
Terugblik Trenddag 2014:
De toekomst is nu!



Virtuele achtbanen en breiende oma’s: de 
opening van de Trenddag 2014 staat bol 
van de technologische en sociale innovatie. 
De bezoekers laten zich maar wat graag 
inspireren door innovatiegoeroe Kim 
Spinder en commissaris van de Koning 
Wim van de Donk. 

Hoe kunnen we het enorme kennispotentieel 
in de Brabantse samenleving beter 
ontsluiten en benutten? Het is die vraag 
waarmee BrabantKennis-directeur Joks 
Janssen – voordat we ons kunnen laven 
aan inspirerende innovatievoorbeelden – 
de Trenddag opent. Een dag als vandaag 
is volgens hem een ideaal instrument om 
gebruik te maken van the wisdom of the 
crowd: welke ideeën leven er in Brabant? 
Hij roept de Trenddag-bezoekers op om 
vooral met elkaar in gesprek te gaan over 
de toekomst. 

‘Nieuwe revolutie’
Die toekomst komt behoorlijk dichtbij 
tijdens de openingssessie van de Trenddag 
2014. Samen met innovator Kim Spinder 
gaat Wim van de Donk ‘op innovatiereis’. 
Eerste halte: de ‘Occulus Rift’, een bril 
die bezoekers de kans biedt om in virtual 
reality een ritje te maken in een achtbaan. 
Een kans die de CdK zich – begeleid door 
enkele gilletjes vanuit het publiek – niet 
laat ontglippen. Toch zijn er zeker ook 
andere, meer serieuze toepassingen 
denkbaar, denkt de zaal. Bijvoorbeeld als 
het gaat om de opleiding van chirurgen 
of het overwinnen van vliegangst. Ook de 
opstomende techniek van het 3d-printen, 
waarbij voorwerpen ter plekke kunnen 

Opening Trenddag 2014: Follow the Fun! 
Samen op innovatiereis

wordt geproduceerd, kan een ‘nieuwe 
revolutie’ teweegbrengen, voorziet Van de 
Donk. De bezoekers zien voorlopig nog het 
meest in het printen van bijvoorbeeld een 
nieuwe Efteling-attractie. Toch moeten we 
innovaties als 3d-printen vooral niet te licht 
zien, benadrukt Van de Donk; nu al worden 
in Woensdrecht motoronderdelen van 
straaljagers  geprint. ‘Follow the fun’, geeft 
de CdK mee aan de bezoekers: vaak zijn 
het toepassingen uit de game-industrie en 
aanverwante sectoren die uiteindelijk voor 
doorbraken zorgen. 

Samen breien
Na deze technologische hoogstandjes is 
het de beurt aan een ultiem voorbeeld 
van sociale innovatie: Granny´s Finest. 
Initiatiefnemer Jip Pulles bedacht het 
concept, waarbij ‘oma’s’ hippe truien en 
sjaals breien. Aan elk verkocht exemplaar 
zit een aangehecht kaartje, met daarop de 
naam van de maakster – die vervolgens 
een kaartje van de koper mag verwachten. 
Bovendien verenigen de maaksters zich 
in breiclubjes en worden ze door de 
ondernemers regelmatig meegenomen op 
uitstapjes. Eenzaamheidsbestrijding, de 
hang naar authenticiteit en economisch 
profijt gaan hier hand in hand. Inmiddels 
telt Granny´s Finest 220 oma’s, verdeeld 
over 19 clubs. Een uitstekend voorbeeld 
van sociale innovatie, vindt Van de Donk. 
Het leidt tot de stelling dat ondernemers 
steeds vaker de rol van de overheid zullen 
overnemen als het gaat om het bedenken 

van maatschappelijke oplossing. Een 
bewering die wordt onderschreven door 
maar liefst 89 procent van de aanwezigen, 
die hierna geïnspireerd uitzwermen over de 
Tilburgse Spoorzone. 



Volgens Rutger Bregman (1988), historicus 
en auteur van onder andere het pas 
verschenen boek ‘Gratis geld voor iedereen’, 
is het grootste probleem in Nederland dat we 
niets meer te wensen hebben. We hebben 
ons eigen Luilekkerland gecreëerd. Daarom 
moeten we op zoek naar nieuwe idealen. 

Met mij gaat het goed, met ons gaat het 
slecht. Dat is zo’n beetje de tendens in 
Nederland. En volgens Rutger is dat dood- 
en doodzonde. Want we doen het juist zo 
goed, ranglijst-technisch gezien. We hebben 
onder andere de best gevulde pensioenpot, 
de meeste vrijwilligers, het veiligste verkeer 
en de beste gezondheidszorg. En ‘ondanks 
types als Albert Verlinde’ wordt Nederland 
steeds slimmer. Toch zijn we geneigd 
onszelf als land naar beneden te praten. En 
daar moeten we mee stoppen. 

Maakbare samenleving
Hoe kan het dat er zoveel collectief 
onbehagen is? Waar komt al dat chagrijn 
vandaan? Rutger wijt het aan gebrek aan 
idealen en ideeën. Daar word je als volk 
niet vrolijk van. Eerder nostalgisch. En 
dan níet in de positieve zin van het woord. 
“Vroeger gelóófden mensen nog ergens 

in. Gingen ze demonsteren. Nu niet meer. 
We moeten opnieuw gaan geloven dat de 
samenleving maakbaar is, een visioen 
creëren om naartoe te leven. Tegenwoordig 
geloven mensen vooral in zichzelf, in de 
maakbaarheid van het individu. Maar in je 
eentje ga je het niet redden.”

“Nostalgie is welvaartsziekte 
nummer één”

Sociale veranderingen
Op zoek naar nieuwe ideeën dus. Naar 
vooruitgang. In een trip down memory 
lane vertelt Rutger ons dat de grootste 
innovaties geen technologische, maar 
sociale innovaties zijn geweest. Natuurlijk 
hebben we veel te danken aan uitvindingen 
als de wasmachine en de droger. Maar de 
gróótste verandering is dat die vrouwen, die 
zich vroeger ontfermden over de was en de 
strijk, nú in groten getale aan het werk zijn. 
Volgens Rutger hebben we zelfs te maken 
met de Grote Vrouwelijke Revolutie, de GVR, 
waarin vrouwen mannen voorbijstreven 
in status en salaris. Een groot deel van 

Keynote: Rutger Bregman
“Vroeger was alles slechter”

onze sociale omgeving kunnen we dus zelf 
vormgeven.  

Gratis geld 
Een van de grote sociale veranderingen 
die Rutger voorstelt is het basisinkomen. 
Oftewel: gratis geld voor iedereen. Met 
een kortere werkweek en een inkomen van 
rond de duizend euro per maand zouden 
we ons kunnen richten op wat we écht leuk 
en belangrijk vinden, om daar vervolgens 
méér geld mee te verdienen. In Engeland 
hebben ze er een paar jaar geleden mee 
geëxperimenteerd. Een groep daklozen 
kreeg zo’n basisinkomen. Een groot succes: 
binnen een jaar hadden elf van de dertien een 
dak boven hun hoofd. Is het afgaand op deze 
uitkomst dus slimmer om te ondersteunen 
met ‘echt’ geld dan met betuttelende re-
integratietrajecten? Wie weet. Maar wat we 
wel zeker weten: het is een idee, en daar 
kunnen we er volgens Rutger héél véél meer 
van gebruiken. 

Meer over Rutger?
www.rutgerbregman.nl
www.decorrespondent.nl 

http://www.rutgerbregman.nl
https://decorrespondent.nl/home


Hoe staat Brabant er eigenlijk voor als het 
gaat om people, planet en profit? In een 
aantal prikkelende mini-colleges kunnen 
de liefhebbers van feiten en cijfers hun 
hart ophalen.  

Betrokken Brabanders? 
De samenleving individualiseert steeds 
verder. Dat is althans het beeld in de 
media. Maar strookt dit beeld ook met 
de werkelijkheid? Jeannette den Hartog 
van het PON vertelt over het onderzoek 
Betrokken Brabanders, dat zich richt op de 
‘sociale participatie’ in onze provincie. Doet 
de Brabander een beetje mee? Jazeker! 
Als de straat na een storm bezaaid ligt 
met takken, leunen burgers volgens de 
ondervraagde gemeenten vooral op de 
overheid om dat op te lossen. Terwijl de 
burgers zélf in groten getale aangeven 
het gerust samen met buurtgenoten te 
willen opruimen. Mensen voelen zich 
in toenemende mate verantwoordelijk 
voor de samenleving, constateert Den 
Hartog. De buurt wint in verhouding aan 
belang ten koste van familie en vrienden, 
maar de behoefte aan ontmoeting blijft 
sowieso bestaan. Andere conclusies: het 
lidmaatschap van verenigingen bleef de 
afgelopen tien jaar stabiel en het aantal 
vrijwilligers steeg sinds 2009. Al met al lijkt 
het erop dat Brabanders zich opwerpen als 
betrokken burgers in een ‘vernetwerkte’ 
samenleving. 

Gematigd herstel
Wat hebben files, kringloopwinkels en 
mannenondergoed met elkaar gemeen? 
Het is de prikkelende openingsvraag tijdens 
de inleiding van Thijs Geijer van ING over 
de (Brabantse) economie. Het antwoord: 

Feiten en Cijfers: hoe staan we ervoor? 
Van herenonderbroek tot zonnepaneel

ze worden alle drie beïnvloed door de 
aantrekkende economie. Files nemen 
weer in aantal toe, kringloopwinkels 
zien hun omzet weer achteruit gaan, en 
herenondergoed (het eerste garderobe-
item waar mannen in crisistijd op 
bezuinigen) vliegt weer als vanouds over 
de toonbank. De boodschap is duidelijk: 
de Nederlandse economie trekt weer aan, 
vooral onder invloed van het buitenland. De 
investeringen en consumentenbestedingen 
nemen toe, het MKB krijgt meer 
vertrouwen, het aantal banen groeit en de 
huizenmarkt trekt aan. De verwachtingen 
voor Brabant in 2015 liggen in lijn met het 
landelijke beeld (1,4 procent groei): een 
gematigd herstel. 

Duurzaamheid in het landschap
In de presentatie van Jasper Hugtenburg 
van H+N+S landschapsarchitecten draait 
het om ‘duurzaamheid in het landschap’. 
Hoe ziet onze toekomst er (letterlijk) 
uit? Hugtenberg schetst een beeld van 
talloze windmolens aan de horizon en 
zonnepanelen op het dak. Volgens hem 
‘zullen we moeten wennen aan duurzame 
energieopwekking in het landschap’. 
Potentie ligt er volgens hem voor Brabant 
vooral op het gebied van geothermie en 
windenergie, vooral vanwege het geringe 
ruimtebeslag op het landschap. 

People, planet, profit
Hans Mommaas van Telos gaat in op de 
actuele duurzaamheidsbalans. Hoe is het 
gesteld met het economische, ecologische 
en sociaal-culturele kapitaal van Brabant? 
Aan de hand van talloze grafieken en 
kaarten concludeert Mommaas dat de 
provincie worstelt met de transitie naar een 
kennisintensieve economie en samenleving. 
In sociaal-cultureel opzicht ‘is het leven 
goed op het Brabantse platteland’, 
concludeert Mommaas. En de grote steden 
worstelen met typische grote-stads-
problemen als armoede en vervuiling, 
maar doen het in economisch opzicht goed. 
Het probleem zit hem volgens Mommaas 
dan ook vooral in middelgrote steden als 
Waalwijk, Roosendaal, Bergen op  Zoom 
en Oss (met een inwoneraantal tussen de 
dertig- en honderdduizend); die ervaren 
door het wegvallen van maakindustrie 
en het ontbreken van kennisintensieve 
industrie wel de lasten, maar niet de lusten 
van de stad. 



Hoe kunnen ICT en technologische ontwik-
kelingen bijdragen aan innovatie en 
ondernemerschap in Brabant? Tijdens 
de Smarttalkz worden twee van deze 
ontwikkelingen besproken: het ‘Smart City 
Concept’ en de razendsnelle digitalisering 
van de samenleving. Wat zijn de kansen en 
bedreigingen?

De Slimme Omgeving
De Smart City: daarom draait het tijdens 
de eerste Smarttalk onder leiding van 
Rodney Weterings (FRAEY). Het doel 
van een Smart City: door samenwerking 
tussen burgers, bedrijven, organisaties 
en overheid de kwaliteit van leven in een 
stad verbeteren. Daarbij geholpen door 
slimme ICT-oplossingen. Een Smart 
City kan echter alleen maar bestaan bij 
de gratie van Smart Citizens. Bewoners 
hebben het recht om te weten wat er in hun 
directe omgeving gebeurt. En moeten daar 
zelfs invloed op uit kunnen oefenen. Een 
Brabantse vinding die daar in potentie al aan 
voldoet, is WoonConnect: een interactieve 
tool die bewoners woningcorporaties 
en ontwikkelaars vooraf in staat stelt te 
bepalen hoe een woning of wijk eruit moet 
komen te zien. 

Waarom baanbrekend?
Voor het eerst krijgen burgers van onderop 
zeggenschap over wat er met hun wijk of 
woning gebeurt. “En dat is eigenlijk veel 
logischer dan top down”, aldus Aart Wijnen 
van WoonConnect. “Geef mensen invloed. 
Daar krijg je betrokken én gelukkige 
bewoners van.” WoonConnect belooft een 
enorme keuzevrijheid en kostenbesparing. 
Bovendien oogt de applicatie als een 

serious game waarmee het leuk werken 
is. Verander je iets in materiaalkeuze? 
Dan zie je dat direct terug op het scherm. 
En niet onbelangrijk: het kostenplaatje 
verandert mee. Hierdoor hebben overheden 
veel sneller en eerder een concreet idee 
van de kosten, aldus Aart. Aanvullend laat 
futuroloog Maurits Kreijveld (Rathenau 
Instituut) zien hoe mensen via technologie 
grip kunnen blijven houden op de eigen 
omgeving. Cassandra Vugts van SPARK 
is onder de indruk. “Innovatie is vaak 
aanbodgestuurd. Wat bestaat er al? Met 
WoonConnect ga je terug naar de bron - 
naar de bewoner- en op basis daarvan maak 

je plannen. Eigenlijk de enige juiste route. 
Nog bezwaren? De persoonlijke gegevens 
van de bewoners. Waar blijft al die data? Dat 
moeten we goed in de gaten houden.

De Slimme Economie
Eerder die dag besprak Irene Lammers 
(BrabantKennis) tijdens haar Smarttalk een 
andere ontwikkeling: de digitalisering van de 
samenleving. Deze nieuwe realiteit creëert 
kansen, maar ook bedreigingen. Start-
ups als Airbnb, Uber en Blendle schieten 
als paddenstoelen uit de grond, maar wat 
betekent dat voor de gevestigde orde? 
Onder andere dat het in de toekomst niet 
zoveel meer betekent om ‘gevestigd’ te zijn. 
Nieuwe partijen kunnen hetzelfde bereiken, 
buiten de gebaande paden om. Marleen 
Stikker van de Waag Society uit Amsterdam 
voorspelt dat het in de toekomst vooral zal 
gaan om transparantie. Als burgers niet 
weten hoe iets werkt, waar hun gegevens 
naartoe gaan, dan zullen ze het idee links 
laten liggen. Arjen de Koning van Paradigit 
adviseert overheden te stoppen met de 
ontwikkeling van nieuwe winkelruimtes. 
Bied daarvoor in de plaats ondersteuning 
aan lokale samenwerkingen en stimuleer 
digitalisering, maar alleen als daarin 
méér aandacht is voor klanttevredenheid. 
Frits Bussemaker (CIONET) adviseert de 
provincie: geef zelf het goede voorbeeld, 
leer van andere wereldwijde regio’s en 
ontwikkel beleid voor de keerzijde van de 
digitale transitie.

 

Smarttalkz: samen Brabant slimmer maken



In het dagelijks leven het toneel van 
creatieve makers en ondernemers, 
tijdens de Trenddag het podium voor 
verschillende Trending Toppings. In 
Bleyemakerij Boemel 76 konden bezoekers 
proeven van verrassende en inspirerende 
kennissessies, georganiseerd door 
samenwerkingspartners van Brabant-
Kennis. 

Open Kenniscafé ‘Vroege Signalen’
De lage opkomst bij verkiezingen, leegstand 
in dorpen en steden, eenzaamheid onder 
ouderen. Hoe speel je als overheid tijdig in 
op dit soort signalen? Jorren Scherpenisse 
(NSOB) geeft tijdens de Trenddag een 
masterclass systematisch vooruitzien. In 
groepjes werken de deelnemers verder 
aan het organiseren van een strategiedag 
gebaseerd op een van de vroege signalen. 
Uiteindelijk vindt de jury het idee om 
het thema eenzaamheid te koppelen 
aan het ‘noodlijdende’ verenigingsleven 
het meest sympathiek. De pitch in een 
notendop: door de veranderingen in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
moeten mensen in de bijstand straks 
meer gaan doen. En aan de andere kant 
kampen verenigingen met een tekort aan 

vrijwilligers. Waarom brengen we deze 
twee werelden niet samen? Zoals Ingeborg 
van Meggelen, vertolkster van de winnende 
pitch het zo mooi zei, is dat het ultieme 
voorbeeld van de ‘wet van de twee voeten’:   
“Als je ergens bent waar je niets kunt 
bijdragen, ga dan naar een plek waar dat 
wel kan”

Tussenheid
Steeds meer burgers, instellingen en 
bedrijven lopen warm voor vraagstukken 
dicht bij huis. Het aantal duurzame 
initiatieven groeit, maar volgens Wiet 
van Meel (Pontifax) en Peter van Rooy 
(Accanto) benutten we de potentie van deze 
‘beweging van onderop’ nog te weinig. Hoe 
kan de overheid hier beter in faciliteren? 
Onder andere door lokale initiatieven beter 
te ondersteunen, bepleit Wiet van Meel. 
Nu loopt het volgens hem vaak spaak op 
verkokerde regelgeving, financiering en 
ondersteuning. “Als we Brabant écht samen 
vorm willen gaan geven, moet alle kennis 
en ervaring op ruimtelijk, economisch en 
maatschappelijk terrein samen kunnen 
komen, zonder bemoeienis van bovenaf. Is 
die bemoeienis er wel? Dan duurt het vaak 
te lang en raken mensen gedesillusioneerd. 
En dan kom je nergens.” De Tussenheid als 
nieuwe stroming. Vanuit alle disciplines 
mensen samenbrengen om problemen op 

Smullen van Trending Toppings…

te lossen. Het klinkt zo simpel. En dat is het 
ook, aldus Wiet. Al moeten we als mensheid 
wel een belangrijk issue overwinnen, want 
wees eens eerlijk: 
“Hoe vaak vraag jij anderen eigenlijk om 
hulp?”

Debat Kennismakerij: Online leven, vloek 
of zegen?
Is het oneindige internet een vloek of een 
zegen? Onder leiding van Meike de Jong 
gaan internetexperts en -gebruikers met 
elkaar in debat over dit trending topic. Met 
name kinderen en pubers zijn onderwerp 
van gesprek. Belangrijkste conclusie 
volgens Mirjan Albers, Adviseur Educatie 
bij Cubiss: neem de regie in eigen hand en 
baan je een weg in, door en met het internet 
der dingen. Bastiaan Neurink, digital 
marketeer bij GreenOrange en blogger 
bij Frankwatching, voegt daar aan toe dat 
het belangrijk is kinderen te begeleiden in 
het gebruik van social media. Met andere 
woorden: maak ze ‘mediawijs’. Rob van 
Kranenburg (van theinternetofthings.
eu) zou dit begrip willen omdopen in 
‘omgevingswijs’: “In elke relatie met een 
ander, een ding of de omgeving is een derde 
partij onzichtbaar aanwezig: de database. 
Daar moeten we ons bewust van zijn.”

Join the KennisCrowd!
Door digitalisering, internet en social media 
krijgen we dagelijks een stortvloed aan 
informatie binnen. En juist daardoor is het 
moeilijker de juiste informatie te vinden. 
Bibliotheek Midden-Brabant brengt licht in 
de duisternis door personen, communities 
en organisaties uit de regio met elkaar te 
verbinden. Met behulp van je KennisCrowd 
zie je in één oogopslag wie jouw interesses 
deelt en welke thema’s mensen uit de 
‘crowd’ belangrijk vinden. Ben jij al lid? Kijk 
op kenniscloud-bmb.nl. 

http://www.kenniscloud-bmb.nl


… en smullen van Keuken Confessies
Met je boodschappenmand langs verschil-
lende kraampjes, op zoek naar lekker, 
vers, knisperend spul: niet alleen tijdens 
de Trending Toppings wordt er gesmuld. 
Keuken Confessies uit Eindhoven trakteert 
ons tijdens de Trenddag op een bijzondere 
lunchbeleving met biologische hapjes, 
drankjes en zelfs een boom vol zoetigheid. 
And we must confess… we kunnen er geen 
genoeg van krijgen!



Een lekkere kennissnack voor de stevige 
trek. Trendtalkz zijn korte, inspirerende 
sessies door docenten van de Fontys 
Academy for Creative Industries over een 
relevante trend of ontwikkeling voor de 
toekomst van Brabant. 

Is er toekomst voor de overheid? 
Hoe flexibel is ons democratische stelsel nu 
het vertrouwen van de kiezer steeds verder 
daalt? Durven ambtenaren los te laten en de 
burger verantwoordelijkheid te geven? En 
durft de burger deze verantwoordelijkheid 
ook te nemen? Volgens Saar van der 
Spek (Ontroerende zaken) liggen er twee 
belangrijke scenario’s op de plank: of meer 
macht voor de burger, als een transparante 
‘doe-het-zelf-democratie’ waarin overheid 
en burger zij-aan-zij samenwerken. Óf de 
overheid blijft aan het roer, waardoor er 
op den duur verbroken verbindingen en 
spanningen ontstaan. Saars boodschap 
aan overheden: ‘dare to share’, en dat geldt 
zeker voor kennis. 

Slimme steden en dorpen
Nieuwe media zijn alomtegenwoordig in 
ons leven. Dus ook in de publieke ruimte. 

Trends voor de toekomst van Brabant:
Trendtalkz

Dit gaat verder dan ‘het nieuwe winkelen’ 
met behulp van bluetooth of iBeacons. Het 
gaat om de totaalbeleving van de stad als 
ontmoetingsplaats. Hoe smart worden onze 
steden en dorpen? En zijn ze daarmee ook 
prettiger om in te leven? Volgens Maaike 
Rijnders (Fontys ACI) moeten we ons niet 
richten op Smart Cities, waarin technologie 
de boventoon voert, maar op Social Cities. 
Gebrúik die technologie om het leven in 
de stad leuker te maken, meer betekenis 
te geven. Zet iBeacons bijvoorbeeld niet 
alleen in om dingen te verkopen, maar ook 
om meer te vertellen over de geschiedenis 
van de stad, tijdens een interactieve 
stadswandeling. 

Het belang van betekenisvolle beleving
Waarom een volwassen vent 35 dollar 
uitgeeft aan een plastic toverstafje zonder 
noemenswaardige kenmerken? Het 
antwoord zit ‘m volgens Pieter Cornelis 
(Fontys ACI) in de kracht van de beleving. 
Harry Potter World in Orlando is expert 
in het creëren van een immersive world, 
waarin fantasie en werkelijkheid door 
elkaar lopen. Je denkt als bezoeker niet 
alleen dat je rondloopt in Harry Potters 

Een Nederlands voorbeeld 
van een betekenisvolle beleving?

Een Rotterdams bedrijf dat breiende 
oma’s koppelt aan jonge creatieve 
talenten. De designers tekenen voor 
het ontwerp, de brei-oma’s brengen 
het ontwerp tot leven. Granny’s Finest 
voorkomt eenzaamheid onder ouderen 
en geeft tegelijkertijd een podium aan 
jonge ontwerpers. What’s not to love? 
Lees meer over Granny’s Finest op 
pagina 3.

Diagon Alley, je bent er ook echt. En door 
die zogenaamde ‘primaire beleving’ ben 
je sneller geneigd (te veel) geld uit te 
geven aan iets waarvan je eerder niet wist 
dat je het nodig had. Zoals Pieter en zijn 
toverstokje. Themaparken zoals Universal 
Studios of de Efteling zijn expert in het 
creëren van zo’n beleving. Maar ook voor 
winkels en webshops liggen er kansen: zet 
een beleving neer. Dat doet wonderen voor 
je omzet.   



is er een medische 
grond voor de diagnose 
ADHD, of is er misschien wel 
een probleem met de opvoeding? 
Ook horen we een pleidooi voor de 
herinvoering van de maatschappelijke stage 
ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. 
En er is het sympathieke voorstel van de 
vrijwilligerspas, waarmee vrijwilligers 
‘sociale credits’ kunnen verdienen voor 
bijvoorbeeld een bezoek aan de schouwburg. 

Werkplaats IV: midsize Brabant
Middelgrote Brabantse steden als Bergen 
op Zoom, Roosendaal, Waalwijk en Oss: 
ze worstelen met hun positie tussen 
de aantrekkelijke grote stad en het 
zelforganiserende platteland. Onder leiding 
van Sjors de Vries en Judith Lekkerkerker 
van kennisplatform RUIMTEVOLK gaan 
de deelnemers op zoek naar een nieuwe 
toekomstperspectief voor ‘Midsize Brabant’. 

Juist in het midden is het belangrijk om 
scherpe keuzes te maken, zo benadrukt 
een deelnemer. Welke functie wil je 
vervullen tussen stad en platteland? Kies 
een ‘specialisatie’ die past bij de stad en 
haar MKB, zonder daarbij je eigen identiteit 
uit het oog te verliezen. En: benadruk de 
menselijke maat die de middelgrote stad 
juist zo aantrekkelijk kan maken. Tot slot 
biedt de middelgrote stad bij uitstek ruimte 
voor experiment – wat zomaar weer kan 
leiden tot een koploperspositie.   

De toekomst maken we samen. Tijdens 
de ‘Werkplaatsen’ gaan de deelnemers 
daarom zélf aan de slag met de toekomst 
van Brabant. 

Werkplaats I: gezonde verstedelijking
Aandoeningen als overgewicht, dementie, 
depressiviteit en  hart- en vaatziekten 
hebben één ding gemeen: een gezonde 
leefomgeving kan helpen om ze terug te 
dingen. Een gezonde stad is een aantrek-
kelijke, economisch vitale stad, betogen 
Ad de Bont en Pieter van Wesemael van 
de Technische Universiteit Eindhoven 
tijdens hun ‘werkplaats’ rond gezonde 
verstedelijking. Zij introduceren het concept 
van de ‘10 gezonde steden’: van de schone 
en de groene stad  tot de voedingsrijke en 
de sociale stad. In deze steden zijn zaken 
als waterveiligheid, natuur, stadslandbouw, 
regionale energieketens en sociale partici-
patie op orde. 

Aan vijf tafels gaan de werkplaatsdeel-
nemers aan de slag. Hoe kan onze 
stedelijke omgeving bijdragen aan het 
terugdringen van overgewicht, depressie, 
dementie, longaandoeningen en hart- en 
vaatziekten? Dat levert volop nieuwe ideeën 
op: van buurtmoestuinen tot stedelijk groen 
dat uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. 

Werkplaats II: de mystiek van de alledaagsheid
Wat is het verschil tussen de geplande en 
de beleefde stad? Dat is de kernvraag waar 
Peter Beijer, Vincent Platenkamp en René 

Wat werkt wel en niet? 
Werkplaatsen: samen aan de slag

van den Berg  van de NHTV hun tanden in 
zetten tijdens de tweede werkplaats van 
de dag. De voorlopige eerste conclusies 
laten zien dat er een verschil in beleving 
tussen wat beleidsmakers bedenken en 
hoe mensen hun omgeving beleven. Zijn 
er eigenlijk nog wel wijken en buurten? Of 
leven mensen misschien nog wel in kleinere 
netwerken, die van de straat en de buren? 

Hoog tijd om zelf naar buiten te gaan! 
Tijdens een wandeling door de wijk Theresia 
(gelegen naast de Tilburgse Spoorzone) 
kijken de deelnemers mee. Wat valt op? 
Op www.leefbaarheidindewijk.nl  kan het 
onderzoek worden gevolgd en andere 
informatie over leefbaarheid en het verschil 
tussen beleid en werkelijkheid.

Werkplaats III: transities in het sociale 
domein
‘Jullie gaan vandaag zelf aan de slag. Dát 
is nu participatiesamenleving.’ Geen tijd 
om achterover te leunen bij de workshop 
van Marcel Boogers (Universiteit Twente/
BMC Advies) en Marco Wilke (BMC Advies), 
waarin alles draait om de aanstaande 
decentralisaties in het sociale domein. 
Tegen welke grenzen lopen we op? En 
hoe kunnen we de (jeugd)zorg opnieuw 
uitvinden? 

Aan de diverse tafels wordt driftig gedis-
cussieerd. Dat levert interessante nieuwe 
gezichtspunten en voorstellen op. Binnen 
de zorg is het vooral belangrijk om verder 
te kijken dan de indicatiestelling alléén; 

http://www.leefbaarheidindewijk.nl/


Jonge kunstenaars, ondernemers, boeren 
en bestuurders: hoe kijken zij aan tegen 
Brabant? Waar liggen kansen en be-
dreigingen? En hoe kunnen politiek en 
bestuur ruimte geven aan vernieuwende 
initiatieven uit de samenleving? Brabant-
Kennis voerde afgelopen najaar vier 
trendgesprekken met jonge Brabanders. 
Die vonden uiteindelijk hun weerslag in het 
manifest Mind the gap, met daarin vijftien 
praktische aanbevelingen voor Provinciale 
Staten. Tijdens de slotdialoog van de 
Trenddag gaan jongeren en Statenleden 
met elkaar in gesprek over vier van die 
aanbevelingen. 

In meerdere rondes ‘pitchen’ de jonge 
Brabanders vier van de vijftien aanbevelingen. 
Het spits wordt afgebeten door de Russisch-
Eindhovense breakdancer André Grekhov 
en schrijfster Mijke Pol. Zij pleiten voor een 
‘K-incubator’: een professionele coaching-
structuur voor vernieuwende kunstenaars, 
waardoor regionaal talent de kans krijgt om 
zich maximaal te ontwikkelen en ook de 
nationale en mogelijk zelfs de internationale 
markt te bereiken. Tine van de Weyer 
(PvdA) staat op zich niet onwelwillend 
tegenover het voorstel, maar ziet meer in 
een bredere opzet die zich richt op meer 
dan de creatieve sector alléén; bijvoorbeeld 
met kennisvouchers waarmee álle jonge 
ondernemers coaching kunnen ‘inkopen’. 
VVD-statenlid Tim Kouthoofd erkent dat de 
provincie mogelijkheden heeft om mensen 
met elkaar in verbinding te brengen, maar 

vraagt zich tegelijkertijd af in hoeverre 
de gevraagde expertise niet al aanwezig 
is in het huidige veld. Volgens André is de 
regio Eindhoven sowieso meer gericht op 
technologie dan kunst. Een vouchersysteem 

ziet hij op zich wel zitten; als startend zelf-
standig ondernemer had hij er in 2009 graag 
gebruik van gemaakt. De zaal ziet in elk 
geval wel iets in de K-incubator: 80 procent 
stemt voor. 

Boost voor de streekeconomie
Een streekfonds voor ondernemers: 
daarvoor pleiten agrariër Dennis Hurkmans 
en ICT-ondernemer Diederik Mutsaerts. 
In een tijd waarin veel ondernemers 
tevergeefs aankloppen bij de bank, kan 
zo’n streekfonds uitkomst bieden. Burgers 
investeren in bedrijven ‘in hun achtertuin’ 
en boeken zo financieel én maatschappelijk 
rendement. Statenlid René Kuijken (CDA) 
noemt het een aardig idee,  maar vindt 
dat dit soort bottom-up initiatieven vooral 
uit de streek zelf moet komen. Ook wijst 
hij op de mogelijkheden (Innovatiefonds, 
Essent-gelden, crowdfunding) die er nu 
al zijn om krediet los te krijgen. Hagar 
Roijackers (GroenLinks) is kritisch op het 
Innovatiefonds, dat volgens haar te veel 
voorwaarden stelt. Een streekfonds kan 
uitkomst bieden, al zijn er volgens haar 
niet alleen kleine particuliere, maar ook 
grote private investeerders nodig om de 
streekeconomie te ondersteunen. Ook hier 
is de zaal in elk geval enthousiast: opnieuw 
ziet vier op de vijf bezoekers wel iets in het 
idee van een streekfonds. 

Ruimte voor experiment 
‘Van bestemmen naar ontstemmen’: het 
is de prikkelende stelling van agrariër 

Joris Hanenberg. Bestemmingsplannen 
zi jn nuttig,  maar staan duurzame 
ontwikkeling in de weg. Joris’ voorstel: 
experimenteer met het plaatselijk en 
tijdelijk ‘ontstemmen’ van ruimte en biedt 

Slotdialoog: Mind the Gap! 

zo ruimte voor plannen en initiatieven. Elke 
nieuwe stal is een verbetering ten opzichte 
van de huidige, stelt Joris. D66’er Anne-
Marie Spierings is voor minder regels, 
maar tegelijkertijd kritisch: ‘heel Brabant 
ontstemmen’ is risicovol. Bovendien: voor 
welke experimenten bied je wel, en voor 
welke geen ruimte? Als echte liberaal juicht 
VVD’er Tim Kouthoofd het wegnemen van 
barrières toe; afgezien van de precieze 
invulling is hij voor minder regels en meer 
ruimte voor innovatie. Driekwart van de zaal 
ziet ook wel iets in ontstemmen. 

Eigenwijze helden
Versla de overheid en geef Brabant de 
ruimte! Studente Milou Hendrix, het Bredase 
raadslid Jeroen Bruijns en burgemeester 
Marnix Bakermans van de gemeente 
Landerd pleiten voor maximale ruimte voor 
de ‘ontplooiingskracht van de samenleving’ 
en voor eigenwijze, lokale initiatieven. Maak 
niet meteen een bestuursakkoord, maar 
leg je oor éérst te luister bij de ‘eigenwijze 
helden’ in de regio. En zoek als overheid 
binnen dit ‘gekantelde perspectief’ naar een 
nieuwe, betekenisvolle rol. Een pleidooi waar 
CDA’er René Kuijken zich helemaal in kan 
vinden. ‘Minder vergaderen en meer naar 
de dorpen’: het is hem uit het hart gegrepen, 
ook omdat ‘mensen die de kar willen 
trekken’ niet altijd een goede afspiegeling 
vormen van de samenleving. Ook PvdA’er 
Tine van de Weyer kan zich vinden in dit 
slotpleidooi. Zij trekt de vergelijking met het 
kabinet Balkenende-IV, dat eerst honderd 
dagen het land introk. Zelf gaat zij al tien jaar 
regelmatig ‘de straat op’. Ook de bezoekers 
zien het wel zitten: 85 procent stemt voor.   

Waarna het tijd is voor de officiële over-
handiging van Mind the Gap aan de 
Statenleden – die allen toezeggen de vijftien 
aanbevelingen te gaan lezen. 

http://www.brabantkennis.nl/manifest-mind-gap/
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10 kiemen van het Nieuwste Brabant
Tien boekjes, tien trends, tien verhalen: 
tijdens de afsluiting van de Trenddag 
presenteert BrabantKennis-directeur Joks 
Janssen de ’10 kiemen van het Nieuwste 

Brabant’.  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 en met 

maart 2015 geeft BrabantKennis deze tien 
trendboekjes uit. Verzamel ze allemaal via 
onze website: www.brabantkennis.nl.

http://www.brabantkennis.nl

