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ONTWIKKELRAAD BRABANTKENNIS  De ontwikkelraad bewaakt de onafhankelijke positie van  
Brabant Kennis. De leden van de Ontwikkelraad zijn frisdenkers uit het Brabantse bedrijfsleven, kennis
instellingen en de (lokale) overheid. Zij weten wat er speelt in Brabant. Met hun kennis en expertise  
adviseren zij het team BrabantKennis over de trends en ontwikkelingen, het werkprogramma en  
(de vorm van) publicaties en evenementen.

MARUSJKA LESTRADE
Wethouder 
Gemeente Boxtel

MARCEL VAN BIJNEN
Algemeen directeur
provincie NoordBrabant

STAVROS ZOURIDIS
Voorzitter, Hoogleraar  
Bestuurskunde Tilburg University

TESSA CRAMER
Docent Toekomstonderzoek
Fontys Academy of Creative 
Industries

BART BROUWERS
Oprichter E52 en Hoogleraar 
Journalistiek University Groningen

TEAM BRABANTKENNIS  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.

BEGROTING EN VERANTWOORDING
BrabantKennis wordt gefinancierd uit het budget 
Kennis en Onderzoek van de provincie NoordBrabant. 
Zie voor de bestedingen van BrabantKennis in 2017: 
http://brabantkennis.nl/financien

 BEKIJK VIDEO 
‘Wij zijn BrabantKennis’ 
https://youtu.be/_T7fIatEojE 

niet vanuit een ‘technisch’ maar vanuit een sociaal
cultureel en gedragsperspectief werd benaderd, bracht 
een grote groep bezoekers in Breda in verwarring 
maar, zoals dat heet, op een hoger niveau.

De tweede succesfactor voor BrabantKennis zit in  
de ambitie om te verbinden. In plaats van zelf voort
durend met kennis te ‘scoren’, zoekt BrabantKennis 
naar verbindingen tussen perspectieven, data en 
onderzoekers. De longreads vormen hiervoor het 
perfecte vehikel. De longreads die in 2017 verschenen 
zijn bovendien ook nog eens behoorlijk prikkelend.  
Zo bleek uit de longread ‘Kennis maken met de regio?’ 
over kennis en onderwijs dat Tilburg University  
nog veel kansen in de regio laat liggen, terwijl TU 
Eindhoven de verbinding met haar omgeving wel  
weet te benutten. En de longread ‘Criminaliteit met 
een zacht g?’ over georganiseerde criminaliteit laat  
zien dat behalve een zachte ‘g’ er weinig zachts is aan 
de keiharde georganiseerde misdaad in Brabant.

Toen BrabantKennis enkele jaren terug startte, stelden 
velen ons de vraag of een nieuw kennis initiatief wel 
nodig was. In de korte tijd dat BrabantKennis bestaat, 
is het niet meer weg te denken uit wat bureaucratisch 
de ‘kennisinfrastructuur’ van de provincie Noord
Brabant heet. Het overzicht van activiteiten in 2017 
weerspiegelt het geheim achter het succes van 
BrabantKennis; een combinatie van drie sleutel
factoren waar overigens niets geheimzinnigs aan is. 
Ten eerste organiseert BrabantKennis overal in de 

Met verrassende ontmoetingen en verbindende  
publicaties heeft BrabantKennis in 2017 weer heel wat 
besluitvormers, opiniemakers en onderzoekers bereikt 
en op frisse ideeën en hardnekkige feiten getrakteerd. 
Dat is niet vanzelf gegaan, maar dit is het resultaat  
van de enige succesfactor die er echt toe doet, namelijk 
het team BrabantKennis. Oorspronkelijke, eigenwijze 
denkers en creatieve, resultaatgerichte doeners, die 
elkaars kwaliteiten kunnen en willen benutten, een 
dreamteam waar menige denktank van droomt. 

Ik hoop dat de ‘BrabantKennis Horizon 2017–2018’ 
vooral uitnodigt de longreads en andere publicaties 
nog eens op te zoeken en te bekijken. En laat je in 2018 
vooral weer inspireren door dit prachtige 
kennisinitiatief.

Stavros Zouridis – voorzitter ontwikkelraad,
BrabantKennis

provincie vruchtbare en vooral verrassende ont moe 
tingen over thema’s die er voor burgers, bedrijven en 
bestuurders toe doen. De verkenning ‘Mind the Gap!’ 
naar sociale scheidslijnen in Brabant bereikte in 2017 
een hoogtepunt met het verschijnen van een indruk
wekkende en goed vormgegeven bundel, een slot  
evene ment in Helmond, gevolgd door drie toe  gespitste 
masterclasses in Tilburg, ’sHertogenbosch en  
Eindhoven. De ‘Trendnacht 2017: het klimaatgedrag 
van Brabant’, waarin het klimaatvraagstuk nu eens  

OP ZOEK NAAR VERBINDINGEN 
TUSSEN PERSPECTIEVEN, DATA 
EN ONDERZOEKERS

32 VOORWOORDBRABANTKENNIS HORIZON 2017–2018
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BRABANT ROBOT CHALLENGE 
Vier Brabantse hogeronderwijsinstellingen kondigden 
tijdens de Trendnacht 2015 aan een unieke, multi- 
disciplinaire leergang over robotica te gaan organiseren. 
Begin 2017 werd de eerste Brabant Robot Challenge 
succesvol afgerond. Begin 2018 volgt de tweede reeks 
i.s.m. Tilburg University, Fontys Hogescholen, TU/e  
en Avans Hogeschool. 

DE ETHISCHE KWESTIES 
ROND ROBOTISERING  
MOETEN WE OPLOSSEN
Ton Wilthagen – hoogleraar arbeidsmarkt, Tilburg University

16.01.2017 SLOTEVENT BRABANT 
ROBOT CHALLENGE – EINDHOVEN 

Brabant kan een belangrijke rol spelen in de frontlinie 
van de wereldwijde roboticarevolutie. De kennis, 
technologie en ervaring zijn hier aanwezig. Wat is 
nodig om de kansen te grijpen? Dat was de vraag die 

centraal stond tijdens het inspirerende slotevent van 
de Brabant Robot Challenge, georganiseerd door 
BrabantKennis in samenwerking met de Brabantse 
hogeronderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 
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https://www.brabantkennis.nl/trend/hello-robots


‘Brabant: bont én blauw’ is de terugblik op  
het post election event ‘Swingstate Brabant’  
dat BrabantKennis en TiREG 20 maart 2017 
organiseerden, als onderdeel van de verkenning 
‘Mind the Gap’ naar verschillende scheidslijnen 
in Brabant. 

ALS EEN PARTIJ WINT, 
DAN WINT DIE IN HET 
ZUIDEN VAAK EXTRA 
HARD, EN OMGEKEERD
Josse de Voogd – electoraal geograaf

20.03.2017 SWINGSTATE BRABANT –   
’S-HERTOGENBOSCH 

Op maandagavond 20 maart 2017 organiseerden 
TiREG en BrabantKennis het post election event 
‘Swingstate Brabant’. Brabant is (samen met Limburg) 
de provincie met het hoogste percentage mensen die 
per verkiezing overstappen van de ene partij naar de 
andere. Dat maakt ons tot ‘swingstate’ waar stemmen 
te winnen vallen. Hoe pakte dat deze verkiezingen uit?! 

Ruim 50 geïnteresseerden verzamelden zich in de 
Verkadefabriek in ’sHertogenbosch om na te praten 
over de verkiezingen. Onder leiding van Joks Janssen 
(BrabantKennis) analyseerden electoraal geograaf 
Josse de Voogd, hoogleraar regionaal bestuur Martijn 
Groenleer (TiREG) en politicoloog Marc van de Wardt 
(Liss Panel) de stembusgang voor Brabant. 
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https://www.brabantkennis.nl/uploads/publication/file/58e12453d04a3.pdf


VERKENNING 
‘MIND THE GAP!’

TOEKOMSTAGENDA ‘MIND THE GAP!’ 
Een sluitende conclusie doet geen recht aan 
deze verkenning. Wel delen we graag tien
observaties met je, waarin we terugblikken op 
een bijzondere verkenning en vertellen over
onze ervaringen en wat we hebben geleerd.

BrabantKennis is een jaar lang in een wereld van verschil 
gedoken. Groeien de verschillen tussen Brabanders? En zo ja,  
is dat erg? En als er tegen stellingen zijn, wat kunnen we dan 
doen om die te overbruggen? Samen met experts op allerlei 
terreinen hebben we de feiten en cijfers op een rijtje gezet, 
verkiezingsuitslagen en sociale media geanalyseerd, zijn we op 
de tandem gestapt om het gesprek aan te gaan met Brabanders 
van allerlei pluimage, en hebben we lezingen en debatten 
georganiseerd.

Het resultaat vind je in de kleurrijke serie ‘Mind the Gap!’.  
Acht boekjes over verschil in Brabant van uiteenlopende 
auteurs.

BIODIVERS BRABANT: 
REISGIDS VOOR DE  
BELEIDSMAKER

BRABANTS MOZAÏEK: 
POLITIEKE SCHEIDS-
LIJNEN OP DE KAART

Deze reisgids doet verslag van  
de expeditie ‘Mind the Gap!’
waarbij social designer Isis Boot 
per ‘onderzoekstandem’ een 
verkenning naar scheids lijnen  
in Brabant maakte.

VERSCHIL EN GELIJK-
HEID: PERSPECTIEF  
VAN BRABANDERS

ZOEK DE VERSCHILLEN: 
HOE GELIJK ZIJN WE 
NOG IN BRABANT?

In deze publicatie stelt het PON 
het perspectief van de Brabander 
centraal. Verschil is er. Maar zien 
Brabanders dit ook en mag het  
er dan ook zijn? En lukt het hen 
om dat te overbruggen?

SOCIALE MEDIA:  
SPLIJTER OF  
VERBINDER?

TERUGBLIK VOORUIT-
DENKERSLEZING: 
‘ONGELIJK MAAR FAIR’

Een essay over sociale media  
als splijter of verbinder, door 
onderzoekers John Rozema en  
Ad Schalkx: het virtuele gesprek  
bij de bakker.

BRABANTS BONT:  
DE KLEURRIJKE KUNST 
VAN HET OVERBRUGGEN

TERUGBLIK  
BIJEENKOMST:  
MIND THE GAP!

Hoogleraar Marcel Boogers laat  
in deze publicatie zien hoe we zelf 
maatschappelijke verbindingen 
kunnen leggen en stevige bruggen 
kunnen slaan in Brabant.

98 MIND THE GAP!BRABANTKENNIS HORIZON 2017–2018

https://www.brabantkennis.nl/uploads/publication/file/59380bda163c4.pdf


OM VERSCHIL TE 
KUNNEN MAKEN,  
MOET JE HET  
EERST PROEVEN

08.06.2017 SLOTEVENEMENT 
PROEF HET VERSCHIL – HELMOND 

Hoe komen we voorbij de tweedeling? Hoe bouwen we 
aan een samenleving die ongelijk, maar ‘fair’ is? Om 
verschil te kunnen maken, moet je het eerst proeven. 
Dit gebeurde op het drukbezochte (slot)evenement 

van Mind the Gap!, ‘Proef het verschil’, waar  
BrabantKennis iedereen uitnodigde te blijven  
nadenken over een toekomst voor álle Brabanders. 
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https://www.brabantkennis.nl/activiteit/bijeenkomst-proef-het-verschil-1


MASTERCLASSES  
‘MAAK HET VERSCHIL’ 
Samen met experts organiseerde BrabantKennis in 2017  
vanuit haar verkenning ‘Mind the Gap!’ drie masterclasses  
onder de naam ‘Maak het verschil!’

27.06.2017 POLARISATIE IN DE 
PRAKTIJK – ’S-HERTOGENBOSCH

Met bestuurskundige Marcel Boogers, burgemeester 
Jan Hamming (gemeente Heusden) en Buurtbinders 
zijn we nagegaan hoe sociale tegenstellingen in 
Brabantse buurten en wijken zich uiten en wat we 
daaraan kunnen doen.

28.09.2017 KIJK OP  
DE WIJK – TILBURG

Samen met bestuurskundige Pieter Tops zijn we 
nagegaan hoe armoede en sociale uitsluiting van 
oudsher kunnen leiden tot wijken en buurten die  
volledig op zichzelf lijken staan, waar bewoners  
de eigen boontjes doppen en af en toe een oogje 
dichtknijpen.

24.10.2017 MOGELIJKHEDEN  
MOGELIJK MAKEN – EINDHOVEN

Samen met filosoof Henk Oosterling zijn we op zoek 
gegaan naar een samenlevingsambitie die stroom
opwaarts werkt. Als je mensen wil ondersteunen moet 
je netwerken versterken.
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https://www.brabantkennis.nl/activiteit/masterclass-2-maak-het-verschil
https://www.brabantkennis.nl/activiteit/masterclass-1-maak-het-verschil
https://www.brabantkennis.nl/activiteit/masterclass-3-maak-het-verschil


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.

IN DE MEDIA
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https://www.brabantkennis.nl/nieuwsbrief/inschrijven


30.11.2017 TRENDNACHT 2017 
HET KLIMAATGEDRAG VAN  
BRABANT – BREDA

BrabantKennis kijkt terug op een verfrissende  
Trendnacht met een bomvol programma. Op  
donderdagavond 30 november kwamen in Podium
Bloos in Breda ruim 250 beleidsmakers, weten
schappers, ondernemers, ontwerpers en studenten 
samen om te praten over het klimaatgedrag van 
Brabant. Nachtvoorzitter Helga van Leur hield het 

hoofd koel in de grote zaal van Podium Bloos. Als rots 
in de branding begeleidde zij het hoofdprogramma  
vol boeiende sprekers, waaronder Jelmer Mommers 
(De Correspondent), Florian Boer (De Urbanisten), 
Denise de Ridder (Self Regulation Lab, UU), Koert  
van Mensvoort (Next Nature) en Janneke Stegeman 
(Theologe des Vaderlands).  

Nog even nagenieten? 
Bekijk de aftermovie.

ELKE KLEINE ACTIE 
INSPIREERT ANDEREN 
Jelmer Mommers – De Correspondent
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=1G7vT62DeNY
https://www.brabantkennis.nl/trend/het-klimaat-gedrag-van-brabant


REPORTAGE: BREDA IN BEELD
Breda in Beeld van lokale omroep 
BredaNu maakte tijdens de 
Trendnacht een reportage  
in Podium Bloos.

Leesgierig? Lees  
dan de uitgebreide  
terugblik op de 
Trendnacht 2017! 
 
www.brabantkennis.nl/
trendnacht

29.11.2017 BN DESTEM   
 
“Oók op regionaal en lokaal niveau moet de knop om 
als het gaat om menselijk gedrag dat van invloed is  
op het klimaat. We moeten van willen naar doen!”,  
zei Joks Janssen van BrabantKennis eerder al  
in BN DeStem. Deze handschoen werd tijdens  

de Trendnacht 2017: het klimaatgedrag van Brabant 
opgepakt. Er werden nieuwe contacten gelegd,  
handen geschud, plannen gesmeed en verbonden 
gesloten, zoals het initiatief tot een KlimaatTop  
ZuidNederland. Brabant is er klaar voor!

HET BELANGRIJKSTE 
KLIMAATAKKOORD IS 
DAT MET JEZELF
Andy Engel – De Klimaatjes
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https://www.youtube.com/watch?v=unq7VGyKd40
https://www.brabantkennis.nl/activiteit/trendnacht-2017-klimaatgedrag-1


VOORBIJ DE CIJFERS 
In een serie interactieve longreads duikt BrabantKennis  
in uiteenlopende trends en ontwikkelingen.

Publicaties hoger onderwijs met bedrijven 2005-2015

OVER DE TOEKOMST VAN ONDERWIJS  
IN BRABANT
In de economie van vandaag is kennis cruciaal. Het is de 
brandstof die zorgt voor innovatie. Kennis bepaalt de 
aantrekkingskracht van een regio en de snelheid van 
economische groei. Hoe meer kennis wordt omgezet in 
economische en maatschappelijke waarde, hoe sneller die 
groei. Daarin spelen niet alleen ondernemers, maar ook 
onderwijsinstellingen een cruciale rol. Hoe maken wij in 
Brabant optimaal gebruik van de aanwezigheid van deze 
instellingen en de kennisproductie die daar plaatsvindt? 
Hoe brengen we de ecosystemen van onderwijs en onder
nemerschap dichter bij elkaar? Daarover gaat deze 
longread ‘Kennis máken met de regio’.

OVER DE TOEKOMST VAN NATUUR IN BRABANT
Klimaatverandering vraagt om een andere kijk op natuur. 
Een praktische en realistische kijk, die rekening houdt met 
de gevolgen van klimaatverandering: de Brabantse natuur 
zal nu eenmaal nooit meer worden wat die was. Maar 
misschien ook een onorthodoxe blik: kunnen we natuur 
‘gebruiken’ voor klimaatbeleid? En omgekeerd: kunnen  
we klimaatverandering en klimaatbeleid ook ten goede  
laten komen aan de natuur? 

OP DE BRES VOOR 
PRAKTIJKGERICHT  
ONDERWIJS IN DE PEEL
Pim van de Mortel – directeur, MCM

OVER DE AANPAK VAN DE GEORGANISEERDE 
DRUGSCRIMINALITEIT IN BRABANT
De georganiseerde drugscriminaliteit in Brabant rukt op.  
Is een bestuurlijke en justitiële aanpak wel voldoende? Of 
moet juist een bredere, maatschappelijke aanpak worden 
ontwikkeld? Daarover gaat deze longread ‘Criminaliteit  
met een zachte g?’

WAAR GEEN GEZAG IS, ZIJN 
DE CRIMINELEN HET GEZAG 
Toine Spapens – hoogleraar criminologie,  
Tilburg University 

KLIMAAT VERGROOT HET 
CONFLICT TUSSEN BOEREN 
EN NATUUR
Martha Bakker – hoofddocent Wageningen U & R

OVER DE KANSEN VAN ROBOTISERING  
VOOR BRABANT
Wereldwijd zijn robots bezig aan een onstuitbare opmars. 
Van operatierobots tot robots die de boer helpen met zijn 
oogst of in de zorg assisteren. Brabant kan een belang
rijke rol spelen in de frontlinie 
van deze roboticarevolutie. De 
kennis, technologie en ervaring 
is hier aanwezig. Wat is nodig 
om de kansen te grijpen? 
Daarover gaat deze longread 
‘Brabant aan de Robot?’. 

JE MOET DE MENSEN OP 
DE WERKVLOER MEE ZIEN 
TE KRIJGEN 
Mark Menting – directeur, Smart Robotics

Ruimtelijke impact voor Brabant 

OVER DE IMPACT VAN SCHONE ENERGIE OP 
HET BRABANTSE LANDSCHAP
We staan aan de vooravond van de overgang van fossiele 
naar schone energievoorziening. In Parijs is een interna
tionaal klimaatakkoord getekend, dat wereldwijd aanzet 
tot actie. Ook in Brabant hebben partijen de ambitie 
uit gesproken om in 2050 tot een schoon en duurzaam 
energiesysteem te komen. Realisatie van deze ambitie 
heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van de 
provincie. Hoe ziet het post
fossiele landschap er uit? Kan 
de energietransitie nieuwe 
perspectieven bieden voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van 
Brabant? Daarover gaat deze 
longread ‘Energie in zicht?’

HET RIJK MOET  
DE LEIDING NEMEN 
Laetitia Ouillet – directeur Energie, TU Eindhoven
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EEN NIEUW KLIMAAT 
VOOR NATUUR? 
Over de toekomst van 
natuur in Brabant.

BOSSEN
Verdroging, toename bosbranden, 
toename wintergroene soorten

HOOGVEEN
Afbraak, sterfte 

BEEK BENEDENLOOP
Overstromingen

BEEK
Toename van kwel, positief voor 
schraalland en broekbos

NATTE HEIDE
Verhoogde dynamiek

DROGE HEIDE
Verdroging, verstuiving

VENNEN
Droogval, verzuring

BLOEMRIJK GRASLAND
Vroege bloei Zomerslaap

Klimaatgevolgen voor Brabant 

AANDEEL PER BEDRIJF

1910

TU Eindhoven

Philips
DSM
NXP Semico
Siemens
Alcatel-Lucent

IBM
Shell
ASML
Sasol Technol
Nokia
Overig

PUBLICATIES

ZON GEOTHERMIE
WONINGEN

Diepte 2.000 m

WIND BIOMASSAGEOTHERMIE
KASSEN

GEZAMENLIJK POTENTIEEL 7,8 PJ

MOGELIJKE POTENTIE WARMTE
WONINGEN IN POTENTIEGEBIED

GOEDE POTENTIE WARMTE
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https://www.brabantkennis.nl/longread/een-nieuw-klimaat-voor-natuur/
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14.11.2017 KENNISCAFÉ  
KENNIS MAKEN MET  
DE REGIO – TILBURG 

Een sterke regionale samenwerking tussen onderwijs 
en ondernemers is cruciaal in de internationale 
netwerkeconomie van vandaag, zo bleek tevens uit 
onze longread ‘Kennis maken met de regio’. Welke 
stappen kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen 
nemen om hierop in te spelen? Die vraag stond 
centraal tijdens ons eerste kenniscafé in Tilburg. 

Ton Heerts (voorzitter MBOraad) gaf zijn visie in een 
inspirerende videocolumn. Vervolgens ging moderator 
Heidi Buijtels in RAW in gesprek met spraakmakers als 
Nicole van der Goorbergh (arbeidsmarktdeskundige, 
UWV), Peter van Ierland (programmamanager 
Kennispact 3.0, Midpoint Brabant) en Sjoerd  
van Dommelen (projectleider, BrabantKennis).

SUCCES VALT OF STAAT 
MET DE ONTWIKKELING 
VAN KRACHTIGE 
KETENS VAN KENNIS
Sjoerd van Dommelen – projectleider, BrabantKennis

Hoe brengen we de 
ecosystemen van onderwijs  
en ondernemerschap
dichter bij elkaar? 
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https://www.brabantkennis.nl/artikel/kennis-maken-met-de-regio


06.11.2017 FEEDBACKDINER 
TOEKOMSTGIDS – TILBURG

BrabantKennis maakte een ‘Toekomstgids voor 
Brabantse gemeenten’. We hopen dat de gids een 
belangrijke inspiratiebron zal zijn voor de in 2018 op  
te stellen coalitieakkoorden en dat het een onmisbaar 
kompas is voor iedereen die lokaal actief is. 

Om dat te bereiken, maken we dankbaar gebruik van 
de kennis en expertise van anderen! Zo nodigden we 
een groep ‘BrabantKennissen’ uit voor een feedback
diner in het Duvelhok in Tilburg. Zij reflecteerden  
op de eerste versie van de gids: is het kompas waarop 
we koersen goed afgesteld? Welke belangrijke trends 
en opgaven zie jij? En wat wens jij de nieuwe colleges 
en raden van Brabant toe?

OP HET ‘KRAAKVLAK’ 
VAN GLOBALE TRENDS 
EN LOKALE EIGENHEID 
BRENGEN WE NIEUWE 
OPGAVEN IN BEELD
Tom Kniesmeijer – toekomstpsycholoog 

BESTEL  
DE GIDS  
GRATIS 
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TOEKOMSTGIDS VOOR  
BRABANTSE GEMEENTEN

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen spreken 
Brabanders zich uit over belangrijke, lokale zaken.  
Die lokale zaken worden veelal beïnvloed door trends 
en ontwikkelingen van buiten de gemeente. Wat vraagt 
dat van de gemeente van de toekomst, van de lokale 
politici en bestuurders van de toekomst?

Stilstaan bij dit soort grote vragen in tijden van drukte, 
schiet er vaak bij in. Geen nood! BrabantKennis ging 
op zoek naar de vragen en de antwoorden. Het begin 
van de reis is gemaakt en dat heeft geleid tot een 
handzame ‘reisgids’. 

In de ‘Toekomstgids voor Brabantse gemeenten’ kijken 
we vooruit en brengen we de toekomst dichterbij – in 
woord, beeld en getal. Lees hoe toekomstpsycholoog 
Tom Kniesmeijer (initiator TrendRede) globale uit 
dagingen koppelt aan lokale kansen, en andersom. 

Laat je verrassen door interviews met (inter)nationale 
en lokale pioniers. Doe je voordeel met handige reis  
tips en inpaklijsten. Ontdek avontuurlijke, Brabantse 
initiatieven. En laat je (ver)leiden door de toekomst!

Reis verder!  
Meer verdieping en praktische 
handvatten voor de toekomst van 
jouw gemeente? In 2018 reizen  
we graag samen met jou verder!  
Meer informatie vind je op:
brabantkennis.nl/toekomstgids

BRENG DE MENSE-
LIJKE MAAT TERUG IN 
DE BELEIDSVORMING, 
BENOEM BIJ ELK 
BELEIDSSTUK EEN 
ÉCHT VERHAAL 
Dave Ensberg-Kleijkers – bestuursvoorzitter, Bijzonderwijs

BEKIJK DE 
TERUGBLIK 
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BRABANT KENT  
EEN KOPPELING  
VAN EEUWENOUDE 
TRADITIES AAN 
HEDENDAAGSE 
INNOVATIES 
Joy Arpots – Brabant C

VERKENNING ‘CULTURELE 
EIGEN(WIJS)HEID VAN BRABANT’ 

Bestaat er zoiets als een Brabantse culturele  
‘eigenwijsheid’? Wat zijn de kenmerken en  
karakteristieken van het Brabantse culturele veld? 
Waarin schuilt het eigengereide van de Brabantse 
cultuur, haar eigenzinnigheid? Welke maatschap
pelijke ontwikkelingen bepalen de toekomst van  
de Brabantse cultuur? En andersom: hoe gaat de 
eigengereide cultuur de toekomst van Brabant  
scheppen? Wat is de culturele dimensie in het  
Brabant van de toekomst? Waar zien we kiemen  
van verandering en vernieuwing?

In 2018 gaat BrabantKennis de culturele eigen(wijs)
heid van Brabant verkennen. Deze trendverkenning 
vertrekt vanuit een brede opvatting van wat cultuur is. 
We zien cultuur als een dynamisch begrip. We brengen 
de culturele eigenheid van Brabant letterlijk in beeld. 
We tonen wat de karakteristieken en kwaliteiten zijn 
van de diverse cultuuruitingen in Brabant, hoe deze 
onderling samenhangen, waar de innovatieve kracht 
en dynamiek zit en de interessante dwarsverbanden  
en crossovers ontstaan. Dat alles brengen we samen  
in een inspiratieatlas, die betrokkenen binnen en 
buiten de culturele sector inspireert en tevens het 
debat over cultuurbeleid voedt.

Kunst met een grote K of verhalen 
die mensen niet tot nauwelijks 
raken is niet iedereen gegeven. Als 
je daar alleen op inzet dan maak je 
het elitair. Tegelijkertijd wil dat niet 
zeggen dat je het maar moet 
afschaffen. Je moet alleen al het 
andere niet veronachtzamen. 

Marusjka Lestrade-Brouwer – 
wethouder, gemeente Boxtel

Het competitieniveau ligt in 
Brabant lager dan bijvoorbeeld in 
de randstad. Dat creëert ruimte 
voor samenwerking. Het gaat hier 
niet om wat je zelf allemaal weet, 
maar hoe je samen tot kennis kan 
komen. 

Nino en Niki – Toffey

Brabant kent een koppeling van 
eeuwenoude tradities aan heden-
daagse innovaties. ‘Sterke ambachte-
lijkheid’: uitvinders en ontdekkers  
die ook nog eens kunnen maken en 
handelen. Design, Make it, Move it. 
Brabant kent relatief veel designlabs, 
zoals het EWKC en Atelier NL.  
Die dichtheid vind je nergens. 

Joy Arpots – Brabant C
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ONLINE

Statistieken website april – december 2017
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Aantal / volgers Twitter
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Topbericht
Trendnacht 17-10-2017
In een verfrissend avond-
programma dompelen we 
je onder in de psychologie 
van klimaatverandering.
weergaven: 5.613
mediaweergaven: 793
interacties: 143   

November topmaand
61.721 weergaven = 2.057 weergaven per dag

brabantkennis.nl

Geslacht / volgers Twitter

54% M 46% V2017

9.752  Gebruikers

58.405 Paginaweergaven

3,34 Pagina’s / sessie

03:18 min Gem. sessieduur

17.510 Sessies
2016  18.027

2016  78.270

2016  2,74

2016  02:26 min

2016  55.271

2 april 2017
Lancering 
nieuwe 
website

 2017

Geslacht / volgers Facebook

46% M 54% V2017

Topbericht
‘De echte groene revolutie 
begint bij het besef’

Flessenpost als uitnodiging 
voor Trendnacht 2017.
impressies: 2477
kliks: 28
interacties: 9linkedin.com/company/brabantkennis

Aantal / volgers Facebook

Jelmer Mommers, spreker 
Trendnacht 2017. 
bereikte personen: 2497
reacties, opmerkingen 
en deelacties: 84
klikken op bericht: 57

Aantal / volgers LinkedIn
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17-11-2016

01-02-2018

0 Topbericht
Schip ahoy!

10,8% Government Administration 

13% Government Relations 

7,4% Leisure, Travel & Tourism 

6,1% Public Policy 

Industrie / volgers LinkedIn

12,6% Writing and Editing 
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COLOFON
Uitgave BrabantKennis, maart 2018
Volg ons op www.brabantkennis.nl  
of op Twitter @brabantkennis en vind  
ons op Facebook, LinkedIn en YouTube.

TEKST EN REDACTIE 
Jill Lauret, Mijntje Notermans,   
en Stavros Zouridis

ONTWERP 
Total Identity

FOTOGRAFIE
Willeke Machiels, Marc Bolsius,  
Hanneke Wetzer, Kleurstof  

DRUK 
ADC Repro

Meer lezen?! Ga dan naar deze link.  
Alle publicaties van BrabantKennis  
kun je eenvoudig downloaden op 
BrabantKennis.nl

Ga naar het YouTubekanaal van 
BrabantKennis en bekijk de video.

https://www.youtube.com/channel/UCsYnYA23KGptAPg5A6BnfAQ
https://www.brabantkennis.nl/
https://twitter.com/brabantkennis
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