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Geachte leden van Provinciale Staten,
Via deze weg informeren wij u graag kort en kernachtig over de werkwijze en
het (lopende) programma van BrabantKennis. Dit ter voorbereiding op het
gesprek dat u met ons en BrabantAdvies wil voeren op vrijdagochtend 17
februari aanstaande.
BrabantKennis verkent op eigen wijze de toekomst van Brabant: onafhankelijk,
nieuwsgierig en vernieuwend in vorm. We prikkelen tot nadenken en houden
Brabant scherp. Wij observeren, confronteren en inspireren, en dat doen we
door trends te spotten, toekomstbeelden te schetsen en nieuwe
perspectieven te bieden.
De publicaties en evenementen van BrabantKennis worden voorbereid en
opgesteld door een klein, zelfsturend team, dat gehuisvest is in de Tilburgse
Spoorzone. Samen met allerlei partijen in de regio werken zij aan de realisatie
van trend- en toekomstverkenningen. De partners wisselen per verkenning. De
keuze van de onderwerpen komt tot stand in een gesprek met provincie,
gemeenten, kennisinstellingen en andere instanties. De verantwoordelijkheid
voor de uiteindelijke keuze van de onderwerpen van BrabantKennis ligt bij een
onafhankelijke Ontwikkelraad. De (zes) leden van de Ontwikkelraad zijn
onafhankelijke frisdenkers uit het Brabantse bedrijfsleven, kennisinstellingen
en de (lokale) overheid. Met hun kennis en expertise houden ze BrabantKennis
scherp op trends en ontwikkelingen en de producten die we publiceren en de
activiteiten die we organiseren.
BrabantKennis

BrabantKennis maakt bij de totstandkoming en presentatie van de resultaten
van haar verkenningen, gebruik van nieuwe, multimediale en interactieve
werkwijzen, waarbij naast cijfers en grafieken ook de vorm een belangrijke rol
krijgt. Dus niet (alleen) statische en traditionele rapporten, maar een sterke
nadruk op verbeelding in de vorm van infographics, simulatiespellen,
hackathons, filmpjes, expedities, etc. Dit om zoveel mogelijk Brabanders te
interesseren voor de resultaten en deel te laten nemen aan het gesprek over
de toekomst van onze provincie. Meer weten over wie we zijn en wat we
doen? Bekijk dan deze korte introductievideo: https://vimeo.com/191813504
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Om u een indruk te geven van de diversiteit aan publicaties en evenementen
van BrabantKennis treft u hieronder een kleine greep uit de in 2016
uitgevoerde en opgeleverde toekomstverkenningen aan:
•

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

•

The Next Mobility Hack
http://nextmobilityhack.nl/
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2016 brachten we in Eindhoven
meer dan 60 professionals en studenten samen voor een eerste grote
mobiliteitshackathon in Brabant. Met een open mind en een gezonde
dosis nieuwsgierigheid gingen de teams op zoek naar creatieve en
intelligente oplossingen voor vervoer in Brabant. Daarnaast gingen
ruim 50 beleidsmakers uit Brabant met elkaar het gesprek aan over de
kansen die open data biedt.

•

Vooruitdenkerslezing ‘Ongelijk maar fair’
http://brabantkennis.nl/marc-vos-ongelijk-fair/
De derde Vooruitdenkerslezing van BrabantKennis stond in het teken
van één van de meest prangende kwesties van onze tijd: de sociaalculturele tweedeling van de samenleving. Het ongenoegen daarover
voedt wereldwijd het maatschappelijke en politieke debat. De Vlaamse
opiniemaker en hoogleraar Marc de Vos (UGent) roeit tegen de
stroom in en biedt een positief wereldbeeld van kansen, mensen,
diversiteit en merite. De lezing is onderdeel van de bredere verkenning
‘Mind the Gap!’ naar scheidslijnen in Brabant.

•

Longread ‘Energie in zicht?’
http://brabantkennis.nl/energie-in-zicht/
Realisatie van de provinciale ambitie op het gebied van schone energie
heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van de provincie. Hoe ziet
het post-fossiele landschap er uit? Kan de energietransitie nieuwe
perspectieven bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant?
Met deze longread laat BrabantKennis zien dat de ambitie grote
gevolgen heeft voor het landschap. Brabanders hechten aan dat
landschap en dat zou de overgang weleens heel lastig kunnen maken.
Alles valt of staat dus met goed overleg en breed draagvlak.
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•

Brabant Robot Challenge
http://brabantkennis.nl/brabant-robot-challenge-final-event/
Brabant kan een belangrijke rol spelen in de frontlinie van de
wereldwijde roboticarevolutie. De kennis, technologie en ervaring is
hier aanwezig. Wat is nodig om de kansen te grijpen? Dat was de vraag
die centraal stond tijdens het inspirerende slotevenement van de
Brabant Robot Challenge dat BrabantKennis organiseerde samen met
de Brabantse hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Tijdens
het evenement presenteerden de betrokken partijen een inspirerende
robotagenda: http://brabantkennis.nl/brabant-aan-de-robot
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In de komende periode staan onder meer de volgende publicaties en
evenementen gepland:
•

E-magazine Big Data (6 maart 2017)
In de aanloop naar de (vierde) Cobbenhagen Summit, die dit jaar in het
teken staat van Big Data, publiceert BrabantKennis in samenwerking
met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij een onderzoek naar de
impact van deze sleuteltechnologie op het Brabantse bedrijfsleven. Big
Data kan de producten, processen en de marktstructuur in een groot
deel van de Brabantse economie op zijn kop zetten. Is Brabant klaar
voor deze verandering? Hoe kunnen we de kansen grijpen? En wat
moeten we daarvoor doen?

•

Longread Kennis maken (medio april 2017)
De wetenschap internationaliseert in snel tempo: onderzoekers en
studenten uit Brabant trekken voor werk en studie de hele wereld
over. Tegelijkertijd is er een tegenovergestelde beweging zichtbaar:
ook al verkopen Brabantse bedrijven hun producten wereldwijd, hun
innovatie organiseren ze steeds vaker in de eigen achtertuin, in nauwe
samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen. BrabantKennis
brengt in beeld hoe die samenwerking tussen wetenschap en
bedrijfsleven verloopt. Wie werkt samen met wie, en wat zijn de
mogelijkheden om op regionaal niveau vorm te geven aan deze
samenwerking?

•

Slotbijeenkomst Mind the Gap! (8 juni 2017)
Internationaal is er veel aandacht voor toenemende verschillen in de
samenleving. Verschillen in inkomen, opleidingsniveau, de plekken
waar mensen wonen, de waarden die ze belangrijk vinden, de partij
waarop ze stemmen, de mate van zelfredzaamheid. Hoe zit dat in
Brabant? In de verkenning ‘Mind the Gap!’ kijken we naar de toekomst
van de Brabantse samenleving en stellen de vraag hoe we moeten
omgaan met deze groeiende verschillen. Tijdens de slotbijeenkomst
presenteren we de bevindingen en gaan we het gesprek hierover aan :
http://brabantkennis.nl/category/dossiers/mind-the-gap/
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Na afronding van de hiervoor toegelichte (en ook andere) projecten, ontstaat
er weer ruimte om nieuwe thema’s te agenderen. Momenteel worden met
diverse partijen verkennende gesprekken gevoerd over de volgende opties:
•

Het nieuwe klimaat
Uit berekeningen van het toekomstig klimaat in Nederland blijkt dat
we de komende decennia steeds vaker te maken krijgen met extremen
in het weer. Hittegolven worden afgewisseld door perioden van hevige
neerslag, met regionaal grote verschillen. Denk aan de hagelbuien die
afgelopen zomer Zuidoost-Brabant teisterden. Wat betekent dit
extremer weer voor ecologie en economie in Brabant? Hoe kunnen we
lokaal en regionaal anticiperen op de overlast die gepaard gaan met
deze extremiteiten? Wat zijn handelingsopties voor de omgang met
grillig weer en de gevolgen daarvan?

•

Toekomst van de zorg
Brabant vergrijst in snel tempo. Samenhangend met deze vergrijzing
ontwikkelen zich nieuwe vragen rond zorg en gezondheid. Zorgtaken
worden gedecentraliseerd, onze blik op gezondheid en leven wordt
anders en er worden allerlei nieuwe technologische mogelijkheden
ontwikkeld. Dat roept de vraag op hoe de zorg en ondersteuning op
lokaal en regionaal niveau er in de toekomst uit gaan zien? Welke
beleidskeuzen dienen zich voor de provincie en haar partners aan?

•

Natuurlijk ondernemen
In de Brabantse agrofoodsector ontkiemen lokaal interessante nieuwe
bedrijfsmodellen die zich richten op het sluiten van kringlopen,
duurzaam beheer van water en bodem en het verhogen van de
natuurkwaliteit op het bedrijf. Deze innovatieve en natuurvriendelijke
landbouwsystemen bieden interessante kansen voor integratie met
het bestaande natuurnetwerk. Wat is er nodig om deze nieuwe,
aanvullende combinaties van landbouw en natuur tot wasdom te laten
komen en op te schalen?
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Vanzelfsprekend zijn we nieuwsgierig zijn naar de thema’s die u als Provinciale
Staten relevant vindt voor de toekomst van Brabant. Graag benutten wij het
geplande gesprek dan ook om na te gaan waar sprake is van gedeelde
interesses en, en in het verlengde hiervan, hoe wij met onze toekomstige
producten uw agenderende rol kunnen versterken. Wij kijken dan ook uit naar
het gesprek op 17 februari.
Vriendelijke groet,
Joks Janssen (directeur BrabantKennis)
Mijntje Notermans (zakelijk leider BrabantKennis)
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