
De kracht van regionale netwerken binnen het Brabant Mozaïek
Samenwerken hoort bij Brabant. Van oudsher hebben de inwoners elkaar weten te vinden om samen hun bestaan op 
te bouwen en richting te geven. In de kleinere kernen van de Brabantse Mozaïek Metropool ontvouwt zich momenteel 
de doe-democratie, wordt de participatiesamenleving in praktijk gebracht, en voltrekt zich in alle stilte het nieuwste 
samenwerken. Op 22 januari, tijdens de bijeenkomst ‘Netwerken met Kernkracht’, nemen de streeknetwerken van 
Het Groene Woud en het Huis van de Brabantse Kempen het voortouw om een podium te bieden aan deze stille kracht 
van lokale gemeenschappen. Dit gebeurt in de context van het Brabant Mozaïek, met presentaties van initiatiefnemers 
en coöperaties die ingrijpende veranderingen bewerkstelligen rond thema’s zoals zorg, leefbaarheid, lokale energie en 
voedsel. De streeknetwerken delen hun kennis en ervaringen als resultaat van het Europese project Rural Alliances. 
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Praktische informatie
Waar:  Willem II Fabriek, Boschveldweg 471, 
 ’s-Hertogenbosch
Wanneer:  donderdag 22 januari 2015
Tijd:  8.30 – 14.00 uur
Organisatie:  Streekhuis Het Groene Woud en het 
 Huis van de Brabantse Kempen
 i.s.m. met de provincie Noord-Brabant 
 en de Universiteit van Tilburg

Uitnodiging bijeenkomst 

‘Netwerken met kernkracht’
22 januari 2015



Handreiking aan het 
stedelijk netwerk
Streekhuis Het Groene Woud en het Huis van 
de Brabantse Kempen zijn, met ondersteuning 
van de provincie Noord-Brabant en de Universiteit 
van Tilburg, twee van de twaalf partners in het 
Europese project Rural Alliances. Ze stimuleren en 
begeleiden lokale allianties om zelf verantwoordelijk-
heid te nemen voor de leefbaarheid in de eigen 
leefomgeving. Het traject startte in 2012 en eindigt 
in maart 2015. De opgedane ervaringen worden 
gedeeld tijdens ‘Netwerken met Kernkracht’. 
De streeknetwerken en het Brabantse buitengebied 
geven hiermee een handreiking aan het stedelijk 
netwerk van BrabantStad. In plaats van de ruimtelijke 
ontwikkeling volledig te centreren in de (binnen)steden, 
wordt gezocht om opgaven en kansen van Noord-
Brabant ook op een andere manier te mobiliseren. 
Over de stadsgrenzen heen en gevoed door moderne 
stad-plattelandrelaties, zodat een koppeling tot stand 
komt met de opgaven in het Brabantse buitengebied. 
Samen gaan we aan de slag!

Mozaïek Brabant
De provincie is een aaneenschakeling van steden, 
dorpen, rivieren, kanalen, landbouw- en natuurge-
bieden: het mozaïek van Brabant. Sinds 9 oktober 
2014 reist de expositie Mozaïek Brabant langs vijf 
locaties in Noord-Brabant. Het imposante wandtapijt 
van 12 bij 3 meter met de kaart van Brabant vormt 
het middelpunt van deze expositie. Rondom elke 
expositielocatie is een programma met activiteiten 
gepland. De bijeenkomst ‘Netwerken met kernkracht’ 
is er hier één van. Met de rondreizende expositie wil 
de provincie samen met inwoners van Brabant zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden om Brabant goed in te 
richten voor een duurzame toekomst. 
Kijk voor meer informatie en de expositielocaties op 
www.mozaiekbrabant.com.Foto: Paul Spapens



Programma
U wordt vanaf 8.30 uur ontvangen. De hele ochtend kunt u een bezoek brengen aan Marktplaats de Brabantse 
doe-democratie. Een markt waarbij lokale allianties, coöperaties en initiatiefnemers zich presenteren en waar u met hen 
in gesprek kunt gaan. Daaromheen hebben we voor u een aantrekkelijk programma samengesteld:

9.00 uur Welkom met aansluitend een vraaggesprek tussen Yves de Boer (gedeputeerde provincie Noord-Brabant)  
 en Piet Verhoeven (voorzitter Coöperatie Esbeek)
 Thema: het ‘hoe’ en ‘wat’ van de Brabantse doe-democratie

9.45 uur Intermezzo – gemeenschapsvorming in Europees perspectief 
 Jan Willem Rodenburg (directeur Mater Mosa) over de Europese Biënnale Mater Mosa

10.15 uur Vier ateliers en academische reflecties waarbij wordt ingegaan op het nieuwste samenwerken in Brabant.
 Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: het ontwikkelen van allianties binnen de lokale 
 gemeenschap, de veranderende relatie met de overheid en de verbinding met stedelijke netwerken. 
 Dit gebeurt aan de hand van vier thema’s:
	 •	 lokale	energievoorziening	(i.s.m.	Martijn	Messing,	VEC	Brabant)
	 •	 voedselvoorziening	en	korte	ketens	(i.s.m.	Theodoor	van	Leeuwen,	Voedseltuin	Villanueva	
  ‘s-Hertogenbosch)
	 •	 zorg	voor	elkaar	en	gezondheidsbevordering
	 •	 beheer	van	gemeenschappelijke	voorzieningen	en	MFA’s	(i.s.m.	Anne-Marie	Holthausen,	
	 	 Coöperatie	Biest-Houtakker,	en	Marjolein	Duif,	Zet	en	platform	‘t	Heft)

11.25 uur Intermezzo - het perspectief van de energieke samenleving 
	 Ted	van	de	Wijdeven	(UvT),	Laurens	de	Graaf	(UvT)	en	Ina	Horlings	(WUR)

12.15 uur Sluiting van de markt met een Brabantse boodschap aan Europa 
 Het UvT-rapport ‘Kernkracht’ en de publicatie ‘Samen sterk op z’n Brabants’ 
 van Stichting Oisterwijk 800 SPOT worden aangeboden aan Europarlementariër 
	 Lambert	van	Nistelrooij

12.30 uur Afsluitend lunchbuffet

Aanmelden
Mocht u graag aanwezig willen zijn, dan kunt u zich tot uiterlijk 15 januari 2015 
aanmelden via streekhuis@hetgroenewoud.com. Er geldt een maximum van 120 personen.  



MOZAÏEKBRABANT

In dit project werken mensen van verschillende 
landen samen rond thema’s die het dagelijkse leven 
van Europese burgers aangaan. Het draagt zo bij 
aan een meer hechte Europese samenleving.

Foto: Ruud van Nooijen

The Rural Alliances project has received European 
Regional Development Funding through INTERREG IVB


