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‘‘De ‘polder’ heeft het 

zwaar, maar is misschien

wel relevanter dan ooit’’



WAT BRABANT MET ARUBA VERBINDT

Nieuwsgierig,

wederkerig, 

informeel



IN VOGELVLUCHT

• Wat is BrabantAdvies?

• Een blik op provincie Noord-Brabant

• Inzoomen op onze advisering en werkwijze

• Wat kunnen we van elkaar leren?



BRABANTADVIES INSPIREERT, 
SIGNALEERT EN GEEFT RAAD

• Onafhankelijk advies

• Regionaal / provinciaal beleid

“Houd ons scherp als Brabants bestuur. Durf 

te denken over de grenzen heen. Zorg voor 

het bundelen van kennis en expertise in de 

driehoek economie, gezondheid en 

leefbaarheid.” 

Ina Adema, Commissaris van de Koning 

“Politiek is gebonden aan afspraken en 

verwachtingen. Dat maakt de onafhankelijke rol 

van BrabantAdvies zo belangrijk. De vrije blik 

op ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke 

vraagstukken die de provincie kan inzetten als 

richtingaanwijzer om tot beleid te komen.” 



BRABANTADVIES:
WIE ZIJN WE?

• Verschillende perspectieven 

• Deskundigheid op veel terreinen  

• Een breed netwerk 
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EEN BLIK OP 
PROVINCIE
NOORD-BRABANT



TAKEN PROVINCIE



DE REGIONAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR



MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN



LANGETERMIJNVISIE
EN SAMENHANGENDE 
AANPAK CRUCIAAL

Maatschappelijke 
uitdagingen 
vragen om 
integraal adviseren



WERKWIJZE ADVISERING: 
DE BUITENBOORDMOTOR

• Gevraagde adviezen en adviezen op eigen initiatief

• Begeleidingscommissies samengesteld uit deskundigheid raden

• 1 of 2 raden in de lead

• Betrekken van externe deskundigen

• BrabantAdvies is opdrachtnemer en afzender

• Maar ook stempel van de raad 



Agenderend Inspirerend

“Geef jongeren de ruimte om te experimenteren 

en geef ze een stem in de besluitvorming. Wij 

als jongeren hebben er het grootste belang bij 

dat we nu gaan veranderen.”

“BrabantAdvies vervult een signaalfunctie; 

waarschuwen en aandacht vragen. Dat zorgt voor 

reflectie bij het provinciebestuur over onze rol en onze 

manier van werken. Het dwingt ons tot nadenken.”

AGENDEREN, INSPIREREN, ADVISEREN, 
DIALOOG ORGANISEREN



Dialoog

“Het uitbrengen van een advies is mooi. Maar 

nog veel meer gaat het om de interactie die je er 

omheen organiseert.”

WERKWIJZE ADVISERING: 
DE BUITENBOORDMOTOR

Adviserend



WAT BRENGT ‘HET MODEL’ BRABANTADVIES?

• Stevig en breed netwerk

• In de haarvaten van de Brabantse samenleving

• Benutten van kennis binnen én buiten Brabant

• Stabiele Secretariaatsfunctie 

• ‘Integrale’ spiegel voor het bestuur in plaats van sectorale stapeling van adviezen

• Verschillende manieren om impact te realiseren:

• Adviesrapport

• Het gesprek 

• ‘Setting the stage’: organiseren dialoog- en kennissessies



UITDAGINGEN

• Scherpte behouden

• Impact realiseren: altijd werk aan de winkel!

• Positionering raden



SER ARUBA EN SER BRABANT
WAT LEREN WE VAN ELKAAR?

• Inhoudelijke thema’s: bv. klimaatverandering, energietransitie, arbeidsmigranten

• Werkwijze, structuur en cultuur



35 JAAR SER ARUBA

PROFICIAT

N A M E N S

S E R  B R A B A N T

E N  H E T  T E A M  VA N

B R A B A N TA D V I E S


