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DE TOEKOMST IS
Wie zich met de toekomst bezighoudt, komt
in Brabant ruimschoots aan zijn trekken.
De toekomst wordt hier niet alleen bedacht, maar
ook gemaakt. Hier, in deze regio, is de polsslag
van de technologische verandering duidelijk
voelbaar. Deze verandering is exponentieel van
aard en wordt mogelijk gemaakt door de Wet van
Moore, die voorspelt dat de snelheid van de chips
in onze computers iedere 18 maanden verdubbelt.
Bij ASML in Veldhoven laten ze deze voorspelling
uitkomen. Met hun chipmachines wordt het
fundament gelegd voor de technologische revolutie
die ons leven bepaalt. De maatschappelijke
veranderkracht van deze revolutie is groot. Dat
laten jonge, ondernemende pioniers

uit Brabant iedere dag weer zien. Met hun
technisch vernuftige ideeën maken ze
uitdagende ontwerpen voor de toekomst. Een
fraaie selectie van wat die toekomst te bieden
heeft, was dit jaar te zien op de tentoonstelling
‘Mind the Step‘, een van de trekpleisters van
de Dutch Design Week. Wie de tentoonstelling
bezocht, kreeg spontaan zin in de toekomst!
Maar hoe aanstekelijk dit technologische
vooruitgangsoptimisme ook is, niet iedereen in
Brabant heeft het talent of vermogen om er aan
bij te dragen, of profiteert er in gelijke mate van.
Dus niet alleen ‘Mind the Step’ maar ook ‘Mind
the Gap!’. Onder die noemer is BrabantKennis
gestart met een verkenning naar groeiende

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.

verschillen in de samenleving. Want naast de vrolijk
makende berichtenstroom over innovaties van
Brabantse bodem, worden we ook geconfronteerd
met (sociale) ongelijkheid.
Tijdens de drukbezochte Vooruitdenkerslezing
ging de Vlaamse hoogleraar en opiniemaker
Marc de Vos dieper in op deze prangende kwestie.
Hij wist duidelijk te maken dat onze samenleving
op dit moment ongelijker is dan we vrezen, maar
rechtvaardiger dan we hopen. En waarom we

VAN IEDEREEN!

moeten blijven werken aan een provincie die
‘ongelijk, maar fair’ is.
Daarin schuilt ook een opgave en opdracht voor
BrabantKennis. De toekomst is er immers
voor alle Brabanders. Iedereen moet de kans
krijgen om met ons mee te denken en te doen.
Daarom zijn we de afgelopen zomer per tandem
op ‘expeditie’ gegaan door het Brabantse land.
Op zoek naar de verhalen en beelden van heel
uiteenlopende Brabanders. Nieuwsgierig? Blader
dan snel door deze Horizon.
Veel kijk- en leesplezier gewenst!

ONTWIKKELRAAD BRABANTKENNIS De ontwikkelraad bewaakt de onafhankelijke positie
van BrabantKennis. De leden van de Ontwikkelraad zijn frisdenkers uit het Brabantse bedrijfsleven,
kennisinstellingen 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.
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EVALUATIE 2014-2016
Lees de evaluatie van BrabantKennis
‘Kennis maken met de toekomst’:
http://bit.ly/2lB4R9x

 BEKIJK VIDEO

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

VERANDERING
IS DE ENIGE
CONSTANTE...

FARID TARBAKI, TRENDWATCHER

FARID TARBAKI, TRENDWATCHER

24.03.2016 KIJK OP BRABANT DAG – EINDHOVEN
Hoe staat onze provincie ervoor als het gaat om de thema’s wonen,
arbeidsmarkt, circulaire economie, innovatie, maakindustrie en geluk?
En belangrijker nog: waar gaan we naartoe? Statenleden, beleids
makers en ondernemers verkenden de toekomst van Brabant en
lieten zich inspireren door ondermeer Farid Tarbaki (trendwatcher
of the year 2012–2013) over ‘het einde van het midden’.

VOORBIJ DE
CIJFERS!

VOORBIJ DE CIJFERS
In een serie longreads duikt
BrabantKennis in uiteenlopende
trends en ontwikkelingen:
BLIJFT BRABANT ’T MAKEN?
Over de toekomst van de Brabantse
maakindustrie

IS GEMIDDELD GOED GENOEG?
Over de toekomst van wonen in Brabant
ZIJN WE WEL GELUKKIG?
Over geluk met een zachte G
KIEZEN WE VOOR KWALITEIT?
Over de toekomst van de arbeidsmarkt

HOE MAKEN WE DE CIRKEL ROND?
Over de toekomst van een circulaire economie
BRABANT AAN DE ROBOT?
Over de kansen van robotisering voor Brabant
ENERGIE IN ZICHT?
Over de impact van schone energie op het
Brabantse landschap

DE WAGEN IS EEN ROBOT NU,
ZACHT ZOEMENDE
ELEKTRONICA,
WETENSCHAP OP WIELEN.
THEATERGEZELSCHAP AFSLAG EINDHOVEN, UIT ‘GROOT WILD’

CAHIERS
HET NIEUWSTE BRABANT
Met een cahiersreeks geeft BrabantKennis
navolging aan het toekomstdenken dat in het
boek Het Nieuwste Brabant begon. Uitwisseling
van visies en ideeën over de toekomst van
Brabant staat hierin centraal, daarmee bieden
de cahiers bouwstenen voor nieuwe agenda’s.

24.06.2016 HET NIEUWSTE BRABANT CAHIER #03 – HELMOND
Brabant als dé perfecte biotoop om nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van mobiliteit te faciliteren! Dat beeld schetst ‘Het Nieuwste
Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit!’ Tijdens de Week van
de Nederlandse Automotive Innovatie bood Carlo van de Weijer (Director
Strategic Area Smart Mobility, TU/e) het cahier aan aan Christophe
van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant.

PUBLIEK ONDERNEMERS ZIJN
VERNIEUWEND EN LATEN ZICH LASTIG
IN EEN HOKJE TE PLAATSEN…
#COMPLIMENT!
ALBERT JAN KRUITER, ACTIEONDERZOEKER

LINK #2 – PUBLIEK ONDERNEMERSCHAP
OP WAARDE GESCHAT?
In opdracht van BrabantKennis schreef Albert Jan Kruiter, actie
onderzoeker en oprichter Instituut voor Publieke Waarden, een essay
over hoe burgers, gemeenten, publiek ondernemers én de provincie
Noord-Brabant publiek ondernemerschap beter kunnen waarderen.
Volgens hem hebben we nieuwe waarden en standaarden nodig.

LINK
BrabantKennis biedt gastonderzoekers een
platform om hun kennis te delen met Brabant.
LINK is het medium waarmee we die kennis
verspreiden. Eerder verscheen LINK #1:
‘Brabant op weg naar circulair?’ van de hand
van futuroloog Maurits Kreijveld.

DE TIJD IS RIJP VOOR EEN
MINISTERIE VAN PUBLIEK
ONDERNEMERS, VOL
ÓNGELIJKGESTEMDEN!
ROB DENISSEN (ALIAS KOEIENROB),
PUBLIEK ONDERNEMEND AGRARIËR

Lees de 10 suggesties voor
publiek ondernemerschap
http://bit.ly/2llcZ2Y

19.07.2016 WERKATELIER PUBLIEK ONDERNEMERSCHAP –
’S-HERTOGENBOSCH
De inspirerende locatie van Social Label aan de Tramkade leende
zich perfect voor een discussie over het (her)waarderen van publiek
ondernemerschap in Brabant. De deelnemers – ambtenaren,
onderzoekers en publiek ondernemers – leverden 10 concrete
suggesties op voor zowel overheid als publiek ondernemers.

BRABANTKENNIS
IN DE MEDIA.

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.

WWW.BRABANTKENNIS.NL

SPONTANE ONTMOETINGEN
MOETEN AANVULLING
WORDEN OP RAPPORTEN,
CIJFERS EN GRAFIEKEN.
EINDHOVENS DAGBLAD, 15 AUGUSTUS 2016

JULI – OKTOBER 2016 FIETSEXPEDITIE ‘MIND THE GAP!’
Social designer Isis Boot doorkruiste per tandem onze provincie
in zes ‘expedities’, steeds vergezeld door een andere gast (op de foto:
met electoraal geograaf Josse de Voogd, in Breda). Het doel: sociale
verschillen in kaart brengen en meer licht werpen op de toenemende
maatschappelijke scheidslijnen. Uitgerust met een videocamera en
typemachine ging Isis op pad om verhalen en beelden op te halen.

 Video fietsexpeditie
‘Mind the Gap!’:
https://youtu.be/
K38rE78f3tE

2017

In maart 2017 verschijnt de
publicatie ‘Mind the Gap! #5’
met daarin de uitkomsten
van de fietsexpeditie.

ETTEN-LEUR,
DÁT IS HET MIDDEN,
DAT IS NEDERLAND!
JOSSE DE VOOGD, ELECTORAAL GEOGRAAF

22.09.2016 BIJEENKOMST ‘MIND THE GAP!’ – TILBURG
Tijdens de European Social Innovation Week 2016, presenteerde
BrabantKennis de eerste resultaten van de verkenning ‘Mind the Gap!’.
Onder leiding van Carla van Loon gingen zo’n 150 aanwezigen het
gesprek aan met onder andere Isis Boot en Anne van Strien (social
designers), Roderik Ponds (onderzoeker Atlas voor Gemeenten) en
Josse de Voogd (electoraal geograaf).

ONGELIJKHEID VOLG
JE NÍET DOOR TE
KIJKEN NAAR DE FOTO,
MAAR NAAR DE FILM!
MARC DE VOS, HOOGLERAAR ARBEIDSRECHT, UGENT

24.11.2016 VOORUITDENKERSLEZING ‘ONGELIJK MAAR FAIR’
DOOR MARC DE VOS – TILBURG
De derde Vooruitdenkerslezing van BrabantKennis stond in het teken
van één van de meest prangende kwesties van onze tijd: de sociaalculturele tweedeling van de samenleving. De Vlaamse opiniemaker en
hoogleraar Marc de Vos roeit tegen de stroom in en biedt een positief
wereldbeeld van kansen, mensen, diversiteit en merite.

VERKENNING
MIND THE GAP!

MIND THE GAP:
IS OPLEIDING
DE NIEUWE ZUIL?

De uitspraak ‘Mind the Gap!’ wordt in de Londense
metro gebruikt om reizigers te waarschuwen
voor het te overbruggen gat tussen treinstel en
perron. Het is een perfecte metafoor voor een
verkenning naar verschillen in de Brabantse
samenleving. Wat betekenen groeiende verschillen
in opleidingsniveau, inkomen en waarden die we
belangrijk vinden? En wat kunnen we doen om
deze verschillen te overbruggen.

BRABANTS MOZAÏEK:
POLITIEKE SCHEIDS
LIJNEN OP DE KAART

TERUGBLIK
BIJEENKOMST MIND
THE GAP!

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

TERUGBLIK VOORUITDENKERSLEZING
‘ONGELIJK MAAR FAIR’

Josse de Voogd (electoraal
geograaf) schetst de verande-
ringen in het politieke landschap
van Brabant.

In deze publicatie lees je
de terugblik op de eerste
bijeenkomst van ‘Mind the Gap!’
inclusief inhoudelijk verslag,
foto’s en tweets!

Atlas voor gemeenten bracht de
feiten en cijfers over verschillen
in de Brabantse samenleving
in kaart.

In deze publicatie lees je terugblik op de Vooruitdenkerslezing
‘Ongelijk maar fair’ door Marc
de Vos (hoogleraar Recht, UGent).

2017

SAVE THE DATE(S)
08.06.2017
Proef het verschil
16.06.2017
Maak het verschil

VERKENNING
#SLIMBRABANT
In de verkenning #slimbrabant zoekt BrabantKennis
naar de kansen en bedreigingen van een datagedreven en data-gestuurde samenleving.
De dataficatie van de Brabantse samenleving stelt
ons voor nieuwe uitdagende vragen.

LET’S HACK!

14 -15.10.2016 THE NEXT MOBILITY HACK – EINDHOVEN
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2016 brachten we in Eindhoven
meer dan 60 professionals, hackers en studenten samen voor
de eerste grote mobiliteitshackathon in Brabant. Met een open mind
en een gezonde dosis nieuwsgierigheid gingen de teams op zoek
naar creatieve en intelligente oplossingen voor vervoer in Brabant.

 Video Terugblik:
https://youtu.be/
cPxyJru4qJ8

OPEN DATA WERKT!
VANUIT BETROKKENHEID
EN PROFESSIONALITEIT
VAN HET PUBLIEK.
MILO VAN DER LINDEN, CODE FELLOW

14.10.2016 BIJEENKOMST OPEN UW DATA! – EINDHOVEN
Tijdens The Next Mobility Hack nodigden we in samenwerking met
de Waag Society Brabantse beleidsmakers uit een kijkje te komen
nemen bij de hackathon én deel te nemen aan de bijeenkomst
‘Open uw Data’. Tijdens deze sessie gingen zij het gesprek aan
over de (on)mogelijkheden van open data voor publieke innovatie
en nieuwe diensten.

ALS ONZE KINDEREN
VOLWASSEN ZIJN,
HEBBEN ZE
MOBIELTJES DIE NET
ZO SLIM ZIJN ALS ALLE
MENSEN BIJ ELKAAR.
MAARTEN STEINBUCH, HOOGLERAAR ROBOTICA, TU/E

16.01.2017 BRABANT ROBOT CHALLENGE – EINDHOVEN
Brabant kan een belangrijke rol spelen in de frontlinie van de wereldwijde robotica-revolutie. De kennis, technologie en ervaring is hier
aanwezig. Wat is nodig om de kansen te grijpen? Dat was de vraag die
centraal stond tijdens het inspirerende slotevenement van de Brabant
Robot Challenge, georganiseerd door BrabantKennis in samenwerking
met de Brabantse hogeronderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

BRABANT AAN DE ROBOT?
Tijdens het slotevenement van de Brabant
Robot Challenge presenteerden BrabantAdvies,
Beagle Brabant, de BOM en BrabantKennis
een inspirerende robotagenda voor Brabant:
‘Brabant aan de robot?’
http://brabantkennis.nl/brabant-aan-de-robot/

BRABANTKENNIS:
ONLINE PLATFORM
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Colofon
Uitgave BrabantKennis, maart 2017
Volg ons op www.brabantkennis.nl
of op Twitter @brabantkennis en vind
ons op Facebook, LinkedIn en YouTube.

Ga naar de app store van je mobiel of tablet en download
de QR-scanner. Scan vervolgens de code en je wordt
doorgelinkt naar een webpage met meer informatie,
publicatie of video.
In 2017 een keer deelnemen aan één van de
bijeenkomsten van BrabantKennis, zet dan deze data
alvast in je agenda!

Tekst en redactie
Mijntje Notermans en Joks Janssen
Ontwerp
Total Identity
Fotografie
Willeke Machiels, Marc Bolsius,
Christ Clijsen en Bart Vermeulen
Druk
Kampert Nauta

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



Ga naar het YouTube-kanaal van BrabantKennis
en bekijk de video.

