VOLG
DE TWIJFELAAR!
Jeroen van Glabbeek – directeur, CM.com
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de impact die hoort bij de missie van deze organisatie
optimaal realiseren? Is dat door nog meer projecten
uit te voeren of eerder door diepgravendere? Is het
door longreads, door debatten of door andere events?
De discussie over al deze vragen, waarbij we telkens
een laag dieper kwamen, leidde uiteindelijk zelfs tot
de meest essentiële wezensvraag: waartoe is BrabantKennis op aarde? En daaraan gekoppeld: wat zou de
aarde missen als deze club er niet meer zou zijn?

AAN DE SLAG!

Veel jaarverslagen van maatschappelijke organisaties
zijn – op zijn best – een feest van herkenning. Wat het
verslag van BrabantKennis anders maakt is dat het
niet alleen die herkenning biedt, maar ook altijd een
aansporing is om extra stappen te zetten.
Dat geldt ook voor deze editie. Wie door dit boekwerk
bladert (of swipet) ziet niet alleen wat er gebeurd is
(spoiler: ongelofelijk veel!) maar ook waartoe dat alles
nog meer kan leiden. En daarmee is de functie van

dit stuk veel meer dan alleen een terugblik. Het is
inspiratie, het is kennis opdoen en het is je eigen
vervolgstappen bepalen.
Als dat laatste lukt, is de missie van BrabantKennis
andermaal geslaagd. Maar zo simpel als het lijkt, is het
niet. Sterker nog, bij de bijeenkomsten van de Ontwikkelraad die het team van BrabantKennis geregeld een
broodnodige spiegel voorhoudt, ging het vaak over
juist dit aspect: op welke manier kan BrabantKennis

Ik kan het iedereen aanraden om met zijn of haar
afdeling, bedrijf of club met enige regelmaat deze
vragen te blijven stellen. Nodig daarbij – net als
Brabant-Kennis – vooral ook externe meekijkers uit
want die gaan minder snel mee in de vanzelfsprekendheden die altijd op de loer liggen. Er is wat lef voor
nodig, maar het werkt louterend. Eenieder die zo’n
traject inderdaad ter hand neemt, wens ik vervolgens
een uitkomst toe die lijkt op wat we bij BrabantKennis
hebben mogen zien.

Voor nu allereerst veel leesplezier, maar vervolgens
ook de inspiratie die nodig is om de in dit verslag
verzamelde kennis om te zetten in concrete actie.
Aan de slag!
Bart Brouwers – lid ontwikkelraad,
BrabantKennis

TEAM BRABANTKENNIS BrabantKennis verkent op eigen wijze de toekomst van Brabant: onafhankelijk,

ONTWIKKELRAAD BRABANTKENNIS De ontwikkelraad bewaakt de onafhankelijke positie van

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.

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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JILL LAURET

MARUSJKA LESTRADE

TESSA CRAMER

Directeur

Communicatiestrateeg

Voorzitter, wethouder
gemeente Boxtel

Docent Toekomstonderzoek
Fontys Academy of Creative
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MARIEKE BEEKERS

MIJNTJE NOTERMANS

BART BROUWERS

STAVROS ZOURIDIS

Projectleider

Zakelijk leider

Oprichter E52 en Hoogleraar
Journalistiek University Groningen

Hoogleraar Bestuurskunde
Tilburg University

HEIDI BUIJTELS

SIGRID VAN DEN OEVER

MARCEL VAN BIJNEN

Projectleider

Office manager

Algemeen directeur
provincie Noord-Brabant

SJOERD VAN DOMMELEN

EEF BERENDS

Projectleider

Trainee De Toekomst van Brabant

BEGROTING EN VERANTWOORDING
BrabantKennis wordt gefinancierd uit het budget
Kennis en Onderzoek van de provincie Noord-Brabant.
Zie voor de bestedingen van BrabantKennis in 2018:
http://brabantkennis.nl/financien
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Meest belangrijk daarbij: de overtuiging dat het in
onze heftig bewegende samenleving essentieel is
(Brabant-)kennis te vergaren, begrijpelijk te maken
en vervolgens te delen staat als een huis. Wat dat
concreet betekent lees je ongetwijfeld in het volgende
jaarverslag – maar hopelijk ervaar je het ook al bij
een van de vele momenten waarop je ook in 2019
BrabantKennis weer zult kunnen ontmoeten.

BRABANTKENNIS HORIZON 2018–2019

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

VOORWOORD
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1 Lancering
Oisterwijk
5 Toekomstlabs
Breda (2x), Eindhoven,
Tilburg, Veghel

1

Reis naar de maan

182

Syrische
hapjes

360

2

3

Reisleiders

Kilometers
gereisd

Astronauten

381

Gasten

362

6

Ingepakte koffers

Foto’s

636

Kopjes
koffie

20

Sprekers

1

Terugblik

LEESGIERIG?
Bestel
de gids
gratis!

TOEKOMSTGIDS
VOOR BRABANTSE
GEMEENTEN
4
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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?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2018 publiceerde BrabantKennis de ‘Toekomstgids voor Brabantse gemeenten’. Met deze handzame
‘reisgids’ kijken we vooruit en brengen we de toekomst
dichterbij – in woord, beeld en getal.

TOEKOMSTGIDS VOOR BRABANTSE GEMEENTEN
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FORMEER VOOR
DE TOEKOMST!
Christophe van der Maat – gedeputeerde mobiliteit & samenwerking

01.03.2018 PRESENTATIE
TOEKOMSTGIDS – OISTERWIJK
Op 1 maart gingen we samen op reis naar de toekomst.
Ruim 100 gasten vulden hun rugzak met nieuwe
inzichten. Stuk voor stuk benieuwd naar de toekomst
van Brabant, én die van hun gemeente!
In EKWC Oisterwijk genoten we van een inspirerend
programma, met o.a. Bastiaan Rijpkema (Universiteit

6
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Leiden), Christophe van der Maat (gedeputeerde
provincie Noord-Brabant) en Kiki Schippers
(kleinkunst theatermaker).
Daarnaast maakten we een reis door de drie werelden
die we ook in de gids bezoeken: Technologie met
Janneke Niessen (tech-ondernemer), Samenleving
met Tine De Moor (hoogleraar sociale en economische
geschiedenis, UU) en Economie met Jeroen van
Glabbeek (CEO van CM).

TOEKOMSTGIDS - PRESENTATIE
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TOEKOMSTLABS
TOEKOMSTLABS #1 T/M #5
Onze reis naar de Toekomst van Brabant is van start gegaan met
de lancering van de Toekomstgids. Maar een reis naar de toekomst
eindigt nooit. Dus reisden we nieuwsgierig verder met een serie van
vijf Toekomstlabs. Om telkens een stap dichterbij de toekomst
te komen, en deze beter te leren kennen en te begrijpen.

05.06.2018
TOEKOMSTLABS #1
TECHNOLOGIE – VEGHEL
‘Toegang’ is een belangrijke term in de wereld van
technologie. Hebben we allemaal in gelijke mate
toegang tot onze eigen data of tot de wereld van
technologische mogelijkheden? Bij De Verspillingsfabriek in Veghel keken we met zo’n 45 geïnteresseerden naar de documentaire ‘Toegang’, praatten
we na met filmmaakster Barbara van den Bogaard
en discussieerden we over de dilemma’s die de
datasamenleving met zich meebrengt.

14.06.2018
TOEKOMSTLABS #2
ECONOMIE – EINDHOVEN
‘Briljant mogen mislukken’ was het thema van
het tweede Toekomstlab. In De Ontdekfabriek
in Eindhoven luisterden ruim 50 geïnteresseerden naar het inspirerende verhaal van
Paul Iske. Daarnaast stelde Leonie Wolters
ons de bedrieglijk simpele vraag: wat is werk?
En we gingen letterlijk maken from scratch
met De Ontdekfabriek. Want het ‘nieuwe
ambacht’ is een belangrijke waarde voor de
‘wereld van economie’ in Brabant!

MISLUKKINGEN MAKEN DE
WERELD BETER EN MOOIER.
ZOLANG WE ER MAAR VAN
DURVEN TE LEREN.
Paul Iske – oprichter Instituut voor Briljante Mislukkingen
8
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TOEKOMSTLABS
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HET OVERZICHTSEFFECT LAAT
JE EEN OVERWELDIGEND
GEVOEL VAN VERBONDENHEID
MET EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONZE AARDE
ERVAREN.
Marjolijn van Heemstra – theatermaker en columnist Trouw

21.06.2018
TOEKOMSTLAB #3
SAMENLEVING – BREDA
Tijdens het derde Toekomstlab in
Breda bouwden we op Stek Breda
met zo’n 60 enthousiastelingen aan
een duurzame samenleving met
architectenduo Ro & Ad. Daarna
mochten we zelf aan de slag met de
grote vraag: hoe pak jij een vraagstuk
duurzaam, innovatief en vanuit echt
langetermijndenken aan? We sloten
af met heerlijke Syrische hapjes van
Nisreen Tayara, een bijzondere
vrouw die op haar eigen wijze aan
de samenleving in Breda bouwt.

26.06.2018
TOEKOMSTLAB #4
OVERZICHTSEFFECT
– TILBURG
Hoe kunnen we echt lange termijn
gaan denken? En wat betekent het
‘overzichtseffect’? Op dinsdagavond
26 juni beleefden ruim 60 aanwezigen een bijzondere avond tijdens
de stoomcursus tot stadsastronaut.
Deze werd gegeven door de RASA –
Rotterdamse Academie voor Stadsastronauten – een initiatief van
Marjolijn van Heemstra, Christiaan
Fruneaux en Edwin Gardner van
Monnik. Hoe kun je de waan van
de dag overstijgen door de aarde te
bekijken als een ruimtevaarder?

13.09.2018 TOEKOMSTLAB #5 – BREDA
Op 13 september 2018 was in Breda het Grootse Kennisfestival van ZuidNederland. En daar mocht BrabantKennis – als ‘eigenwijze toekomst
verkenner van Brabant’ – uiteraard niet ontbreken. Met een veelzijdig
programma brachten we in Toekomstlab #5 op onze prikkelende eigen
wijze het toekomstdenken over in hoofden en harten.
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TOEKOMSTLABS 11

IN DE MEDIA

OP DE HOOGTE BLIJVEN? MELD JE NU AAN!
Wil je op de hoogte blijven van het laatste
BrabantKennis-nieuws? Meld je aan voor de
digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt zo’n
acht keer per jaar en vertelt je alles over onze
verkenningen, publicaties en bijeenkomsten.

IN DE MEDIA 13

VOORBIJ DE CIJFERS
WEL GROTE LOGISTIEKE
CONCERNS, GEEN
POLENHOTEL
Jaco Knetemann – operationeel directeur Syncreon

WE KUNNEN NIET TERUG
NAAR DE NATUUR, ALLEEN
VOORUIT!

OVER DE TOEKOMST VAN ARBEIDSMIGRATIE
IN BRABANT
Het gaat Brabant economisch voor de wind. Om al het werk
uit te kunnen voeren doen bedrijven steeds vaker een
beroep op arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa,

Koert van Mensvoort – kunstenaar en filosoof

vooral uit Polen. Hoewel hun komst in economisch opzicht

OVER DE TOEKOMST VAN NATUUR IN BRABANT

problemen. We onderzochten deze spanning in de longread

Klimaatverandering vraagt om een andere kijk op natuur.

‘In goede banen?’, met drie aanbevelingen om de toekomst

Een praktische en realistische kijk, die rekening houdt met

van arbeidsmigratie in goede banen te leiden.

116
KOSTEN PER UUR IN EURO

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

50
39
8

20
13

12

11

14
10

1990

2005

2010

2015

2020

Kosten per uur met inzet van robots
Loonkosten per uur op basis van het minimumloon

vaak wordt toegejuicht, ontstaan er maatschappelijk ook

de gevolgen van klimaatverandering: de Brabantse natuur
zal nu eenmaal nooit meer worden wat die was. In deze

Leesgierig? Lees dan ook het interview met

IN DE MEDIA

longread onderzochten we de Brabantse natuur met een

Jaco Knetemann, operationeel directeur van logistiek

Na het verschijnen van deze longread besteedden diverse

klimaat-bestendige bril.

dienstverlener Syncreon over zijn visie op het

Brabantse media aandacht aan het onderwerp:

arbeidsvraagstuk.

•	Steeds meer arbeidsmigranten nodig in West-Brabant.

Leesgierig? Lees dan ook het interview over het wel
of niet samengaan van landbouw en natuur met
Martha Bakker, universitair hoofddocent bij Wageningen

Maar waar moeten ze wonen? 
BN De Stem, 6 juli 2018
•	Bedrijfsleven trekt aan de bel over falend beleid arbeidsmigranten: ‘Er is visie nodig’ 

University & Research.

Omroep Brabant, 18 juli 2018

Klimaatgevolgen voor Brabant

•	De opmars van de blokkendoos: nog even en Brabant
staat vol distributiecentra 
Brabants Dagblad, 1 augustus 2018

BOSSEN

Verdroging, toename bosbranden,
toename wintergroene soorten

HOOGVEEN

Afbraak, sterfte

BEEK BENEDENLOOP
Overstromingen

BEEK

Toename van kwel, positief voor
schraalland en broekbos

VENNEN

Droogval, verzuring

NATTE HEIDE

Verhoogde dynamiek

DROGE HEIDE

Verdroging, verstuiving

BLOEMRIJK GRASLAND
Vroege bloei Zomerslaap
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EEN NIEUW KLIMAAT
VOOR NATUUR?
Over de toekomst van
natuur in Brabant.

IN GOEDE BANEN?
Over de toekomst
van arbeidsmigratie
in Brabant.

VOORBIJ DE CIJFERS 15

MENSEN WONEN IN
LANDSCHAPPEN,
NIET IN ECOSYSTEMEN.
Paul Opdam – landschapsecoloog, Wageningen University & Research
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4.10.2018 KENNISCAFÉ
‘NIEUW KLIMAAT VOOR NATUUR?’
– OISTERWIJK
Klimaatverandering vraagt om een andere kijk op
natuur. Dat is de conclusie van de longread ‘Nieuw
klimaat voor natuur?’. Op 10 april 2018 gingen
we samen met boswachter Frans Kapteijns (Natuur
monumenten) de Brabantse natuur in, op zoek
naar die andere ‘kijk’. Na afloop van de wandeling
gingen we bij Groot Speijck onder leiding van Heidi
Buijtels in gesprek met elkaar, na presentaties van
Paul Opdam (landschapsecoloog, emeritus hoogleraar
Wageningen University) en Sjoerd van Dommelen
(BrabantKennis).

NIEUW KLIMAAT VOOR NATUUR 17

HET AANBOD VAN EN
DE VRAAG NAAR
ARBEIDSMIGRANTEN
GAAT VERSCHUIVEN.
Jan Cremers – senior researcher, Tilburg Law School

2019

4.10.2018 KENNISCAFÉ
‘IN GOEDE BANEN?’ – TILBURG
Op 4 oktober 2018 organiseerden we het kenniscafé
‘In goede banen?’, als onderdeel van de Night University 2018. Het aanbod van en de vraag naar arbeidsmigranten gaat verschuiven. Dat heeft op termijn
consequenties voor gemeenten waar nu nog veel Polen
wonen en werken, maar ook voor het bedrijfsleven.
Onderzoeker Jan Cremers (Tilburg Law School), Heidi
Buijtels en Sjoerd van Dommelen (BrabantKennis)
gingen met het publiek in debat over de vraag: hoe
leiden we arbeidsmigratie in Brabant in goede banen?

21.05.2019
KennisCafé
‘Wat is er aan de rand?’ –
‘s-Hertogenbosch
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IN GOEDE BANEN 19

CULTURELE
EIGEN(WIJS)HEID
BrabantKennis onderzoekt met deze trendverkenning
wat Brabantse kunst en cultuur is voor cultuurmakers
en cultuurexperts, maar bovenal wat de betekenis van
kunst en cultuur is voor de Brabander. We brengen
de Brabantse cultuur letterlijk in beeld en proberen

zo de culturele code van Brabant te kraken. Daarnaast
organiseren we diverse CultuurCafés in heel Brabant.
En ten slotte presenteren we onze blik op de culturele
toekomst van Brabant in een spetterend
slotevenement.

CULTUREELEIGENWIJS.NL
21.11.2018 – 21.01.2019

1.965

Gebruikers

2.587

Sessies

5.177
00.01.55
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WEBSITE CULTUREELEIGENWIJS.NL
Bij deze verkenning gaan we op onze eigen wijze
te werk, zoals we dat altijd doen bij BrabantKennis.
Wat we onderweg ontdekken, delen we zo veel
mogelijk via de website cultureeleigenwijs.nl.
De komende maanden vult deze website zich steeds
verder. Met nieuwe verhalen, nieuwe cijfers, nieuwe
dagboeken, nieuwe dilemma’s. Daarbij laten we de
verbeelding – letterlijk en figuurlijk – zijn werk doen.

Paginaweergaven
Gem. sessieduur

CULTURELE EIGEN(WIJS)HEID 21

CULTUUREXPERTS

CULTUURMAKERS

Cultuur kun je bestuderen, je vakmatig bezighouden
met de wereld van cultuur. Wij spraken een aantal
experts in boeiende dubbelinterviews. En we gebruiken hun
onderzoeken om ons eigen denken
aan te scherpen. De interviews zijn
ook beschikbaar in pdf. Handig,
voor in de digitale leesmap.

Veel mensen in Brabant maken cultuur. Sommigen
verdienen hun geld ermee, anderen niet. We zochten
deze Brabantse makers op en gingen
met ze in gesprek over wat ze doen en
wat ze hebben met Brabant.

CULTUURDAGBOEKEN
Cultuur is overal. Van thuis voor de buis tot een dagje
Dutch Design Week. Van zwijmelen in de bioscoop tot
corso en carnaval. We genieten op allerlei manieren
van cultuur in Brabant. Omdat
persoonlijke verhalen een gezicht
geven aan algemene feiten en cijfers
hebben we verschillende Brabanders
gevraagd een cultuurdagboek bij
te houden.
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DONDERDAGDILEMMA’S
In deze verkenning zijn we op zoek naar de betekenis
van kunst en cultuur voor Brabant en de Brabander.
Wat zijn de culturele kwaliteiten
en behoeften in Brabant? Waarin
schuilt het eigengereide van de
Brabantse cultuur, haar eigen
zinnigheid of eigenwijsheid? We
zijn benieuwd naar jouw visie.
CULTURELE EIGEN(WIJS)HEID 23

“

21.11.2018 CULTUURCAFÉ #1:
FESTIVALISERING – TILBURG

VANDAAG
HEEFT JE UITGENODIGD
VOOR EEN EVENEMENT
2704 MENSEN ZIJN GEÏNTERESSEERD
23 VRIENDEN GAAN
MORGEN

Op 21 november 2018 kwamen ruim 80 gasten samen
in de Hall of Fame in Tilburg voor een stevig debat
over de toekomst van de Brabantse festivalcultuur.
Siem Nozza (nachtburgemeester Eindhoven)
trakteerde op een column over de Brabantse festivalcultuur. Martijn Mulder (hoofddocent Leisure
W. de Kooning) dook vervolgens in de feiten over
festivals in Nederland en Brabant. En Ryan Palmen
(burgemeester Hilvarenbeek) werd geïnterviewd
over de grote muziekfestivals op zijn grondgebied,
zoals Best Kept Secret en Decibel Outdoor.

HEEFT EEN FESTIVAL TOEGEVOEGD
970 MENSEN GAAN
1291 MENSEN ZIJN GEÏNTERESSEERD
MENSEN DIE JE MISSCHIEN KENT
MISSCHIEN OOK NIET
OVERMORGEN
HEEFT JE UITGENODIGD VOOR VANDAAG
HET IS HIER
HET IS NU
MIS HET NIET
IEDEREEN GAAT

”

LIDY LATHOUWERS EN MEREL MORRE,
BRIEF VAN DE KONING
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2019

12.02.2019
CultuurCafé #2
Van onderop

26.03.2019
20.06.2019
CultuurCafé #3
Slotbijeenkomst
Moderne tradities

CULTURELE EIGEN(WIJS)HEID 25

WE MOGEN DROMEN.
WE MOETEN HOPEN.
Hans Peter Benschop – strateeg Rijkswaterstaat, voormalig directeur
Trendbureau Overijssel

HONGER NAAR DE TOEKOMST
BrabantKennis is heerlijk gulzig naar de
toekomst. Het koppelt kennis aan humor en
verbeeldingskracht. Je moet jezelf realiseren
hoe bijzonder dat is. Kijk maar: het merendeel van de Nederlanders denkt dat onze
kinderen het slechter krijgen dan wij.
We leven in de schaduwen van morgen.
Vroeger was het ‘de bom’. Daarna zou het
gebrek aan grondstoffen onze toekomst
verstieren. Vervolgens bespoedigde de
opkomst van de BRIC-economieën de ondergang van het avondland. Nu is een cocktail
van klimaat en de opkomst van macho
heersers de bron van depressies. We hebben
veel te verliezen en realiseren ons dat maar
al te goed. Nederland lijdt aan angst.
Is er dan geen reden voor zorg? Natuurlijk
wel. Klimaatgassen en dictators: ze zijn maar
al te reëel. De werkelijkheid is geen zonnig
ingerichte kinderkamer. Maar angst verlamt.
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Pessimisme verblindt voor de kansen van
de toekomst. Daarom moeten provincies
trots zijn op kleine instituten als BrabantKennis en het Trendbureau Overijssel. Zij
tonen met kennis van zaken de werkelijkheid
zoals hij is. Ze wijzen op de ontwikkelingen
die plausibel zijn, zonder naïviteit. De
toekomst is niet leeg: zij is geen leeg blad dat
wij zomaar kunnen beschrijven. Maar de
WRR wees er al op: de toekomst is ook open.
Hij is niet gedetermineerd. We gaan niet
noodzakelijkerwijs ten onder. We kunnen
handelen, hoe tastend ook. We moeten
hopen, hoe voorzichtig ook. We mogen
dromen, hoe fragiel ook.
Ik hoop dat BrabantKennis nog veel langer
dan vijf jaar serieus de werkelijkheid analyseert zoals hij is, en tegelijk speels verbeeldt
hoe we hem zouden kunnen maken.
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TRENDNACHT 2019:
GOD, GELD, GELUK
ZINGEVING MET EEN ZACHTE G
Overal in het Brabantse land zie je ze staan:
leegstaande kerken. Het zijn de stenen getuigen
van een tanend geloof. In rap tempo hebben we de
hemelse verwachting van een hiernamaals verruild
voor een aards verlangen naar het hiernumaals.
De levensbeschouwelijke leegte die het geloof
achterliet, is opgevuld door het streven naar materiële
welvaart, individuele vrijheid en geluk. Groeiende
koopkracht bezorgt ons geluk ‘op bestelling’.
Maar deze geld-is-geluk-bubbel is niet zaligmakend,
merken we.
Tijdens de Trendnacht 2019 verkennen we de weg
van God en Geld naar Geluk. In de Goede Week
(de week die voorafgaat aan Pasen) gaan we in een
prikkelend programma op zoek naar zingeving
met een zachte G. We mogen deze avond van geluk
spreken!

Ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan
verschijnt tijdens de Trendnacht een
gelijknamig boekje. Daarmee brengen we
een saluut aan alle partners met wie we
de afgelopen jaren hebben samengewerkt.
Kennis delen en vermenigvuldigen is bij
uitstekeen sociale bezigheid. Het meervoud
van‘kennis’ is niet voor niets ‘kennissen’.
We hopen dan ook al onze ‘BrabantKennissen’
17 april te treffen!
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2019

17.04.2019
Trendnacht 2019
Hall of Fame
Tilburg
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ONLINE
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12% Government Administration

01-02-2018

2.578

11% Government Relations
5% Management Consulting
7102-30-10

213.2

01-03-2017

2.312

4% Research
01-02-2018

thcirebpoT
?nenab edeog nI

213

-naa eird daergnol ed nI
tsmokeot ed mo negnileveb
eitargimsdiebra nav
.nediel et nenab edeog ni
0
032.61 :nevagreeW
211 :seitcaretnI
94 :skilK
51 :steewteR

4% Public Relations / Communications

6102-30-20

008.1

5102-30-21
01-03-2017

77

000.1
Topbericht
Uitnodiging presentatie

17-11-2016

linkedin.com/company/brabantkennis

01-02-2019

eisses / s’anigaP 82,4

43,3 7102

seisseS 229.81

srekiurbeG 81700
25.11

ruudeisses .meG nim 82:40

Topbericht
Reis verder | Toekomstlab
nevagreewanigaP 112.35
| Samenleving

015.71 7102

476

01-02-2018

01-03-2017

529

*et224
isbew po seitcA
8102-21-13 / 8102-60-10

170

836 seitacilbup daolnwoD
0
47 seitacilbup negarvnaA
181 stneve negnivjirhcsnI
draobhsad wuein eitatnemelpmi snegew*
8102-21-13 m/t 8102-60-10 nav netemeg

facebook.com/brabantkennis
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nim 81:30 7102

18-10-2016
18-10-2015

12-03-2015

1.000

@BrabantKennis

Videoweergaven
8102 et2018
isbew nekeitsitatS

Aantal / volgers Facebook

02-03-2016

1.800

Toekomstgids voor
Brabantse gemeenten.
Impressies: 2372
Kliks: 39
Interacties:
sinneK13
tnabarB@

257.9 7102

504.85 7102

Donderdagmiddag 21 juni
bouwen we letterlijk aan de
samenleving! #Toekomstgids
Bereikte personen: 1173
Reacties, opmerkingen
en deelacties: 38
ln.sop
innbericht:
ektnabarb38
Klikken

Topmaand juni
80 tweets
74.934 tweetweergaven
1.439 bezoeken aan profiel
137 vermeldingen
41 nieuwe volgers

Topbericht
In goede banen?
In de longread drie aanbevelingen om de toekomst
van arbeidsmigratie
in goede banen te leiden.
Weergaven: 16.230
Interacties: 112
Kliks: 49
Retweets: 15

Statistieken website 2018

11.528 Gebruikers

18.922 Sessies

53.211 Paginaweergaven

04:28 min Gem. sessieduur

2017 9.752

2017 58.405

2017 17.510

2017 03:18 min

4,28 Pagina’s / sessie

2017 3,34

Acties op website*
01-06-2018 / 31-12-2018
Download publicaties 638
Aanvragen publicaties 74
Inschrijvingen events 181

brabantkennis.nl

*wegens implementatie nieuw dashboard
gemeten van 01-06-2018 t/m 31-12-2018

ONLINE 31

COLOFON
Uitgave BrabantKennis, februari 2019.
Vind ons op www.brabantkennis.nl of
volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn
en YouTube (@BrabantKennis)
TEKST EN REDACTIE
BrabantKennis
ONTWERP
Total Design
FOTOGRAFIE
Beeldveld, Marc Bolsius, Kleurstof,
Willeke Machiels

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

