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Brabant Brein Hersenen met een Hart

Brabant Brein is een unieke denktank die de creativiteit, kennis en denkkracht van 1.331 Brabantse
topspecialisten uit alle denkbare studierichtingen, vakgebieden en sectoren bundelt. Dwars tegen
de huidige hokjesgeest in, worden hier bruggen geslagen tussen alfa- en bètawetenschappen, de
kunsten, het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en wetenschap. Doel van dit alles? Te komen tot
een betere provincie, een betere stad, dorp, buurt, straat en huis. Kortom: om te komen tot een 
betere samenleving. Brabant Brein is te zien als het netwerk waarmee we ‘De Kunst van het Sa-
menleven’ tot grote hoogte kunnen opstuwen. De structuur van dit netwerk wordt gevormd door
een Brabantse vinding: de Creatieve Piramide.

De Creatieve Piramide

De afgelopen jaren is in Brabant geëxperimenteerd met een brainstormformule waarmee de 
inspiratie, kennis, creativiteit en ideeën van grote groepen mensen kunnen worden gebundeld: de 
Creatieve Piramide. Deze piramide begint met een aantal elftallen of teams van soortgenoten (bv.
jonge meisjes, oude heren, timmermannen, kunstenaars, Marokkanen, ambtenaren, wiskundigen etc).
In homogene groepen wordt over een bepaald onderwerp een groot aantal ideeën gegenereerd.
De beste ideeën worden door een aanvoerder van het team in een nieuw elftal gepresenteerd, dat
verder uit tien aanvoerders van andere teams bestaat. Zij breiden de verzameling ideeën verder uit
met dwarsverbanden, waarna ze uiteindelijk uit de enorme berg ideeën van de 121 (11 x 11) deelne-
mers wederom de beste kiezen. Wanneer er voldoende deelnemers zijn, kan dit proces worden
herhaald. Zo kunnen in drie sessies de ideeën van 11 x 11 x 11 (= 1.331) mensen worden gebundeld,
met vier rondjes komen we op 14.641 mogelijke deelnemers, bij nog een avondje extra kunnen
161.051 mensen aanschuiven, dag zes rekenen we op 1.771.561 denkers (bijna heel weldenkend 
Brabant) en een week is voldoende om alle landgenoten een plek aan tafel te gunnen: er is dan
ruimte voor 19.487.171 grote en kleine denkers.
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Waarom in Brabant?

Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat deze fraaie vorm van samen nadenken ontsproten is uit 
de Brabantse humus. De saamhorigheid en collectiviteitzin zit – denk nog eens aan onze talloze
klupkes – diep in onze volksaard verankerd. Wij rukken ook nu nog uit voor een gezellig samenzijn,
gelardeerd met worstenbroodjes en bier. Daar wordt nog wel eens schamper over gedaan, maar dat
geeft niks. Staat in het noorden het ‘Belijden’ centraal, wij zijn specialisten in het ‘Vieren’. Kiest u
maar! De Noorderkerk of de Sint-Jan? Vindt u nog steeds dat de laatste te veel beelden heeft? 
Nou, wij niet! Wij gaan voor de verbeelding, net als onze Jeroen. Toevallig wonen wij op de ideale
breedtegraad: we hebben de hersens van het noorden, en het hart van het zuiden. Brabant Brein:
Hersenen met een Hart.

Hoofdopzet

Bij de Creatieve Piramide van Brabant in 2010 opteren we voor 1.331 deelnemers. Samen met de 
organisatoren van Brabantstad 2018 selecteren we – liefst in overleg met bestuurders van provincie
en gemeenten en met de R&D-afdelingen (Research and Development) van bedrijven – 121 verte-
genwoordigers van verschillende sectoren: de teamleiders. We beginnen met de echt slimme jon-
gens en meisjes van de universiteiten van Eindhoven en Tilburg. Die hebben samen 14 faculteiten
met ongeveer 60 afstudeerrichtingen. Kies uit elk van die richtingen een voorman die een dream-
team van 11 vakgenoten (die ook uit het bedrijfsleven of andere onderwijsinstellingen mogen
komen) samenstelt. 
De overige aanvoerders komen uit hbo-afstudeerrichtingen, ondernemers, levensbeschouwelijke
groeperingen, sociaal werk, gezondheidszorg, etnische groeperingen, sport en vooral ook kunst en 
cultuur. Deze aanvoerders worden onder aanbeveling van Brabantse bestuurders benaderd om 
een elftal te formeren dat bereid is om na te denken over een betere samenleving. 

Groeiende kennisboom

We beginnen Brabant Brein dus met een team van 1.331 specialisten. Vanaf nu tot 2018 breiden we
uit met nieuwe teams uit vergeten sectoren en speciale teams uit steden, dorpen en buurten uit
Brabant. Ook kunnen verbindingen worden gemaakt met buurtprojecten, met tafels van ‘Samen
aan Tafel’, eventueel ‘Brabantpanel’ en andere initiatieven. Het zou mooi zijn als we in 2018 onge-
veer 200.000 Brabanders en 20.000 bedrijven en instellingen verenigd hebben (dat was het team
dat in de jaren ’60 een man naar de maan bracht, en gelukkig ook weer terug). Dat moet toch vol-
doende zijn om de gereedschapskist van Brabant Brein te vullen. 

Grenzeloos Brabant

In eerste instantie wordt binnen de eigen discipline gezocht naar de beste ideeën voor een bepaald
onderwerp. Centraal zal de vraag staan welk ‘laag hangend fruit’ er binnen het vakgebied te vinden
is dat een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving. Wij verwachten spectaculaire resulta-
ten: door de steeds verdergaande specialisatie zijn dwarsverbanden in kennis verloren gegaan, die
tijdens deze sessies weer worden gelegd. Laat een chemicus eens nadenken over cohesie in een
buurt, in plaats van in een reageerbuis, en u zult versteld staan. Laat communicatiedeskundigen,
elektrotechnici, bestuurskundigen, kunstenaars, dirigenten, voedseltechnologen, voetbalcoaches,
wiskundigen, marketeers, ondernemers, acteurs en regisseurs nadenken over het leven op straat,
en de goede ideeën zullen voor het oprapen liggen.



Een mix van 21e eeuwse technologie en Brabantse gezelligheid

Op de website van Brabant Brein zullen de teams een virtuele vergadertafel krijgen waarop ze hun
ideeën kwijt kunnen. De organisatie ordent deze ideeën in samenspraak met de teamleiders,
waarna de deelnemers de ideeën kunnen prioriteren. 
Tijdens de bijeenkomsten van vlees en bloed worden de ideeën doorgesproken. Eerst met hun
eigen team waarna de deelnemers uitwaaieren naar teams uit andere sectoren. In deze heterogene
teams worden de inzichten gemengd met ideeën uit andere teams, waardoor weer nieuwe ideeën
zullen opborrelen. Ook deze ideeën worden door de deelnemers beoordeeld en gerangschikt. Zo
ontstaat dus telkens een elftal ideeën per team. Op het eind van de sessie gaan de deelnemers
weer terug naar hun eigen teams, waarbij de inzichten die interessant zijn voor het eigen vakge-
bied worden geïnventariseerd en geprioriteerd. Zo zal de oogst ook bruikbaar zijn voor de deelne-
mers zelf. Alle ideeën worden nu door de organisatie geïnventariseerd en op de website gezet. 

Tijdens een volgende sessie gaan de aanvoerders van de teams wederom in groepjes van 11 bij el-
kaar zitten (in ons geval 121 aanvoerders die 11 teams formeren, waarbij de synergie van alle ideeën
wordt geoptimaliseerd. Tijdens deze sessies zullen dwarsverbanden worden gelegd, nieuwe ideeën
worden gegenereerd, waarna wederom een lijst van elf beste ideeën wordt samengesteld. Deze
teams kiezen uit hun midden wederom een aanvoerder, die in het finale-team (eventueel aange-
vuld met collegeleden van de Brabantstad-gemeenten) de 11 x 11 = 121 beste ideeën zullen behande-
len. De sessies zullen uiteindelijk leiden tot de elf beste ideeën. 

Alle andere ideeën zullen worden bewaard, want we laten natuurlijk geen inspiratie verloren gaan.
Onze droom is dat de sessies zullen leiden tot een permanent netwerk van betrokken Brabanders,
die gezamenlijk willen nadenken over diverse onderwerpen. In China studeren jaarlijks 1.000.000
mensen af, in Nederland 10.000. Alleen door intensieve samenwerking kunnen wij een deuntje
blijven meeblazen. 
De Brabantse klupkesgeest zal hierbij een ‘Unique Selling Point’ blijken te zijn! Gelukswetenschap
in plaats van het exporteren van lampen en varkens, het zou wat zijn! Bij succes zouden we in
ieder geval kunnen beginnen met een Europese Creatieve Piramide, waar we alle inspiratie vanuit
Europa zouden kunnen bundelen.

Voor het eerste jaar gaan we voor één grote sessie met de deelnemers bij elkaar, en twee digitale
sessies, waarbij de 1.331 specialisten nog eens digitaal brainstormen over verschillende onderwerpen.
Het overleggen en prioriteren gebeurt in deze sessies digitaal, wel zullen de resultaten tijdens een
Brabant Brein-café worden gepresenteerd. 
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Creatieve Piramidesessies rond de Zuid-Willemsvaart.



Mogelijke onderwerpen voor de eerste sessies

Tijdens de voorbereidingsfase zullen – in overleg met bestuurders en de werkgroep voor 
Brabantstad 2018 – de definitieve onderwerpen worden vastgesteld. We hebben er naturlijk al 
over nagedacht, en geven nu vast de volgende suggesties:

1 Op zoek naar het dna van Brabant.
• Typeer het slechte in de samenleving in vijf woorden.
• Typeer het beste in de samenleving in vijf woorden.
• Waarop moeten we inzetten in Brabant? 
Deze vragen kunnen individueel worden beantwoord en zullen resulteren in een grote ‘woord-
wolk’ waarop direct af te lezen is waarop we in kunnen zetten.

2 Speerpunten voor Brabant Brein.
Welk inzicht, instrument, techniek, idee, mechanisme of model dat in uw vakgebied wordt toe-
gepast, zou – na een vertaalslag – ingezet kunnen worden in de samenleving? Om de geest los
te maken zou u kunnen denken aan verschillende thema’s als cohesie, veiligheid, gezondheid,
geluk en beleving. Denk ook aan verschillende schaalniveaus als individu, gezin, familie of huis,
straat, plein, buurt, dorp, stad, Brabantstad, provincie. Deze speerpunten zouden kunnen worden
ingebracht in het bidboek voor Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018. 

3 Benoem succesfactoren in uw vakgebied.
4 Wat zou uw vakgebied kunnen bijdragen aan het oppeppen van een ‘krachtwijk’?
5 Hoe kunnen we het Brabantse potentieel (de bewoners) activeren?
6 Wellicht een verbinding maken met de programmalijnen van de provincie (Perspectiefrijk 

Brabant etc.)

Het team voor Brabant Brein

Joep Baartmans-van den Boogaart (bestuurder)
Erica Haffmans (cultureel intendant)
Albert Moerkerken (energiedeskundige Senter Novem) 
Jeroen Thijssen ( journalist, schrijver, historicus)
Gerard Rooijakkers (hoogleraar Etnologie uva)
Margo van den Oord (Buitengewoon Advies)
Cees Schipper (Heijmans Vastgoed)
Bauke de Vries (hoogleraar bouwkunde tu Eindhoven)
Aart Wijnen (directeur De Twee Snoeken, architect, softwareontwikkelaar)
Vincent Huijbers (illustrator, grafisch vormgever)
Bart Smit (grafisch vormgever)
Martin van Staveren (ontwerper voor de openbare ruimte (design academy))

Organisatievorm

We zijn nog op zoek naar een geschikte naam voor de organiserende stichting. Onze oorspronkelijke naam 
‘De Kunst van het Samenleven’ is inmiddels tot onze vreugde overgenomen door Brabantstad 2018.
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