van vier jaar een intendant van 
naam en faam aan die de cultuur uit Brabant in Nederland 
en Europa op de kaart gaat zetten en bruggen bouwt 
tussen kunstenaars, maatschappelijke partners en 
politiek. De Cultuurmeester is een inspirerend boegbeeld, 
zoals een Rijksbouwmeester en een Dichter des Vaderlands 
dat zijn. Zij hebben een stem in actuele discussies, zetten 
belangrijke zaken op de kaart en zijn een aanspreekpunt 
voor iedereen.



STREEKFONDS VOOR ONDERNEMERS 
Zorg er voor dat weer geïnvesteerd wordt vanuit 
authentieke betrokkenheid bij een initiatief om de hoek. 
Help om een streekfonds 2.0 op te zetten met lokaal 
betrokken investeerders, banken, bedrijven en overheid, 
om kleine en grote ondernemers makkelijker toegang te 
verschaffen tot de kapitaalmarkt. 

TINDER VOOR BELEID
De dating-app Tinder is razend populair. Vanuit je leun-
stoel je grote liefde vinden: gemakkelijker kan het niet. 
Dit principe gebruiken we voor een onderwerp dat - laten 
we eerlijk zijn - niet net zo sexy is, maar zeker wel de 
moeite waard. Ga experimenteren met een app voor 
beleid; een app waar de gebruiker ja of nee kan zeggen 
tegen beleidsvoorstellen. De politiek is zo voortdurend in 
gesprek met de samenleving. En de gebruiker laat door 
zijn antwoorden weten wat hij belangrijk vindt. 
Gewoon vanuit zijn eigen woonkamer. 



————–−—−−—−−——−−−—

————–−—−−—−−——−−−—

WA T  V I N D E N  D E  K I J K E R S  T H U I S ? 
Stemmen vanuit de luie stoel is uiteraard niet nieuw. 
Menig tv-programma vraagt de toeschouwer om te stemmen 
op het tweede scherm. En of het nu gaat om de krokettentest 
van Kassa of een erfgrenszaak bij De Rijdende Rechter, en 
masse wordt de tablet erbij gepakt. Een vraag van een kijker 
kan bovendien direct beantwoord worden. Een optie die ook 
in de politiek van waarde is. Zo is het heel handig om meteen 
een reactie te krijgen van betrokken ondernemers. Weet je 
meteen of er een beetje draagvlak is voor een voorstel.



INCUBATOR NAVIGATOR
Ontwikkel een incubator navigator om zicht te geven 
op alle broedplaatsen, incubators en opleidingen voor 
ondernemers. Investeer tegelijk in een ontmoetings- en 
opleidingsplaats voor de uitwisseling tussen startende 
en geslaagde ondernemingen. Social return is daarbij 
vanzelfsprekend. Zo helpen ondernemers elkaar en 
worden in natura diensten uitgewisseld. 

‘UNDERCOVER’ POLITICI
Toegegeven, echt undercover ben je niet, want we doen 
dit niet in het geheim. De kracht van dit idee is echter wel 
dat je je, net als iemand die undercover werkt, helemaal 
onderdompelt in een andere wereld. Organiseer een 
maatschappelijke stage voor politici en een politieke 
stage voor ondernemers, om ideeën over en weer beter te 
kunnen uitdenken en te verankeren. Bovendien zorgen 
we er voor dat de politiek meer gevoel krijgt voor wat 
jonge ondernemers beweegt en waar zij tegenaan lopen. 
Ondernemers zullen op hun beurt meer inzicht krijgen in 
de politiek en beslissingen beter begrijpen.



COMMUNIT Y FARMING
Ondersteun experimenten met community farming, waarin 
bedrijfsleven en consumenten meefi nancieren, meewerken, 
meebeslissen en ook meedelen in de opbrengsten van 
verantwoorde bedrijfsvoering van Brabantse agrarische 
ondernemingen. De Provincie heeft een ondersteunende 
rol in dit plan en koppelt, waar nodig, de juiste partijen 
aan elkaar. 

VAN BESTEMMEN NA AR ONTSTEMMEN 
Bestemmingsplannen zijn nuttig, maar kunnen plannen 
en initiatieven ook in de weg zitten. Faciliteer een dialoog 
tussen partijen in de voedselketen en ga een experiment 
aan met het plaatselijk en tijdelijk “ontstemmen” van 
ruimte om tot duurzame ontwikkeling van bedrijf én 
omgeving te komen. 



ORGANISEER DE KR ACHT VAN VERHALEN
Verhalen verbinden mensen met elkaar en kunnen een 
inspiratie vormen om samen te werken. Geef daarom 
ruimte aan agrarische ondernemers, ambtenaren, bankiers, 
bewoners van het buitengebied, aan docenten en studenten 
om samen te ontdekken hoe werk in de agrarische sector 
behouden kan worden en nieuwe economie toegevoegd kan 
worden aan het landelijk gebied. Samen maken ze nieuwe 
verhalen die het Brabantse boek dikker maken.

KRINGLOOPPARTICIPATIE
Duurzaamheid is in en daarom is er geen beter moment 
dan nu om boeren te helpen consumenten mee te laten 
denken over bedrijfskringloop. Investeer in contact met 
omwonenden en scholieren. Experimenteer met het 
benutten van elkaars afval. GFT kan dienen als varkens-
voer en waardevol menselijk fosfaat is hard nodig op het 
land. Dit is geen nieuwe kennis, toch zijn veel burgers niet 
op de hoogte. Zorg dat ze meedoen met de kringloop en dat 
waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt worden.

————–−—−−—−−——−−−—

————–−—−−—−−——−−−—

N I E T  D O O R  H E T  R I O O L ,  M A A R  O P  H E T  L A N D
Ieder van ons spoelt dagelijks waardevol fosfaat door de wc. 
Professor Zeeman van de Wageningen Universiteit voorspelt 
dat deze eeuw de wereldwijde fosfaatvoorraad opraakt en 
pleit voor een nieuw systeem. De menselijke ontlasting moet 
gescheiden worden van het huishoudelijke afvalwater, zodat 
de feces en urine waar zoveel waardevolle stoffen in zitten, 
verwerkt kunnen worden tot mest voor op het land. 



STATEN DE STR A AT OP!
Ga in 2015 de straat op, haal verhalen op uit de 
samenleving. Ga op zoek naar slimme praktijken, 
eigenwijze streken en lokale helden. Maak samen met de 
samenleving een maatschappelijk akkoord met Brabant 
2016, dat ruimte biedt aan de dynamiek van vandaag en 
morgen. Kernbegrip is ‘samen’. Ga samen met anderen aan 
de slag om plannen te verwezenlijken.



AGENDA VAN BR ABANT VAN ONDEROP 
Richt de Agenda van Brabant meer van onderop in. 
Samen met de samenleving bepaal je wat belangrijk is en 
zorg je dat de agenda wortelschiet en geadopteerd en uit-
gedragen wordt door ambassadeurs uit de samenleving. 
Op deze manier wordt de Agenda ook echt ván Brabant. 

DR ANK VAN PANOR AMIX
Geef maximale ruimte aan de ontplooiingskracht van de 
samenleving, aan initiatieven in dorp en wijk, aan lokale 
helden en eigenwijze initiatieven. Ga op zoek naar een 
betekenisvolle rol die je als overheid kunt spelen binnen dit 
gekantelde perspectief. Zoek naar de ingrediënten van het 
toverdrankje dat de druïde aanreikt aan de inwoners van 
het onverzettelijke Gallische dorpje dat zichzelf telkens 
weet te redden. 

————–−—−−—−−——−−−—

————–−—−−—−−——−−−—

I N  G E S P R E K  M E T  D E  B U R G E R
Landelijke en regionale politici zijn vaak wel bekend bij 
burgers. Ze zien hen bij belangrijke gebeurtenissen, op 
werkbezoek of tijdens debatten. Wie echter aan een doorsnee 
Brabander vraagt of hij de provinciale bestuurders ook kent, 
zal op een beslist ‘nee’ stuiten. Het gebouw van de Provincie 
is bekend, maar zijn bewoners niet. En dat is zonde, want 
bestuurders en burgers kunnen elkaar inspireren. Aan de 
politiek de schone taak die inspiratie eens wat vaker op 
te zoeken.



AFKE Baukje, boerin
ANDRE Grekhov, creatief regisseur Dynamo
ANKE Meuffels, adviseur Kamer van Koophandel
AREND Meijer, boer en politicus
ARIA AN Straver, boer
BERRY van ‘t Westeinde, raadsgriffi er Goirle
CATHALIJNE Dortmans, griffi er PS Noord-Brabant
DAVID van der Loo, eigenaar Appar
DENNIS Hurkmans, boer en ondernemer
DIEDERIK Mutsaerts, eigenaar Thunderbuild
ERIC Ruis, eigenaar Intoaction
ERIK de Jong, Muziek op de Dommel
EDWIN Jacobs, directeur Centraal Museum Utrecht
EWOUD Kuijper, eigenaar Sense Company
FRITS van der Schans, adviseur CLM
GER ARD Mul, boer
GIJS Broek, student bestuurskunde Tilburg University
GIJS van Lith, beeldende kunstenaar
HAN Swinkels, lector HAS
GOSUIN van Heeswijk, BKKC
IVO van Dijk, muzikant
JACK Mikkers, burgemeester Veldhoven
JAIR Franken, urban dancer Dynamo
JASPER Spierings, boer



JENNY van den Broeke, directeur APVIS (fi lm & animatie)
JEROEN Bruijns, raadslid Breda
JET Duenk, beleidsmedewerker Noord-Brabant
JORIS Hanenberg, boer
KATINKA Scheepers, urban artist
LINDA Hofman, Foodjuf
LINS Keijzers, voorzitter BAJK
MARIO Jacobs, wethouder Tilburg
MARK Kok, ondernemer van A tot Z
MARNIX Bakerman, burgemeester Landerd
MARSHA Simon, ontwerper
MENNO Zonderland, eigenaar Novasole
MIEKE Boogert, creative business strategist, Upgreat
MIJKE Pol, historicus, schrijver, journalist
MILOU Tholen, student bestuurskunde Tilburg University
NIEK Hendrix, beeldende kunstenaar
NOESJKA Klomberg, voedseljutter
PIERRE van Genugten, boer
PIETER de Boer, beleidsmedewerker Noord-Brabant
PIETER Korst, boer
PIETER van Hout, trainee ZLTO
PIETER van Ree, consultant Royal HaskoningDHV
RENÉE Zijlstra, consultant Royal HaskoningDHV
ROB Denissen, boer
ROSANNA Vos, Nederlandse Vakbond Varkenshouders
SJOERD van Dommelen, BrabantKennis
STAVROS Zouridis, hoogleraar bestuurskunde 
SASKIA Lammers, Theaters Tilburg
TIJS Rooijakkers, beeldende kunstenaar
WIM Bens, eigenaar Bens en Partners



Zie je in dit manifest een idee waar je
enthousiast van wordt en graag verder 

over wilt praten? BrabantKennis koppelt 
je graag aan de bedenkers!

www.brabantkennis.nl


