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10
Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden over 
Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan met 
betrokken Brabanders. Achter kartonnen dozen vertelden zij 
improviserend en inspirerend over hun versie van het nieuwste 
Brabant. In deze reeks trendboekjes staan tien van deze 
Brabanders centraal die met hun verhaal een bredere trend  
of ontwikkeling symboliseren. In dit nummer wordt de trek 
naar de grote steden als uitgangspunt genomen. Een trek  
die – zo lijkt het – grote gevolgen zal hebben voor kleine en 
middelgrote steden in Brabant, zoals Roosendaal. Luc Goderie 
van platvorm R – een denktank van Roosendaalse creatieven – 
vertelt over de initiatieven die zij ontwikkelen om deze stad 
nieuw perspectief te bieden.  

Joks Janssen, directeur BrabantKennis
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Het nieuwste Brabant is een stedelijk Brabant. Meer en meer 
concentreert de Brabantse bevolking zich in het stedelijk 
gebied en vooral in de grote steden. Zo kent Eindhoven in 2013 
het hoogste groeipercentage van Noord-Brabant, gevolgd  
door Breda. Ook Tilburg en ’s-Hertogenbosch vinden we terug  
in de ‘groei-top-10’. De grote steden zijn in trek, vooral bij 
hoog opgeleiden en jongeren. 

Trek naar de stad
De bevolkingsgroei in het stedelijk gebied in Brabant ligt  
al langer veel hoger dan in het landelijk gebied. Dat is  
geen opzichzelfstaande trend. Wereldwijd trekken steeds  
meer mensen naar de grotere steden. Daar is werk, daar 
bevinden zich de kennis- en hogeronderwijsinstellingen 

  IN BRABANT ONTWIKKELT ZICH LANGZAMERHAND 
EEN SAMENHANGEND EN GROOTSTEDELIJK  
GEBIED, EEN METROPOOLREGIO.

 HET NIEUWSTE BRABANT  
 IS EEN STEDELIJK BRABANT.   
 MEER EN MEER 
 CONCENTREERT DE  
 BRABANTSE BEVOLKING  
 ZICH IN STEDELIJK GEBIED.

en aan trekkelijke culturele voorzieningen. De clustering van 
creatieve, hoogopgeleide mensen in de stad stimuleert innovatie. 
De energie en dynamiek die hierdoor vrijkomen hebben een 
aanzuigende werking waardoor de steden groeien, ook in het 
krimpende Europa. Brabant vormt daarop geen uitzondering. 

Metropoolregio Brabant
De grote steden in Brabant groeien niet alleen hard, maar 
raken onderling ook steeds meer met elkaar verweven.  
De jongere generatie zorgt via intensieve zakelijke contacten  
en woon-werkpendel voor versterking van de netwerken  
tussen de grote steden. Zodoende ontwikkelt zich in Brabant 
lang zamerhand een samenhangend en grootstedelijk gebied: 
een metropoolregio. De Amerikaanse politicoloog Benjamin 
Barber stelt dat metropoolregio’s dé bron van welvaart  
voor een land zijn. Ze spelen in economisch opzicht zelfs  
een belangrijker rol dan de landen waar ze in liggen. Ook in 
Nederland lijkt dit het geval. De grootste economische groei 
heeft de afgelopen kwarteeuw plaatsgevonden in de regio  
rond Amsterdam en in BrabantStad. Deze regio’s zijn de kurken 
waarop de Nederlandse economie drijft.
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  DE TREK NAAR DE GROOTSTE 
STEDEN ZAL DE KOMENDE  
JAREN VERDER TOENEMEN.

Die toenemende clustering van mensen en bedrijvigheid  
in de grote steden heeft ook een keerzijde. Bij een gelijk-
blijvende of krimpende bevolking ontstaat onvermijdelijk 
een leegloop op andere plekken. Hierdoor veranderen  
de bestaande verhoudingen tussen stad en platteland.  
Het kenmerkende Brabantse mozaïek wordt herschikt.  
Van oudsher was er sprake van gespreide verstedelijking, 
een evenwichtige groei van dorpen en steden. Door de 
demografische en economische ontwikkelingen van vandaag 
ontstaat echter een meer divers patroon met scherpere 
contrasten tussen krimp en groei, stad en land, grote steden 
en kleine steden. 

Herschikking van het mozaïek
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GROEI VAN DE BRABANTSE STEDEN 
De grootste Brabantse steden groeien niet alleen sneller dan de kleine en  
middelgrote steden, maar trekken ook de meeste hoogopgeleiden aan.

De meeste Brabantse dorpen lijken voorlopig nog weinig te 
lijden onder de nieuwe populariteit van de stad. De vitaliteit  
en leefbaarheid van de dorpen is over het algemeen goed.  
De bottom-up beweging van zelforganiserende burgers slaat 
hier aan. Maar tussen de aantrekkingskracht van de grote 
steden en het zelforganiserende platteland lijken een aantal 
middelgrote Brabantse steden, zoals Bergen op Zoom,  
Roosendaal en Oss, te worstelen met de nieuwe werkelijkheid.

Toekomstperspectief middelgrote steden
Deze steden, die in de naoorlogse periode sterk zijn gegroeid 
door industrialisatie en suburbanisatie, lijken nu te maken  
te hebben met de wet van de remmende voorsprong.  
Bedrijven trekken er weg of stoten delen van hun productie-  
en researchfaciliteiten af. Hun binnensteden hebben te kampen 
met leegstand door internetverkopen en de toenemende 
concurrentie van de grote steden in Brabant. En ook de 
werkgelegenheid in de gezondheidszorg staat onder druk, 
omdat middelgrote steden zorgfuncties verliezen als gevolg 
van schaalvergroting. Het zijn juist deze middelgrote steden 
waar de overgang naar een nieuwe, grootstedelijke economie 
zichtbaar en voelbaar zijn. De grote vraag is dan ook wat het 
toekomstperspectief is van dit midsize Brabant, deze tussen-
vorm tussen stads en dorps, in de metropoolregio Brabant. 
 

BRON: ATLAS VOOR GEMEENTEN, 2013
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De trek naar de steden roept in Brabant vragen op en  
stelt de provincie voor dilemma’s. 
•  Hoe willen we omgaan met de groter wordende  

verschillen tussen stad en land in Brabant? Zien we  
de herschikking van het typisch Brabants mozaïek  
als een bedreiging of juist als een kans?

•  Zien we BrabantStad als een netwerk van vijf afzonder lijke 
steden, of als één samenhangend en grootstedelijk 
gebied: een metropoolregio? En wat is nodig om deze 
metropoolregio op nationaal en internationaal niveau 
beter te laten presteren?

•  Welke toekomst zien wij voor de middelgrote steden 
binnen de zich ontwikkelende metropoolregio? Waar 
liggen hun specifieke kansen? Moeten ze blijven inzetten 
op de ‘complete stad’, of moeten ze de metropoolregio 
omarmen? 

VRAGEN &  
DILEMMA’S
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‘In deze stad gaat vlijt samen met volharding’. Een mentaliteit 
die Roosendaal goed van pas gaat komen. Volgens Luc Goderie, 
grafisch ontwerper, docent en voorzitter van platvorm R, heb  
je voor volharding elkaar nodig. In tijden dat het even tegenzit 
is de steun van de ander onmisbaar om weer door te gaan. 
Samen de schouders eronder zetten. Roosendaal, zegt 
Goderie, is een echte handelsstad. Historisch zo ontstaan 
omdat Roosendaal op een kruispunt van wegen ligt, richting 
Breda, Zeeland, Rotterdam en Antwerpen. Roosendaal kent 
een rijke geschiedenis van opleving, bloei, verval en weder-
opstanding. Eerst groot door de turfindustrie, toen groot door 
de suiker industrie, toen groot door de maakindustrie. Iedere 
keer komt Roosendaal de mindere tijden weer te boven. 

Roosendaal in de metropoolregio Brabant
Roosendaal vergrijst in leeftijd, maar verliest ook in ‘groen’: heel 
veel jongeren trekken weg, zegt Luc Goderie. Dit komt door het 
gebrek aan verbindingen met het hoger onderwijs. We moeten 
ervoor zorgen dat de hbo’er terugkomt naar Roosendaal.  
Binnen de provincie wordt de economische ontwikkeling – ook 
die buiten de grote steden, bijvoorbeeld in Moerdijk – vaak in het 
perspectief van diezelfde grote steden geplaatst. Het perspectief 

van BrabantStad. Hierdoor heeft Breda ten opzichte van 
Roosendaal een streepje voor. Door die invals hoek wordt  
te weinig rekening gehouden met de identiteit en kwaliteiten 
van de kleinere steden, zoals Roosendaal, zegt Goderie. 

In Het Nieuwste Brabant wordt bijvoorbeeld gesproken over 
spreiding van de hogere kennis- en onderwijsinstellingen over 
Brabant. Wat in Roosendaal zou passen, zijn een opleiding en 
kennisontwikkeling op het gebied van logistiek. Roosendaal ís 
logistiek: hier komen water, spoor, wegen, buizen, leidingen  
en zelfs een vliegveld samen. Roosendaal is de toegangspoort 
naar belangrijke steden en gebieden: Antwerpen, Rotterdam, 
Zeeland – en vanuit diezelfde gebieden naar Brabant. In het 
verlengde daarvan moet je ook kijken naar opleidingen die  
de Roosendaalse mbo’s nu aanbieden en deze daarbij laten 
aansluiten. Betrek daarbij ook het bedrijfsleven in en rondom 
Roosendaal, zodat er een wisselwerking ontstaat. Uit zo’n 
clustering van kennis en economische activiteiten ontstaan dan 
weer nieuwe kennis en bedrijvigheid, die de regio versterken 
en nadrukkelijker op de kaart zetten. Dan wordt het ook voor 
jongeren, hogeropgeleiden en bedrijven weer interessanter  
om te blijven waar ze zijn, zo meent Luc Goderie.

  IN TIJDEN DAT HET EVEN TEGENZIT IS DE STEUN VAN  
DE ANDER ONMISBAAR OM WEER DOOR TE GAAN.

  SAMEN DE SCHOUDERS 
ERONDER ZETTEN.



DE GROOTSTE ECONOMISCHE GROEI 
HEEFT DE AFGELOPEN KWARTEEUW 
PLAATSGEVONDEN IN DE REGIO ROND 
AMSTERDAM EN IN BRABANTSTAD.
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  DEZE REGIO’S ZIJN DE KURKEN 
WAAROP DE NEDERLANDSE  
ECONOMIE DRIJFT.

BRON: CPB, 2010
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Wenkend perspectief
Dat Roosendaal het nu moeilijk heeft, dat valt niet te ontkennen. 
Maar, zegt Goderie, ik zie ook nieuwe perspectieven. Eén van die 
perspectieven is de ‘nieuwemakers-beweging’, de opkomende 
creatieve industrie. Creatieven kunnen niet meer los van hun 
omgeving staan, ze zullen zich meer moeten verbinden met de 
maatschappelijke opgaven van die omgeving, of dit nu een land, 
stad of dorp is. Creativiteit wordt daarmee verbonden aan de 
urgentie van oplossingen.

Neil Gerschenfeld (MIT) zei onlangs nog in Tegenlicht (red.  
14 september 2014) dat wij als samenleving in een situatie 
terechtkomen vergelijkbaar met de Middeleeuwen. Iedere  
stad heeft straks zijn eigen maakindustrie. De opkomst van 
nieuwe (internet-)technologie en digitale productie zorgt voor 
mogelijkheden die tot voor kort ondenkbaar waren. Wat nu 
vooral in Eindhoven zichtbaar is, manifesteert zich straks ook  
in Roosendaal. Dit vraagt van mensen een ander denken.  
Niet meer uitsluitend: wat kan ik ermee verdienen, maar: hoe 
kan ik van waarde zijn, voor mijn omgeving waarde creëren? 
Geen alleenrecht meer, maar jouw dienst of product als nut  
en toegevoegde waarde voor de samenleving en de groep(en) 
waarvan je deel uitmaakt. De eerste kiemen hiervan zijn ook  
in Roosendaal zichtbaar. 

Ruimte voor initiatief
In Roosendaal is nu veel ruimte voor initiatief. Zoals ‘Hart voor 
de Binnenstad’, ontstaan vanuit het besef dat de Roosendaalse 
binnenstad toe is aan nieuwe impulsen om de leegstand en 
daardoor verpaupering van de binnenstad het hoofd te kunnen 
bieden. Inzet is om van de binnenstad weer een aangenamer 
verblijfsruimte te maken. En hierbij wordt uitgegaan van wat  
de Roosendaler wil, participatie staat centraal, zegt Luc Goderie. 

  DE OPKOMST VAN NIEUWE  
(INTERNET-)TECHNOLOGIE  
EN DIGITALE PRODUCTIE  
ZORGT VOOR MOGELIJKHEDEN 
DIE TOT VOOR KORT  
ONDENKBAAR WAREN. 



Ook platvorm R is hierbij betrokken. We denken niet alleen mee 
over allerlei plannen, maar we voeren ook allerlei acties uit om 
bewoners te triggeren meer betrokken te zijn bij de toekomst 
van hun stad. Zo hebben we de Nieuwe Markt omgebouwd tot 
huiskamer als metafoor voor de plaats waar we ons willen 
thuis voelen, waarmee we ons willen identificeren, laten zien 
wie we zijn, waar we verblijven en leven. Maar we hebben ook 
de oude leegstaande SAAB-garage weer getransformeerd tot 
het oorspronkelijke verenigingsgebouw van Harmonie Vlijt en 
Volharding. Dit werd aanvankelijk met enig argwaan bekeken, 
zegt Luc Goderie. Maar toen het (kunst)werk werd beklad, 
sprongen vele inwoners in de bres. De Roosendaler mag  
dan behoudend genoemd worden, toch worden platvorm R  
en onze acties steeds meer omarmd. Onlangs hebben we  
de Roosendaalse cultuurprijs 2014 mogen ontvangen.  
Een mooie erkenning.

Stichting platvorm R is een denktank van professionele  
Roosendaalse creatieven voor permanente of tijdelijke kunst - 
zinnige invulling van de openbare ruimte van Roosendaal  
en de binnenstad in het bijzonder.

DE UITDAGING VOOR DE  
MIDDELGROTE BRABANTSE 
STEDEN IS EEN ZOEKTOCHT 
NAAR DE EIGEN KRACHT,  
DIE OP VOORHAND NIET DIRECT 
TE IDENTIFICEREN IS. 

Colofon
Uitgave BrabantKennis, november 2014, info@brabantkennis.nl, www.brabantkennis.nl, @brabantkennis 
Tekst Joks Janssen en Heidi Buijtels Eindredactie Heidi Buijtels Tekstredactie Silvia de Caluwé Ontwerp Total Public  
Fotografie Willeke Machiels, Marc Bolsius, André Kuijpers (Bron: Platform Lichthinder) Druk Kampert Nauta

BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.





BINDEN IN  
DE BUURT.
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Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden  
over Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan  
met betrokken Brabanders. Zij vertelden improviserend  
en inspirerend over hun versie van het nieuwste Brabant.  
In deze reeks trendboekjes staan tien van deze Brabanders 
centraal die met hun verhaal staan voor een bredere trend  
of ontwikkeling. In dit nummer kijken we naar de opkomst  
van sociale initiatieven en de herwaarding van het lokale.  
De mate van participatie en initiatief blijkt afhankelijk te zijn  
van de leefsituatie van mensen. Natascha Koulen vertelt over 
Tante Netty – een sociaal ontwerpcollectief uit Eindhoven –  
en de projecten die zij uitvoeren om de betrokkenheid van 
bewoners bij hun wijk (Woensel-West) te vergroten.

Joks Janssen, directeur BrabantKennis
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Het nieuwste Brabant is een door idealisme gedreven Brabant. 
Steeds meer jonge Brabanders zetten hun idealen om in daden. 
Vanuit hun sociale waarden proberen ze actief de samenleving 
te verbeteren. Samen met anderen in hun wijk en buurt werken 
ze aan slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen 
zoals milieu, zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en sociale binding. 

Opkomst praktisch idealisme
Vroeger vond de beleving van idealen en gemeenschapszin  
voor de meeste Brabanders op zondag in de kerk plaats, terwijl 
door de week gewoon hard werd gewerkt. De kerk brokkelt  
ook in Brabant letterlijk en figuurlijk af en op de belofte van de 
overheid: ‘Voor u wordt gezorgd’ kan niet langer meer worden 
gebouwd. Daarom zijn idealen niet langer onlosmakelijk 
verbonden met zulke instituten maar belangrijker geworden 
in het dagelijkse leven. De ontkerkelijking en individualisering 

van Brabant leidt tot een opleving van het praktisch idealisme.  
De plek van overheid en kerk wordt stilaan ingenomen door een 
hele reeks sociale initiatieven van burgers en ondernemers.

Sociale innovaties 
Op verschillende plekken in Brabant vinden spannende 
experi      menten plaats door ‘social innovators’. Er wordt volop 
geëxperimenteerd met de oprichting van bewonersbedrijven  
en zorg- en energiecoöperaties. Om die samenwerkings-
verbanden succesvol te maken, worden nieuwe technologische 
oplossingen gezocht – en vervolgens slim gebruikt. 

Via internet ontstaan allerlei nieuwe platforms waarop ideeën 
voor de buurt worden uitgewisseld. Dat kan variëren van 
samen met buurtbewoners iets ondernemen in de wijk, het 
delen van materialen en het onderhoud van buurtmoestuinen  
tot gebruikmaken van een bezorgdienst voor streekvoedsel.  
Niet voor niets schieten crowdfundingsinitiatieven als padden - 
 stoelen uit de grond en maken deelplatforms als Snapcarr 
(auto’s), Peerby (lenen van spullen) en Thuis afgehaald (extra 
porties koken tegen een kleine vergoeding) ook in Brabant  
een groei door.

  HET NIEUWSTE  
BRABANT IS EEN  
DOOR IDEALISME  
GEDREVEN BRABANT.

  ER WAAIT EEN FRISSE WIND VAN MAKEN,  
ZELF DOEN EN ONDERNEMEN DOOR  
DE BRABANTSE BUURTEN. 
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Het nieuwe idealisme zorgt er samen met de (internet-)
technologie van vandaag voor dat het lokale flink wordt  
op gewaardeerd. Het is dus ook geen toeval dat de buurt-
betrokkenheid in Brabant de laatste tien jaar een groei laat 
zien. Brabanders voelen zich erg thuis en veilig in de buurt  
en zijn begaan met zaken die in de buurt of wijk spelen. De 
buurt is een plek die er steeds méér toe doet. Als achtervang 
in geval van nood, voor situaties waarin familie of vrienden 
geen alternatief zijn. Maar de buurt is ook een platform  
om investeringen in duurzame leef- en woonoplossingen 
haalbaar te maken door ze op grotere schaal in te kopen  
en te gebruiken. De buurt is een symbool geworden van de 
behoefte aan kwaliteit en duurzaamheid.

Binden in de buurt

  BRABANDERS VOELEN ZICH 
ERG THUIS EN VEILIG.



 EENZAAMHEID IN CIJFERS

Eenzaamheid naar inkomen 
(2004 – 2014, in %)
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BRON: PON, BETROKKEN BRABANDERS, 2014

Ongelijke verdeling 
Een positieve golf van sociale energie overspoelt nu de Brabantse 
dorpen en steden. Maar waar we oog voor moeten hebben,  
is dat het vermogen én de bereidheid om lokaal iets te (helpen) 
organiseren ongelijk zijn verdeeld. De plaats waar mensen  
zich settelen is meer en meer afhankelijk van inkomens- en 
opleidingsniveau. Hierdoor zien we dat potentie en inkomen 
steeds vaker in de ruimte samenkomen. De keerzijde hiervan  
is een clustering van armoede en kwetsbaarheid. Uit cijfers  
van het PON blijkt dat hoeveel mensen er meedoen in buurten  
en wijken steeds meer samenhangt met hun inkomens situatie 
en opleidings niveau. Er is in Brabant al langer een trend gaande 
waarbij het lidmaatschap van verenigingen daalt voor mensen 
met een laag inkomen, terwijl het voor de midden- en hoge 
inkomens stijgt. Ook zien we dat mensen met een laag inkomen 
relatief vaker eenzaam zijn en minder aansluiting vinden met 
anderen in buurt. De WRR en het SCP spreken niet voor niets 
van gescheiden werelden en waarschuwen voor het gevaar op 
een maatschappelijke tweedeling.

De maatschappelijke tweedeling is een kwestie die aandacht 
vraagt. De lokale initiatieven en het aantal mensen dat daaraan 
meedoet of kan doen, zullen variëren tussen steden, tussen 
wijken in steden, tussen steden en dorpen. De grote vraag  
is dan ook: hoe zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot  
valt en dat iedereen zich verbonden met en geborgen voelt  
in de buurt?
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EENZAAMHEID NAAR INKOMEN (2004 – 2014, IN %) 
Het aandeel mensen dat zich af en toe eenzaam voelt is in Brabant gestegen van 18%  
in 2009 naar 23% in 2014. Daarbij is sprake van een opvallende tweedeling: mensen  
met een laag inkomen zijn relatief vaker eenzaam dan mensen met een hoog inkomen.  
Deze tweedeling is het afgelopen decennium verder toegenomen.



•  Welke rol ziet de provincie voor zichzelf weggelegd nu  
de sociale vraagstukken zijn gedecentraliseerd en 
gemeenten aan zet zijn? Heeft de provincie nog een rol  
en zo ja, welke? 

•  Initiatieven van burgers worden steeds belangrijker en 
noodzakelijker. Hoe kan de provincie hierin mee bewegen, 
zonder de grenzen van wat mag en mogelijk is uit het  
oog te verliezen? Hoe zorgt de provincie ervoor dat een 
overheid op afstand geen afwezig overheid is? 

•  Hoe zorgt de provincie ervoor dat mensen betrokken 
blijven bij de maatschappij, bij hun wijk, hun buurt –  
juist ook die mensen die hiervoor minder het vermogen  
in huis hebben? 
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VRAGEN & 
DILEMMA’S



WAAR JE ELKAAR 
ECHT RAAKT,  
IS IN INTERESSES.

 INTERVIEW NATASCHA KOULEN  #2 KIEMEN VAN HET NIEUWSTE BRABANT   12 /13

Wij willen mensen raken en vooral voor verwondering zorgen. 
Een sprankeling aan het leven van alledag geven. Dat levert 
hoop en verbinding op, maar ook humor. 

Natascha Koulen is sinds een half jaar directeur van Tante Netty, 
een sociaal ontwerpcollectief dat vooral actief is in de wijk 
Woensel-West in Eindhoven. Hun boodschap? Iedereen is met 
creativiteit geboren, iedereen heeft talenten en mogelijkheden. 
In de wijk gaat het collectief op zoek naar de kracht en potentie 
van bewoners, hun onderlinge verbondenheid met elkaar en 
met hun wijk. Door nieuwe vormen van creativiteit zet ze de 
realiteit in een andere context. Hun middel is kunst en design, 
hun kracht is zorgen voor verbondenheid. 

Gescheiden werelden
Woensel-West is onderdeel van het stadsdeel Woensel,  
dat bijna eenderde van Eindhoven beslaat. Het is een stadse 
volkswijk, voorheen bekend als de probleemwijk van Eindhoven. 
Woensel-West heeft meerdere gezichten. Mooie jaren-30- 
koophuizen aan de kant van de Boschdijk, maar ook veel 
sociale woningbouw richting het spoor. De wijk herbergt  
veel kansarme, kwetsbare bewoners. 

In Woensel-West vind je de gescheiden werelden waar het SCP 
en WRR over schreven. Dit komt hier volgens Koulen niet eens 
zozeer door het verschil in opleiding en potentie, maar door het 
verschil in leefstijl. Een belangrijke scheiding is bijvoorbeeld 
die tussen werkenden en niet-werkenden. Is er een groter 
verschil denkbaar dan dat tussen tweeverdieners met jonge 
kinderen die in alle vroegte hun kinderen naar school of opvang 
brengen om vervolgens de hele dag te gaan werken, en de 
werkloze die de hele dag thuis is en in zijn tuin of aan de straat 
zit om de tijd te verdrijven? Dat die mensen weinig met elkaar 
hebben, is goed te begrijpen, vindt Koulen. Maar dat wil niet 
zeggen dat er geen overbrugging mogelijk is! Waar je elkaar 
echt raakt, is in interesses. Dat maakt iedere kloof over-
brugbaar. Dat hebben we gezien in ons project Haak Aan  
en dat zien we ook terug bij de buurtkrant. Mensen met  
al die verschillende achtergronden werken samen en dan  
zie je dat er van een kloof geen sprake meer is.  DAT MAAKT IEDERE KLOOF OVERBRUGBAAR.
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BRON: PIONIERS IN DE STAD, LOKALE LENTE

OVERAL STAAN BIJZONDERE  
MENSEN OP, DIE GEDREVEN ZIJN 
DOOR IDEEËN, DROMEN OF 
ZELFS BOOSHEID.

  OMDAT ZE VINDEN DAT HET 
 ANDERS KAN OF MOET.



  HET GAAT OM GOED WONEN EN GOED 
LEVEN MET ELKAAR.
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Metamorfose
In Woensel-West verandert op dit moment veel. De gemeente 
en woningcorporaties werken samen met bewoners aan een 
verbeterde, vernieuwde wijk. Een wijk met dit soort kwesties 
krijg je niet zo maar veranderd, zegt Natascha Koulen. Je moet 
flink aan de slag met imagoverbetering en de werkelijke ruimte 
en potentie van de wijk. Met slopen, renoveren en nieuwbouw 
alleen ben je er niet: je moet ook werken aan de emancipatie 
van de bewoners. 

Zo streeft woningcorporatie TRUDO samen met bewoners  
naar ‘buren waar de buurt iets aan heeft’, vertelt Koulen.  
Het idee daarachter is dat je soms een andere impuls moet 
geven om de dynamiek in een wijk te veranderen en daarmee 
de potentie van een wijk te versterken. In Woensel-West wordt 
daarom tijdelijk gewerkt met een systeem van inplaatsing.  
Wil je in Woensel-West komen wonen, dan geef je aan wat je 
denkt voor deze wijk te kunnen betekenen. Krijg je een woning 
toegewezen, dan lever je een actieve bijdrage in de vorm van 
vrijwilligerswerk. En dat mag van alles zijn, denk bijvoorbeeld 
aan taalles, buurtfeesten, sportactiviteiten of jongeren-
begeleiding. 

Positieve flow
Een positieve flow bereik je niet alleen door ‘de hoop met stenen’, 
zegt Natascha Koulen. Het gaat om goed wonen en goed leven 
met elkaar. En daar heb je sociale initiatieven voor nodig, zoals 
Tante Netty. 

Tante Netty werkt eraan om bewoners trots te maken op  
hun wijk. Zo is in 2013 het project ‘Vogel Vastgoed’ bedacht en 
uitgevoerd, vertelt Koulen. Karakteristiek voor Woensel-West  
zijn de arbeidershuisjes, vaak Philipswoningen uit de jaren 20 
van de vorige eeuw. Die woningen zijn vereeuwigd in de vorm  
van vogelhuisjes. Daarna zijn we met de vogelhuisjes en een 
ladder onder de arm de wijk ingetrokken en hebben bij mensen 
aangebeld en gevraagd of we aan hun huis een vogelhuisje 
mochten ophangen. Een groot succes, mensen zijn er echt  
trots op! Ook nu nog – meer dan een jaar later – bellen  
mensen bij Tante Netty aan of er ook zo’n huisje voor hen is.

Een sociaal ontwerpinitiatief, zoals Tante Netty, is heel 
waardevol voor de leefbaarheid en het vergroten van de trots en 
zelfredzaamheid van een wijk. Toch zijn we voor een gemeente 
dikwijls moeilijk te plaatsen. Wij merken dat bijvoorbeeld 
wanneer we financiële steun vragen aan de gemeente, vertelt 
Koulen. Vallen onze projecten onder welzijnswerk of onder 
cultuur? En omdat we niet precies in zo’n ‘hokje’ passen,  
is het vaak hard werken om subsidie te krijgen. Koulen kijkt 
voor de toekomst ook vooral naar mogelijkheden om minder 



vanuit subsidies te werken en meer met crowdfunding of in 
opdracht. Een voorbeeld kan zijn dat een gemeente of corporatie 
Tante Netty de opdracht geeft de sociale samenhang in de wijk 
te versterken, en dat het collectief dat dan naar eigen inzicht 
met de bewoners uitvoert. In een aantal gevallen gebeurt  
dat al. Laat ons doen waar we goed in zijn, bepleit Koulen.  
Wij kunnen verbinden. En daarmee het beleid van gemeente  
en corporaties versterken. 

Door samen de schouders eronder te zetten zijn in Woensel- 
West al mooie resultaten geboekt, vertelt Koulen. Trots is ze op 
alle initiatieven die al zijn ontstaan, vooral van bewoners zelf, 
zoals de achttien activiteiten voor kinderen op woensdagmiddag. 
Kom daar maar eens om in een andere wijk! Trots ook op de 
basisschool in Woensel-West, die is uitgeroepen tot beste 
school in Brabant. Dit terwijl het een paar jaar geleden een  
van de slechtstpresterende scholen was. Zoiets bereik je alleen 
door een enorme inzet van overheid, leerkrachten, ouders  
en vrijwilligers. De kracht van samen iets doen. Hoop geven. 
Dan komt vanzelf die sprankeling.

Tante Netty is een sociaal ontwerpcollectief, vooral actief in  
de Eindhovense wijk Woensel-West. Tante Netty nodigt uit  
tot het samen ontdekken van nieuwe vormen van creativiteit.  
Met prikkelende en eigenzinnige interventies in de wijk laat  
Tante Netty je verwonderen. Zie voor meer informatie en een 
overzicht van projecten www.tantenetty.nl.

Colofon
Uitgave BrabantKennis, december 2014, info@brabantkennis.nl, www.brabantkennis.nl, @brabantkennis 
Tekst Joks Janssen en Silvia de Caluwé Eindredactie Heidi Buijtels Tekstredactie Silvia de Caluwé Ontwerp Total Public  
Fotografie Willeke Machiels, Marc Bolsius, Bram Lammers, GLOW Eindhoven 2008 (Claus Langer) Druk Kampert Nauta

BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.

DE KRACHT VAN SÁMEN 
IETS DOEN. HOOP GEVEN.  
DAN KOMT VANZELF 
DIE SPRANKELING. 
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Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden  
over Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan 
met betrokken Brabanders. Achter kartonnen dozen vertelden 
zij improviserend en inspirerend over hun versie van het 
nieuwste Brabant. In deze reeks trendboekjes staan tien van 
deze Brabanders centraal die met hun verhaal staan voor een 
bredere trend of ontwikkeling. In dit nummer staan we stil bij de 
opkomst van het nieuwe maken: de slimme ambachtelijkheid. 
Steeds minder jongeren kiezen echter voor een ambachtelijke 
loopbaan. Hebe Verstappen vertelt over het TextielLab –  
onderdeel van het TextielMuseum – en de innovatieve  
projecten die zij uitvoeren. Vakmanschap, betrokkenheid  
en samen werking zijn daarbij cruciaal. 

Joks Janssen, directeur BrabantKennis
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Het nieuwste Brabant is een Brabant van makers. De derde 
industriële revolutie zorgt voor een terugkeer van de ambachts  -
industrie naar de steden en dorpskernen. Steeds vaker zijn  
makers te vinden in leegstaande fabriekshallen en garage-
boxen. Samenwerken en delen zijn daarbij sleutel woorden. 
Brabant maakt het en maakt het samen.

Nog niet zo lang geleden was het een normaal beeld in 
Brabant: schoorstenen van de industrie stonden gebroederlijk 
naast de kerktoren en de kroeg. Wonen, werken en produceren: 
het vond allemaal plaats in het dorp of de stad. Maar de 
normen en waarden veranderden. Vanaf eind jaren zestig 
werden veel fabrieken, doordat stank- en milieuoverlast steeds 
minder geaccepteerd werd, verplaatst naar de rand van de stad 
of het dorp. Keurig samengebracht op een industrie terrein,  
uit het zicht van de bewoners. Niet veel later verdween veel 
traditionele Brabantse maakindustrie. De wol-, textiel- en 
leerindustrie, waar Brabant zo om bekend stond, ging als  
een nachtkaars uit. Steeds meer productiewerkzaamheden 

werden verplaatst naar een ver buitenland. Dit kwam vooral 
door het grote verschil in lonen, maar het was ook een kwestie 
van uit het oog, uit het hart. Doordat de maakindustrie letterlijk 
geen plaats meer had in het hart van onze samen leving, kozen 
steeds meer jongeren een ander pad. We focusten ons massaal 
op een kennis- en dienstensamenleving. Dingen maken, ooit zo 
sterk met Brabant verbonden: het leek definitief voorbij.

Opkomst van het nieuwe maken
Maar het tij lijkt nu te keren. Het maken is weer in opkomst. 
Slimme ambachtelijkheid en kleinschalige maakindustrie 
maken een revival door. Veranderingen op het wereldtoneel 
dragen daar zeker aan bij. Door de financieel-economische 
crisis staat de eenzijdige focus op de kennis- en dienst en-
economie ter discussie. Het wordt, ook in Brabant, steeds 
interessanter om weer dingen te maken en (op kleine schaal)  
te produceren. Natuurlijk worden nog veel spullen geproduceerd 
in sweatshops in China of India, maar dankzij technologische  
en digitale ontwikkelingen zijn er meer en meer mogelijkheden  
om weer zelf dingen te maken. Het kan allemaal steeds 
preciezer, kleinschaliger en persoonlijker – of het nu gaat  
om het 3D-printen van een gevel die zonne-energie opwekt,  
of het verwerken van wol tot vilt voor warme sloffen.

  HET NIEUWSTE  
BRABANT IS EEN  
BRABANT VAN MAKERS.

   SLIMME AMBACHTELIJKHEID EN KLEINSCHALIGE 
MAAKINDUSTRIE MAKEN EEN REVIVAL DOOR.



BRON: DENNIS LIEFFERING (GOUDSMID EN 3D-PRINTING)  
IN MONITOR SOS VAKMANSCHAP 2014
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Maakbare wereld

  HET VAK VAN GOUDSMID WORDT NIET 
OVERGENOMEN DOOR 3D-PRINTING.  
JE MOET HET VAKMANSCHAP  
BEHEERSEN OM DEZE TECHNIEK  
TE KUNNEN TOEPASSEN.

Het nieuwe maken krijgt vleugels door de derde industriële 
revolutie en combineert (internet)technologie met digitale 
productie en groene energie. Deze revolutie opent voor ons 
mensen een nieuwe wereld: een maakbare wereld. Iedereen 
krijgt productiemiddelen in handen waarmee hij zelf 
producten kan maken. Dit schiet wortel in een vruchtbare 
Brabantse bodem. Want de fabrieksmatige massaproductie 
mag dan uit Brabant verdwenen zijn, de makersmentaliteit  
is dat beslist niet. In het Tilburgse TextielLab wordt in  
een museum geëxperimenteerd met de productie van  
unieke stoffen en artistieke vormgeving. Zo ontstaan  
slimme combinaties van ambachtelijke en innovatieve 
textiele technieken.



 AMBACHTEN IN CIJFERS

BRON: PROGNOSE EIM, 2012
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HET VERWACHTE PERCENTAGE OVERSCHOTTEN EN  
TERKORTEN AAN AMBACHTMENSEN IN 2021

Inmiddels zien in Brabant steeds vaker nieuwe initiatieven  
het daglicht. In steeds meer Brabantse steden worden 
‘samenwerkplaatsen’ of fabricationlabs opgericht. Hier delen 
vakmensen en burgers productiemiddelen en leren ze elkaar 
nieuwe technieken. Om daarna zelf producten te maken met 
aanwezige machines, zoals 3D-printers en lasersnijders. 
Kruisbestuiving pur sang. 

Belang van vakmanschap
Zo komt er in het nieuwste Brabant een enorme innovatie- 
energie los. De Amerikaanse socioloog Richard Sennett stelt  
dat we deze energie de komende periode hard nodig hebben, 
omdat we in een overgangsfase zitten van een kennis- naar  
een ambachtseconomie. Het is onhoudbaar om iedereen  
op te leiden als ontwerper, architect, designer of econoom:  
er zijn ook mensen nodig die de ideeën om kunnen zetten in  
producten. Die de techniek beheersen en materiaalkennis 
hebben om van een idee werkelijkheid te maken. Maar juist 
daar schuurt het. Steeds minder jongeren zijn bereid hierin  
te investeren. Ambachtelijke opleidingen hebben het moeilijk. 
Tegelijker tijd ontstaan er de komende jaren oplopende tekorten 
aan ambachtelijke vakmensen door een groeiende uitstroom 
vanwege leeftijd. De grote vraag is dan ook of we in Brabant  
in staat zijn om het talent van de jonge generatie voor  
ambachtelijke vaardigheden te herkennen en te erkennen.  
We zullen ons opleidingsmodel moeten aanpassen aan het 
groeiend belang van het nieuwe maken.



•  Moeten we, naast de kenniseconomie, niet ook de 
ambachtseconomie meer stimuleren? Moeten we naast 
een R&D-agenda voor de high-tech industrie niet ook een 
agenda voor de Brabantse ambachtsindustrie maken?

•  Is meer aandacht voor slimme ambachtelijkheid in  
het onderwijs daarvoor voldoende of zijn er meer 
aandachtspunten? Hoe maken we het ambachtsonderwijs 
en -vak voor jongeren weer aantrekkelijk? 

•  Wat betekent het nieuwe maken voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van onze steden en dorpen en de plaats  
van productie daarbinnen? Moeten we niet streven  
naar een minder strenge scheiding van wonen, werken  
en recreëren?
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VRAGEN & 
DILEMMA’S



WAT NOTEN  
VOOR MUZIEK ZIJN,  
ZIJN GARENS  
VOOR TEXTIEL.

 INTERVIEW HEBE VERSTAPPEN   #3 KIEMEN VAN HET NIEUWSTE BRABANT   12 /13

Het TextielLab: het kloppend hart van het TextielMuseum in 
Tilburg. Hebe Verstappen is er vanaf 2011 aan verbonden, sinds 
2013 als hoofd. Het TextielLab is de proeftuin van het museum; 
kennisontwikkeling, onderzoek en experiment staan er hoog  
op de agenda. 

Slimme ambachtelijkheid
Verstappens eerste opdracht voor het TextielMuseum was  
de oprichting van een garenbank. Wat noten voor muziek zijn,  
zijn garens voor textiel, vertelt ze. Kennis over vezels, garens 
en bindingen is cruciaal voor wat wij hier ontwikkelen en 
maken. Daar investeren we dan ook blijvend in. Voor innovatie 
heb je tijd nodig en met name geld, stelt Verstappen. Twee 
voor waarden die in de textielindustrie vaak niet aanwezig zijn.  
Het TextielLab kan de tijd investeren om kennis op te doen  
door te onderzoeken en te experimenteren, en daarna die 
kennis te ontsluiten. Als je dat goed doet, pluk je daar later  
de vruchten van. 

Wij zoeken heel bewust – samen met een commissie – onze 
projecten uit. Innovatie, kunstzinnigheid en educatie staan 
daarin centraal. Ik geloof daarbij in de combinatie van 
computer gestuurde technieken én handwerktechnieken.  
In het TextielLab houden we dan ook beide in stand. Ik ben 
ervan overtuigd dat je materialen en technieken van a tot z 
moet kennen voor je met een computergestuurde machine  
gaat werken, zegt Verstappen. Slimme ambachtelijkheid dus: 
bekend zijn met het materiaal en de techniek, weten wat 
platbinding en een gerstekorrel is. Ook bij een geautomatiseerd 
jacquard geweven wandkleed zie je of iemand het vakmanschap 
verstaat. 

  KENNIS OVER VEZELS, GARENS EN 
BINDINGEN IS CRUCIAAL VOOR WAT 
WIJ HIER ONTWIKKELEN EN MAKEN. 
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BRON: TRACY METZ IN DE GROENE AMSTERDAMMER, 27/11/2014

HET MAKEN GAAT NIET ALLEEN  
OM EEN EINDPRODUCT, MAAR IS OOK  
EN MISSCHIEN VOORAL EEN  
SOCIAAL GEBEUREN. 

  SAMEN DINGEN MAKEN  
IS OOK EEN FEESTJE.



  MENSEN MET LIEFDE VOOR HET  
MAKEN, EEN DRIVE OM TE LEREN EN 
TROTS OP HET VAK.

  HET IS JAMMER DAT HET ZO MOEILIJK IS OM 
NIEUWE MEDEWERKERS TE VINDEN.
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Liefde voor het maken 
Van jongs af aan heeft Verstappen al een fascinatie voor het 
maakproces. Mijn moeder spon en deed veel aan handwerken, 
vertelt ze. Als je als kind die zakken wol in truien en sjaals  
ziet veranderen, dan heeft dat iets magisch. Het heeft te maken 
met liefde voor mooie materialen, met aandacht en tijd voor 
het maken en de trots op het eindresultaat. Om de projecten  
in het TextielLab te kunnen doen, vertelt Verstappen, heb je  
een top team nodig: mensen met vakkennis, liefde voor het 
maken én een drive om te blijven leren. De mensen die bij  
ons werken zijn trots op wat ze doen en enorm betrokken.  
Een garenspecialist, een technicus, iemand die programmeert  
of adviseert: iedere schakel is van belang. 

Door natuurlijk verloop heb ik nieuwe, jonge vakmensen  
voor onze werkplaats nodig, maar die zijn lastig te vinden.  
Het risico is ook best aanzienlijk, zegt ze, de investering om  
het vak te leren is groot en de kans op werk klein: er zijn nog 
maar weinig textielbedrijven in Nederland. Maar tegelijkertijd 
zien we meer aandacht ontstaan voor vakmanschap en 
materiaal  kennis in Nederlandse opleidingen. Wij bouwen dan 
ook de komende jaren aan een duurzame relatie met een 

aantal van deze scholen, waardoor tussen nu en tien jaar  
een nieuwe lichting vak  mensen beschikbaar komt. 

Cultureel ondernemen
De trend van veel en goedkoop is op z’n retour. De behoefte  
aan consuminderen en kwaliteitsproducten waarvan je kunt 
houden neemt toe. We omringen ons meer met textiel.  
Denk aan geweven stoffen als wandbespanningen, textiel  
als beschermende buitengevel, een mooie wollen deken voor  
over je bank. Textiel is hotter dan ooit, stelt Verstappen vast.  
In 2014 hebben wij ons label ‘by TextielMuseum’ op de markt 
gebracht: een prachtig assortiment huishoudtextiel ontworpen 
door topontwerpers en geïnspireerd door de collectie van het 
TextielMuseum. We vertellen bij ieder product het verhaal:  
waar het garen vandaan komt, waar het gewassen is, hoe het 
product ontstaan is. De afzetmarkt is nog klein maar steeds 
meer mensen zijn bereid om hiervoor te betalen. Op deze manier 
zet het museum een stap in het cultureel ondernemerschap, 
zegt Verstappen. Bij succes gebruiken we de opbrengst om ons 
educatieprogramma en onze tentoonstellingen te versterken.



Samenwerking
We doen veel zaken met het buitenland. In tegenstelling tot  
wat vaak gedacht wordt is dat helemaal niet zo makkelijk, 
simpelweg omdat het veel tijd en geld kost. Het zou prettig  
zijn als meer producenten van garens en machines om de hoek 
zouden zitten. Voor het behoud en delen van kennis, om van 
elkaar te leren en mooie cross-overs te laten ontstaan, zou ik 
graag intensiever samenwerken met de andere makershuizen  
in Brabant, zegt Verstappen. Denk aan SLEM in Waalwijk, 
Vlisco in Helmond en Sundaymorning@ekwc in Den Bosch.  
Het delen van een gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkel-
agenda als Brabantse makershuizen zou een mooi begin zijn. 
Samen kunnen we de kennis over nieuwe ambachten door-
ontwikkelen en exposure geven om zo de zichtbaarheid van 
Brabant als kennis- en maakregio te vergroten. Een regio  
met een echte makersmentaliteit: niet praten, maar doen! 
 
Het TextielLab is een uniek kenniscentrum dat het midden houdt 
tussen een gespecialiseerde werkplaats voor het vervaardigen van 
unieke stoffen en een open atelier waarin innovatie centraal staat. 
Het TextielLab heeft inmiddels een indrukwekkend cv van 
topdesign en bijzondere, internationaal hooggewaardeerde 
projecten. Kijk op www.textiellab.nl voor meer informatie.

Colofon
Uitgave BrabantKennis, december 2014, info@brabantkennis.nl, www.brabantkennis.nl, @brabantkennis 
Tekst Heidi Buijtels en Joks Janssen Eindredactie Heidi Buijtels Tekstredactie Silvia de Caluwé Ontwerp Total Public  
Fotografie Willeke Machiels, Marc Bolsius, Rene van der Hulst, GLOW Eindhoven 2011 (Claus Langer) Druk Kampert Nauta

BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.

ANDERS PRODUCEREN  
ZORGT VOOR DE TERUGKEER  
VAN AMBACHT EN  
GEMEENSCHAPSZIN,  
EN ZAL STEDEN EN DORPEN  
VITALER MAKEN.





KIEMEN VAN HET NIEUWSTE BRABANT
#4

VOORBIJ DE  
TRIPLE HELIX.
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Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden
over Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan
met betrokken Brabanders. Achter kartonnen dozen vertelden
zij improviserend en inspirerend over hun versie van het
nieuwste Brabant. In deze reeks trendboekjes staan tien van 
deze Brabanders centraal die met hun verhaal staan voor een 
bredere trend of ontwikkeling. Dit nummer staat in het teken 
van de burger, die een nadrukkelijkere plaats opeist in het 
innovatieproces. Bert van Helvoirt vertelt over het MCSI, een 
broedplaats van innovatie, waar ruimte is voor toeval en waar 
door kruisbestuiving interessante projecten kunnen ontstaan.

Joks Janssen, directeur BrabantKennis
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Het nieuwste Brabant is een samen innoverend Brabant. 
Internet, sociale media en nieuwe, toegankelijke doe-het-zelf- 
technieken zoals 3D-printing, sensoren en crowdfunding maken 
het allemaal mogelijk. Wij burgers kunnen hierdoor onszelf 
organiseren, we kunnen zelf kennis ontwikkelen – en dat alles 
met een enorme dynamiek: snel, flexibel en wendbaar. Zo gaan 
we een steeds grotere rol spelen in innovatieprocessen en bij  
het produceren van goederen en diensten.
 
Jij en ik doen mee 
Bedrijven als Airbnb, Peerby en Uber maken op een slimme 
manier gebruik van de actieve inbreng van burgers. Zij dagen 
hiermee bestaande aanbieders, zoals hotels en taxibedrijven, 
uit. Dat levert een complete nieuwe economie op naast de 
bestaande: de deeleconomie. Maar ook de bestaande industrie 
verandert mee en stuurt haar innovatie- en productieprocessen 
steeds vaker aan vanuit de vraag. Wij, eindgebruikers, worden 
meer en meer het vertrekpunt en worden vaker betrokken bij 
het innovatieproces. 

De opkomst van nieuwe, laagdrempelige en kleinschalige 
technieken zorgt ook voor een andere industriële structuur: 
decentraal en genetwerkt. We kunnen steeds makkelijker  
zelf onze goederen gaan produceren. In beperkte oplage  
vanuit huis, waardoor zowel de productie van als de handel in 
goederen van karakter verandert. Flexibel en gepersonaliseerd 
werken wordt nu écht mogelijk.

Innovatie vernieuwd
De combinatie van nieuwe digitale technieken en betrokkenheid 
van ons zorgt ervoor dat nieuwe vormen van samen werken en 
innoveren ontstaan. Interactie met eindgebruikers, burgers  
en consumenten staat daarbij centraal. Het onderzoeks lab is 
niet langer een gesloten wereld van experts maar een levend 
laboratorium, een living lab of field lab. In die labs worden 
productconcepten uitgetest door mensen zoals jij en ik.  
We zien al een aantal ontwikkelingen hiervan in de regio.  
Bij Stichting MAD in Eindhoven experimenteren kunstenaars  
en wetenschappers met technologie met als doel de maat-
schappelijke effecten te laten zien. In het Lichtlaboratorium 
Stratumseind 2.0 in diezelfde stad wordt gekeken hoe verlichting 
ingezet kan worden om het gedrag van mensen te beïnvloeden 
en zo incidenten in het uitgaansleven te voorkomen.

  HET NIEUWSTE  
BRABANT IS EEN SAMEN 
INNOVEREND BRABANT.

  WIJ BURGERS KUNNEN ONSZELF ORGANISEREN,  
WE KUNNEN ZELF KENNIS ONTWIKKELEN.
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Maatschappelijke uitdagingen
Van oudsher focussen overheden zich met innovatiebeleid  
op het versterken van technische capaciteit. Ze zetten in op 
door de industrie aangedragen topsectoren, zoals chemie, 
logistiek en high tech. Maar dit is aan het veranderen. 
Overheden richten zich steeds meer op het uitdagen van 
bedrijfsleven en wetenschap om samen oplossingen te 
bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Die vraag-
stukken vragen nadrukkelijk om betrokkenheid van de 
burger. Alleen met elkaar kunnen we maatschappelijke 
doelstellingen waar maken op het gebied van duurzaamheid, 
sociale zekerheid en zorg.

  MAATSCHAPPELIJKE VRAAG STUKKEN 
VRAGEN NADRUKKELIJK OM  
BETROKKENHEID VAN DE BURGER.



Burgers

Kennisinstellingen

Overheden

Bedrijven

BRON: MAURITS KREIJVELD, RATHENAU INSTITUUT, 2014 

VAN LOSSE DIENSTEN EN  
TRIPLEHELIX-NETWERKEN

NAAR NIEUWE NETWERKEN MET BURGERS  
RONDOM MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Voorbij de triple helix
De manier waarop we innoveren en samenwerken verandert 
ingrijpend. Qua vorm en qua inhoud. Van top-down naar 
horizontaal en van technisch naar maatschappelijk.  
De triplehelix-spelers – overheden, kennisinstellingen en  
(grote bedrijven) – zullen zich meer en meer gaan verbinden 
met burgers, gebruikers en consumenten. En zo gezamenlijk 
gaan werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraag-
stukken. Hierdoor zal meer aandacht uit moeten gaan naar de 
sociale kanten van innovatie. Voor een goede samenwerking 
zijn immers betrokkenheid, het erbij horen, geven en nemen, 
vertrouwen, veiligheid en eigenaarschap van cruciaal belang. 
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Om deze nieuwe en vaak complexe samenwerking tussen alle 
spelers mogelijk te maken hebben we andere coördinerende 
structuren nodig. Digitale platformen kunnen daarbij een 
sleutelrol spelen. Ze bieden een goede infrastructuur om 
vragers en aanbieders te verbinden, om samenwerking  
tussen de diverse spelers mogelijk te maken. Tegelijk bieden  
ze een voedingsbodem voor innovatie, ook door gebruikers.  
In het opzetten van de basis van die platformen is juist voor 
triplehelix-spelers een hoofdrol weggelegd. Wel zullen deze 
spelers daarbij meer en meer de rol krijgen van architect, 
procesbegeleider of ondersteuner. En daarmee ruimte geven  
aan inbreng van burgers.

 DE KRACHT VAN PLATFORMEN



• We staan aan de vooravond van een overgang naar nieuwe 
vormen van samenwerken. Dit kan een ontwrichting van 
bestaande machtsverhoudingen en structuren betekenen. 
Hoe wil de provincie ruimte geven aan deze overgang 
zonder maatschappelijke belangen uit het oog te verliezen? 

• Op welke vlakken zou de provincie zelf een platform 
willen bieden of juist ruimte willen geven aan nieuwe 
vormen van innoveren, zoals living labs? Welke rol ziet de 
provincie daarin voor zichzelf?

• Hoe kan de provincie ruimte geven aan innovatieve 
toepassingen en platformdiensten als Airbnb, Peerby en 
Uber, en tegelijkertijd maatschappelijke waarden bewaken? 
Denk daarbij aan veiligheid, stabiliteit en continuïteit.  
Welke nieuwe of aangepaste regulering is hiervoor nodig?
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VRAGEN & 
DILEMMA’S



LATEN, 
NIET DOEN

 INTERVIEW BERT VAN HELVOIRT  #4 KIEMEN VAN HET NIEUWSTE BRABANT   12 /13

Innovaties, technisch of sociaal, ontstaan bijna nooit van het 
ene op het andere moment, zegt Bert van Helvoirt, oprichter 
van SHFT, groenondernemer, sociaal innovator en initiator van 
het Midpoint Center for Social Innovation en de European Social 
Innovation Week in Tilburg. Dikwijls bestaan de verschillende 
ideeën en onderdelen al langer, maar passen ze nog niet goed  
bij elkaar of zijn ze nog niet eerder aan elkaar gekoppeld.  
Het is heel vaak afhankelijk van context en toeval. Wie naar 
natuurlijke eco systemen kijkt, zegt hij, ziet het: waar er  
een grote dichtheid en diversiteit is, is de kans groter dat 
interessante kruisbestuivingen tot stand komen. 

Broedplaats 
Het Midpoint Center for Social Innovation (MCSI) in Tilburg  
heeft precies dát idee als uitgangspunt. Het creëren van een 
broedplaats, een platform, waar mensen met verschillende 
achtergronden, werkervaring en interesses bij elkaar komen, 
zodat er een grotere kans op interactie en daarmee op innovatie 
ontstaat. Het MCSI speelt daarmee in op een bredere beweging 
in de economie en samenleving. Creatieve professionals 

organiseren zich steeds vaker in kleine verbanden of werken 
als zzp’er. Grote bedrijven worden links en rechts ingehaald door 
kleine hippe bureautjes die – afhankelijk van de opdrachten – 
groeien en weer krimpen. Via computernetwerken zoeken 
creatieven elkaar op wanneer ze elkaar nodig hebben. Zo komt 
kennis en creativiteit samen en kunnen nieuwe projecten door 
kruisbestuiving van de grond komen. 

Van Helvoirt legt hierbij graag een link naar de natuur.  
Zo vergelijkt hij het MCSI met een koraalrif. Ook dat ontstaat 
niet ineens, daar gaan jaren overheen. Samen met zijn team 
bouwt hij laagje voor laagje aan een koraalrif van mensen, 
werkplekken, bijeenkomsten, lunches enzovoort, waardoor het 
voor anderen een steeds interessantere en rijkere plek wordt 
om te ‘foerageren’. Het MCSI is een experiment, dat letterlijk 
en figuurlijk tijd en ruimte nodig heeft. Waarbij ‘laten, niet 
doen’ – ruimte voor georganiseerd toeval – misschien wel 
belangrijker is dan ‘ingrijpen, handelen’, zegt Van Helvoirt.

  RUIMTE VOOR  
GEORGANISEERD TOEVAL. 
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BRON: DAAN ROOSEGAARDE, INTERVIEW IN FLEXIBEL WERKT, NBBU, WINTER 2014–2015

  NIEUWE MOGELIJKHEDEN 
ONTSTAAN DOOR ZAKEN  
BIJ ELKAAR TE BRENGEN.

  ZAKEN DIE OP HET OOG WEINIG 
MET ELKAAR TE MAKEN HEBBEN.



  SOCIALE INNOVATIE GAAT OM ANDERE  
MANIEREN VAN ORGANISEREN, WERKEN  
EN WAARDE CREËREN MET ELKAAR.
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Sterker door chaos
De natuur is antifragiel. Dat wil zeggen dat de natuur baat 
heeft bij wanorde, toeval en onzekerheid: de natuur wordt 
sterker, veerkrachtiger van chaos. Wij mensen vinden het 
moeilijk om de toekomst op ons af te laten komen, we willen 
ons erop kunnen voorbereiden. Maar als we weten dat de 
toekomst onvoorspelbaar is, dan kunnen we er maar beter  
voor zorgen dat we – als samenleving – antifragiel zijn, stelt 
Van Helvoirt. Dan komen we er in ieder geval sterker uit. 

Vaak is eerst even aankijken wat er gebeurt veel beter dan 
meteen ingrijpen. Oplossingen voor maatschappelijke  
problemen ontstaan vaak vanzelf, zegt hij. Wanneer de mens 
onder druk staat en de crisis het grootst is, is hij het meest 
vindingrijk. De overheid lijkt met haar beleid vaak naar 
zekerheid te zoeken en een olietanker ineens van richting te 
willen laten veranderen, stelt Van Helvoirt. Dat is een moei-
zame en soms onmogelijke opgave. Hijzelf geeft de voorkeur 
aan spelen, ‘aanpielen en klooien’, met elkaar, kleinschalig. 
Gewoon ergens beginnen, en zien wie aanhaakt. Overheden 
zouden meer toeval en onzekerheid moeten toelaten, zegt hij. 

Doe 70% op de gebruikelijke manier, maar probeer de overige 
30% anders aan te pakken. En ga dan in die projecten ook 
dwars door alle regels heen. Creëer een andere context met 
andere regels en ga met elkaar aan de slag: neem kleine 
stapjes en laat het organisch groeien. Zo’n manier van werken 
beïnvloedt vervolgens andere projecten – ook de 70% die je op 
de standaardmanier hebt aangepakt. Geef als overheid toeval 
meer kans en durf geleidelijk te veranderen.

Van begrip naar werkelijkheid
Of het nu gaat om duurzaamheid, cradle-to-cradle of  
antifragiliteit: Bert van Helvoirt gaat op zoek naar de vertaling 
van een idee naar de praktijk. De bouw van zijn nieuwe kantoor 
– van Van Helvoirt Groenprojecten – is nationaal en inter-
nationaal bekroond. Volgens een van de juryrapporten ‘zag de 
jury zelden een gebouw waarin duurzaamheid zo verregaand  
en tot in de kleinste details is doorgevoerd’. Zoiets bereik je 
alleen door goed je ambities te vertalen naar de praktijk,  
zegt Van Helvoirt. Wij toetsten de oplossingen continu aan  
onze ambities. Als we het idee kregen niet trouw te blijven  
aan onze uitgangspunten, dan was er maar één mogelijkheid: 
zoeken naar een derde weg. Daarmee zet je druk op een 
creatief proces. Mooi is dat je daarmee ook je samenwerkings-
partners uitdaagt om te innoveren. 

Sociale innovatie is voor Van Helvoirt tegelijkertijd economische 
en maatschappelijke waarde creëren. Economische waarde 



door zijn bedrijf draaiende te houden en maatschappelijke 
waarde door als ondernemer een bijdrage te leveren aan  
bewegingen in de samenleving. En ik geloof, zegt hij, dat als  
ik goed inspeel op die maatschappelijke ontwikkelingen, het  
op de lange termijn goed is voor mijn bedrijf. Sociale innovatie 
gaat om andere manieren van organiseren, werken en waarde 
creëren met elkaar.

Samenwerken is niet vanzelfsprekend
Samenwerking en samen innoveren – bijvoorbeeld in  
triple helix-verband – is niet vanzelfsprekend voor Van Helvoirt. 
Overheid, ondernemers en kennisinstellingen verschillen  
qua taal en drijfveren. Het kost moeite en energie om elkaar  
te begrijpen. Maar, zegt hij, we kunnen ook van elkaar leren  
en juist door elkaar innoveren. Heel veel innovaties lopen 
spaak bij de uitvoering. Mensen willen wel, maar kunnen niet, 
omdat ze nieuwe dingen, nieuw gedrag aan moeten leren  
om van idee naar werkelijkheid te komen. En daarin ligt voor  
Van Helvoirt juist de uitdaging.

Bert van Helvoirt is ondernemer en oprichter van SHFT. SHFT 
ontwikkelt nieuwe bedrijvigheid en brengt dynamische processen 
op gang tussen ondernemers, overheid en wetenschap waardoor 
verborgen kansen worden blootgelegd. SHFT beperkt zich niet  
tot één sector of één branche maar ziet juist de toegevoegde 
waarde in het bij elkaar brengen van verschillende disciplines.  
Voor meer informatie: www.shft.nl.

Colofon
Uitgave BrabantKennis, januari 2015, info@brabantkennis.nl, www.brabantkennis.nl, @brabantkennis Tekst Maurits Kreijveld (thema) 
en Heidi Buijtels (interview) Eindredactie Heidi Buijtels Tekstredactie Silvia de Caluwé Ontwerp Total Public  
Fotografie Willeke Machiels, Marc Bolsius, Daan Roosegaarde, GLOW Eindhoven 2012 (Claus Langer) Druk Kampert Nauta

BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.

DEZE TIJD VRAAGT OM  
NIEUWE OPLOSSINGEN EN 
DAARVOOR MOETEN NIEUWE 
VERBANDEN ONTSTAAN.

BRON: DAAN ROOSEGAARDE, INTERVIEW IN FLEXIBEL WERKT
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DE GEMEENTE  
IS DE  
GEMEEN  SCHAP.
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Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden over 
Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan met 
betrokken Brabanders. Achter kartonnen dozen vertelden zij 
improviserend en inspirerend over hun versie van het nieuwste 
Brabant. In deze reeks trendboekjes staan tien betrokken 
Brabanders centraal die met hun verhaal staan voor een 
bredere trend of ontwikkeling. In dit nummer zien we dat de 
overheid voor een nieuwe uitdaging staat. Namelijk hoe ze  
zich op een actieve manier kan verhouden tot een samenleving 
die steeds meer zelf initiatieven neemt. Mirande Heffels  
vertelt over de verrassende nieuwe relatie tussen de Udense 
gemeenschap en de gemeente, die is ontstaan door samen  
te werken aan de toekomst van hun Uden.

Joks Janssen, directeur BrabantKennis
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Bijna dagelijks lees en hoor je er in de media over:  
niet langer de rijksoverheid in Den Haag, maar de 
zesenzestig Brabantse gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk, inkomen en de zorg 
voor ouderen en langdurig zieken. Zo’n verschuiving is een 
mega operatie. Er gaat veel aandacht uit naar de vraag of 
onze gemeenten wel klaar zijn voor de nieuwe taken en 
verantwoordelijk heden. Met minder middelen moeten ze 
dichter bij de burger meer presteren. Kunnen ze dat financieel 
en organisatorisch aan? Als je de berichten volgt, raak je al 
snel het spoor bijster door de discussie over (krimpende) 
budgetten, taken en verantwoordelijkheden. Toch is dat maar 
de helft van het verhaal. Deze decentralisaties gaan over 
meer dan het simpelweg overdragen van geldstromen en 
bevoegdheden van de ene naar de andere bestuurslaag.

Lokale vindingrijkheid
Natuurlijk, het is allemaal het gevolg van oplopende kosten  
van voorzieningen en een rijksoverheid die er niet in slaagt  

HET NIEUWSTE BRABANT
WORDT GEMAAKT 
DOOR HAAR INWONERS.
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om de kosten en de kwaliteit in balans te houden. Door de 
economische crisis moet er bezuinigd worden. Dat betekent 
dat de manier waarop zorg, werk en welzijn in de toekomst 
gefinancierd kunnen worden heel erg begrensd is. Die nieuwe 
economische werkelijkheid vraagt om vindingrijkheid.  
Den Haag noemt het ‘kwaliteitsverbetering door bezuiniging’, 
maar daarachter gaat eigenlijk de opdracht schuil om lokaal  
te innoveren. En dan is de vraag: wat moeten professionals  
en burgers doen om de mensen die het echt nodig hebben  
hulp te bieden? Het effect van de veranderingen gaat verder 
dan het gemeente huis.

 

Veranderde samenleving
Maar wat we niet moeten vergeten, is dat decentralisatie ook  
het gevolg is van een veranderde samenleving. Meer en meer 
mensen zijn steeds hoger opgeleid, gezonder en zelfredzamer. 
Zuilen die ons vroeger bij elkaar hielden, zoals de kerk, zijn 
ingeruild voor nieuwe, dynamischere netwerken. We wachten 
niet langer op de overheid, maar nemen zelf initiatief. 
Decentralisatie kan dus niet betekenen dat de lokale overheid 
gewoon hetzelfde gaat doen als de rijksoverheid al die jaren 
deed. Dan zouden problemen en opgaven namelijk alleen maar 
worden verplaatst, in plaats van anders aangepakt. 

DE NIEUWE ECONOMISCHE WERKELIJKHEID 
VRAAGT OM VINDINGRIJKHEID.
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WE HEBBEN EEN VISIE NODIG 
DIE KIJKT NAAR MAATSCHAPPELIJK
INITIATIEF EN BURGERKRACHT.
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Steeds meer burgers maken werk van de samenleving

Nee, het moet juist anders. Er is niet alleen een bestuurlijke 
visie op decentralisatie nodig, maar ook een visie die kijkt  
naar maatschappelijk initiatief en burgerkracht. En de lokale 
overheid is daarbij onderdeel van die verandering. Niet voor 
niets heeft de VNG Denktank in 2013 een rapport gemaakt 
met de titel: ‘Van eerste overheid naar eerst de burger’. 
Steeds meer ondernemende burgers organiseren zich  
en maken werk van hun gemeenschap, hun samenleving. 
Zulke initiatieven gaan van zorg tot welzijn, van energie tot 
mobiliteit, van voedsel tot onderwijs en van economie tot 
cultuur. Ook in Brabant barst het van de initiatieven. Op dit 
moment zijn er bijvoorbeeld al meer dan veertig lokale 
zorgcoöperaties in Brabant actief. Ruim 80% daarvan is  
een burgeronderneming. Zij hebben als doel kwetsbare 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. 
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VERANDERENDE VERHOUDING

Overheden

Markt

Burgers

Burgerparticipatie
en zelfredzaamheid  

Privatisering
    en liberalisering

Maatschappelijke
randvoorwaarden

Maatschappelijke
kansen

Sociaal 
    ondernemerschap

Actief burgerschap
en eigen kracht  

BRON: POP-UP PUBLIEKE WAARDE  
OVERHEIDSSTURING IN DE CONTEXT VAN MAATSCHAPPELIJKE ZELFORGANISATIE  
(NEDERLANDSE SCHOOL VOOR OPENBAAR BESTUUR (NSOB), 2013)

VERANDERENDE VERHOUDING TUSSEN  
OVERHEID, MARKT EN BURGERS



Dit is nou de veelbesproken participatiemaatschappij in  
optima forma. Zorgen voor het algemene belang, buiten de 
politieke bestuurders om. Maar wel graag in samenspraak 
met de gemeente. Deze beweging laat een veranderende 
rolverdeling zien tussen overheid en burgers.  

Naar een nieuwe verhouding
Maar aansluiting tussen burgers en politieke bestuurders gaat 
nog niet vanzelf sprekend. ’Ongeduldige’ burgers willen nog wel 
eens tegen de ’geduldige’ overheidsmuur aanlopen. De kunst 
is om hier samen uit te komen. Om te kunnen ‘swingen met 
lokale kracht’ is het van belang om continue met elkaar in 
gesprek te blijven en samen op te trekken in het aanpakken 
van concrete maatschappelijke vraag stukken. In de gemeente 
Uden zien we een mooi voorbeeld van dit proces. Niet alleen  
bij het opstellen van hun visie ‘Udenaar de Toekomst’, maar 
ook bij de organisatie van de ‘G1000 Uden’. Uden leert ons  
dat open staan voor betrokkenheid en inbreng van burgers 
een enorme verandering kan betekenen voor de werkwijze  
van de gemeentelijke organisatie. 

Niet de decentralisaties, maar het zoeken naar een nieuwe  
en productieve verhouding tussen de gemeente en haar 
gemeenschap: dát is misschien wel de grootste opgave  
waar gemeenten nu voor staan. 
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VRAGEN & 
DILEMMA’S
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Het invullen van een eigentijdse lokale democratie  
roept de nodige vragen en dilemma’s op:
• Vanuit welke rol kan de overheid ondersteuning en richting 

geven aan een burgerinitiatief, zonder het van zijn energie te 
beroven? Hoe kan de overheid haar verantwoordelijkheden 
invullen uitgaande van de veerkracht van de gemeenschap 
en de logica van burgers?

• Kan de overheid daarbij haar natuurlijke neiging tot 
controle en risicomijding onderdrukken? Of zelfs ombuigen 
in vertrouwen en experimenteren? 

• Om te kunnen ’swingen met lokale kracht’ is een sterk 
inhoudelijk kader nodig, dat samen met burgers en (maat - 
schappelijke) organisaties wordt vormgegeven (RMO, 2013). 
Hoe kunnen de Provinciale Staten hier vorm aangeven? 
Hoe willen zij komen tot een gezamenlijke richtinggevende 
koers voor de komende vier jaar?
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INTERVIEW MIRANDE HEFFELS

Mirande Heffels staat nog net met één been in Brabant. 
In Uden welteverstaan. In maart 2015 start ze als raadsgriffier  
bij de gemeente Nijmegen. Na zes jaar neemt ze afscheid 
van de gemeenteraad en Uden zelf, waar ze de kans heeft 
gekregen om op een vernieuwende manier te werken aan  
de lokale democratie. 

Visieontwikkeling nieuwe stijl
Mirande Heffels houdt van een uitdaging. Ze is nieuwsgierig  
en leergierig. En ze reageerde dus meteen toen ze op het 
gemeentehuis de vraag ‘Wie wil meedenken met het visie-
project “Udenaar de Toekomst”?’ voorbij zag komen. Dat ze 
daar de projectleider van zou worden had ze nooit gedacht.  
Als raadsgriffier voor het college werken… kan dat wel?  
Maar de kans was té mooi om te laten schieten. Een goed 
overleg met de gemeenteraad was alles wat nodig was. 
Uiteindelijk is dit de kiem van veel veranderingen  
geweest, zegt Heffels.

Mirande Heffels had als projectleider wel wensen. Ze wilde het 
uitwerken van de visie over de toekomst van Uden organisch 
en interactief vormgeven. Ze wilde het gemeentehuis uit en in 

SAMEN WEET JE 
PER SLOT VAN REKENING MEER. 
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WE MOETEN VEEL MEER  
BESEFFEN DAT WE SAMEN  
EEN GEMEENSCHAP VORMEN.
gesprek met Udenaren. Het ging namelijk om hun toekomst, 
zegt ze. Ik wilde dat ook Udenaren mee gingen schrijven. 
Dat werd intern niet meteen met open armen ontvangen. 
Bij inspraakavonden kan iedereen zich wat voorstellen, maar 
vanaf het allereerste begin ook inwoners aan tafel… dat was 
nog een brug te ver. Meestal is dat angst voor het onbekende, 
zegt Heffels, en angst om met ‘buiten’ in gesprek te gaan en  
te veel te beloven. Ik heb die angst niet. Samen weet je per slot 
van rekening meer. En als je duidelijk bent in wat je wel en niet  
kunt bereiken binnen en buiten het gemeentehuis, dan merk  
je dat inwoners dat prima begrijpen en accepteren. 

Omarmen in plaats van vaststellen
Uiteindelijk zijn maar liefst zo’n 400 burgers actief betrokken 
geraakt bij het opstellen van de visie. We moeten veel meer 
beseffen dat we samen een gemeenschap vormen, dat we ieder 
over onze eigen interesses en kwaliteiten beschikken en dat 
over elk onderwerp dus steeds weer andere mensen graag mee 
willen denken, vindt Heffels. 

SAMEN WEET JE 
PER SLOT VAN REKENING MEER. 
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BRON: HENK HELLEGERS, BURGEMEESTER UDEN, IN G1000MAGAZINE

EENS IN DE VIER JAAR
STEMMEN IS ÉÉN DING. 
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MAAR TUSSENTIJDSE 
ONTMOETINGEN ZIJN MISSCHIEN 
NOG WEL BELANGRIJKER.
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Kenmerkend voor de overheid is dat een visie vervolgens ook 
vastgesteld moet worden. Maar moet je een visie die door 
inwoners is geschreven wel wíllen vaststellen als raad?  
Wij hebben ervoor gekozen de raad de visie te laten omarmen, 
zegt ze. En dat blijkt voldoende om er vervolgens ook echt iets 
mee te doen. Misschien werkt dat zelfs wel beter! 

Zonder uitvoeringsplan
De grootste winst is onze nieuwe manier van werken, vertelt 
Heffels. Na afloop van het visietraject in de zomer van 2012, 
zijn vijftien Udenaren naar me toegekomen met de vraag:  
‘Hoe gaan we nu verder? We willen niet in denken blijven 
hangen, we willen naar doen!’ We hadden geen uitvoeringsplan 
en al helemaal geen budget. En dat wilde ik ook niet. Het paste 
voor mijn gevoel niet bij de manier waarop de visie tot stand 
was gekomen. Maar hoe dan wel, dat wisten we eigenlijk ook 
niet. Wat we wel wisten is dat dingen beginnen te groeien 
vanuit passie. We zijn begonnen onze persoonlijke passies  
met elkaar te delen en vervolgens hebben we afgesproken  
dat we ieder één of twee andere mensen zouden vragen mee  
te doen om onze passie te verwezenlijken. Hieruit zijn binnen 
een half jaar zo’n tien grotere en kleinere initiatiefgroepen 
ontstaan, zoals de permacultuurtuin, het burenhulpsysteem 

BELANGRIJK IS DAT RUIMTE WORDT 
GEGEVEN AAN INITIATIEVEN.
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SamSam en een repaircafé. Bij sommige groepen zijn ook 
ambtenaren aangeschoven om te luisteren, te faciliteren en te 
stimuleren. Belangrijk is om als gemeente ruimte te geven aan 
initiatieven, dat er plekken zijn waar geëxperimenteerd mag 
worden, zegt Heffels. Ik vind het fascinerend om te zien hoeveel 
energie in Uden aanwezig is en hoe die is vrijgekomen. Een 
uitvoeringsplan is er nooit gekomen, de initiatiefgroepen 
hebben zich verenigd in een coöperatie: ‘Udenaar de Toekomst’. 
Dát is ons uitvoeringsplan. 

Burgerkracht
Begin 2014 liep Mirande Heffels Harm van Dijk, initiatiefnemer 
van G10001 in Amersfoort, tegen het lijf. Zo ontstond het idee 
voor een conferentie waarbij de gemeenteraad in gesprek  
ging met inwoners van Uden, als onderdeel van het inwerk-
programma voor de raadsleden. De centrale vraag die 
raadsleden en inwoners samen hebben beantwoord, was:  
‘Wat is een effectieve gemeenteraad?’ Die bijeenkomst is echt 
een succes geworden, vertelt ze. Daar kwam zo veel energie 
vrij. De raad heeft daarna de opgedane ideeën uitgewerkt  
tot vijf initiatieven, waaronder het organiseren van een G1000  
in Uden. Omarmd door de gemeenteraad maar opgepakt én 
uitgevoerd door de inwoners. En dan is het heel hard werken 

1 De G1000 is een openbare overlegvergadering tussen burgers over politieke thema’s.  
 De opzet is afkomstig uit België en ontstaan na de langdurige politieke impasse  
 na de federale verkiezingen van 2010.
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om het voor elkaar te krijgen. Veel koffie drinken en mensen 
vragen om mee te doen. Want alles gaat op basis van 
vrijwilligheid. Maar als je mensen persoonlijk vraagt, doen  
ze bijna altijd mee, is Heffels ervaring. De G1000 Uden is er  
dan ook gekomen: op 4 oktober 2014 kwamen meer dan  
400 Udenaren samen. De kracht van zo’n dag is dat iedereen 
echt in gesprek gaat met elkaar. 

Koffiedrinken
Tijdens die G1000 zijn rond de tien beste ideeën redelijk grote 
initiatiefgroepen ontstaan. Nadeel hiervan is dat grote groepen 
snel verzanden in wat ik noem ‘gepolder en compromis-
vorming’, zegt Heffels. Heel klein beginnen, een paar mensen 
per groep, multidisciplinair van karakter, is in mijn optiek het 
meest effectief. Ik denk dan ook helemaal niet meer groot. 
Dingen groeien vanuit de kern, vanuit de mens zelf, vanuit het 
individu. Ik geloof ook echt in koffiedrinken, zegt ze met een 
lach. Als ik met één iemand koffiedrink en een vertrouwens-
band opbouw, bereik ik op die manier niet alleen de persoon 
die tegenover mij zit, maar ook de mensen die nauw aan  
hem of haar zijn verbonden. Zo komen altijd vanzelf de juiste 
mensen op je pad. Je hebt in je eentje veel meer invloed  
en kracht dan we vaak denken. 

Voor meer informatie over ‘Udenaar de Toekomst’ en de  
G1000 Uden, zie: www.hierhoudenwevan.nl/udenaar-de-toekomst  
en www.g1000uden.nl



BRON: HENK HELLEGERS, BURGEMEESTER UDEN, IN G1000MAGAZINE

Colofon
Uitgave BrabantKennis, februari 2015, info@brabantkennis.nl, www.brabantkennis.nl, @brabantkennis Tekst Joks Janssen (thema) 
en Heidi Buijtels (interview) Eindredactie Heidi Buijtels Tekstredactie Silvia de Caluwé Ontwerp Total Public  
Fotografie Willeke Machiels, Marc Bolsius, GLOW Eindhoven 2014 (Claus Langer), Inge Smolders, Frank Vonk en Ad van de Graaf 
Druk Kampert Nauta

BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.

EEN GEZONDE, KRACHTIGE
SAMENLEVING MAKEN WE ALS
INWONERS IMMERS SAMEN. 





GOED BOEREN.

KIEMEN VAN HET NIEUWSTE BRABANT
#6



Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden over  
Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan met 
betrokken Brabanders. Achter kartonnen dozen vertelden zij 
improviserend en inspirerend over hun versie van het nieuwste 
Brabant. In deze reeks trendboekjes staan tien betrokken 
Brabanders centraal die met hun verhaal staan voor een  
bredere trend of ontwikkeling. Dit nummer staat in het teken  
van een andere manier van boeren. De boer-ondernemer  
van nu heeft een behoorlijke ambitie en kiest voor de toekomst:  
voor verduurzaming, meer oog voor dierenwelzijn, milieu  
en eerlijke handel. Rob Denissen vertelt over zijn bijzondere 
zoektocht naar een duurzame manier om het boerenbedrijf  
van zijn vader voort te kunnen zetten.

Joks Janssen, directeur BrabantKennis
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Van oudsher hebben we in Brabant een breed palet aan  
land- en tuinbouwactiviteiten: van akkerbouw tot bosbouw  
en van (glas)tuinbouw tot veeteelt. De Brabantse agrarische 
opleidingen, systemen en processen zijn van wereldklasse  
en een uniek en belangrijk exportproduct. Niet voor niets stelt  
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het in  
haar rapport Naar een lerende economie (2013): Noord-Brabant 
springt er in internationaal perspectief op het gebied van voeding 
zelfs nog meer uit dan op het gebied van hightech. Als het gaat 
om export en buitenlandse investeringen, is de Brabantse 
voedingsmiddelenindustrie zelfs een van de sterkste van Europa. 
Toch lijkt het alsof de sector vaker negatief dan positief in het 
nieuws komt. Vooral de intensieve veehouderij zorgt voor 
spanningen.

Voedsel voor iedereen
De steeds efficiënter wordende voedselproductie heeft vanaf  
de jaren vijftig haar vruchten afgeworpen. Ze zorgde voor 

voldoende en kwalitatief hoogwaardig voedsel in Nederland  
en daarbuiten, en meer kinderen uit het boerengezin kwamen 
beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De intensivering van het 
boerenbedrijf ging hand in hand met de opkomst van de industrie 
en de verstedelijking van Brabant. Lange tijd hield ‘goed  
boeren’ industrialisatie en schaalvergroting in. Dat leverde 
steeds grotere bedrijven en meer en meer milieuoverlast op.  
De samenleving verzet zich al meer dan 30 jaar tegen dat 
industrieel boeren. Maar paradoxaal genoeg zien we dat niet 
terug in het koopgedrag. Consumenten willen betrouwbaar 
maar goedkoop voedsel. En daarmee wordt, indirect, die groot  - 
schalige voedselproductie maatschappelijk ‘goed’gekeurd. 

Een andere voedselcultuur
De laatste jaren zien we in Nederland – en ook in Brabant – 
steeds meer initiatieven rondom voedsel. Meestal kleinschalig, 
maar ook groter. De focus? Duurzaamheid, gezondheid, regionale 
verbindingen en eerlijke handel. Die initiatieven beïnvloeden 
onze eetcultuur en maken meer mensen bewust van voedsel 
en het proces dat daarbij hoort. De tijd lijkt er rijp voor, burgers 
staan ervoor open. En belangrijker nog: die burger laat als 
kritische consument zijn stem steeds luider horen. 

IN HET NIEUWSTE BRABANT 
GAAN DUURZAAMHEID 
EN VOEDSELPRODUCTIE 
HAND IN HAND. 

LANGE TIJD BETEKENDE ‘GOED BOEREN’ 
INDUSTRIALISATIE EN SCHAALVERGROTING
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Een andere voedselcultuur

VERANDERINGEN SCHEPPEN
RUIMTE EN MOGELIJKHEDEN 
VOOR JONGE BOEREN.

Onze veranderende opvattingen over voedsel scheppen 
ruimte en mogelijkheden voor jonge boeren om het anders 
te doen. Ze hebben ambitie en willen nieuwe wegen inslaan. 
Duurzaamheid betaalbaar maken. En zo de agrarische 
sector van binnenuit vernieuwen. In Brabant staan onder-
nemers op die kringlopen willen sluiten, de waarde van  
hun product willen vergroten of op zoek gaan naar nieuwe 
afzetkanalen. Ze zoeken naar beweging en vernieuwing  
in de sector. Neem ondernemer Kees Aarts, die met zijn 
bedrijf Protix op organische reststromen, zoals mest,  
op grote schaal insecten kweekt. Om daaruit eiwitten  
en vetten terug te winnen en te verwerken in veevoer, 
waardoor minder voer geïmporteerd hoeft te worden  
uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. 
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65.000
Boeren en
tuinders

6.500
Levensmiddelen-

fabrikanten 1.500
Leveranciers

5
Inkoop-

kantoren

25
Supermarkt-

formules

4.400
Supermarkten

7 MILJOEN
Huishoudens

16,7 MILJOEN
Consumenten

INVLOED IN DE KETEN

BRON: PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING (DEN HAAG, 2013)

Of het initiatief van Sietske Klooster, die een nieuwe  
melk cultuur wil scheppen. Met haar Melksalon bezoekt  
ze festivals en laat ze mensen melk proeven. Om de kijk  
op melk – ‘één pot nat’ – te veranderen en het te zien als  
een bijzonder product, vergelijkbaar met wijn. 

Nieuwe ketens
Deze initiatieven van een nieuwe generatie bevlogen  
boeren en agrofoodondernemers zijn belangrijk: voor de 
verduurzaming van de productie én consumptie van voedsel. 

Die bottom-up-ontwikkeling prikkelt de sector tot verandering. 
De overheid kan daarbij een handje helpen. De starre keten-
organisatie in de agrofoodsector maakt het namelijk  
behoorlijk lastig om te veranderen. Wil je de omslag van prijs 
naar kwaliteit maken en toch een redelijk inkomen verdienen, 
dan heb je andere verdienmodellen en nieuwe afzetkanalen 
nodig. Dat vraagt om nieuwe vormen van organisatie. Zodat 
alternatieve manieren om voedsel te produceren de ruimte 
krijgen en ‘goed’ boeren een haalbare kaart wordt.

INVLOED IN DE KETEN
De sterke concentratie in de voedselketen geeft 
inkoopkantoren van supermarkten veel macht.
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De landbouw en veehouderij horen bij ons beeld van 
Brabant. De nieuwe generatie boeren is ambitieus en wil 
vernieuwen en verduurzamen. Dat kunnen ze niet zonder 
een meebewegende overheid.
• Vaak zitten boeren die anders willen produceren ‘klem’  

in de keten. Welke mogelijkheden heeft de overheid om 
succesvolle innovaties in niches van de agrofoodketen  
op te schalen, zodat systeemverandering kan worden 
gerealiseerd? Hoe kan de provincie game changers 
in de agrofood ondersteunen?

• Is er een gemeenschappelijk verhaal denkbaar dat het 
voor gevestigde partijen mogelijk maakt om hun eigen 
belang anders te definiëren?

• Anders boeren hangt samen met een andere eetcultuur. 
Gezond en lekker voedsel is daarnaast een essentieel 
onderdeel in de strijd tegen bijvoorbeeld overgewicht. 
Wat is de voedselvisie en -agenda van de provincie?

VRAGEN & 
DILEMMA’S
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WE KUNNEN ALS BOEREN 
WEL DEGELIJK INVLOED 
HEBBEN OP DE PRIJS.

INTERVIEW ROB DENISSEN

Rob Denissen, op Twitter beter bekend als @KoeienRob,  
woont samen met zijn vrouw Lonneke en hun drie kleine 
kinderen in Heukelom, een Brabants gehucht dicht bij 
Oisterwijk. Hij is boer en wil graag de boerderij van zijn vader 
voortzetten. Hij zoekt daarbij buiten de gebaande paden.  
Rob Denissen gelooft niet in schaalvergroting als de enige 
manier om te kunnen voortbestaan. 

Zijn uitgangspunt is een redelijk inkomen creëren. Onder de 
huidige omstandigheden valt dat niet mee, de marges zijn 
smal. Lange tijd heb ook ik gedacht dat kostenbesparing door 
middel van schaalvergroting de enige weg voorwaarts was,  
zegt Denissen. Nu zeg ik: dat is maar één kant van de medaille. 
We kunnen als boeren wel degelijk invloed hebben op de prijs 
van onze producten. Maar daarvoor moeten we wel buiten de 
bestaande keten om. Óf door anders te produceren, óf door  
een andere afzetmarkt te zoeken. 

Boeren is een langzame manier van ondernemen. De melk-
productie verhogen duurt al gauw 2 tot 3 jaar. Even de productie 
aanpassen bij een wegvallende vraag is er niet bij. Ik kan een 

koe niet in één keer droog zetten. Veranderingen kosten tijd  
en vragen vaak grote investeringen. En door de economische 
crisis zijn banken erg terughoudend geworden. Boeren zijn 
vermogend – dat staat buiten kijf, zegt Denissen. Maar dat 
vermogen zit vast in die boerderij. Wat we missen is geld om  
te investeren, te vernieuwen. 

Opensource boeren
Rob Denissen is op zoek naar ideeën. Ideeën die verder gaan 
dan de optimalisatie van de productie door schaalvergroting  
en technologische ontwikkeling. Want, zegt hij, de nood-
zakelijke verandering van de agrarische sector gaat echt  
niet uit de sector zelf komen. Ik zoek naar crossovers, naar 
vernieuwing. Hij werkt daarbij graag samen met anderen. 
Positief is hij over Agri Meets Design (2013), waar het initiatief 
voor een ‘opensourceboerderij’ is ontstaan. 

DAARVOOR MOETEN WE WEL 
BUITEN DE BESTAANDE KETEN OM. 
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HET ZAL EN HET MOET.

BRON: MAARTEN HAIJER IN HET NIEUWSTE BRABANT

DAT WE IN DE VEEHOUDERIJ
VOOR EEN OMSLAG STAAN,
IS HELDER. 
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Samen met Ruigwerk (www.ruigwerk.com) werkt hij aan  
een FARM:LAB op zijn boerderij. Een laagdrempelig platform 
voor innovatie van het boerenbedrijf, gewoon ‘in de schuur’.  
Op die manier wil hij met zijn opensourceboerderij een bijdrage 
leveren aan een circulaire economie. Mede geinspireerd door 
de fablabs die her en der in de steden verrijzen. Ik wil de 
boerderij weer dicht bij de leefwereld van mensen brengen.  
En openstellen voor mensen om nieuwe producten te 
ontwikkelen. Op de boerderij is melk, vlees, ruimte en mest  
die je kunt gebruiken. Alles is mogelijk: gas opwekken uit mest 
of een nieuw zuivelproduct ontwikkelen. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, zegt Denissen. Dit staat nog in de kinderschoenen, 
maar we gaan binnenkort al open. Wie weet wat hier verder 
nog uit voortkomt.

De agrofoodketen zoals we die nu kennen, van boerderij tot 
supermarkt, is extreem gespecialiseerd. Daardoor kan er  
een grote hoeveelheid voedsel van goede kwaliteit tegen een 
betaalbare prijs geproduceerd worden. Een enorm efficiënte 
machine, zegt hij. Het nadeel hiervan is dat ik als boer niet 
meer weet hoe ik mijn eigen melk moet verzuivelen. Hoe ik  
van mijn product een waardevoller product kan maken door  

er bijvoorbeeld kaas, karnemelk of yoghurt van te maken.  
Een mooi voorbeeld van het zelf waardevoller maken van je 
product is de omschakeling die Ben Bruurs nu maakt, zegt 
Denissen. Bruurs is in Baarschot begonnen met weidegang-
varkens (www.elshorstpuur.nl), naast zijn industriële varkens-
houderij. In 2011 heeft hij de eerste biggen naar buiten gestuurd 
en het vlees dat deze varkens geven verkoopt hij rechtstreeks 
aan de consument. Hij heeft hierdoor én schaal verkleining  
én een goed inkomen kunnen realiseren. Daaraan zie je dat  
de samenleving verandert. Mensen zijn er langzamerhand  
rijp voor en hebben behoefte aan duurzaamheid.

Gesloten kringlopen
De bestaande agrofoodketen is enorm grootschalig en efficiënt. 
Gelukkig is er binnen de keten steeds meer oog voor dieren-
welzijn, milieu en duurzaamheid. Maar wij, als Brabant, zijn  
te klein en te dichtbevolkt om het wereldvoedselprobleem  
op te lossen, zegt Rob Denissen. Dat mag dan ook geen 
recht vaardiging zijn voor de manier waarop we op dit moment 
produceren. We hebben wereldwijd al te maken met een  
scheve verdeling van waardevolle mineralen, zegt hij.  

BOEREN MOETEN WEER ZELF HUN PRODUCT
WAARDEVOLLER MAKEN.  

ZO KUN JE SCHAALVERKLEINING 
ÉN EEN GOED INKOMEN REALISEREN.
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Ons ‘mestprobleem’ is voor andere delen in de wereld  
‘een gebrek aan noodzakelijke voedingsstoffen’. Ik geloof  
dan ook meer in gesloten kringlopen. Niet vooral ‘boeren  
voor export’. Of ‘voeren uit import’. Ik wil boeren in en met  
mijn directe omgeving. We zijn veel te ver van de consument, 
onze afnemers, komen te staan, zegt hij. We kennen elkaar  
niet meer. Er is te veel ruis op de lijn. Wij weten daardoor niet 
meer waar onze afnemers waarde aan hechten. En burgers 
weten niet meer hoe het werkt op een boerderij, hoe melk of 
vlees gemaakt wordt. Ik zou graag zien dat we weer met elkaar 
voor ons voedsel gaan zorgen.

De toekomst
Wat de toekomst gaat brengen weet ik niet, zegt Rob Denissen. 
Ik richt me nu samen met mijn compagnons op het FARM:LAB. 
Met Pasen (2015) wordt onze (rauwe) melktap geopend als ook 
het wandelpad dat langs de weilanden van de boerderij loopt. 
Ook een website is in de maak. Ik hoop op deze plek aan de 
rand van Oisterwijk en midden in de samenleving een blijvend 
mooi bestaan voor mij en mijn gezin te realiseren. 

Mocht je meer willen weten over Rob, het FARM:LAB en  
zijn boerderij, dan kun je Rob volgen op Twitter: @KoeienRob,  
of via www.boerderijuitje.nl en www.klasseboeren.nl. 

Colofon
Uitgave BrabantKennis, februari 2015, info@brabantkennis.nl, www.brabantkennis.nl, @brabantkennis Tekst Heidi Buijtels 
Eindredactie Heidi Buijtels Tekstredactie Silvia de Caluwé Ontwerp Total Public Fotografie Willeke Machiels, Marc Bolsius, 
Hollandsche Hoogte, GLOW Eindhoven 2011 (Kristel Hendriks) Druk Kampert Nauta

BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.

HET IS TIJD OM 
VAN DIALOOG OVER 
TE GAAN NAAR ACTIE. 

BRON: GEDEPUTEERDE YVES DE BOER





MEER RUIMTE 
CREËERT  
RUIMTE.
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Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden over 
Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan met 
betrokken Brabanders. Achter kartonnen dozen vertelden zij 
improviserend en inspirerend over hun versie van het nieuwste 
Brabant. In deze reeks trendboekjes staan tien betrokken 
Brabanders centraal die met hun verhaal een bredere trend of 
ontwikkeling in beeld brengen. In dit nummer wordt aandacht 
geschonken aan vrijkomend erfgoed, de kansen die leegstand 
biedt en de meerwaarde van herbestemming. Jeroen van de Ven, 
betrokken bij de herbestemming van De Gruyter Fabriek, 
vertelt over welke afwegingen een rol zouden moeten spelen 
bij herbestemming.

Joks Janssen, directeur BrabantKennis
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De psalmen en gebeden galmen er nog na en wie goed oplet  
kan de koekjes en de smeerolie nog ruiken. Noord-Brabant  
staat vol met gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben 
verloren en wachten op een nieuwe bestemming. In onze 
provincie zetten vele vrijwilligers en organisaties zich in voor het 
behoud van erfgoed. De komende jaren zal het aantal gebouwen 
dat zijn functie verliest toenemen. Naast kerken ook fabrieken, 
postkantoren, boerderijen, enzovoorts. Welke kansen biedt 
leegstand en wat is de meerwaarde van herbestemming?

Transformeren is het nieuwe bouwen
Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat we in Nederland 
niet zo moeilijk deden over sloop. Zeker industriële panden 
werden vaak de moeite van het bewaren niet waard gevonden. 
Wanneer een gebouw zijn oorspronkelijke functie verloor, 
betekende dat opruimen zodat er ruimte ontstond voor  
nieuwe gebouwen. Tegenwoordig zijn we voorzichtiger met  
de sloopkogel. In een tijd waarin duurzaamheid de norm is, 
wordt een leegstaande fabriek een kans in plaats van een 
obstakel dat vooruitgang in de weg zit. Nu nieuw ontwikkelen 

en verkopen als verdienmodel onder druk staat, wordt 
herbestemming meer regel dan uitzondering. CHV in Veghel,  
De Gruyter Fabriek in ’s-Hertogenbosch en de Helmondse 
Cacaofabriek: ze hebben allemaal een nieuwe bestemming 
gekregen. Transformeren is het nieuwe bouwen. 

Bewaren heeft voordelen en biedt kansen. Kerken, scholen, 
boerderijen en fabrieken behoren tot ons erfgoed. Ze zijn 
ijkpunten voor onze regionale identiteit. Hoewel herinneringen 
in hoofden zitten, kleven ze ook aan stenen. Fysieke verwijzingen 
naar het verleden zijn onontbeerlijk om het verleden levend  
te houden. Gebouwen hebben een samen-bindende functie: 
een gezamenlijk verleden verbindt mensen. 

Het steeds grotere aanbod van leegstand dwingt echter ook tot 
kiezen. Wat bewaar je? Want wat voor de één waardevol is, kan 
voor de ander waardeloos zijn. Dat maakt kiezen ingewikkeld. 
Want hoe weten we zeker dat iets wat we nu weggooien over 
veertig jaar niet als ‘zonde’ wordt gezien? Onze huidige keuzes 
zeggen iets over onze tijd. Ze laten zien wat wij [nu] belangrijk 
vinden. We kunnen checklisten maken en zoveel mogelijk 
vinkjes zetten, maar uiteindelijk heeft zo’n lijstje geen 
eeuwigheids waarde. Die onzekerheid is de enige constante  
in ons denken over erfgoed. 

HET NIEUWSTE BRABANT
IS EEN BRABANT MET EEN
HERBESTEMMING.

WAT VOOR DE ÉÉN WAARDEVOL IS, 
KAN VOOR DE ANDER WAARDELOOS ZIJN.
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Weg met de stolp

HERBESTEMMING IS INTERESSANT
DOOR HET HUWELIJK DAT ONTSTAAT
TUSSEN DE OUDE EN DE NIEUWE
FUNCTIE.

Het mooie is dat juist die onzekerheid kansen biedt. Want 
ook nieuwe functies zijn niet in beton gegoten. Door onze 
herinneringen aan gebouwen niet onder een stolp te zetten, 
maar ermee aan de slag te gaan, gaat erfgoed leven.  
De stenen, kozijnen en draagbalken van leegstaande panden 
zijn de schetsen van het nieuwste Brabant. Die schetsen 
kunnen door herbestemming ingekleurd worden en van  
vorm veranderen. Wie de stolp van het verleden verwijdert, 
laat het heden toe. Een fabriek wordt dan een restaurant, 
een school een atelier voor kunstenaars en een kerk  
bij voorbeeld een supermarkt. Soms liggen de oorspronkelijke 
en nieuwe functie dicht bij elkaar. Soms zijn ze ook veel  
verder van elkaar verwijderd. Dat is precies de kracht van  
herbestemming. Het huwelijk dat ontstaat tussen de oude  
en de nieuwe functie, tussen de omgeving en het pand, 
maakt een herbestemming interessant. 
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Bijkomend voordeel: over een paar jaar is een echtscheiding 
geen enkel probleem. Zo blijft er ruimte voor innovatie,  
voor nieuwe inzichten en voor veranderende inzichten.  
Want, nogmaals, wat we nu belangrijk vinden, kan over  
tien jaar helemaal anders zijn. Mooi, toch?

Meerwaarde
Een huwelijk tussen oud en nieuw heeft zowel waarde als 
meerwaarde. Waarde omdat cultureel erfgoed mogelijkheden 
biedt voor toerisme en culturele activiteiten. En meerwaarde 
omdat erfgoed de vast goedwaarde in de omgeving verhoogt  
en bijdraagt aan de tevredenheid van burgers over hun 
leef omgeving. Vaak stimuleert een succesvolle herbestemming 
ook andere activiteiten. Die kunnen economisch zijn, maar  
net zo vaak hebben ze een sociaal aspect. De buurt is trots op 
een nieuwe culturele hotspot of een ondernemerscollectief. 
Een herbestemming dient vaak als katalysator voor een reeks 
nieuwe, innovatieve activiteiten. Een buurt knapt er van op. 
We weten dus dat bewaren zinvol is, we weten alleen niet altijd 
wat en hoe te bewaren. Dat is een spagaat die volop kansen 
biedt. De impuls om leegstand en herbestemming te reguleren  
is sterk. En een duurzame stedelijke ontwikkeling kan ook niet 
zonder gedegen beleid. Maar juist bij herbestemming is het 

zaak de boel niet dicht te timmeren. Experimenteer ruimte is 
nodig. Herbestemmen is een nieuwe praktijk die vraagt om 
andere strategieën. Zeker nu traditionele partijen, zoals 
overheden, projectontwikkelaars en corporaties, zich als gevolg 
van de vastgoedrecessie terugtrekken uit gebiedsontwikkeling. 

Behoefte van de burger
Het spel verandert van karakter: minder grootschalig gepland 
en meer organisch van onderop. Een overheid kan zich laten 
sturen door ondernemende burgers. Op talloze plekken zetten 
vrijwilligers zich in om een oud gebouw te bewaren. Vaak 
bedenken zij zelf al een nieuwe functie. Zo wordt een leeg-
staande boerderij een kinderopvang en buurthuis, omdat de 
wijk daar behoefte aan heeft. De overheid hoeft daarin geen 
keuze te maken. De inzet van omwonenden rechtvaardigt nu  
al een keuze om iets te behouden. Erfgoed is iets van ons 
allemaal en dat betekent dat we niet alles hoeven te reguleren. 
Betrokkenheid van burgers laat zien wat we belangrijk vinden.

 

Functies zijn tijdelijk geworden. Ze zijn veranderlijk. Het is 
noodzaak om van die tijdelijkheid een blijvende waarde te  
maken om betrokkenheid, ondernemings zin en communities te 
behouden. Ook als ze moeten verhuizen naar een ander pand.

ERFGOED IS IETS 
VAN ONS ALLEMAAL.

EEN OVERHEID KAN ZICH LATEN STUREN
DOOR ONDERNEMENDE BURGERS.
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• Hoe kan en wil de provincie burgerinitiatieven op het 
gebied van herbestemming de ruimte geven en 
tegelijkertijd samen met hen optrekken? 

• Het economisch rendement van herbestemming is niet 
altijd duidelijk. Voorzichtig ontstaan rekenmodellen,  
maar onfeilbaar zijn die niet. Hoe kunnen we partijen 
meenemen en mee laten investeren in herbestemming 
zonder dat de meerwaarde in cijfers is uit te drukken? 

• Er is op dit moment meer aanbod dan vraag en ergens 
moet dat verschil worden weggewerkt. Moeten we 
daarom naast een agenda voor de opwaardering en 
herontwikkeling van kansrijk erfgoed niet ook gaan 
werken aan een agenda voor de geleidelijke afstoting  
en sloop van kansarm vastgoed? 

VRAGEN & 
DILEMMA’S
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HERBESTEMMEN 
IS NOODZAAK 
VOOR BEHOUD

930 ha
Uitgeefbaar bedrijventerrein

15%
Leegstaande kantoren

11%
Leegstaande winkelruimte

50.000 m2

Vrijkomende Rijkskantoren

250
Vrijkomende kerken

Onbekend
Vrijkomende zorgcomplexen

45.828
Leegstaande woningen

4.300
Vrijkomende boerderijen

BRON: ALTERRA (2014), CBS (2013), DENKKRACHT UTRECHT (2014), 
PROVINCIE NOORD-BRABANT (2014), RLI (2014)

INTERVIEW

De gebruiker centraal 
Jeroen van de Ven is architect en stedenbouwkundige.  
Vanaf 2000 is hij directeur van Tarra architectuur & stedenbouw. 
Van de Ven heeft de herontwikkeling van De Gruyter Fabriek in 
’s-Hertogenbosch mede vormgegeven. Daarnaast is hij vak- 
coördinator architectuur in opdracht van Rijksbouwmeester en 
begeleidt hij afgestudeerden bij de eerste stappen in de praktijk.

Toen ik afstudeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven 
stapte ik met een tas vol maquettes en mijn afstudeerscriptie 
naar mijn eerste werkgever. Die tas is nooit open geweest;  
we hebben het alleen over mijn scriptie gehad. Die ging over  
Sir Edwin Lutyens, een architect die op een bijzondere manier 
met zijn opdrachtgevers omgaat. Hij kan de wensen van  
de opdrachtgever omzetten naar een technisch verhaal.  
Zo ontstaat een ontwerp dat heel dicht bij de voorkeuren van  
de opdrachtgever ligt.

LEEGSTAND IN BRABANT
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BRON: FRANK STROLENBERG, PROGRAMMAMANAGER 
RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 

HERBESTEMMEN IS NIET ALLEEN
EEN TECHNISCHE DISCIPLINE, MAAR
VOORAL EEN MAATSCHAPPELIJKE
EN CULTURELE OPGAVE:

MET EEN NIEUWE FUNCTIE VOOR 
EEN OUD GEBOUW HET VERLEDEN 
TASTBAAR EN LEVEND TE HOUDEN.
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Op die manier werken we bij Tarra nog steeds. We schenken  
niet alleen aandacht aan de esthetiek van onze ontwerpen.  
Ik vind het belangrijker om goed te luisteren naar de 
opdrachtgever. Als architect moet je alles weten over de 
wensen van de toekomstige gebruiker. Dat klinkt logisch,  
maar lang zijn die wensen vergeten. De gebruiker werd slechts 
een onderdeel van het pakket van eisen. Voor mij staat hij  
juist centraal.

De Gruyter Fabriek
Bij de herbestemming van De Gruyter Fabriek in 
’s-Hertogenbosch hadden we te maken met een willekeur aan 
creatieve gebruikers met uiteenlopende wensen. Flexibiliteit 
bleek de oplossing. De investeerder transformeerde de fabriek 
tot een degelijk gebouw, zonder dat de afzonderlijke kamers 
helemaal af waren. Het nodige werd gedaan, de rest vulden de 
gebruikers wel in. Zo is er een heel interessant en gevarieerd 
programma ontstaan in de voormalige fabriek.

Deze manier van werken is makkelijk uit te voeren als de 
herbestemming een werkfunctie betreft. Wil je van een oude 
fabriek of voormalig kantoor woningen maken, dan heb je als 

architect met veel meer regels te maken. In Oosterhout hebben 
we Schriek’s Koekfabriek omgevormd tot een wooncomplex. 
Dat betekent wel dat we de gevel aan hebben moeten passen. 
Vroeger was dit not done. Nu is het bespreekbaar, omdat 
herbestemmen wordt gezien als een noodzaak voor behoud.

Flexibel wonen
De volgende stap is dat we die flexibiliteit zoals in De Gruyter 
Fabriek gaan toepassen in herbestemmingsprojecten met een 
toekomstige woonfunctie. Daar is lef voor nodig. Er moet geld 
worden gestoken in de omgeving om er voor te zorgen dat 
mensen er ook daadwerkelijk willen wonen. Woningcorporatie 
Trudo in Eindhoven heeft het aangedurfd. Op Strijp-S hebben 
ze in oude fabrieken muren gezet en een ontsluiting gemaakt. 
Daarna kwamen de trolleys met complete keukens en 
badkamers binnengereden. De rest mochten de bewoners  
zelf doen. De schilfers hingen letterlijk nog aan het plafond.

Deze projecten tonen één voor één aan dat de plek waar 
het gebouw staat, cruciaal is voor het succes van de 
herbestemming. Een goed gebouw op de verkeerde plek  
of een verkeerd gebouw op de goede plek, dat maakt nogal  
een verschil. Waarde verschilt sterk per locatie. Een goede plek 

HERBESTEMMINGSPROJECTEN MET 
EEN TOEKOMSTIGE WOONFUNCTIE.  

DAAR IS LEF VOOR NODIG.
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BRON: JEROEN VAN DE VEN, TARRA

Mensen moeten er willen werken of wonen. Een gebouw kan 
bouwtechnisch een perfect gebouw voor herontwikkeling zijn, 
maar als de locatie niet interessant is dan mislukt het 
ongetwijfeld. Architecten moeten dus ook opgeleid worden om te 
leren slopen. Dat is op dit moment te weinig aan de orde.

Verbindende rol van provincie
De rol van de provincie bij herbestemming is in positieve zin 
veranderd. Vroeger zag je dat ze een beleidsmatige aanpak had 
om dingen van bovenaf te verdelen en te organiseren. Nu zie je 
dat veel initiatieven tevoorschijn komen als een soort pop-up 
van onderaf. De rol is dus omgedraaid: de Provincie ondersteunt 
projecten in de kiem door haar kennis te delen en mensen  
met elkaar in contact te brengen. Daarnaast durft ze risico’s  
te nemen. In Noord-Brabant worden projecten die niet direct 
winst maken, maar sociaal-economisch wel erg belangrijk zijn, 
gesteund. Daar wordt in heel Nederland jaloers naar gekeken. 

Jeroen van de Ven is directeur van Tarra architectuur en 
stedenbouw te ’s-Hertogenbosch. Tarra heeft een integrale 
‘herbestemmingsscan’ ontwikkeld voor gebouweigenaren die leidt 
tot nieuwe, creatieve mogelijkheden voor behoud en benutting. 
Voor meer informatie www.tarra.nl

Colofon
Uitgave BrabantKennis, februari 2015, info@brabantkennis.nl, www.brabantkennis.nl, @brabantkennis Tekst Mijke Pol,  
Rob van Oijen Eindredactie Heidi Buijtels Ontwerp Total Public Fotografie Willeke Machiels, Marc Bolsius, 
Erik van den Burgt, Melchert Meijer van Schlochtern, GLOW Eindhoven 2013 (Claus Langer) Druk Kampert Nauta.

BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.

HERBESTEMMEN IS 
HET DANKBAAR GEBRUIK
MAKEN VAN HET VERHAAL 
VAN HET GEBOUW. 




	Kiem 1 Metropoolregio in ontwikkeling.pdf
	Kiem 2 Binden in de buurt.pdf
	Kiem 3 Wij maken het.pdf
	Kiem 4 Voorbij de triple helix.pdf
	Kiem 5 De gemeente is de gemeenschap.pdf
	Kiem 6 Goed boeren.pdf
	Kiem 7 Meer ruimte creëert ruimte.pdf

