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Op donderdagavond 1 maart werd de Toekomstgids voor 
Brabantse gemeenten in EKWC, Oisterwijk gepresenteerd. 
Die avond gingen we samen op reis naar de toekomst. Met 
ruim 100 gasten die stuk voor stuk nieuwsgierig zijn naar 
de toekomst van Brabant, én die van hun gemeente! 

In de ‘Toekomstgids voor Brabantse gemeenten’ kijken we vooruit 
en brengen we de toekomst dichterbij – in woord, beeld en getal. We 
hopen dat de gids een belangrijke inspiratiebron zal zijn voor de op te 
stellen coalitieakkoorden en dat het een onmisbaar kompas is voor 
iedereen die lokaal actief is. 

Heb jij de gids nog niet gelezen? De Toekomstgids is digitaal te vinden 
via brabantkennis.nl/toekomstgids. (Extra) fysieke exemplaren kun je 
daar ook gratis aanvragen.
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 @DAVE ENSBERG 

De #toekomstgids @Brabantkennis van 
provincie @Brabant voor brabantse gemeenten 
is gepresenteerd. Daarin ook een interview 
met mij als mens, als import-brabander en 
schoolbestuurder. “laat het ‘wij’ prevaleren 
boven het ‘ik’. De mens is niets zonder de ander.”

 @SPARKCAMPUS

“Met de makerspaces hebben we de industriële 
revolutie als het ware gedemocratiseerd”, aldus 
mark hatch, grondlegger van de makersbeweging. 
Dit interview is te lezen in de gelanceerde 
toekomstgids van @BrabantKennis

 @RAADSLIDFSMIT

Bedankt @brabantkennis voor de toezending. 
Gaan we dit weekend lezen! Verplichte info 
voor alle raadskandidaten #gr18. Met data 
voor vervolg!
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https://www.brabantkennis.nl/trend/toekomstgids-brabantse-gemeenten
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TOEKOMSTDENKERS:  
ZOOM IN, ZOOM UIT.
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HET OVERZICHTSEFFECT
MARJOLIJN VAN HEEMSTRA OVER... 

 @MIJNTJE NOTERMANS

Vanuit de ruimte het geheel zien en door 
de tijd heen kijken...toekomstdenken 
#overzichtsdenken #marjolijnvanheemstra 
#toekomstgids

 @MARIUS BAKX

Zojuist de ‘toekomstgids voor brabantse 
gemeenten’ ontvangen. Wat een inspirerende en 
verrassende verhalen! Dank  @brabantkennis 
#toekomstgids

“Wat ik vandaag de dag het meeste mis, is het 
langetermijndenken”, spreekt Marjolijn van 
Heemstra. “We kijken alleen nog maar met 
angstbeelden naar de toekomst. Angst beperkt ons 
zicht. We hebben voortdurend het idee dat we in 
crisis verkeren. En een crisis betekent: hier en nu 
handelen. Kortetermijndenken. Altijd ‘aan’ staan, 
nooit even uitzoomen. Terwijl deze tijd juist vraagt 
om een weidse blik. Om een visie die reikt tot diep in 
de volgende eeuw.” 

“Ik verlies me ook vaak in kleine, dagelijkse dingen. 
En ik voel me daar schuldig over. Vooral als ik naar 
mijn kinderen kijk, die de toekomst, waar wij zo 
bang voor zijn, moeten gaan leven. Maar er is een 
methode om je te onttrekken aan de waan van de 
dag: ‘het overzichtseffect’. Dit effect treedt op als 
mensen vanuit de ruimte naar de aarde kijken. In de 
documentaire Overview [2012] vertellen astronauten 
over het moment dat zij voor het eerst de planeet 
zagen zweven in de gigantische uitgestrekte 
duisternis.” 

“De astronauten ervoeren een gevoel van 
verbondenheid en samenhang. Alles op aarde 
beweegt in één systeem. De aarde is het leven, wij 
zijn daar slechts een onderdeel van. Pas als je die bol 
ziet, ga je dat voelen. We weten wel dat de aarde rond 
is, maar zien dat niet. We zien alleen losse stukken 
land, grenzen, deelproblemen. Maar we moeten het 
geheel zien. Door de ruimte heen kijken staat volgens 
de astronauten gelijk aan door de tijd heen kijken: 
ze zagen het verleden, het heden en de toekomst 
tegelijkertijd. En dat is precies wat we nodig hebben 
voor het langetermijndenken.” 

“Als je beseft hoe weerloos de aarde in de duisternis 
hangt. Als je beseft dat er uiteindelijk niemand 
is die ons kan redden. Als je beseft dat er geen 
geïsoleerde problemen bestaan, maar dat alles met 
elkaar samenhangt... dan besef je hoe belangrijk het 
langetermijndenken, het toekomstdenken, is.” 

“Voor het overzichtseffect heb je nodig: de foto van 
de aarde, tijd, aandacht en verbeeldingskracht. 
Bekijk de aarde alsof je ‘m voor het eerst ziet. Zoom 
in, zoom uit. Beoefen het langetermijndenken. 
Omdat onze kinderen het waard zijn.”

“Als je beseft dat er geen geïsoleerde 
problemen bestaan, maar dat alles met elkaar 
samenhangt... dan besef je hoe belangrijk het 
langetermijndenken, het toekomstdenken, is.”



MARIEKE BEEKERS, 
PROJECTLEIDER 
‘TOEKOMSTGIDS VOOR 
BRABANTSE GEMEENTEN’
“Niemand kent de toekomst, maar we kunnen er wel 
over nadenken. BrabantKennis ging daarom op zoek: 
wat zijn opvallende toekomstsignalen, wat komt er 
op Brabant af? Zo ontstond de Toekomstgids: een 
reis naar drie werelden: Technologie, Samenleving 
en Economie. Met als rode draad de glokalisering 
[lokalisering en globalisering gaan gelijk op] en het 
en-en denken, in plaats van of-of, want juist in een 
meer hybride manier van kijken zit de verbinding.”

TOEKOMSTVRAGEN
“Met de Toekomstgids willen we gemeenten 
inspireren om toekomstkennis in de nieuwe 
coalitieakkoorden te verwerken. Er staan ook 
toekomstvragen in de gids, zoals: Wie gaat straks als 
Chief Information Officer over digitale kwesties? Of: 
Wie hebben het laatste woord binnen jouw gemeente: 
data en algoritmes óf de inwoners? Het zou mooi zijn 
als er tijdens de coalitieonderhandelingen regelmatig 
zo’n toekomstvraag aan bod komt.”
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 @TOM KNIESMEIJER 

Voor de toekomstgids voor brabantse 
gemeenten maakte ik met @BrabantKennis tekst 
over technologie, samenleving en economie. 
Vanaf gister ligt het er. Een mooi boek!

 @MARISKA KASTELIC

Inspirerende (inpats, scharrelondernemen, 
terugkerende overheid e.v.a voorbeelden) 
#toekomstgids @BrabantKennis, niet alleen 
voor brabant!

 @RANJITH CLEMMINCK 

 @TON PULLES 

@BrabantKennis presentatie #toekomstgids 
voor brabantse gemeenten. Inspiratie voor 
waalwijk

Presentatie van de #toekomstgids voor 
brabantse gemeenten #gr18 input voor 
coalitieakkoorden @BrabantKennis bedankt!

“NIEMAND KENT DE 
TOEKOMST, MAAR WE 
KUNNEN ER WEL OVER 
NADENKEN”

“Het zou mooi zijn als er tijdens de 
coalitieonderhandelingen regelmatig zo’n 
toekomstvraag aan bod komt.”

MARIEKE BEEKERS:

Langetermijndenken, daar gaat het dus om. Inzoomen en 
uitzoomen, om het overzicht te krijgen. En daarmee hebben de 
aanwezigen − de toekomstmakers van Brabant − de eerste reistip op 
zak. Waardevol, want de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. 
Hét moment dat Brabanders zich uitspreken over belangrijke, lokale 
zaken. Zaken die veelal door trends en ontwikkelingen van buiten de 
gemeente worden beïnvloed. Wat vraagt dat van de gemeente van de 
toekomst, van de lokale politici en bestuurders van de toekomst?



REIS DOOR DRIE 
WERELDEN:  
TECHNOLOGIE, 
SAMENLEVING EN 
ECONOMIE
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Gespreksleider Heidi Buijtels nodigt de aanwezigen uit mee 
op reis te gaan. Een reis door drie werelden: technologie, 
samenleving en economie. Het gezelschap splitst zich op in drie 
groepen. Klaar om de rugzak met nieuwe inzichten te vullen...
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Janneke Niessen heeft als ondernemer in de technologie een ambitie: 
kinderen leren programmeren en meer vrouwen in de tech. 

“BEN EEN KUNG FU PANDA!”
WERELD 1 | TECHNOLOGIE | JANNEKE NIESSEN

Janneke: “Technologie speelt een grote rol in 
de toekomst. Mensen die openstaan voor deze 
verandering en hongerig zijn naar nieuwe kennis, 
lopen straks voorop. Als je iets wil, ga ervoor! 
We zijn altijd geneigd om het juiste moment af te 
wachten, maar het juiste moment bestaat niet. 
Ben een kung fu panda!”

NIEUWE SKILLS
“We moeten kinderen voorbereiden op de toekomst. 
Hen opleiden voor banen die nu nog niet bestaan, 
met grote aandacht voor de nieuwe skills [vraag 
- ben nieuwsgierig - ben kritisch - blijf zelf goed 
nadenken - communiceer - werk samen - ben 
creatief]. Het is belangrijk dat álle kinderen digitaal 
vaardig worden. Dat begint in het onderwijs. In de 
randstad gebeurt al veel, met code-kampen en code-
klassen, in tegenstelling tot Brabant. Gemeenten, 
vervul een voortrekkersrol: stimuleer tech in het 
onderwijs. Stel gratis materiaal beschikbaar, zorg 
dat elk kind dezelfde kansen krijgt.”

“Een ander probleem is het gebrek aan 
vrouwen in de tech. De meeste banen zijn 
straks in de technologie, maar meiden haken 
meestal rond hun twaalfde levensjaar af.”

MEER VROUWEN IN TECH
“Een ander probleem is het gebrek aan vrouwen 
in de tech. De meeste banen zijn straks in de 
technologie, maar meiden haken meestal rond hun 
twaalfde levensjaar af. Ze vinden het saai, moeilijk 
en hebben een verkeerd beeld van tech. Want als je 
ze vraagt ‘Wil je bij Instagram of Snapchat werken?’ 
zeggen ze ja. Begin vroeg met tech in het onderwijs. 
En wees je bewust van hoe je kinderen aanspreekt. 
Jongens horen vaak dat ze slim zijn, meisjes dat 
ze knap zijn. Dat doet iets met het zelfbeeld van 
kinderen. Bovendien worden algoritmes bijna altijd 
geprogrammeerd door blanke mannen. Hierin wordt 
de denkwijze van vrouwen of niet-blanke mannen en 
vrouwen dus te weinig meegenomen.”

Publiek: “Er komen steeds meer zelfredenerende 
robots. Is dat een probleem?”
Janneke: “Klopt, er zijn zelfs al robots die de plek 
van conciërges in hotels overnemen. Het wordt een 
probleem als we mensen en robots niet meer van 
elkaar kunnen onderscheiden. Daarom zijn die 
toekomstige skills [ben kritisch, denk zelf na] zo 
essentieel. Ook ethiek speelt een steeds grotere rol 
binnen technologie.”

 @BRABANTKENNIS

Volgens het world economic forum krijgt 65% 
vd huidige basisschoolleerlingen later een 
beroep dat nu nog niet bestaat. Daar moeten 
we ons op voorbereiden.’
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Hoogleraar Tine De Moor onderzoekt de wereld van coöperaties. 
Ook Brabant kent er veel. 

“OMARM DE COÖPERATIES... 
ÉN BLIJF PARTNER” 
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WERELD 2 | SAMENLEVING | TINE DE MOOR

Tine: “In de middeleeuwen waren er de gilden, 
in de negentiende eeuw de boerenleenbanken en 
inmiddels bevinden we ons in de derde golf van 
burgerinitiatieven [sinds 2005]. In toenemende 
mate ontstaan coöperaties. De reden? Onder meer 
frustraties over het huidige overheidsbeleid en het 
falen van de markt.” 

WE REGELEN HET ZELF...
“Er bestaan allerlei vormen van politieke 
burgerparticipatie: van het meepraten met 
bestuurders tot het overnemen van gemeentelijke 
taken [zoals Right to Challenge] en publiek-private 
partnerships [samenwerking tussen de private en 
publieke sector]. Maar er zijn ook, in toenemende 
mate, burgers die niet meer luisteren naar de 
overheid. Die burger zegt: ‘Ik hoef geen subsidie, 
we regelen het zelf.’ Als overheid kun je blij zijn dat 
je niet meer hoeft te investeren, maar tegelijkertijd 
verlies je inspraak. En dat is zorgwekkend.”

INSTITUTIONALISEER
“Als burgers iets missen, zoals een goed 
kinderdagverblijf of fijne ouderenzorginstelling, dan 
regelen ze het voortaan zelf. Ze keren zich tegen de 
overprofessionalisering van instanties. Denk ook 
aan de vele Brabantse burgerinitiatieven in de zorg 
en energie. Initiatieven die op de lange termijn niet 
zonder formele afspraken kunnen. Daarom is het 
uiteindelijk toch nodig om te institutionaliseren, 
zonder daarbij opnieuw in bureaucratie te vervallen.”

PUBLIC COLLECTIVE 
PARTNERSHIPS
“Neem een voorbeeld aan samenwerkingen tussen 
de markt en het collectief [zoals Groupon: de markt 
heeft voldoende klanten en de klanten hebben 
een mooie prijs]. Ik ben voorstander van Public 
Collective Partnerships: samenwerkingsverbanden 
tussen de overheid en collectieven, gevormd door 
burgers. Dus zoek het contact met de mensen 
in het veld. Omarm de collectieven, erken 
hun kwaliteiten én faciliteer. Ga samen voor 
langetermijnoplossingen.” 

Publiek: “Waarom is het zorgwekkend om zaken 
volledig aan burgers over te laten?”
Tine: “Het is een mooie ontwikkeling, maar 
het is ook risicovol. Vooral als er sprake is van 
informaliteit. Ik geloof meer in kennisdeling, co-
creatie en partnerschap.”

 @MENNO DE LANGE 

 @TON PULLES 

Bij @BrabantKennis over de #toekomstgids voor 
gemeenten. Waarbij #tinedemoor aangeeft: van 
inspraak, participatie, co-creatie, partnerschap 
naar onafhankelijk burgercollectief

In toenemende mate ontstaan coöperatieve 
vormen van samenwerking door de 
samenleving #toekomstgids
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Jeroen van Glabbeek, CEO CM, inspireert met zijn vernieuwende, 
ondernemende blik. 

“HET IS ASOCIAAL OM 
DINGEN TE DOEN DIE JE 
NIET LEUK VINDT.”
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WERELD 3 | ECONOMIE | JEROEN VAN GLABBEEK

Jeroen: “Er zijn veel mensen die niet tot hun 
recht komen op het werk, maar daarbuiten de 
meest geniale dingen doen. Bij CM zeggen we: 
doe alleen wat je leuk vindt, waar je goed in bent. 
Daarmee draag je bij aan de maatschappij, aan je 
zelfontwikkeling, aan de groei van het bedrijf.
Het is asociaal om dingen te doen die je niet leuk 
vindt, want daarmee pak je werk af van mensen die 
het wél leuk vinden.”

OORLOGSTERMEN
“Veel bestuursmodellen zijn niet meer van deze 
tijd, met oorlogstermen zoals visie, missie, strategie 
en tactiek. Wij gebruiken die termen niet. En wij 
werken ook niet met taken, controles, planningen, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wij 
vertrouwen puur op onze mensen: doe waar je kracht 
ligt en draag daarmee bij.”

“Er zijn nog steeds mensen die concurreren met 
machines. Maar de vierde industriële revolutie 
is op komst. Hoe gaan we daarmee om? Mijn 
oplossing: combineer het denken en doen. Dat klinkt 

vanzelfsprekend, maar is het niet. In de meeste 
kantoren draait het nog steeds om ‘denken’ en in 
productiehallen om ‘doen’.”

Publiek: “Doe wat je leuk vindt, dat klinkt 
idealistisch. Wat levert het economisch op?
Jeroen: “Als je iets doet wat relevant is, wordt 
dat gewaardeerd door de maatschappij en volgt de 
economische waarde vanzelf.”

Jeroen: “We staan op het punt onze stem uit te 
brengen. Zijn er politici die buiten de gebaande 
paden durven te treden? Langetermijndenkers?”
Publiek: “Weinig, want de meeste mensen stemmen 
op politici die op korte termijn iets voor hen 
kunnen betekenen. Om dat te veranderen, is een 
cultuuromslag nodig.” 
Jeroen: “Mijn ideale politicus is iemand die 
experimenteert. Bij ons besteden mensen veel tijd 
aan uitproberen. Als iets mislukt, delen we het met 
elkaar. Maar bij de meeste organisaties worden 
mislukkingen onder de tafel geveegd. Terwijl dat 
juist de momenten zijn waarvan we leren.”   

 @JOLANDA LUIJTEN 

Volgens filosofie @cm_nl #toekomstgids 
#brabantadvies zijn werknemers echt van waarde 
als ze doen waar ze goed in zijn en waar hun hart ligt. 
Voor mij @hetpon is dat bij o.a. #burgerinitiatieven, 
#coöperaties en #leefbaarheid.

 @ PAULA JORRITSMA

Het collectief van menselijke doelen: jeroen van 
glabbeek heeft met zijn vernieuwende ondernemende 
blik een advies aan gemeenten: heb vertrouwen, 
faciliteer & zorg voor proeftuinen! Over *besturen*  
in vredestijd en denken & doen combineren.
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EKWC
Bij de internationale werkplaats Sundaymorning@ekwc verkennen 
kunstenaars, ontwerpers en architecten de technische en artistieke 
mogelijkheden van keramiek.

SOCIAL LABEL 
Waar makers met afstand tot de arbeidsmarkt 
samenwerken met ontwerpers, ontstaat iets moois, 
bijzonders en waardevols: Social label.

CAUGHT IN THE APP 
Ze zijn echt overal. De telefoonzombies. Totaal in hun 
eigen wereld. Ritzo ten Cate bijt zich vast in fenomenen 
die hem fascineren, zoals deze ‘telefoonzombies’.



die het systeem van binnenuit willen vernietigen. 
Oftewel: democratie is geen zelfmoordpact.” 

ZELFCORRECTIE
“Een van de grondbeginselen van de democratie is 
zelfcorrectie: het vermogen om besluiten terug te 
draaien. Zelfcorrectie omvat drie principes:   
1) evaluatie, 2) politieke concurrentie en 3) vrijheid 
van meningsuiting. Partijen die deze beginselen 
willen aantasten, en daarmee dus het zelfcorrigerend 
vermogen van de democratie in gevaar brengen, 
mogen verboden worden.” 

“Voor het voortbestaan van de democratie 
moeten we de democratische regels verder blijven 
cultiveren. Waar kan dat beter dan binnen de lokale 
democratie? Plaatselijk burgerschap als leerschool 
voor het staatsburgerschap.”

Publiek: “Zelfcorrectie is een heel natuurlijk iets. 
Waarom is er zoveel aandacht voor nodig?
Bastiaan: “Als je zelfcorrectie niet 
institutionaliseert, heb je geen garantie dat het 
proces vreedzaam verloopt.”
Publiek: “Stel, er ontstaat ooit iets beters dan 
democratie?”
Bastiaan: “Ik ben de laatste die, helemaal op een 
avond als deze, innovatie de kop wil indrukken. 
Wat mij betreft is elk politiek systeem verdedigbaar, 
zolang het aan de drie beginselen ‘evaluatie, politieke 
concurrentie en vrijheid van meningsuiting’ voldoet.

Bastiaan: “In 1936 deelt George van den 
Bergh, politicus voor de Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij, de eerste ideeën over een weerbare 
democratie. Hij gaf antwoord op de vraag: Mogen 
we binnen een democratie antidemocratische 
partijen verbieden? Zijn antwoord was: Ja, onder 
bepaalde omstandigheden mogen we ingrijpen, ter 
bescherming van de democratie.”

POLITIEK EXTREMISME
“En in 1948 zegt Van den Bergh: Een overvraagde, 
onbeheersbare gemeentelijke overheid [ofwel: een 
overheid die ver van de burgers staat] kan leiden tot 
antidemocratische neigingen bij burgers. Politiek 
extremisme begint meestal op lokaal niveau. Maar 
liefst 26% van de lokale bestuurders krijgt te maken 
met bedreigingen. Dat is schrikbarend. Lokale 
politici liggen dus in de frontlinie van de weerbare 
democratie. Een weerbare democratie betekent dat 
een democratie niet neutraal hoeft te staan tegen 
[zowel geweldloze als gewelddadige] antidemocraten 
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 @SJO SMEETS

Bastiaan Rijpkema over weerbare lokale 
democratie. Inspirerende avond over 
toekomstvisie gemeenten georganiseerd door 
brabantkennis @groenlinks @groenlinksnb

OP REIS NAAR DE 
WEERBARE DEMOCRATIE

BASTIAAN RIJPKEMA NEEMT ONS MEE...

Na een reis door de drie werelden neemt Bastiaan Rijpkema 
- schrijver, jurist en rechtsfilosoof aan de Universiteit Leiden - 
de deelnemers mee naar de volgende bestemming: die van een 
weerbare democratie.

 @BRABANTKENNIS

@BastiaanRij: 26% van de lokale besturders 
krijgt te maken met bedreigingen. Daarom 
moeten we werken aan de weerbaarheid van 
de lokale democratie #toekomstgids
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Christophe: “Formeren voor de toekomst betekent: 
laat je inspireren door buiten. Dan pas zie je hoe 
bijzonder het is om bestuurder te zijn en welke 
verantwoordelijkheid er op je schouders rust. Politici 
moeten de knelpunten van vandaag en morgen 
aanpakken, maar tegelijkertijd spelen er thema’s 
waarvoor we jaren vooruit moeten denken. Durf 
te reflecteren: doen we vandaag het juiste voor de 
toekomst?” 

COMPACT 
COALITIEAKKOORD 
 
“We denken tegenwoordig te weinig vanuit de 
maatschappelijke waarden. Dat moeten we opnieuw 
leren. En ik geloof dat elke gemeente over een 
radicale ‘game changer’ beschikt. Het is de uitdaging 
die te vinden. Bestuursakkoorden bestaan uit 
tientallen pagina’s, terwijl de echte veranderopgaven 
op één hand te tellen zijn. Wat mij betreft mogen de 

 @BRABANTKENNIS

@CavanderMaat: “Durf voor jouw gemeente 
constant te reflecteren op beslissingen die je 
neemt: doen we vandaag wat juist is voor de 
toekomst?” #toekomstgids

“FORMEER VOOR DE 
TOEKOMST”

“Sta open voor kritiek, durf fouten te maken. 
Als we raadsleden en bestuurders daartoe 
meer ruimte geven, komen we vanzelf verder.” 

CHRISTOPHE VAN DER MAAT:

Het einde van de reis is in zicht. De laatste spreker verschijnt op het 
podium. Gedeputeerde Christophe van der Maat over het belang van 
‘formeren voor de toekomst’.

coalitieakkoorden veel compacter, met meer ruimte 
voor wat nog komt: inspiratie vanuit het veld.” 
 

ÉÉN OVERHEID 
 
“Als bestuurders moeten we bepalen: wat is de 
echte opgave, waar willen we over tien jaar staan? 
Samenwerking is daarbij van belang: tussen 
gemeenten onderling, maar ook met de provincie 
en het rijk. Laten we als één overheid functioneren. 
Bekijk ook wat er ontstaat vanuit de markt, vanuit 
coöperaties. Als er ergens geen relevantie meer voor 
je ligt, als je je positie bent kwijtgeraakt, heroriënteer 
je dan op je taken.”  

POWER
 
“Ik hoop dat er in alle ambtenarenkantoren 
voldoende power aanwezig is om de grote 
vraagstukken van deze tijd te agenderen. Sta open 
voor kritiek, durf fouten te maken. Als we raadsleden 
en bestuurders daartoe meer ruimte geven, komen 
we vanzelf verder.” 
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 @BRABANTKENNIS

@kikischippers sluit de avond af met een 
meezinger! #meteenglimlachnaarhuis 
#toekomstgids

VERTREK MET EEN 
GLIMLACH!

KIKI SCHIPPERS ZORGT VOOR...

 @MARIEKE BEEKERS 

Haar stem heeft zeker gewicht! Prachtige 
teksten over democratie en prachtstem van  
@kikischippers # toekomstgids

Kiki zingt de meest treffende teksten over 
democratie...

... op humoristische wijze. En zo sluiten we de avond 
met een glimlach af.  

Op reis doen mensen vaak onverwachte indrukken op. Zo ook 
tijdens de presentatie van de Toekomstgids, met als bijzondere 
afsluiter het optreden van cabaretière en kleinkunst theatermaker 
Kiki Schippers [jawel, ín zomerjurk, op deze ijskoude avond in 
maart...]

Ik kies, ben een burger
vervul zo mijn plicht                                          
voor democratie.                   

Het volk krijgt de leider,                                  
die het zelf verdient.

Een diner met een dictator
zolang hij luistert, ben jij nog een partij

Een diner met een dictator,     
als je proost zie je in de spiegel...            
de dictator, dat ben jíj.
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REIS VERDER!
Was jij aanwezig bij de presentatie 
en/of heb je de gids gelezen? Dan 
ben je wellicht op zoek naar meer 
verdieping en praktische handvatten 
voor de toekomst van jouw gemeente. 

Dat kan! We gaan graag verder met je op reis. 
In inspirerende toekomstlabs, masterclasses 
en workshops zijn we benieuwd naar jouw 
toekomstvragen. Met een nieuwsgierige blik blijven 
we zoeken naar antwoorden. 

Ga je mee?

• dinsdagavond 5 juni
• donderdagmiddag 14 juni
• donderdagmiddag 21 juni
• dinsdagavond 26 juni 

Meer informatie over sprekers, programma en 
locaties volgt snel. Houd onze website in de gaten! 
En meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan ben je als 
eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

www.brabantkennis.nl/toekomstgids
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https://www.brabantkennis.nl/trend/toekomstgids-brabantse-gemeenten


COLOFON

BrabantKennis verkent op eigen wijze de toekomst van 
Brabant: onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in vorm. 
We prikkelen tot nadenken en houden Brabant scherp. Wij 
observeren, confronteren en inspireren, en dat doen we door 
trends te spotten, toekomstbeelden te schetsen en nieuwe 
perspectieven te bieden.

Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis
en vind ons op Facebook en LinkedIn.

Tekstschrijver: Sara de Kort
Eindredactie: BrabantKennis  
Fotografie: Willeke Machiels 
Vormgeving: Bureau Vertigo 
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