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VOORBEREID
OP WEG
In het afgelopen jaar verdiepten we samen met

voor ons kiezen en we de regie over ons landschap

jullie onze kennis van Brabant. We leerden onze

kwijt kunnen raken.

HET BRABANT
VAN NU EN DE
TOEKOMST IS VAN
ONS, HET IS AAN
ONS OM DIE
TOEKOMST VORM
TE GEVEN. SAMEN.

Zo verkennen we in 2022 hoe we ons voor kunnen
bereiden op de impact van de geopolitieke
transitieperiode op Brabant. Hoe verhouden we ons
tot ontwikkelingen in Europa, de VS en China en
vinden we de balans tussen vrees en vriendschap?
Dichterbij huis gaan we in gesprek met de
uitvoering, de mensen die het maken. Bovendien
komt een BrabantKennis klassieker, de Trendnacht,
terug waarin we de economie van de toekomst
belichten. Meer over onze plannen vind je in het
Blikveld op onze website.

Commissaris van de Koning. Beide houden zowel

Veel leesplezier gewenst en wij hopen jullie in 2022

hebben. Zijn we echte of valse vrienden? Met de

De Zeven Zonden van de Brabant boden ons een

een belofte als een opdracht in. De belofte dat het

weer fysiek te kunnen ontmoeten op één van onze

bondsdagverkiezingen als aanleiding verkenden

spiegel om naar onszelf en de provincie te kijken.

Brabant van nu en de toekomst van ons is. En de

evenementen.

we de relatie tussen Brabant en Duitsland. Een

Even stilstaan, even een moment van bezinning. Voor

opdracht om die toekomst samen vorm te geven.

innige relatie die, zoals PG Kroeger ons voorhield,

het eerst ontwikkelden we daarvoor een podcastserie

Want we hoeven het ons niet te laten overkomen.

lang terug gaat. Maar ook een relatie die we als

in combinatie met essaybundel én een pop-up

We kunnen ons er op voorbereiden. Ook al loopt het

vanzelfsprekend ervaren en waar we stiekem best

expo. Vernieuwend en blikverruimend, zoals je van

vast anders dan we dachten.

weinig van weten.

BrabantKennis mag verwachten.

We gingen ook samen op verkenning naar het Land

Zoals Tessa Cramer in haar lectorale rede op de

kiemen zien van wat we in 2023 en daarna willen gaan doen (scan de qr-code). Ons Blikveld

van Schaarste en Overvloed. We laten zien dat we in

online editie van het Onzekere Zaken festival zei ‘de

is daarmee zowel een plan als een uitnodiging. Dus, wil je samen met ons de toekomst van

Brabant samen voor keuzes staan. Keuzes die we niet

toekomst is van ons allemaal’. Oftewel, ‘Brabant zijn

Brabant vormgeven? Of heb je ideeën die passen bij onze voornemens? Neem dan vooral

lang meer kunnen uitstellen omdat anders anderen

wij’, schreven we in het essay op verzoek van de

contact met ons op!

buren beter kennen én de relatie die we met hen

Jos van den Broek, directeur BrabantKennis

In het Blikveld 2022 staan de verkenningen en thema’s voor het komende jaar én laten we de

TEAM BRABANTKENNIS

ONTWIKKELRAAD BRABANTKENNIS

Zij weten wat er speelt in Brabant. Met hun

BrabantKennis verbindt kennis, stelt vragen en zoekt antwoorden om een

De ontwikkelraad bewaakt de onafhankelijke positie

kennis en expertise adviseren zij het team

beter beeld van Brabant te krijgen. Niet door enkel naar het hier en nu te

van BrabantKennis. De leden van de Ontwikkelraad

BrabantKennis over de trends en ontwikkelingen,

kijken, maar juist door onze blik te verbreden en verlengen. Zo leren we

zijn frisdenkers uit het Brabantse bedrijfsleven,

het werkprogramma en (de vorm van) publicaties en

samen Brabant steeds een beetje beter begrijpen.

kennisinstellingen en de (lokale) overheid.

evenementen.
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Projectleider
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DE ZEVEN
ZONDEN
VAN
BRABANT

We kwamen tot verrassende inzichten en kruis

Met redactionele beschouwing, schitterende foto’s

bestuivingen, die een plek vonden in de podcastserie

én videofragmenten. Lees, luister, kijk en spiegel je

en in de publicatie; een boekje vol stof tot nadenken,

mee?

vol zin en zondes.

WIE ZIJN FALEN
VAN GISTEREN
VERGEET, IS GEDOEMD
DIE MORGEN TE
HERHALEN.

Op 26 januari 2021 maakten we de balans op van de
verkenning tijdens een inspirerend slotevent in
De Paterskerk van DOMUSDELA. Een event dat
zich – gezien de bijzondere omstandigheden – niet
live, maar online afspeelde, met bijna 200 gasten via
SpatialChat.
In een digitaal magazine blikken we terug op deze

FRANK BOSMAN, THEOLOOG

bijzondere middag.

7

ZONDEN

ESSAY’S

7

7

4

1

SLOTEVENT

1

1

REPORTAGE
OMROEP TILBURG

REFLECTIES

SLOTEVENT | 26.01.2021 | DomusDela, Eindhoven

1

POP-UP EXPO’S

8

DIGITAAL
MAGAZINE

EINDPUBLICATIE

PODCASTS

Verrijking, reflectie en inspiratie: dát is wat we zochten en vonden in de
Zeven Zonden van Brabant. Samen met journalisten, schrijvers, onderzoekers
en wetenschappers verkenden we de toekomst aan de hand van Brabantse
zonden.

4

377

UNIEKE
PODCASTLUISTERAARS

2618

AFLEVERINGEN
BELUISTERD
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DE ZEVEN
ZONDEN
POP-UP
Alle illustraties, podcasts en essays uit de Zeven Zonden van Brabant komen
samen in een unieke pop-up expo die van september 2019 t/m februari 2022
door Brabant trok.
Hier gun je jezelf een moment van bezinning als je
plaatsneemt in de kerkbanken. Beluister bijzondere

01.12.20 – 04.01.21

reportages en verrassende gesprekken met experts.

JHERONIMUS BOSCH ART CENTER – DEN BOSCH

Kijk vanuit een nieuw perspectief naar de Brabantse
zonden, ontdek de lessen die we eruit kunnen
trekken voor de toekomst en leer Brabant beter te
begrijpen.’

DEN BOSCH
Alles over de Zeven Zonden
pop-up exposities.

In het JBAC was najaar 2020 de pop-up expo te zien, zij aan zij met de werken van Jheronimus Bosch.
Een bijzondere combinatie van verleden, heden en toekomst. Een actuele kijk op de reeds 500 jaar oude
hoofdzonden.

30.09.19 – 16.10.20

05.12.21 – 28.02.22

PROVINCIEHUIS – DEN BOSCH

LOCHAL - TILBURG

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen deelde in september 2019 in een bijzonder live-gesprek met journalist

Aan het einde van het roerige jaar 2021 was het de hoogste tijd om even stil te staan. Te zwijgen en te

Theo Verbruggen de inzichten die hij uit de podcast ‘De Zeven Zonden van Brabant’ haalt. Ze bespraken 4
fragmenten en kijkersvragen, tijdens een speciale ‘Zondegasten’ opname. Aansluitend was de pop-up expo nog
gedurende drie weken te bekijken in de centrale hal van het provinciehuis, Den Bosch.

luisteren. Te reflecteren en te verrijken. Een moment van bezinning… Op het StadsBalkon in de LocHal,
Tilburg was de pop-up expo te zien zij aan zij met de historische werken in deze ‘boekenkamer van de stad’.
Leer Brabant beter te begrijpen. Kijk vanuit een nieuw perspectief naar de Brabantse zonden en ontdek de
lessen die we eruit kunnen trekken voor de toekomst.
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IN DE

DE ZEVEN ZONDEN VAN BRABANT

IN HET NIEUWS
SEPTEMBER 2021
BRABANT MAGAZINE

OKTOBER 2021

LAND VAN SCHAARSTE EN
OVERVLOED
13-07-21
EINDHOVENS DAGBLAD
Van Wie Is Brabant: van de
blokkendoosbouwers, van de boeren

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

of van de natuur?

MELD JE NU AAN!
Wil je op de hoogte blijven van het
laatste BrabantKennis-nieuws? Meld

24-07-21

je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

BRABANTS DAGBLAD

Deze verschijnt zo’n zes keer per jaar en

Brabantse grond is schaars, maar van

vertelt je alles over onze verkenningen,

wie is het buitengebied eigenlijk?

publicaties en bijeenkomsten.

FORESIGHT FRIDAY EDITIE #66

OKTOBER 2021
7 DECEMBER 2021 - 27 FEBRUARI 2022
ZEVEN ZONDEN EXPO

MEDIA

MINISTERIE BZK

Omroep Tilburg maakte voor het programma culTuur
een reportage over de pop-up expo de Zeven Zonden
van Brabant in de LocHal met BrabantKennis’ Jos van
den Broek en Piera Fehres.

ONZEKERE ZAKEN

DECEMBER 2021
STICHTING BEROEPSEER

ONZEKERE ZAKEN

BRABANT ZIJN WIJ

24-11-21
BRABANTSE KRANTEN OVER
ONZEKERE ZAKEN

13-10-2021

Jos van den Broek (BrabantKennis) en Tessa Cramer

12-07-2021
BRABANT ZIJN WIJ

07-12-2021

Op 12 juli 2021 werd het essay ‘Brabant zijn wij’ aangeboden

LEES: ARTIKEL OP OVERHEIDVANNU.NL

(Fontys Hogescholen) doen in de Brabantse kranten een

ZIEN: STUDIO BRABANTSTAD

door commissaris van de Koning Ina Adema in ‘s-Hertogenbosch

Op zoek naar houvast in onzekere tijden? Luister, lees

oproep aan bestuurders en burgers in Brabant tot het

CdK Ina Adema en Jos van den Broek over de

aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s tijdens de

en ga naar Onzekere Zaken

omarmen van onzekerheid.

uitdagingen van Brabant en BrabantStad.

vergadering van het interregionaal beleidsteam (irbt).
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LAND VAN
SCHAARSTE
EN OVERVLOED
De verkenning ‘Land van Schaarste en Overvloed’ kijkt
vanuit een brede, integrale blik naar het platteland van
buitengebied tot dorp. We gaan op zoek naar de balans
voor de toekomst.
10

BRABANTKENNIS MEETS BUITENKANS
Hoe kunnen we in de toekomst balans vinden in het Brabants’
buitengebied? Dat onderzochten we met een gemêleerd gezelschap
van bijna 60 personen op 13 juli 2021. Tijdens een online bijeenkomst
gingen we in gesprek over keuzes die er gemaakt moeten worden voor
de toekomst van het Brabants’ platteland.

Bekijk de terugblik

TIJDLIJN
Om context te schetsen bekeken we de huidige nationale en
provinciale discussies over het buitengebied en de inrichting van
Nederland. Middels de tijdlijn laten we zien wat de kantelpunten zijn
geweest in zowel het denken over het platteland als de inrichting van

Bekijk de tijdlijn

het platteland.
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We gaan op reis langs belangrijke momenten in de (recente)
geschiedenis van het buitengebied in Brabant in de tijdlijn

LAND VAN
SCHAARSTE
EN OVERVLOED
EINDPUBLICATIE

In de longread De grond van morgen trekken we de
tijdlijn door naar het nu om deze vervolgens uit te laten lopen

en het bijbehorende essay.

in verschillende mogelijke toekomsten.

In het Alledaagse biedt socioloog Peter Beijer een

Hoe je langjarig omgaat met grond als beheerder en

ander perspectief op de vraagstukken waar Brabanders in

belegger laat het verhaal Geduldig Geld van Harry

het buitengebied mee worden geconfronteerd.

Breviers zien, a.s.r. rentmeester van Landgoed de
Utrecht in de Brabantse Kempen.

SUIKERBIETENBOEKJE

Deze publicatie is gedrukt met cradle-to-cradle
gecertificeerde inkten op Crown Native, duurzaam
papier gemaakt van suikerbietenpulp.

In deze eindpublicatie van de verkenning Land van schaarste en overvloed nemen
we je mee langs verleden, heden en toekomst van ons Brabantse buitengebied.

12

Vervolgens maken we de balans van de verkenning op.
Met de opgedane bagage schetsen we 5 paden om te laveren
tussen schaarste en overvloed en zo nieuwe Paden voor de
toekomst te ontdekken.

Lees de publicatie online, of
bestel een gratis fysiek exemplaar
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STEL JE HET
BUITENGEBIED
VAN BRABANT
VOOR ALS…

Scan de QR-code met je mobiel. Vink rechtsboven AR aan en richt je
mobiel op bijvoorbeeld een tafel. Zie nu Bronnenland tot leven komen.

LAND VAN
SCHAARSTE
EN OVERVLOED
VR TOUR

Onze toekomstschetsen bieden een blik op het Brabantse landschap van morgen tussen nieuwe schaarste
en nieuwe overvloed. Elk geven ze de contouren weer van hoe er straks, in verschillende contexten, op een
andere manier met het landschap zou kunnen worden omgegaan.

Samen met foresight studio Pantopicon ontwierpen
we vijf beelden van mogelijke toekomsten van het
Brabants buitengebied. De toekomstbeelden komen - in
samenwerking met VR Master – tot leven in de virtuele
omgeving Op VR Toekomstexpeditie.
14

VR TOEKOMSTEXPEDITIE ON TOUR

In de maanden erna sloten tientallen gasten aan bij

De VR toekomstexpeditie ging ook fysiek on tour

een van de VR events. Met de VR bril op reisden zij

door Brabant. In juli 2021 mochten gedeputeerden

met ons mee naar toekomstwerelden vol dromen en

provincie Noord-Brabant Martijn van Gruijthuijsen,

drones. Een verbeeldende trip naar de toekomst van

Elies Lemkes en Eric Ronnes de primeur beleven.

het Brabants buitengebied in VR!
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BRABANT
ZIJN WIJ
‘Het mooiste aan Brabant, ben jij, dat ben jij’. Deze tekst van Guus Meeuwis staat
in ons collectief Brabants geheugen. Maar mogen we ook zingen ‘het mooiste aan
Brabant, zijn wij, dat zijn wij’?
Op 12 juli 2021 werd het essay ‘Brabant zijn wij’

In dit essay maakt BrabantKennis, op verzoek van

aangeboden door commissaris van de Koning Ina

de commissaris van de Koning, de balans op van

Adema in ‘s-Hertogenbosch aan de voorzitters van

Brabant tijdens, voor en na corona. We schetsen

de veiligheidsregio’s tijdens de vergadering van het

hoe we de coronacrisis samen doorkwamen en toch

interregionaal beleidsteam (irbt).

ieder op eigen wijze beleefden. Ook werpen we een

blik op hoe Brabant er voor corona bij lag. Daarin
lijkt anno 2021 inhoudelijk weinig veranderd, maar
de urgentie is verder toegenomen. Tot slot schetsen
we hoe we samen de toekomst van Brabant kunnen
vormgeven. Want corona mag later een rimpeling in
de geschiedenis blijken, het geeft ons nu de kans om
te (her)overwegen wat we belangrijk vinden en daar
samen over in gesprek te gaan.
Ina Adema: “Brabant staat voor samen. Brabant zijn

HET IS NU ZAAK
OM SAMEN HET
GESPREK AAN
TE GAAN. WANT:
BRABANT ZIJN WIJ.
INA ADEMA,
COMMISSARIS VAN DE KONING

wij. We leren van elkaar, zoeken de verbinding en
staan elkaar bij. Dat is een proces. Om dat proces van
denken en doen te starten is dit essay geschreven.
Daar is in de afgelopen weken hard aan gewerkt door
Jos van den Broek, directeur van BrabantKennis.
Ik wil hem zeer bedanken voor dat werk en
complimenteren met het resultaat.”

16

Lees de publicatie online,
of bestel een gratis fysiek
exemplaar.
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DUITSLAND
KENNIS

EEN POCKET VOL VERHALEN, ESSAYS, INTERVIEWS EN
ONDERZOEKEN OVER HET DUITSLANDGEVOEL VAN BRABANT:
VAN FALSCHE FREUNDE NAAR ECHTE VRIENDSCHAP.

BRABANT EN GEOPOLITIEK: TUSSEN VREES EN VRIENDSCHAP In 2021 richtten we de blik op onze buurman
Duitsland. In 2022 verbreden en verdiepen we. Verbreden doen we naar China. Welke Chinees-Brabantse
banden zijn er? En hoe moeten we die wegen in het licht van de nieuwe geopolitieke verhoudingen? En we
verdiepen de verkenning door ook langs een doorsnijdende lijn te kijken naar Brabant en de nieuwe
geopolitieke orde.
De wereld van de Brabanders verandert maar hoe,
en kunnen we dat zelf vormgeven? Waar vinden we
balans tussen vrees en vriendschap? Daar proberen
we in deze verkenning over Brabant en geopolitiek
antwoord op te geven. Nieuwsgierig? Volg de

Met de Duitse verkiezingen voor de deur vond

Hij noemt het zelfs “urgenter dan ooit om de

BrabantKennis het een goed moment om de relatie

ontwikkelingen in de Duitse politiek en maatschappij

tussen Duitsland en Brabant uit te diepen. Hoe

op de voet te volgen”.

verkenning op brabantkennis.nl/geopolitiek.

Lees de publicatie online,
of bestel een gratis fysiek
exemplaar.

zien de banden tussen Duitsland en Brabant er uit?
Welke veranderingen zijn er gaande in ons grootste

Historicus Pieter Gerrit Kroeger pleit, aan

buurland, op economisch, (geo)politiek en cultureel

de hand van een historische beschrijving van de

gebied? En hoe kijken de Duitsers eigenlijk naar de

Brabants-Duitse relatie (kende je de bijzondere band

provincie en zijn inwoners?

tussen de grondlegger van het communisme Karl
Marx en de familie Philips?) voor een herbezinning

Het is bijvoorbeeld belangrijk wat Duitsland kiest

op de relatie.

na zestien jaar Merkel, betoogt de aan Instituut
Clingendael verbonden Duitslandkenner René

De Duitse journaliste Ruth van Doornik sprak

Cuperus in zijn essay.

met Duitsers in Brabant over hoe ze zich thuis
voelen én over wat ze missen. En omdat echte
vrienden elkaar de waarheid moeten kunnen zeggen,
vroegen we Thomas Kirchner, misschien wel
grootste criticaster van de Nederlandse politiek, een
duit in het zakje te doen en te beschrijven hoe de
Nederlandse politiek verschilt van de Duitse.
Maar er is ook aandacht voor cultuur, dat in
Duitsland nog met een hoofdletter wordt geschreven.
Jerker Spits verhaalt over de Duitse liefde
voor Nederlandse literatuur. Omgekeerd kunnen
Nederlanders ook de Duitse cultuur waarderen,
bewijst tv-journalist Roger Abrahams in zijn
beschrijving van Duitse hits uit heden en verleden
– inclusief een paar heisse Tips van het leukste wat
onze oosterburen nu te bieden hebben.
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DUITSLANDKENNIS
EVENT

WAT KAN BRABANT
LEREN VAN HET
SUCCESVERHAAL
VAN LAPTOP UND
LEDERHOSE? EN HOE
JALOERS KIJKEN
DUITSERS NAAR
HET NEDERLANDSE
INNOVATIEKLIMAAT?

Dit alles omlijst door het nodige muzikale en
culinaire vertier. Oud-Duitslandcorrespondent
Margriet Brandsma begeleidde deze middag
vol wederzijdse kennis- en cultuuruitwisseling
en hield een politieke blitzumfrage onder het
publiek. Op het programma onder meer René
Cuperus (gastonderzoeker Duitsland Instituut),
PG Kroeger (Duitslanddeskundige, historicus en
podcastmaker Betrouwbare Bronnen), Martijn van
Gruijthuijsen (gedeputeerde Provincie NoordBrabant Economie, Kennis- en Talentontwikkeling),
Ruth van Doornik (Duitslandexpert), Roger
Abrahams (journalist VARAgids/BNNVARA),
Jerker Spits (germanist en auteur ‘Staalhelmen
en Curryworst’), deejay Jordy Graat (Omroep

Op 22 september 2021 vond in de kapel van

Brabant), Aafke Eppinga (voorheen BNNVARA,

Hotel Graaf Nassau in Breda een Duitse middag

nu freelance journalist).

plaats. We leerden hier wat schlager en smartlap
gemeen hebben, wat Brabant kan leren van
het succesverhaal van laptop und lederhose en
hoe jaloers Duitsers omgekeerd kijken naar het
Nederlandse innovatieklimaat. Oude en nieuwe
politieke geschiedenis werden afgewisseld met
een spoedcursus hoge en volkse Duitse cultuur.

Bekijk de terugblik

In de verkenning DuitslandKennis werpen we niet alleen een economische en
politieke blik naar het oosten, maar ook een historische en culturele. In een serie
essays, artikelen, video’s en dit bruisende evenement op 22 september 2021 in
Breda: DuitslandKennis / DeutschlandKenntnis.
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ONZEKERE
ZAKEN
De toekomst is onzeker, dat weten we zeker. In de verkenning Onzekere
Zaken vrezen we het onbekende daarom niet, we omarmen het juist. Met een
nieuwsgierige podcastserie, een praktische gids en een inspirerend festival kijken
we naar de toekomst, zonder te weten wat die zal brengen. En dat is nou precies
het punt: door niet uit te gaan van wat we zeker weten, maar vooral van wat we
niet weten, opent zich een wereld van nieuwe mogelijkheden.
22

Bij complexe vraagstukken als klimaatverandering,
de gevolgen van corona of woningtekort kunnen
we niet alleen uitgaan van wat we zeker weten.
Hoe navigeren we door onzekerheid? Kunnen
we onzekerheidsvaardig worden? We verkennen

Beluister de podcasts

de inzichten en ervaringen van wetenschappers,
kunstenaars en andere professionals die geleerd
hebben om het onzekere te gebruiken als kracht.
Onzekere Zaken is een verkenning van
BrabantKennis, Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en Fontys Academy for

Lees de publicatie online,
of bestel een gratis fysiek
exemplaar

Creative Industries.

OMARM HET
ONBEKENDE

Bezoek de website
onzekerezaken.nl
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ONZEKERE ZAKEN
GAAT DOOR

WEES EEN
MOGELIJKHEIDSDENKER!
MEIA WIPPOO, WAAG

LECTORALE REDE TESSA CRAMER:
DE TOEKOMST IS VAN ONS ALLEMAAL
Als feestelijk hoogtepunt schakelden we over naar de lectorale
rede van Tessa Cramer, ‘De toekomst is van ons allemaal’.
De opname van de lectorale rede is terug te kijken via deze QR.

Bekijk de
lectorale rede

Onze onzekerheidsvaardigheden werden in november 2021 grondig op de
proef gesteld. Na het uitwerken van vele scenario’s hebben we helaas moeten
besluiten om het Onzekere Zaken festival in fysieke vorm op 25 november 2021 te
annuleren. Heel jammer. Gelukkig hebben we het onzekere kunnen inzetten als
kracht, hebben we tijdig vooruitgekeken en het onzekere omarmd. Synchroon aan
het fysieke festival werd ook een digitaal programma ontwikkeld, waar iedereen
bij kon aansluiten: Onzekere Zaken Gaat Door!

En dus vierden we op 25 november 2021 online de

hier mee om te gaan, daar gaat het vandaag over,”

toekomst met ruim 200 enthousiaste deelnemers

vertelt Merlijn Twaalfhoven. Merlijn trakteerde

tijdens Onzekere Zaken Gaat Door!

samen met Anastasios Sarakatsanos op een
indrukwekkende spoken word performance. Voor

Na een eerste peiling van dagverlichter dr. Lisa

wie het heeft gemist, een soortgelijke performance is

Peters onder de aanwezigen bleek dat iedereen zijn

terug te horen in de Onzekere Zaken podcast, deel 8!

eigen onzekerheden heeft. “Is er nog zorg als ik oud
ben? Wat zijn de langetermijn-gevolgen van corona?

Daarna volgde een workshop van Meia Wippoo

Mogen we nou dansen of niet?”

van Waag, waarin ze ons liet zien hoe je je fysieke
omgeving kunt gebruiken om onzekerheid tegen te

“Een overheid kan bij een onzeker vraagstuk niet

gaan. Meia: “Het belangrijkste is de optimistische

zeggen: ik kan er niks mee, dus ik laat het maar

mindset om onzekerheid te lijf te gaan. Wees een

liggen. Je moet er iets mee. De vaardigheid om

mogelijkheidsdenker!”
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Op 17 mei 2022 vieren we het onbekende alsnog op het Onzekere Zaken festival
in 013 Tilburg. Kom met ons de toekomst verkennen tijdens een middag vol
inspirerende talks, waanzinnige workshops en future proof pop-up exposities.

DURF HET NIET TE
WETEN, WANT JUIST
DAT NODIGT UIT OM
SAMEN TE GAAN
ZOEKEN.
TESSA CRAMER,
Op dit festival, georganiseerd door BrabantKennis

LECTOR ‘DESIGNING THE FUTURE’

en Fontys Academy for Creative Industries schijnen
zowel kunstenaars, beleidsmakers, studenten
als wetenschappers hun licht op onzekerheid.
Componist Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club)
verzorgt een muzikale workshop, Kiza Magendane
(schrijver en columnist NRC) neemt ons mee in
zijn kijk op onzekerheid en er zijn workshops over
trendverkenning en speculatief design. Dit alles
onder de bezielende leiding van dagvoorzitter
Lucas de Man.

Meer info en aanmelden

ONZEKERE ZAKEN
FESTIVAL
26
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KENNISCAFÉ
AI IN BRABANT

ONZEKERE ZAKEN
FESTIVAL

29 maart 2022
Klassetheater, Tilburg

17 mei 2022
013, Tilburg

KENNISCAFÉ
GEOPOLITIEK
BIJ ONS THUIS
21 april 2022
‘s-Hertogenbosch

TRENDNACHT
NIEUWE ECONOMIE
Medio september 2022
Eindhoven

BRABANTKENNIS
AGENDA
Bekijk de actuele en complete
BrabantKennis-agenda
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1160
VOLGERS
OP 01 02 2022

22%

7%

OVERHEIDSADMINISTRATIE

HOGER
ONDERWIJS

TOPBERICHT

5%

6%
PUBLIEKE
SECTOR

OVERHEID

4%
RESEARCH

TERUGBLIK ONLINE EVENT ‘ONZEKERE ZAKEN GAAT DOOR’!

ONLINE
EVENT
ONZEKERE
ZAKEN GAAT
DOOR

IMPRESSIES:

6187
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LIKES:

KLIKS:

CTR:

400

633
VOLGERS
OP 01 02 2022

BERICHTWEERGAVEN

320

804

887

BEREIKTE PERSONEN

VIDEOWEERGAVEN

TOPBERICHT

STEL JE EEN ONLINE EVENT VOOR
WAAR HET NETWERKEN NET ZO
PERSOONLIJK EN GEZELLIG IS ALS BIJ
EEN LIVE EVENT…

6,47%

(GEMIDDELD CTR NL = 0, 35%)

TOPMAAND SEPTEMBER 2021

3011
VOLGERS
OP 01 02 2022

52
TWEETS

STATISTIEKEN WEBSITE BRABANTKENNIS.NL 2021

44.021

67

1.063

TWEETWEERGAVEN

BEZOEKEN AAN PROFIEL

GEBRUIKERS
SESSIES
GEM. SESSIEDUUR
PAGINAWEERGAVEN

VERMELDINGEN

TOPBERICHT

10.905
15.631
2,23
32.761

DOWNLOADS PUBLICATIES
AANVRAGEN PUBLICATIES
INSCHRIJVINGEN EVENTS
ABONNEES NIEUWSBRIEF

681
368
450
3079

GEBRUIKERS
SESSIES
GEM. SESSIEDUUR
PAGINAWEERGAVEN

2.600
4.485
1,02
6.900

OZ GIDS DOWNLOADS
OZ GIDS VERSPREID
INSCHRIJVINGEN EVENT
ABONNEES NIEUWSBRIEF

681
2100
450
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STATISTIEKEN WEBSITE ONZEKEREZAKEN.NL 2021

WEERGAVEN:

INTERACTIES:
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7.697

135

KLIKKEN OP LINKS:

RETWEETS:

13
5
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COLOFON
Uitgave BrabantKennis, maart 2022.
Vind ons op www.brabantkennis.nl of volg
ons op Twitter, Facebook, LinkedIn en
YouTube (@BrabantKennis)

TEKST EN REDACTIE
BrabantKennis

ONTWERP EN OPMAAK
maan identity. design. content.

FOTOGRAFIE
Jostijn Ligtvoet, MooN fotografie

DRUKWERK
ADC Nederland

Scan de QR-codes met de camera van je
mobiel of tablet en je wordt doorgelinkt
naar een webpage met meer informatie,
een publicatie of video.
Heb je een ouder model mobiel of tablet?
Ga naar de app store en download de
QR-scanner om zo de code te kunnen
scannen.
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