
 Inspiratiekaart Zichtbaarheid provincie

De overheid is minder vaak betrokken bij het voortraject van initiatieven •

De richting wordt bepaald door de samenleving en niet (meer) door •

de politiek

Legitimiteit van provinciale inzet is niet meer vanzelfsprekend •

De samenleving neemt zelf het initiatief om de provincie op te zoeken •

en te betrekken

Door veranderende rol is zichtbaarheid overheid minder 
vanzelfsprekend

Welke aspecten 
hangen 

samen met de 
zichtbaarheid

van de 
provincie in de 
veranderende 
samenleving?

Focussen en selectief optreden

•  Duidelijk zijn voor partners waar de provincie van en voor is

•  Focus in integraal bestuursakkoord en geen losse piketpaaltjes

•  Met duidelijke focus makkelijker te laten zien wat we doen en wat voor resul-

taat dat heeft

•  Laten zien dat de provincie betrouwbaar is (o.a. transparant zijn)

•  Extra aandacht geven aan communicatie over onze internationale inzet

Wat kan de 
provincie doen om 
de zichtbaarheid te 

vergroten?

Zichtbaarheid vergroten door bewuster samen te werken met 
partners

Waarom is de 
zichtbaarheid van de 
provincie belangrijk 

en urgent?

Goed en duidelijk communiceren

Partners zoeken buiten de gebaande paden

• Samenwerking zoeken met tegenpoolen

• Verrassende coalities aangaan

•  Zichtbaarheid provincie kan niet groter worden bij al bestaande netwerken en 

partners

Provincie is één van de partners en bepaalt niet alleen wat er gebeurt •

Van de overheid wordt respect verwacht voor wat er al gebeurt •

De overheid kan initiatieven en partners verbinden •

Beseffen dat de economie of samenleving niet maakbaar is door 
de overheid

Vertrouwen uitstralen door toegankelijk en transparant te zijn •

Goed timen van acties en laten zien welke waarde de overheid toevoegt •

Te actieve branding (met steeds dezelfde voorbeelden) kan contra-productief • 

werken 

Andermans initiatieven niet ‘doodknuffelen’ •

Zichtbaarheid vergroten door te laten zien wat je (goed) doet

Nadenken over wat zichtbaar moet worden: de overheid of regio Brabant •

Duidelijk zijn over wat de provincie doet en waar anderen zich bij aan •

kunnen sluiten 

Ook trots zijn op de resultaten van anderen in Brabant, zonder ze •

toe te eigenen 

Bestuurlijke zichtbaarheid is niet hetzelfde als zichtbaarheid van de overheid •

Zichtbaarheid is geen doel op zich Welke (nieuwe) 
partners kunnen 

helpen om de 
zichtbaarheid te 

vergroten?

• De provincie zichtbaar maken via busreclame

• Provinciehuis letterlijk open stellen en zichtbaar maken (aanlichting)

• Mozaïek Brabant: expositie op rondreis

• Afschaffing gemeentehuis: in het ‘nieuws’ en dichterbij burgers en organisaties

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

• Gerichter en bewuster sociale media inzetten

•  Duidelijkheid scheppen in het grote aantal verschillende logo’s bij provinciale 

programma’s 

•  Duidelijk zijn wat je wil profileren: de provincie of de regio (vb. Dutch Design 

Week)

• In een vroeg stadium samenwerking zoeken met partners

•  Minder sturen en regisseren, meer luisteren en gebruikmaken van de 

denkkracht

•  Bij benadering doelgroepen expliciet gebruikmaken van de kennis over die 

doelgroepen

•  Door beter aan te sluiten bij de vraag uit de samenleving wordt de inzet 

zichtbaarder

Wat is nodig om 
het tot een succes te 

maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor 

Brabant?

Zichtbaarheid vergroten door verrassende acties

• Waterpoort: één logo voor gezamenlijke zichtbaarheid voor alle partners

• Co-creatie van de omgevingsvisie met heel veel partners

Zichtbaarheid vergroten door samenwerken met partners

Goed en duidelijk communiceren



 Inspiratiekaart Vrijkomend vastgoed

Door digitalisering vindt een verschuiving plaats van gebruik voor •

dienstverlening naar woonfunctie 

Door toename in webwinkels verandert behoefte aan fysieke winkels •

De vraag en het gebruik van ruimte en gebouwen veranderen

Welke aspecten 
hangen samen 
met vrijkomend 

vastgoed?

Duidelijkheid bieden

•  Aangeven waar speelruimte en mogelijkheden zijn om (tijdelijk) te ontwikkelen 

en te innoveren

• Gebiedsgericht maatwerk verrichten

• Regels opstellen om kwetsbare gebieden te beschermen

• Regels opstellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan

Pensioengelden zijn belegd in vastgoed •

De waarde van vastgoed daalt, omdat er leegstand is en de vraag niet • 

aansluit op het aanbod 

Er is veel geïnvesteerd in behoud van agrarisch vastgoed dat nu toch •

vrijkomt 

De financiële consequenties zijn groot

Wat is de rol van 
de provincie bij 

vrijkomend vastgoed?

Kennis en cijfers verzamelen en beschikbaar stellen

Waarom is 
vrijkomend vastgoed 
belangrijk en urgent 

voor Brabant?

Ruimte geven aan ontwikkelingen

• Niet alleen bedrijven en organisaties, maar ook individuele burgers

Regelgeving moet aansluiten bij dynamiek van steeds wisselende bestemmingen •

van vastgoed 

Regelgeving aanpassen aan de nieuwe situatie

Voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu bij sloop (vrijkomend •

asbest, bodemverontreiniging etc.) 

Bevorderen van milieuvriendelijk slopen •

Slopen biedt kansen voor vergroten natuurwaarden •

Het slopen van vastgoed biedt soms ruimte voor schaalvergroting met •

mogelijk ongewenste effecten 

Verantwoord slopen

In overleg met de samenleving bepalen wat erfgoed is en wat niet •

Duidelijk zijn over welk vastgoed belangrijk is voor de Brabantse identiteit • 

(unieke objecten/erfgoed) 

Gebruikmaken van de kennis van makelaars over waardevol vastgoed •

Inzicht krijgen in (culturele) waarde van vrijkomend vastgoed

Stedelijk gebied heeft vaak meer tijdelijke oplossingen dan het •

landelijk gebied 

Vastgoed op platteland heeft een kleinere markt •

Samenspel tussen bestaande bedrijfsterreinen en ontwikkeling nieuwe •

bedrijfsterreinen vergroten 

Weten waar kansen liggen om de keuze te kunnen maken tussen •

sloop en hergebruik 

Op zoek gaan naar andere verdienmodellen

Gemeenteoverschrijdend benaderen van het vraagstuk •

De ambitie in Brabant koppelen aan plancapaciteit •

Een objectief beeld verkrijgen van het thema vrijkomend vastgoed •

Duidelijkheid over omvang, aard en problematiek van 
vrijkomend vastgoed

Tijdelijk gebruik stimuleren, bv. door kunstenaars, anti-kraak of •

waterconservering op landbouwpercelen 

Alternatieven bieden aan eigenaren van vastgoed om kapitaalverlies •

te voorkomen 

Stimuleren creativiteit

Welke (nieuwe) 
partners zijn 
belangrijk bij 

vrijkomend vastgoed?

•  Herbestemming boerderijen: partycentrum, zorgboerderij, kinderdagverblijf, 

restaurant, kantoor, winkel

•  Herbestemming kerken: kunstcentrum, gezondheidscentrum, cultuurcentrum, 

kantoren, wonen

•  Herbestemming industrieel erfgoed: kantoren, woningen, binnenspeeltuin, 

bowlingcentrum, crematorium

•  Herbestemming leegstaande kantoren: zorgfunctie, wonen, (tijdelijke) ateliers

•  De plek en ontsluitingsmogelijkheden zijn bepalend voor de mogelijkheden tot 

herbestemming

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Laat regio’s in gesprek gaan over wat men wil of niet wil

• Creativiteit ruimte geven

• Kansrijke initiatieven ondersteunen met relevante gegevens

•  Goede probleembeschrijving leveren over vrijkomend vastgoed en de gevol-

gen daarvan

•  Instrument ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ toepassen en onder de 

aandacht brengen

Wat is nodig om 
het tot een succes te 

maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor 

Brabant?

Voorbeelden van herbestemming van vrijkomend vastgoed



Door digitalisering vindt een verschuiving plaats van gebruik voor •

dienstverlening naar woonfunctie 

Door toename in webwinkels verandert behoefte aan fysieke winkels •

De vraag en het gebruik van ruimte en gebouwen veranderen

Welke aspecten 
hangen samen 
met vrijkomend 

vastgoed?

Duidelijkheid bieden

•  Aangeven waar speelruimte en mogelijkheden zijn om (tijdelijk) te ontwikkelen 

en te innoveren

• Gebiedsgericht maatwerk verrichten

• Regels opstellen om kwetsbare gebieden te beschermen

• Regels opstellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan

Pensioengelden zijn belegd in vastgoed •

De waarde van vastgoed daalt, omdat er leegstand is en de vraag niet • 

aansluit op het aanbod 

Er is veel geïnvesteerd in behoud van agrarisch vastgoed dat nu toch •

vrijkomt 

De financiële consequenties zijn groot

Wat is de rol van 
de provincie bij 

vrijkomend vastgoed?

Kennis en cijfers verzamelen en beschikbaar stellen

Waarom is 
vrijkomend vastgoed 
belangrijk en urgent 

voor Brabant?

Ruimte geven aan ontwikkelingen

• Niet alleen bedrijven en organisaties, maar ook individuele burgers

Regelgeving moet aansluiten bij dynamiek van steeds wisselende bestemmingen •

van vastgoed 

Regelgeving aanpassen aan de nieuwe situatie

Voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu bij sloop (vrijkomend •

asbest, bodemverontreiniging etc.) 

Bevorderen van milieuvriendelijk slopen •

Slopen biedt kansen voor vergroten natuurwaarden •

Het slopen van vastgoed biedt soms ruimte voor schaalvergroting met •

mogelijk ongewenste effecten 

Verantwoord slopen

In overleg met de samenleving bepalen wat erfgoed is en wat niet •

Duidelijk zijn over welk vastgoed belangrijk is voor de Brabantse identiteit • 

(unieke objecten/erfgoed) 

Gebruikmaken van de kennis van makelaars over waardevol vastgoed •

Inzicht krijgen in (culturele) waarde van vrijkomend vastgoed

Stedelijk gebied heeft vaak meer tijdelijke oplossingen dan het •

landelijk gebied 

Vastgoed op platteland heeft een kleinere markt •

Samenspel tussen bestaande bedrijfsterreinen en ontwikkeling nieuwe •

bedrijfsterreinen vergroten 

Weten waar kansen liggen om de keuze te kunnen maken tussen •

sloop en hergebruik 

Op zoek gaan naar andere verdienmodellen

Gemeenteoverschrijdend benaderen van het vraagstuk •

De ambitie in Brabant koppelen aan plancapaciteit •

Een objectief beeld verkrijgen van het thema vrijkomend vastgoed •

Duidelijkheid over omvang, aard en problematiek van 
vrijkomend vastgoed

Tijdelijk gebruik stimuleren, bv. door kunstenaars, anti-kraak of •

waterconservering op landbouwpercelen 

Alternatieven bieden aan eigenaren van vastgoed om kapitaalverlies •

te voorkomen 

Stimuleren creativiteit

Welke (nieuwe) 
partners zijn 
belangrijk bij 

vrijkomend vastgoed?

•  Herbestemming boerderijen: partycentrum, zorgboerderij, kinderdagverblijf, 

restaurant, kantoor, winkel

•  Herbestemming kerken: kunstcentrum, gezondheidscentrum, cultuurcentrum, 

kantoren, wonen

•  Herbestemming industrieel erfgoed: kantoren, woningen, binnenspeeltuin, 

bowlingcentrum, crematorium

•  Herbestemming leegstaande kantoren: zorgfunctie, wonen, (tijdelijke) ateliers

•  De plek en ontsluitingsmogelijkheden zijn bepalend voor de mogelijkheden tot 

herbestemming

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Laat regio’s in gesprek gaan over wat men wil of niet wil

• Creativiteit ruimte geven

• Kansrijke initiatieven ondersteunen met relevante gegevens

•  Goede probleembeschrijving leveren over vrijkomend vastgoed en de gevol-

gen daarvan

•  Instrument ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ toepassen en onder de 

aandacht brengen

Wat is nodig om 
het tot een succes te 

maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor 

Brabant?

Voorbeelden van herbestemming van vrijkomend vastgoed



 Inspiratiekaart Voorzieningen

Voorzieningen
Het geheel aan maatschappelijke, 
economische en digitale 
infrastructuur in de vorm van
diensten (zoals onderwijs, recreatie, 
zorg en cultuur), producten, 
mogelijkheden tot ontmoeting en 
ruimtelijke faciliteiten
(zoals bedrijventerreinen en natuur).

Voorzieningen vergroten de aantrekkelijkheid van Brabant als leefomgeving •

Een gezonde omgeving is een vestigingsfactor voor bedrijven en mensen •

Goede voorzieningen vergroten de aantrekkingskracht van Brabant op •

bedrijven, (kennis)werkers en toeristen 

Goede voorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijk Brabant

Welke aspecten 
zijn van belang 

voor het voorzie-
ningenniveau
van Brabant?

Beleid richten op ontwikkeling en innovatie

• Stimuleer creativiteit om innovatieve voorzieningen te bevorderen

• Stimuleer initiatieven gericht op breed maatschappelijk draagvlak

• Geef ruimte aan lokale initiatieven vanuit de samenleving

Voorzieningen versterken de kracht van de Brabantse economie door als •

katalysator te functioneren 

Voorzieningen zijn een voorwaarde voor ontwikkeling  
en innovatie

Wat kan de provincie 
doen voor het 

voorzieningenniveau 
in Brabant?

Randvoorwaarden en concrete ambities formuleren

Waarom is het 
voorzieningenniveau 
belangrijk en urgent 

voor Brabant?

Gebruikmaken van netwerken en samenwerkingsverbanden

•  Burgers en maatschappelijke organisaties voor draagvlak en initiatieven rond 

zorg, sociale cohesie energie

•  Cultuur en creatieve sector voor innovatie en nieuwe oplossingen

•  Bedrijven voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid

•  Kennisinstellingen en scholen voor opleiding, onderzoek en kennis

•  Investeren in goed functionerende gemeenten als belangrijkste partners in de 

uitvoering

•  Overheden voor publieke voorzieningen, randvoorwaarden, ruimte en 

ambities

Hoogwaardige breedbandverbindingen creëren in heel Brabant, inclusief • 

dorpen en landelijk gebied

Bedrijven, zorg en maatschappelijke initiatieven ondersteunen bij •

benutten digitale infrastructuur

Opleiden en benutten van jongeren om een bijdrage te leveren aan de •

digitale samenleving

Realiseren van een goede digitale infrastructuur

Zorgen dat  Brabant aantrekkelijk is voor veel mensen, zoals jongeren, •

ouderen, kenniswerkers en Brabanders

Zorgen voor een gevarieerd aanbod van voorzieningen op het gebied van •

vrije tijd en recreatie

Zorgen dat bewoners invloed hebben, zich uitgenodigd voelen tot eigen  •

initiatief en bijdragen aan de sociale cohesie

Het hebben van voldoende voorzieningen voor een aantrekkelijke 
leefomgeving

Schoon en voldoende beschikbaar grondwater, lucht en bodem zorgen voor •

grotere zelfvoorzienendheid

Na blijven streven van duurzaamheidsambities, zoals ‘schonere’ •

economische activiteiten

Voorkomen dat natuurlijke bronnen en het milieu onzorgvuldig 
worden gebruikt

Onderzoeken van behoeften en capaciteit voor vervoer en mobiliteit in •

de toekomst

De mogelijkheden van ICT en ‘het nieuwe werken’ benutten •

Verminderen van risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen •

Ook kijken naar kleinschalige en lokale oplossingen •

Creëren van toekomstbestendige fysieke infrastructuur t.b.v. 
mobiliteit

Onderzoek naar behoeften aan voorzieningen in relatie tot technologische •

 ontwikkelingen

Ontwikkelen van een (gezamenlijke) Brabantse ambitie •

Onderzoek naar beschikbare voorzieningen voor Brabant in Europa •

Continuïteit van het voorzieningenniveau waarborgen •

Koppeling van provinciale, regionale en lokale agenda’s •

Inzicht in voorzieningenniveau

Benutten van bestaande netwerken en initiëren van nieuwe •

Stimuleren van creativiteit •

De juiste houding/cultuur van burgers, organisaties en bedrijven bevorderen •

Zorgen voor risicokapitaal om initiatieven te ondersteunen •

Ondernemerschap bevorderen

Kennis beschikbaar stellen aan partners
Welke (nieuwe) 

partners zijn 
belangrijk voor het 

voorzieningenniveau 
van Brabant?

Omliggende provincies, NL en landen en EU

• Efficiënt gebruikmaken van elkaars voorzieningen

•  In groter verband bepalen wat de behoeften aan voorzieningen zijn, nu en in 

de toekomst

•  Visit Brabant: marketingorganisatie van Brabant voor de vrijetijdseconomie

•  Leefbaarheid@Brabant: platform voor initiatieven van burgers

•  (Kleinschalige} coöperaties rond bijvoorbeeld zorg en (duurzame} energie

•  Slimme zorg: meer digitale ondersteuning voor {oudere) mensen die thuis hulp 

nodig hebben

•  lnnosportlabs: innovatie in de (top)sportpraktijk met bedrijfsleven en 

kennisinstellingen

•  Openbaar vervoer: OV-netwerk Brabant

•  Hyperloop: transportsysteem via een luchtdrukbuis

• Digitale overheid: vereenvoudigen overheid- en burgerparticipatie

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Kennis vergaren en delen over behoeften en trends

•  Ambities en concrete doelstellingen vaststellen voor duurzaamheid en 

gezondheid

• Randvoorwaarden stellen aan economische ontwikkeling en activiteiten

• Kritisch zijn op eigen rol, mogelijkheden en bevoegdheden door focus

Wat is nodig om 
het tot een succes te 

maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor 

Brabant?



Voorzieningen
Het geheel aan maatschappelijke, 
economische en digitale 
infrastructuur in de vorm van
diensten (zoals onderwijs, recreatie, 
zorg en cultuur), producten, 
mogelijkheden tot ontmoeting en 
ruimtelijke faciliteiten
(zoals bedrijventerreinen en natuur).

Voorzieningen vergroten de aantrekkelijkheid van Brabant als leefomgeving •

Een gezonde omgeving is een vestigingsfactor voor bedrijven en mensen •

Goede voorzieningen vergroten de aantrekkingskracht van Brabant op •

bedrijven, (kennis)werkers en toeristen 

Goede voorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijk Brabant

Welke aspecten 
zijn van belang 

voor het voorzie-
ningenniveau
van Brabant?

Beleid richten op ontwikkeling en innovatie

• Stimuleer creativiteit om innovatieve voorzieningen te bevorderen

• Stimuleer initiatieven gericht op breed maatschappelijk draagvlak

• Geef ruimte aan lokale initiatieven vanuit de samenleving

Voorzieningen versterken de kracht van de Brabantse economie door als •

katalysator te functioneren 

Voorzieningen zijn een voorwaarde voor ontwikkeling  
en innovatie

Wat kan de provincie 
doen voor het 

voorzieningenniveau 
in Brabant?

Randvoorwaarden en concrete ambities formuleren

Waarom is het 
voorzieningenniveau 
belangrijk en urgent 

voor Brabant?

Gebruikmaken van netwerken en samenwerkingsverbanden

•  Burgers en maatschappelijke organisaties voor draagvlak en initiatieven rond 

zorg, sociale cohesie energie

•  Cultuur en creatieve sector voor innovatie en nieuwe oplossingen

•  Bedrijven voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid

•  Kennisinstellingen en scholen voor opleiding, onderzoek en kennis

•  Investeren in goed functionerende gemeenten als belangrijkste partners in de 

uitvoering

•  Overheden voor publieke voorzieningen, randvoorwaarden, ruimte en 

ambities

Hoogwaardige breedbandverbindingen creëren in heel Brabant, inclusief • 

dorpen en landelijk gebied

Bedrijven, zorg en maatschappelijke initiatieven ondersteunen bij •

benutten digitale infrastructuur

Opleiden en benutten van jongeren om een bijdrage te leveren aan de •

digitale samenleving

Realiseren van een goede digitale infrastructuur

Zorgen dat  Brabant aantrekkelijk is voor veel mensen, zoals jongeren, •

ouderen, kenniswerkers en Brabanders

Zorgen voor een gevarieerd aanbod van voorzieningen op het gebied van •

vrije tijd en recreatie

Zorgen dat bewoners invloed hebben, zich uitgenodigd voelen tot eigen  •

initiatief en bijdragen aan de sociale cohesie

Het hebben van voldoende voorzieningen voor een aantrekkelijke 
leefomgeving

Schoon en voldoende beschikbaar grondwater, lucht en bodem zorgen voor •

grotere zelfvoorzienendheid

Na blijven streven van duurzaamheidsambities, zoals ‘schonere’ •

economische activiteiten

Voorkomen dat natuurlijke bronnen en het milieu onzorgvuldig 
worden gebruikt

Onderzoeken van behoeften en capaciteit voor vervoer en mobiliteit in •

de toekomst

De mogelijkheden van ICT en ‘het nieuwe werken’ benutten •

Verminderen van risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen •

Ook kijken naar kleinschalige en lokale oplossingen •

Creëren van toekomstbestendige fysieke infrastructuur t.b.v. 
mobiliteit

Onderzoek naar behoeften aan voorzieningen in relatie tot technologische •

 ontwikkelingen

Ontwikkelen van een (gezamenlijke) Brabantse ambitie •

Onderzoek naar beschikbare voorzieningen voor Brabant in Europa •

Continuïteit van het voorzieningenniveau waarborgen •

Koppeling van provinciale, regionale en lokale agenda’s •

Inzicht in voorzieningenniveau

Benutten van bestaande netwerken en initiëren van nieuwe •

Stimuleren van creativiteit •

De juiste houding/cultuur van burgers, organisaties en bedrijven bevorderen •

Zorgen voor risicokapitaal om initiatieven te ondersteunen •

Ondernemerschap bevorderen

Kennis beschikbaar stellen aan partners
Welke (nieuwe) 

partners zijn 
belangrijk voor het 

voorzieningenniveau 
van Brabant?

Omliggende provincies, NL en landen en EU

• Efficiënt gebruikmaken van elkaars voorzieningen

•  In groter verband bepalen wat de behoeften aan voorzieningen zijn, nu en in 

de toekomst

•  Visit Brabant: marketingorganisatie van Brabant voor de vrijetijdseconomie

•  Leefbaarheid@Brabant: platform voor initiatieven van burgers

•  (Kleinschalige} coöperaties rond bijvoorbeeld zorg en (duurzame} energie

•  Slimme zorg: meer digitale ondersteuning voor {oudere) mensen die thuis hulp 

nodig hebben

•  lnnosportlabs: innovatie in de (top)sportpraktijk met bedrijfsleven en 

kennisinstellingen

•  Openbaar vervoer: OV-netwerk Brabant

•  Hyperloop: transportsysteem via een luchtdrukbuis

• Digitale overheid: vereenvoudigen overheid- en burgerparticipatie

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Kennis vergaren en delen over behoeften en trends

•  Ambities en concrete doelstellingen vaststellen voor duurzaamheid en 

gezondheid

• Randvoorwaarden stellen aan economische ontwikkeling en activiteiten

• Kritisch zijn op eigen rol, mogelijkheden en bevoegdheden door focus

Wat is nodig om 
het tot een succes te 

maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor 

Brabant?



 Inspiratiekaart Rol van de provincie

Het combineren van belangen van partners in het netwerk is essentieel •

Er wordt steeds vaker een lange termijn visie gevraagd die onafhankelijk is •

van politieke keuzes 

De (digitale) netwerksamenleving stelt andere eisen aan een 
overheid

Wat zijn de 
aspecten die 

samenhangen 
met de rol van de
provincie in een 
veranderende 
samenleving

De provincie is duidelijk in zijn communicatie, 
verantwoordelijkheden en inzet

De provincie heeft anderen nodig om van visie en strategie naar uitvoering •

te komen 

Als provincie kun je het niet (meer) alleen

Wat kan de 
provincie doen in 
een veranderende 

samenleving?

De rol van de provincie verandert mee met de samenleving

Waarom is een 
passende provinciale 

rol belangrijk en 
urgent?

Versterken van onze kennisinfrastructuur

Samen met andere overheden en partners bepalen wat ieders 
rol en taak is

• Rolopvatting wordt niet alleen bepaald door de provincie

•  Aansluiten bij de door het Rijk bepaalde rolverdeling bij de decentralisaties in 

het sociaal domein

Weten wat mede-eigenaarschap in een politieke context betekent en wat •

de consequenties zijn van deze rol 

Transparant zijn in rollen, verantwoordelijkheden en bijdragen van •

alle partners 

Vraagstukken integraal benaderen

Via andere (digitale) wegen burgers en organisaties betrekken bij acties •

en ambities 

Inspelen op nieuwe vormen van belangenbehartiging •

Op een andere manier draagvlak en betrokkenheid creëren dan 
via vierjarige verkiezingen

Regels moeten ook bijdragen aan de inzet en actie van burgers en niet •

alleen van organisaties 

Regelgeving sneller aanpassen als deze belemmerend werkt en niet •

bijdraagt aan het doel 

Regels moeten dienen als hulpmiddel en bescherming en niet als 
last

Maatschappelijke vraagstukken of partijen houden niet op bij de •

bestuurlijke grenzen 

Verder kijken en handelen dan grenzen van gemeenten, 
regio’s en provincie

Rol van de provincie moet helder zijn voor partners; wat doen wij en wat niet •

Goed luisteren naar wat de samenleving nodig heeft •

Organisatie en budget inzetten voor meer faciliterende rol van de provincie •

Als provincie écht betrokken zijn en daarbij minder reactief zijn •

De provincie is een betrouwbare vaste factor in de samenleving

Welke (nieuwe) 
partners kunnen 
helpen om deze 
verandering te 
ondersteunen?

Samenwerkingsverbanden als nieuwe partners

•  Duidelijkheid over verantwoordelijkheden en democratische legitimiteit is 

nodig

• Traject (veer)krachtig bestuur in Brabant

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Ook richting geven aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het lokaal 

bestuur

•  Competenties van medewerkers moeten aansluiten op vraag: netwerker, facili-

tator en procesbegeleider

•  Beschikbaar stellen van data, kennis en ervaring (van provincie, partners en 

andere Europese regio’s)

•  De provincie monitort de veranderingen in de samenleving en acteert daarop

Wat is nodig om 
het tot een succes te 

maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor de 

Brabant?

•  De provincie communiceert duidelijk over waar de provincie voor staat en wat 

ze doet

•  De provincie is transparant over resultaat van inzet en de middelen die daar-

voor nodig zijn

•  De provincie is duidelijk naar partners over wat zij kunnen verwachten (aan 

de voorkant)

•  De provincie focust in plaats van ‘overal een beetje bij betrokken zijn’

•  De provincie is betrouwbaar in haar inzet, ook over de bestuursperiodes heen



 Inspiratiekaart Profilering Steden

Steeds meer mensen trekken van platteland naar de stad •

Veel hoogopgeleiden gaan (van het platteland) naar de steden •

(m.n. Randstad) 

Economische activiteiten, kennis en innovatie vinden vooral plaats •

in de steden 

Steden zijn de plekken waar stromen van mensen, goederen en •

informatie samenkomen 

Steden krijgen een steeds grotere rol in de samenleving

Welke aspecten 
hangen 

samen met de 
positionering

van de Brabantse 
steden in een 
internationale 

context?

Inzetten op betere gezamenlijke internationale positionering  
van de Brabantse steden

•  Steden stimuleren om elkaar aan te vullen i.p.v. te beconcurreren

• Als provincie het goede voorbeeld geven

• Als provincie meer verbinding zoeken met andere (Europese) regio’s

•  Een gezamelijke strategie en agenda nastreven met de steden rond internatio-

nale positionering

• Gezamenlijke lobby richting Den Haag en Brussel

•  Projecten initiëren met strategische partners om contacten en netwerken te 

behouden en te versterken

Europese programma’s en samenwerking gaan uit van regio’s •

Indien Brabantse steden elkaar aanvullen, kunnen ze concurreren met •

grote Europese steden 

Alleen in samenhang zijn Brabantse steden aantrekkelijk voor •

mensen en bedrijven 

Brabantse steden zijn te klein om zelfstandig internationaal te 
opereren

Wat kan de provincie 
doen om de 

internationale
positionering van 

Brabantse steden te 
verbeteren?

Waarom is de 
internationale 

positionering van 
Brabantse steden 

belangrijk en urgent?

Zorgen voor meer internationale focus op provinciale inzet van 
mensen en middelen

Brabantse onderwijsinstellingen kunnen helpen internationale 
focus te vergroten

• Inzetten op tweetalig onderwijs (lo, mo en ho)

• Meer internationale scholen opzetten

•  Beter samenwerken met bedrijfsleven om aansluiting op arbeidsmarkt te 

verbeteren

• Verbindingen verbeteren met onderwijsinstellingen in het buitenland

•  Onderwijs kan helpen de aansluiting met de kennisintensieve samenleving te 

vergroten

Verbeteren bereikbaarheid van steden en tussen steden •

Streven naar complementariteit in voorzieningen i.p.v. elkaar beconcurreren •

Samen aan de slag gaan in pilots en proeftuinen •

Aandacht voor specifieke knelpunten bij kleine, middelgrote en •

grote gemeenten 

Beter onderling verbinden van de Brabantse steden

Brabantse steden moeten ook samenwerken met andere steden en regio’s, •

zoals Vlaanderen en Randstad 

Open staan voor invloeden van buitenaf voor eigen strategie en imago •

De implementatie van decentralisaties laten bijdragen aan de realisatie •

van de metropoolambitie 

De Nederlandse context niet vergeten

Eigen kwaliteiten van de steden versterken (zoals logistiek, innovatie, •

technologie en productie) 

Het landelijk gebied tussen de steden, als uniek kenmerk van de •

Brabantse steden, inzetten 

Ook gebruikmaken van de potentie van de kleinere Brabantse steden •

Leren van de manier waarop andere internationale regio’s en steden aan •

beeldvorming doen 

Zoeken naar slimme verbindingen in de regionale economie •

Brabantse steden moeten dicht bij eigen kracht blijven

‘Grensoverschrijdend’ werken

Provincie kan helpen meer te profiteren van de mogelijkheden van 
Europa

Welke partners 
kunnen helpen de 

internationale
positionering van 

Brabantse steden te 
verbeteren?

Internationale verbindingen en netwerken beter benutten t.b.v. 
Brabantse steden

• Onderzoeken wat effectiviteit van internationale netwerken is

•  Ook andere Nederlandse steden gebruiken voor internationale positionering 

van Brabantse steden

•  Digitale verbindingen en ontmoetingen tussen partners gebruiken om contac-

ten te versterken

•  Gezamenlijk optrekken richting Europa rond natuur en milieu (Natura2000)

•  Netwerken van de Brabantse designsector met Zuid-Duitsland en Scandinaviê

• Internationale profilering van Breda rond gaming

•  Gezamenlijke inzet op goede treinverbinding met Brussel en bereikbaarheid 

Eindhoven Airport

•  Deelname aan Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam met Mozaïek 

Brabant

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Meer gerichte inzet in Europa: focus op de behoeften van gemeenten en 

partners

•  Beïnvloeden van Europese commissievoorstellen (voor toekenning 

projectmiddelen)

•  Beter benutten van instrumenten als het der Huis Nederlandse Provincies (dat 

ook werkt voor de steden)

•  Europa zien als verdienmodel en daarin ondernemender zijn

•  Optimaal benutten van Europese samenwerkingsmiddelen zoals lnterreg

• Prioriteit geven aan kansrijke economische sectoren

• Prioriteit geven aan acties die bijdragen aan internationale ambities

•  Ontwikkelen van competenties van medewerkers/managers die aansluiten bij 

de internationale context

•  Inzetten op (inter)nationale communicatie en branding

Wat is nodig om  
het tot een succes  

te maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor 

Brabant?

Kans: de afstanden binnen Brabant zijn korter dan in een stad als Parijs •

Kans: diversiteit en aantrekkelijke omgeving •

Kans: goed onderwijs, thematische campussen en ondernemende •

Brabantse geest 

Kans: digitale infrastructuur is sterk in ontwikkeling en behoort tot beste •

van de wereld 

Goede internationale branding en promotie van Brabantse steden

De menselijke maat behouden •

Open houding naar niet-Brabanders en niet-Nederlanders •

Brabanders voelen zich ook wereldburgers •

Draagvlak bij de Brabantse burger

Voorkomen dat het leggen van nadruk op onze identiteit, tegen ons •

gaat werken 

Te realiseren voorzieningen aan laten sluiten op de internationale ambities •

Het ommeland profiteert van de stad en kan daarom ook bijdragen aan de • 

profilering van de stad 

Internationale netwerken versterken •

Brabantse steden aantrekkelijk houden voor internationale 
bedrijven en werknemers



 Inspiratiekaart Internationale oriëntatie

Internationale oriëntatie is van belang voor economische ontwikkeling •

Investeerders in Brabantse bedrijven komen o.a. uit de hele wereld •

Brabantse (sub )regio’s zijn niet altijd internationaal bekend •

(bv Brainport is onbekend in de VS) 

Bedrijven in Brabant doen zaken met Europa en de rest  
van de wereld

Welke aspecten 
zijn van belang bij 
de internationale 

oriëntatie
van Brabant

Inzetten op internationale communicatie en profilering

• Realiseren van een Engelstalige website

• Differentiëren naar doelgroepen in de profileringsstrategie

•  Branding/profilering met in het oog springende projecten en 

samenwerkingsverbanden

Grensoverschrijdende samenwerking komt steeds meer voor •

(vb. Zuidwestelijke Delta) 

Brabant heeft niet alle benodigde voorzieningen of kwaliteiten in huis •

Wij leveren bijdragen aan bv. duurzaamheid en veiligheid in •

internationaal verband 

Wij kunnen niet zonder het buitenland

Wat kan de 
provincie doen 

om internationale 
oriëntatie te 
bevorderen?

Maak internationale oriëntatie onderdeel van algemene strategie 
(Agenda van Brabant)

Waarom is 
internationale 

oriëntatie belangrijk 
en urgent?

Capaciteit en middelen vrijmaken voor internationale oriëntatie

Positioneren Brabant via sleutelpartijen

• Brussel: i.v.m. Europese programma’s

• Den Haag: i.v.m. afhankelijkheid van wet en regelgeving

• Netwerken van Brabantse bestuurders benutten

• Landelijke organisaties inzetten voor internationale positionering van Brabant

Balans vinden tussen produceren/importeren van voedsel op een •

internationale markt 

Produceren voor de wereldmarkt met zo laag mogelijke belasting •

voor dier en milieu 

Internationaal in gesprek gaan over maatschappelijke opgaven

Uitnodigende houding is voorwaarde voor het kunnen profiteren en •

benutten van kansen 

Ook andere regio’s dan Eindhoven moeten internationaal kunnen profiteren •

Gastvrijheid en openheid van Brabant vergroten

Strategieën rond internationale positionering baseren op feitelijke •

informatie en kennis 

Trends en ontwikkelingen bijhouden

Focus aanbrengen in beleid en strategie (rond landen, inhoud, sectoren) •

Formuleren van concrete opdrachten •

Duidelijkheid in de rollen van partners, waaronder de provincie •

Bepalen van duidelijke doelstellingen

Welke (nieuwe) 
partners kunnen 

helpen onze 
internationale 
oriëntatie te
bevorderen?

Optrekken met Nederlandse partners

•  Provincie als kennispartner rond internationalisering t.b.v. kleinere gemeenten 

en MKB

•  Provincies (met name Zeeland, Limburg, Gelderland) en IPO als natuurlijke 

partners

Samenwerken met andere Europese regio’s

•  Uitvoeren van projecten met andere Europese regio’s om maatschappelijke 

doelen te realiseren

• Samenwerken op specifieke Brabantse thema’s als agrofood, energie, handel

• Slim verlichte fietspaden in de Van Gogh fietsroute

• Biobased projecten

• Weg van de Toekomst in Oss

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Het kost tijd, geld en energie om in aanmerking te komen voor Europese 

middelen en kennis

•  Voldoende capaciteit en geld reserveren voor de uitvoering van Europese 

projecten

• Investeren in (internationale) netwerken kost tijd en vraagt vertrouwen

•  Investeren in kennis en houding ambtelijke organisatie rond internationale 

oriëntatie

•  Communiceren nut en noodzaak van Comité van de Regio’s in de ambtelijke 

organisatie

•  De uitwerking van de internationale component in beleid is altijd maatwerk

Wat is nodig om 
het tot een succes te 

maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor 

Brabant?

Brabant als innovatieve regio

•  Overeenkomst tussen Brabant en regio Parma (Italië) op het gebied van 

Agrofood

• Handelsmissies (o.a. naar China)

Internationale betrekkingen



Internationale oriëntatie is van belang voor economische ontwikkeling •

Investeerders in Brabantse bedrijven komen o.a. uit de hele wereld •

Brabantse (sub )regio’s zijn niet altijd internationaal bekend •

(bv Brainport is onbekend in de VS) 

Bedrijven in Brabant doen zaken met Europa en de rest  
van de wereld

Welke aspecten 
zijn van belang bij 
de internationale 

oriëntatie
van Brabant

Inzetten op internationale communicatie en profilering

• Realiseren van een Engelstalige website

• Differentiëren naar doelgroepen in de profileringsstrategie

•  Branding/profilering met in het oog springende projecten en 

samenwerkingsverbanden

Grensoverschrijdende samenwerking komt steeds meer voor •

(vb. Zuidwestelijke Delta) 

Brabant heeft niet alle benodigde voorzieningen of kwaliteiten in huis •

Wij leveren bijdragen aan bv. duurzaamheid en veiligheid in •

internationaal verband 

Wij kunnen niet zonder het buitenland

Wat kan de 
provincie doen 

om internationale 
oriëntatie te 
bevorderen?

Maak internationale oriëntatie onderdeel van algemene strategie 
(Agenda van Brabant)

Waarom is 
internationale 

oriëntatie belangrijk 
en urgent?

Capaciteit en middelen vrijmaken voor internationale oriëntatie

Positioneren Brabant via sleutelpartijen

• Brussel: i.v.m. Europese programma’s

• Den Haag: i.v.m. afhankelijkheid van wet en regelgeving

• Netwerken van Brabantse bestuurders benutten

• Landelijke organisaties inzetten voor internationale positionering van Brabant

Balans vinden tussen produceren/importeren van voedsel op een •

internationale markt 

Produceren voor de wereldmarkt met zo laag mogelijke belasting •

voor dier en milieu 

Internationaal in gesprek gaan over maatschappelijke opgaven

Uitnodigende houding is voorwaarde voor het kunnen profiteren en •

benutten van kansen 

Ook andere regio’s dan Eindhoven moeten internationaal kunnen profiteren •

Gastvrijheid en openheid van Brabant vergroten

Strategieën rond internationale positionering baseren op feitelijke •

informatie en kennis 

Trends en ontwikkelingen bijhouden

Focus aanbrengen in beleid en strategie (rond landen, inhoud, sectoren) •

Formuleren van concrete opdrachten •

Duidelijkheid in de rollen van partners, waaronder de provincie •

Bepalen van duidelijke doelstellingen

Welke (nieuwe) 
partners kunnen 

helpen onze 
internationale 
oriëntatie te
bevorderen?

Optrekken met Nederlandse partners

•  Provincie als kennispartner rond internationalisering t.b.v. kleinere gemeenten 

en MKB

•  Provincies (met name Zeeland, Limburg, Gelderland) en IPO als natuurlijke 

partners

Samenwerken met andere Europese regio’s

•  Uitvoeren van projecten met andere Europese regio’s om maatschappelijke 

doelen te realiseren

• Samenwerken op specifieke Brabantse thema’s als agrofood, energie, handel

• Slim verlichte fietspaden in de Van Gogh fietsroute

• Biobased projecten

• Weg van de Toekomst in Oss

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Het kost tijd, geld en energie om in aanmerking te komen voor Europese 

middelen en kennis

•  Voldoende capaciteit en geld reserveren voor de uitvoering van Europese 

projecten

• Investeren in (internationale) netwerken kost tijd en vraagt vertrouwen

•  Investeren in kennis en houding ambtelijke organisatie rond internationale 

oriëntatie

•  Communiceren nut en noodzaak van Comité van de Regio’s in de ambtelijke 

organisatie

•  De uitwerking van de internationale component in beleid is altijd maatwerk

Wat is nodig om 
het tot een succes te 

maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor 

Brabant?

Brabant als innovatieve regio

•  Overeenkomst tussen Brabant en regio Parma (Italië) op het gebied van 

Agrofood

• Handelsmissies (o.a. naar China)

Internationale betrekkingen



 Inspiratiekaart Glokalisering en Identiteit

Globalisering: Globalisering is 
het proces van wereldwijde eco-
nomische, politieke en culturele 
integratie.
Vergaande wereldwijde 
economische verwevenheid 
zorgt voor afhankelijkheid van 
Nederland in grotere gehelen 
(bv. EU). Internationalisering heeft 
tegelijkertijd steeds meer effect op 
lokaal niveau:

Glokalisering: Meer aandacht 
voor lokale verschillen 
en kleinschaligheid, voor 
groepsverbanden en culturele 
diversiteit, kortom: voor de 
menselijke schaal. Aandacht 
voor de eigen omgeving wordt 
gekoppeld aan een verlangen naar 
overzichtelijkheid, herkenbaarheid 
en in sommige gevallen naar de 
eenvoud van vroeger.

Identiteit: Als mensen zich met 
bepaalde culturele kenmerken gaan 
identificeren. Deze kenmerken 
maken een groep mensen uniek en 
herkenbaar.

Er is een wankel evenwicht tussen lokaal en globaal •

Mensen en bedrijven willen zich thuis voelen en deel uitmaken •

van de omgeving 

De identiteit van een regio is een van de vestigingsfactoren voor •

bedrijven en mensen 

Glokalisering en identiteit beïnvloeden de beleving 
van de omgeving

Welke aspecten 
hangen samen 

met glokalisering 
en de Brabantse 

identiteit?

Provincie als beleidsmaker

•  In het ontwikkelen van beleid, bv. de Omgevingsvisie, glokalisering en identi-

teit mee nemen

•  In beleid oog hebben voor behoefte aan ‘klein en dichtbij’ en niet alleen 

‘groter en verder’

•  Balans zoeken tussen terughoudendheid en sturen

•  Beseffen dat identiteit verandert en niet voor iedereen gelijk is

•  Blijven focussen op doel en niet op middel

Toenemende behoefte aan kleinschaligheid en zelfredzaamheid •

in eigen omgeving 

Brabantse identiteit biedt kansen voor economische ontwikkeling van de regio •

Glokalisering en Brabantse identiteit hebben invloed op 
de economie

Wat kan de  
provincie doen rond 
glokalisering en de 

Brabantse identiteit?

Waarom zijn 
glokalisering en 

Brabantse identiteit 
belangrijk?

Provincie als stimulator

Brabant wordt gevormd door zijn ondernemende en 
betrokken inwoners

•  Brabantse identiteit kenmerkt zich door vrijwillige inzet van Brabanders voor 

hun gemeenschap

•  Brabanders zijn ondernemers en willen hard werken

•  Culturele instellingen en steunfuncties hebben expertise over de Brabantse 

identiteit en glokalisering

Brabantse landbouw laten passen binnen de (fysieke) grenzen en •

draagkracht van Brabant 

Investeren om de Brabantse expats betrokken te houden bij Brabant •

Brabantse identiteit en kracht benutten om Brabanders te behouden •

voor Brabant 

Glokaliseren van de Brabantse economie

Internationaal focussen op ambities die passen bij de Brabantse identiteit •

en de Brabantse bevolking 

Voorkomen dat economische groei de oorspronkelijke vestigingsfactoren •

aantast (ruimte, landschap) 

Onze sterke identiteit combineren met open houding en netwerken •

leidt tot economisch succes 

Internationaal opereren en daarbij de regionale kracht behouden

Ontwikkelingen in de Agrofood kunnen een goed voorbeeld zijn voor •

andere landen en regio’s 

Onze triple helix plus aanpak kan aantrekkelijk zijn voor andere •

landen en regio’s 

Vraaggericht werken en uitgaan van eigen kracht van mensen en de •

kennis hierover inzetten 

Onze successen inzetten als exportproduct

Mensen invloed geven op de eigen lokale omgeving •

Inwoners in Brabant laten beseffen dat ze een betekenisvolle bijdrage •

leveren aan Brabant 

Brabantse expats in het buitenland inzetten om de wereld dichterbij •

te brengen 

Rekening houden met bestaande angst voor globalisering

Voorkomen dat de Brabantse identiteit wordt uitvergroot en daardoor •

geloofwaardigheid verliest 

Door te veel focus op Brabantse identiteit voelen mensen van buiten •

zich niet meer thuis en welkom 

Weten hoe anderen (provincies, Rijk en andere Europese regio’s) Brabant zien •

Bewust zijn van en omgaan met eigen imago (‘Brabantblindheid’)

Welke partners zijn 
belangrijk voor 

glokalisering i.r.t. de 
Brabantse identiteit?

•  Bij het vormgeven van het Belvedere programma is de Brabantse identiteit 

richtinggevend geweest

•  Leefbaarheidsinitiatieven: Mijn Mooi Brabant, ldops, DorpenDerby e.d.

•  Inzet op vrijetijdseconomie

•  Inzet op erfgoed: herbestemming, dialectprijs, erfgoedparade, focus op 

‘erfgenamen’

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Investeren in internationale culturele en sporthelden als dragers van de 

Brabantse identiteit

•  Faciliteren van open netwerken in Brabant en beroep doen op identiteit 

(van netwerken)

•  Gebruik maken van de kansen die identiteit biedt op lokaal en globaal niveau

• Open staan voor input van buiten om te versterken

Wat is nodig om het 
 tot een succes te 

maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor 

Brabant?



 Inspiratiekaart Disbalans

Jongeren zonder baan (o.a. doordat ouderen langer doorwerken) krijgen •

een achterstand op de arbeidsmarkt 

Mensen met een laag betaalde baan hebben gemiddeld een slechtere •

gezondheid en participeren minder 

Er zijn, naar verhouding, steeds meer niet-werkenden t.o.v. werkenden •

Mensen die moeite hebben met digitalisering, hebben minder toegang •

tot voorzieningen en diensten 

Niet iedereen heeft de vaardigheden om •

deel te kunnen nemen aan de participatiesamenleving 

Niet iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving

Welke aspecten 
hangen 

samen met de 
toenemende 
disbalans in 

Brabant?

Ondersteunen, niet overnemen

•  Leefbaarheid in Brabant duurzaam ondersteunen (niet zelf oplossingen of geld 

aandragen)

•  Kennis delen: goede voorbeelden tonen, signaleren, inventariseren kwetsbaar-

heden in de samenleving

•  Initiatieven niet overnemen, maar gebruik maken van de veranderkracht in 

Brabant

In grote steden wordt naar verhouding meer geïnvesteerd dan in •

middelgrote steden 

De vraag naar zorg en ondersteuning is in kleine kernen groter •

dan het aanbod 

Steeds meer mensen verhuizen van het platteland naar de stad •

Er zijn verschillen tussen grote en kleine steden in Brabant

In sommige regio’s is meer sprake van scheefwonen dan in andere regio’s •

Sommige regio’s zijn beter bereikbaar dan andere regio’s •

Regio’s die goed kunnen samenwerken hebben een voorsprong •

Er zijn verschillen tussen regio’s in Brabant

Wat kan de provincie 
doen om met 

disbalans in Brabant 
om te gaan?

Creatief en slim omgaan met al aanwezige mogelijkheden in 
de samenleving

Waarom is een 
toenemende 

disbalans in Brabant 
belangrijk en urgent?

Burgers zijn nieuwe krachtige partners

• Burgers zijn zelf in staat leefbaarheid te bevorderen

•  Ook mensen die minder gezond zijn, zijn vitaal en waardevol voor de 

samenleving

Inspelen op veranderende arbeidsmarkt: van lage arbeidsmobiliteit tot •

flexibele arbeidscontracten 

Als overheid maatschappij en burgers zelf hun voorzieningen •

laten organiseren 

Voorkom middelmatigheid: door zwaktes te compenseren, kunnen •

sterktes juist verzwakken 

Accepteren van en inspelen op disbalans op allerlei gebieden

Stimuleer bedrijvigheid waardoor inkomens en daarmee participatie aan •

de samenleving groeien 

Zorg voor betaalbare voorzieningen, ondanks vergrijzing en krimp •

Stimuleren economische ontwikkeling die past bij Brabant

De overheid moet snel kunnen reageren op een continue veranderende •

wereld 

De overheid moet kunnen mee bewegen en ontwikkelingen ondersteunen •

Adaptief vermogen overheden vergroten

Welke (nieuwe) 
partners kunnen 
helpen om met 
disbalans om te 

gaan?

• Samenwerking op het gebied van shared services centra (vb. Equalit)

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Bestaande ruimtelijke mogelijkheden meer inzetten voor o.a. de doelgroep 

jongeren

Wat is nodig om 
het tot een succes te 

maken?

Wat zijn de 
uitdagingen voor 

Brabant?



 Inspiratiekaart Accelerende samenleving

Accelereren
Het steeds sneller gaan van 
ontwikkelingen. Zoals digitalisering 
van de samenleving en de 
wereldwijde beschikbaarheid en 
hoeveelheid van informatie.

Mensen doen meer zelf: beslissingen nemen, grenzen aangeven •  

en balans zoeken 

Burgers worden zelf actief en wachten niet meer op actie vanuit de overheid •

Maatschappelijke issues zijn leidend en komen minder vaak uit  •

traditionele organisaties  

Individuen laten hun stem zelf horen i.p.v. via belangenorganisaties •

of deskundigen 

Mensen hebben meer regie op hun eigen leven en omgeving

Welke aspecten 
hangen samen 

met een 
accelererende 
samenleving?

Kennis delen over ontwikkelingen en de effecten daarvan

• Onderzoek uitvoeren naar de effecten op de inrichting van de fysieke ruimte

• Analyseren en gebruiken van ‘big-data’

• In beeld brengen van succes- en faalfactoren

•  Investeren in proeftuinen waar ruimte is om te experimenteren en te 

ontwikkelen

Sociale contacten veranderen door minder ‘in real life’ communicatie •  

Mensen die de ontwikkelingen in communicatie niet bij kunnen houden, •

raken in een isolement 

Mensen mobiliseren zichzelf en elkaar via sociale media •

De manier waarop mensen communiceren verandert

Wat kan de  
provincie doen  

om met een 
accelerende 

samenleving om te 
gaan?

Realiseren van een open, toegankelijke en transparante overheid

Waarom is een 
accelerende 
samenleving 

belangrijk en urgent?

Investeren in de organisatie

Onderwijsinstellingen in Brabant zijn belangrijk voor digitalisering

• Onderwijs zorgt voor ‘digi-wijsheid’ van kinderen (en volwassenen)

• Onderwijs kan onderzoek doen naar gevolgen accelererende samenleving

• Onderwijs kan zelf ook bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen (robotisering)

Ketens worden korter: consumenten kunnen producten rechtstreeks bij •

producent kopen 

Consument wordt ook steeds meer zelf producent •

Diensten, voorzieningen en producten zijn beschikbaar uit de hele wereld •

Aansluiten bij de veranderend aanbod en vraag van diensten, 
voorzieningen en producten

Meer (kleinschalige) distributiecentra en goederenvervoer door webshops •

Plaatsonafhankelijk werken zorgt voor behoefte aan andere werk- en •

ontmoetingsplekken (o.a. ZZP-ers) 

Het nieuwe werken heeft invloed op mobiliteit en eisen aan wegen en •

 openbaar vervoer 

Stadcentra veranderen en krijgen andere functies dan alleen winkels •

Aansluiten bij de veranderende wensen t.a.v. de fysieke ruimte

Werken op afstand maakt de inzet van expertise mogelijk die anders •

niet toegankelijk is 

Organisaties worden opener zodat internen en externen samen •

kunnen werken 

Oude ambachten herleven als tegenhanger van digitalisering •

Veranderingen in benodigde arbeid in o.a. maakindustrie, zorg, •

creatieve sector (robotisering) 

Aansluiten bij de digitalisering van arbeid

Organisaties en bedrijven ontwikkelen en gebruiken digitale standaarden •

Onderwijs sluit aan op de eisen van de digitale samenleving •

De overheid remt niet, is flexibel en stimuleert •

Regels ondersteunen de gewenste ontwikkelingen

Zorgen voor reflectie en bezinning op de ontwikkelingen

Welke 
partners zijn extra 

van belang in 
een accelerende 
samenleving?

Burgers, kleine bedrijven / organisaties reageren snel op 
veranderingen

•  Burgers worden mondiger, zijn meer betrokken en ondernemen vaker zelf 

acties

• Kleine (ICT-)bedrijven zijn innovatief en flexibel en hebben specifieke kennis

•  Nieuwe, kleinere producenten leveren hun specifieke producten direct aan 

kopers

• Grote expansie van logistieke bedrijvigheid in Waalwijk (bv Bol.com en Apple)

• Plannen om opleiding “Big Data” te starten in Den Bosch i.s.m. universiteiten

• Data Centre van de Rabobank in Best en Boxtel

• Postkantoren en telefooncellen verdwijnen uit straatbeeld door digitalisering

• Opstellen Omgevingsvisie: breed en interactief traject

• Ontmoetingsplaatsen als Seats2meet op Strijp S

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Bewustwording bij burgers bevorderen over de eigen invloed, mogelijkheden 

en kansen

• Naast vooruitkijken ook terugkijken én monitoren

•  Weerbaarheid, vergroten onrust wegnemen en menselijke maat tot doel 

stellen

•  Investeren in vaardigheden om partners digitaal bij beleid en uitvoering te 

betrekken

•  Investeren in vaardigheden om informatie van derden te verzamelen en te 

gebruiken

• Intern ICT-beleid en P&O-beleid beter richten op de ontwikkelingen

• Sneller en pro-actief inspelen op wat in de samenleving speelt

• Waar het nodig is, grenzen stellen

•  Organisatie openstellen voor partners en ‘tijdelijke arbeidskrachten’ om maat-

schappelijke doelen te bereiken

•  Burgers, organisaties en bedrijven in de gelegenheid stellen invloed op ons 

beleid uit te oefenen

Wat is nodig om  
het tot een succes  

te maken?

Wat zijn de  
uitdagingen voor  

Brabant?

Werk, winkels en sociale contacten zijn 24 uur per dag beschikbaar •  

Balans tussen werk en privé verandert, vooral door het gebruik van  • 

sociale media 

Informatie vanuit de hele wereld is veel sneller beschikbaar en • 

toegankelijk voor iedereen 

Door de grote hoeveelheid informatie is er concurrentie om • 

aandacht bij mensen 

De verwachtingen van burgers over het functioneren van de overheid • 

 veranderen 

Door digitalisering verandert de manier waarop de 
samenleving werkt



 Inspiratiekaart Synergie tussen Natuur en Economie

Natuur=
1 Het vrije onbebouwde land-

schap/natuurlijke omgeving: 
ecosystemen, energiebronnen, 
fauna, flora, natuurgebieden, 
zeeën.

2 Productiefactor: alle soorten 
natuurlijke hulpbronnen zoals 
grond, natuurlijke hulpbronnen 
zoals klimaat, viswater, delfstof-
fen (in de grond) etc.

Economie=
het samenhangend maatschap-
pelijk geheel van zaken als dien-
sten, financiële middelen, handel, 
indu strie en landbouw, gericht op 
consumptie en levensonderhoud van 
de bevolking.

De vraag naar grondstoffen wordt wereldwijd steeds groter •

Het delven van (nieuwe) grondstoffen is complex en (daarmee) kostbaar •

De hoeveelheid beschikbare grondstoffen is niet eindeloos •

Verspilling van grondstoffen door niet optimaal hergebruik •

Er is een gevoel van urgentie om op lokaal niveau beschikbaarheid • 

van grondstoffen te borgen 

Het aanbod van grondstoffen voor economische  
bedrijvigheid en groei staat onder druk

Welke aspecten 
spelen een rol bij  
synergie tussen 

natuur  
en economie?

Anders werken in de ambtelijke organisatie

• Thuis werken stimuleren, tevens als bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken

• Duurzaamheid als leidend principe hanteren in alle beleid en uitvoering

• Anders organiseren van het werk  

(van themagericht beleid naar gebiedsgericht beleid)

• Concrete ambities benoemen rond de synergie tussen natuur en economie

Natuur en economie zijn gelijkwaardig, maar dat blijkt • 

niet altijd uit de praktijk

Nieuwe vormen van duurzame energie zijn nodig om doelstellingen te halen •

Economie heeft nog teveel gescheiden belangen •

Natuur wordt voor bedrijven steeds meer een invulling van maatschappelijk •

  verantwoord ondernemen  (MVO) •

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk doel

Mensen en bedrijven vinden natuurwaarden in hun •  

(werk)omgeving kwaliteitsverhogend

Grotere kans op nieuwe verdienmodellen voor natuur •

Duurzaam gebruik grondstoffen biedt kansen voor economische groei •

Natuur als leverancier van grondstoffen en economische diensten •

Natuur is inspiratiebron voor (high tech) innovaties •

De combinatie van economie en natuur levert meerwaarde op

Wat kan de  
provincie NB doen  

om de synergie  
tussen natuur en  

economie te 
bevorderen?

Innovatie stimuleren

Waarom is synergie  
tussen natuur en 

economie belangrijk  
en urgent?

Versterken van onze kennisinfrastructuur

Kennis in de Triple Helix

• Kennis van universiteiten beter en sneller benutten in de praktijk

• Organisaties benutten als toegangspoort tot kennis uit de rest van de wereld

•  Bedrijven stimuleren R&D middelen in te zetten voor de synergie tussen 

economie en natuur

• Verschillende partijen met elkaar verbinden via campussen en clusters

Herbestemmen van grondstoffen en ontwikkelen nieuwe grondstoffen •

Nieuwe waarden uit bestaande grondstoffen halen •

Afvalstoffen van de één gebruiken als grondstof voor de ander •

Beter sluiten van productieketens (minder grondstoffen •

 nodig en besparing energie)

Herontwerpen processen en producten in plaats van •

 aanpassen bestaande processen

Bedrijvigheid en infrastructuur integreren met natuur •

Innovatie en trendbreuken in gebruik grondstoffen: circulaire 
economie

Voedselveiligheid vergroten •

Voedselzekerheid vergroten (altijd ruimte houden voor productie van voedsel) •

Negatieve gevolgen illegale economieën (zoals drugproductie) terugbrengen •

Ethische vraagstukken, rond bv gentechnologie, oplossen • 

Veiligheid

Beter gebruikmaken van (bestaande) openbare ruimte en •

 (bestaande) gebouwen

Clustervorming van bedrijvigheid stimuleren: nieuwe combinaties laten ontstaan •

Afstanden binnen en tussen productieketens korter maken •

Natuur beter toegankelijk maken •

Innovatie en trendbreuken in ruimtegebruik

Waarderen van ecosystemen, onder andere in euro’s •

Natuur definiëren als kwaliteitsaspect van economie •

Natuurbeheerders stimuleren om meer ondernemer te worden •

Communicatie tussen economie en natuur verbeteren:  
‘dezelfde taal spreken’

Ook bij duurzaam ondernemerschap moeten de opbrengsten •

(uiteindelijk) hoger zijn dan de kosten •

Voor de consument moet het duurzame alternatief beter zijn: beter wonen, •

werken, recreëren, verplaatsen, etc. • 

De synergie tussen natuur en economie is aantoonbaar rendabel

(Bestaande) regels moeten nieuwe ontwikkelingen niet belemmeren •• 

‘Koplopers’ krijgen de ruimte

‘Grensoverschrijdend’ werken

Nieuwe beleidsinstrumenten ontwikkelen en toepassen

Welke (nieuwe) 
partners kunnen 

helpen de synergie 
tussen natuur 

en economie te 
bevorderen?

Samenleving 

• Koplopers en initiatiefnemers lokaliseren, faciliteren en benutten

• Meer gebruikmaken van de mogelijkheden van de participerende samenleving

• Burgers stimuleren tot duurzaam gedrag

Europa en de wereld

• Slim gebruikmaken van de visie en inzet van Europa en organisaties als de VN

• Sensoren die bosbranden kunnen detecteren

• Robotmaaier die ook natuur onderhoudt en beheert

• Energiewinning uit algen

•  Gemeenten die restafval tot (bijna) 0% hebben teruggebracht (Cranendonck of 

Reusel-De Mierden)

• Sluiten van kringlopen in de Agrofoodsector, zoals fosfaat

• Natuur op bedrijventerreinen (High Tech campus, Bedrijventerrein Moerdijk)

• Dag- en verblijfsrecreatie met inzet van natuur (Beekse Bergen en Efteling)

 •  Landgoederen met nieuwe economische dragers zoals zorg, horeca, recreatie, 

teelt biomassa voor energie

•  Natuurbeheer via vermarkten van dieren (verkoop producten)

Enkele voorbeelden 
uit Brabant

•  Synergie bevorderen met kaders en flexibel ruimtelijk instrumentarium t.b.v.  

effectiever gebruik van de ruimte

•  De juiste instrumenten realiseren en inzetten (regelingen, fondsen etc.)

•  Afweging per vraagstuk: verbieden of stimuleren van (on)gewenste 

ontwikkelingen

• Afweging per vraagstuk: vrije markt versus gereguleerde markt

•  Afweging per vraagstuk: impulsen op de korte termijn versus beheer  

op lange termijn

•  In het buitengebied economische activiteiten integreren in natuur en landschap

• Vrijetijdseconomie voor het in stand houden van de natuur

•  Focus op waar Brabant echt een internationale concurrentiepositie kan 

verwerven

• Voorlichting geven, bewustwording stimuleren en inspireren

• Verbinding maken met (inter)nationale kennis(instellingen) in Brabant

•  Bevorderen van de vestiging van (inter)nationale kennis(instellingen) in Brabant

• Monitoren van de gewenste ontwikkelingen (Wanneer gaat het goed?)

•   Evidence-based onderbouwen van de toegevoegde waarde van instrumenten, 

maatregelen en interventies

• Anderen uitdagen om mee te denken, mee te innoveren en mee te investeren

• Regelruimte creëren/regelluwe zones bevorderen

• Bedrijven, organisaties, initiatieven met elkaar in verbinding brengen

• Bevorderen van realisatie en uitrol innovatie

Kennis is beschikbaar

Wat is nodig om  
het tot een succes  

te maken?

Wat zijn de  
uitdagingen voor  

Brabant?
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