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Welkom in de wereld van BONT, Brabant Ontmoet Nieuw Talent!

Wij willen een betere toekomst voor Brabant en we maken daarbij gebruik van de energie en 

talenten die in onze samenleving aanwezig zijn. Wij zijn van mening dat het begint bij het onderwijs, 

de broedplek waar talent floreert. 

Afgelopen maanden hebben jonge studenten gewerkt aan twee toffe initiatieven: 

Eat Your Heart Out  tijdens de Wereldvoedseldag &  De Wereld Wordt BONT tijdens de Dutch Design 

Week. 

Hier hebben we samen duurzame vraagstukken aangesneden en de eerste verbindingen gelegd. 

In dit beeldrapport laten we zien wat BONT doet, we tonen met trots de oogst van onze activiteiten 

en hoe de BONTE toekomst eruit ziet.

 

Laat je inspireren en creëer met ons mee!

Team BONT

bont  is co-creatie en  

social-design; waarde creeren 

tussen overheid, onderwijs en het 

bedrijfsleven, met jong talent aan het stuur ! 
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Eat Your Heart Out !  

het innovatiefestival op Wereldvoedseldag Dat:
De spotlight op Nederland zet en haar agrifood-sector presenteert 
aan de rest van de wereld. 
Met als focus de bijdrage die jonge mensen kunnen leveren aan het 
invullen van de uitdagingen rondom voedselzekerheid wereldwijd en 
hoe we de verduurzaming van de agrifood sector kunnen versnellen 
vanuit Brabant.

Innovaties zijn nodig voor de toekomst van de agrifoodsector en haar 
maatschappelijke uitdagingen.

3 thema’s kwamen aan bod:  de kip – duurzaam – toekomst van agrifood

JONGEREN BETREKKEN IN DE AGRIFOOD-SECTOR



75 waardevolle partners

5 + 8 onderwijsinstellingen

26 studenten

3 young professionals

5 SOCIAL-designers
Werkten aan 3 thema’s:
GROEN EN DUURZAAM  -  TOEKOMST VAN AGRIFOOD - GEZONDHEID      

a prototype is a little bit like a buffet, you can try everything.
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Als we hier in Noord-Brabant ook over twintig jaar goed willen kunnen leven, wonen en werken, dan is er werk 

aan de winkel. In de Agenda van Brabant en het Brabantse Bestuursakkoord 2015-2019  “Beweging in 

Brabant”, benoemt het provinciebestuur de uitdagingen die op ons afkomen en de vraagstukken waaraan ge-

werkt moet worden, bij voorkeur door diverse maatschappelijke partners gezamenlijk. 

Uitdagingen te over als het om onze toekomst gaat. Het genereren van ideeën – het menselijk vernuft – en het 

ontwikkelen van talent zijn misschien wel de belangrijkste troefkaarten waar we over beschikken. Het is 

bovendien de enige natuurlijke hulpbron die groter wordt door te delen.

 

BONT is een ‘beweging’, een nieuw ecosysteem/netwerk van bontgenoten met wie we samen:

• beweging brengen binnen de huidige onderwijssystemen door studenten aan het stuur te zetten. 

• werken op een leuke & uitdagende manier met intrinsiek gemotiveerde studenten die het zelf voor het zeggen 

  hebben. 

• met bedrijfsleven en overheden het opleidingsaanbod beter laten aansluiten bij de uitdagingen van morgen.

• samen zorgen we voor creatieve oplossingen om iedereen te kunnen voeden en te laten leven in een gezonde

  leefomgeving. 

Wij willen leren van elkaar en creëren ruimte waar geëxperimenteerd mag worden. Dit is nodig om buiten de 

gebaande paden te treden. BONT biedt een platform voor inspiratie, netwerk en innovatie voor een gezonde 

toekomst van onze voeding en leefomgeving.

De BONTe missie   van brabant Ontmoet Nieuw Talent

ontmoeten

inspireren

verbinden   



De bouwstenen van het nieuwe leerlandschap

b o n t
Brabant Ontmoet Nieuw Talent is er op gericht om al het sociaal 

kapitaal van Brabant via jongeren aan te spreken en te mobiliseren. 

Zo is en blijft Brabant de voorbeeldregio voor haar omgeving.

 

Onder deze noemer willen we er samen voor zorgen dat jongeren 

zich betrokken voelen bij deze regio, hun talenten leren ontdekken 

en inzetten voor een duurzame, gezamenlijke toekomst: Youngsters 

in the driver’s seat in een bundeling van krachten met onderwijs-

instellingen, bedrijven en overheidsinstanties.

ONTMOETEN

INSPIREREN 

VERBINDEN

CROSSOVERS

INNOVATIE

CO-CREATIE



BEHIND 

THE SCENEs

Eat your heart out



16 oktober 2016 - Wereldvoedseldag

De 2e editie van Eat Your Heart Out is het innovatiefestival dat op Wereldvoedseldag innovaties toont 

die nodig zijn voor de toekomst van de agrifoodsector en de daarbij aansluitende maatschappelijke 

uitdagingen. Dit jaar stond het thema “kip” centraal. Dit agrifood-forum is er voor een breed publiek, 

waar verschillende disciplines internationaal samenwerken aan innovaties in de agrifood-sector. 

Het festival Eat Your Heart Out (EYHO) zet Nederland in de spotlight en presenteert haar agrifood 

sector aan de wereld. De focus ligt op de bijdrage van jong talent die verschillende uitdagingen aan-

gaan; de wereldwijde voedselzekerheid en het versnellen van de agrifood sector vanuit Brabant.

innovatiefestival wereldvoedseldag



BEHIND 

THE SCENEs

Dutch design week
 Foto: Ektor Tsolodimos



Het probleem is niet om nieuwe ideeen te krijgen, de uitdaging is de oude los te laten  dee hock 



making of 
# productietijd met overheidsingrediEnten 

# filmpjes maken voor 'de wereld wordt bont tafel

# Onderweg met de Krachttoerbus van de VNG 

BONT is net als koffie leren drinken

Het smaakt naar meer

Het wordt een Wow!

En dan blijf je het doen

Omdat je er een kick van krijgt

- Dienst Daan - 



Aan onze ‘Wereld Wordt BONT’  tafel alles over  Groen en Duurzaamheid 

# Hoe kunnen festivals en evenementen duurzamer georganiseerd worden? 

# Interessante workshop van I4nature met als gasten Marty Brugmans, Joost van Barendrecht, 

   Jeroen Mulder - Provincie Noordoost Brabant, Lisette Joziasse en Linda Hofman van Fontys ILS.

# Jongeren en hun leefomgeving met als gasten Terry van de Vossenberg, Reinier van de Berg en Arjan de Vries. 

# Natuur als inspiratiebron met als gasten Rik Konings, Sanne van den Dungen, René Malcorps 

   en Inge van Steen.

we gaan het gewoon doen ! Hallo MArtijn !



Aan onze Wereld Wordt BONT- tafel alles over De toekomst van Agrifood

# Terugblik op Eat Your Heart Out en de toekomst van de kip met als gasten Frank van Kasteren, 

   studenten en docenten van de HAS, Sanne Vonk, Suzanne Verhoeven en Thomas Jansen.

# Voedselindustrie van de toekomst, trends op het gebied van voeding, agrifood en de vernieuwingen

   in het onderwijs. Wat moet er veranderen voor een duurzame voedselproductie?  Met als gasten 

   Jan Krol, Ilse Smit,  Jacqueline De Theije- van Ewijk en Vera Wisse 

DONDERDAG; GEEN DENKEN VOOR, MAAR DENKEN MET  !



Aan de Wereld wordt Bont-tafel; Is het onderwijs van NU voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst?

BONT laat door middel van het event “De wereld wordt BONT-tafel ” zien dat het aanbieden van dit soort podia 

aan jongeren, intrinsiek motiveert om vanuit hun eigen leefwereld maatschappelijke vraagstukken mee aan te 

gaan. We hebben een permanente (radicale) innovatiekracht nodig. Jongeren tijdens hun opleiding betrekken bij 

sociaal- maatschappelijke vraagstukken van bedrijfsleven biedt inzichten, kennis en een dynamisch netwerk. Aan 

tafel vertellen jongeren Rinne Post, Sahar Soleyman, Kira van Deursen aan Kitty Knibbe, Social Designers Rarus 

Tatu & Marieke van Dijk en Egbert Roozen van Lang Levende Tuin - Branchevereniging VHG, wat zij nodig hebben 

om hun talenten in te kunnen zetten. BONT vertelt hoe leren en werken richting de toekomst er uitziet en welke 

resultaten we hier de afgelopen drie jaar mee bereikt hebben met verschillende grote partners en stakeholders. 

21 st century skills aan het stuur. We doen het gewoon 



Wat hebben we opgehaald tijdens EYHO en DDW en waar liggen de kansen

# Traditionele onderwijsvormen hebben pit en lef nodig om te experimenteren!

# Early adapters verleiden binnen onderwijsinstellingen om ....

# Onderwijsvernieuwingen met en voor jongeren op te pakken

# Via dit soort middelen & events  ‘n brug slaan tussen ‘t bedrijfsleven & jongeren

# Voedsel-, en wereldsystemen veranderingen zijn in volle gang. En Nu? 

# Behoefte aan crossover in de Agrifoodsector; Voedsel is levensbehoefte nr.1 !

 - Talenten aan elkaar koppelen

 - Successen van agrifood nog beter in de schijnwerpers te zetten

 - Samenwerkingen tussen agrarische en reguliere scholen stimuleren

# Werken aan een ‘cool imago’ van Agrifood en voeding sector om aandacht 

   bij jongeren te trekken.

# Fysieke ontmoetingsplek DDW werd stevig ondersteund door digitale plek met 

   duidelijke boodschappen. ‘GROEN ONDERWIJS REVOLUTIE’ - A.Kalkhoven

# Behoefte aan Student-Community

# Meer zichtbaarheid en naamsbekendheid voor BONT

# Nieuwe duidelijke toekomstplannen in beeld voor 2017b
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Een complexe wereld ombouwen tot een duurzamere en leukere wereld

We gaven een inkijken in een aantal processen en belangrijke elementen om samenwerking te realiseren. Het 

belang van natuur en klimaat , onderwijs en gezondheid, waarna we het gesprek hebben gevoerd met de Key 

Players: de jongeren.

We hebben ons proces laten zien, bezoekers betrokken en inzicht gegeven in de wereld van groen en design, 

o.a. door de tentoonstelling van het werk van Frank van der Meijden, La Piraat Bizarra, die op duurzame wijze 

het verhaal vertelt van de complexe wereld waar we nu in leven. 

Dit was tevens het decor voor de opname van ‘De Wereld Wordt Bont-tafel’ waar we 

deelstukken van die complexe wereld lieten zien. Jonge mensen en talenten lieten aan tafel zien hoe ze in de 

context van stakeholders de vraagstukken uit onze complexe wereld hebben opgepakt en verder bouwen aan 

een betere, duurzamere en leukere wereld.

Wat hebben we opgehaald tijdens Dutch Design Week en waar liggen de kansen

DDW is vanaf 2012 het podium geweest voor TGLE om Agri meets design te starten 

en bezig te zijn met de ontmoeting tussen designers en mensen in de agrifood-

sector. Zo zijn we begonnen met het herontwerp van groen onderwijs. Het bleek 

al snel, met o.a. de resultaten van Happy Harvest, erg hard nodig te zijn om de 

transitie van agrifoodsector te realiseren, zoals ook de provincie Brabant nu heeft 

opgepakt. Niet alleen onderwijs maar ook aangrenzende uitdagingen in gezondheid 

en natuur en klimaat blijken van essentieel belang om de wereld gezond te laten 

groeien. 

Om mensen mee te laten groeien hierin hebben we een BONT gezelschap nodig. 

De making of. Eén van de grootste uitdagingen van nu. Hoe werken we samen om 

een collectief doel te bereiken én hoe doen we dat creatief en ontwerpend? Dat 

hebben we laten zien tijdens DDW. 

We oogstten daar het committent, de inzet en het enthousiasme van vele partijen, 

om samen met jongeren die toekomst te maken.
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EEN BONTE TOEKOMST
OPBOUW STUDENTEN COMmUNITY - MET ACTIEVE ONDERSTEUNING BEDRIJFSLEVEN

We hebben genoten en veel geleerd van Eat Your Heart Out en de Wereld Wordt BONT. Deze events zijn voor ons 
een inspiratiebron om verder te groeien en te blijven leren en onze doelen te bereiken samen met overheid, onder-
wijsinstellingen, bedrijfsleven en studenten.
 
Wat is BONT van plan in 2017? 
•           Ons netwerk uitbreiden en nieuwe samenwerkingen aangaan
• Inzetten van BONT INNOVATIE TEAM
•           Een online- en offline community oprichten waar studenten en het bedrijfsleven elkaar inspireren, 
            ontmoeten en het verschil maken
•           Co-creaties vormen van studenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de regio. 
            Het groene onderwijs/bedrijfsleven maakt crossovers met het creatieve onderwijs/bedrijfsleven. 
            Dit in de vorm van verschillende projecten op het gebied van voeding en onze leefomgeving. 
            Deze zijn verdeeld over het schooljaar.
•           Bedrijven vinden die maatschappelijke vraagstukken binnen de thema’s zien als een kans om 
            jongeren in de drivers seat te zetten om samen tot oplossingen te komen.
•           Realiseren van een 2 daags  INTERACTIEF  FESTIVAL Eat Your Heart Out dat inspiratie biedt en een 
            ontmoetingsplek is. Dit event staat gepland op 16 en 17 oktober, op Wereldvoedseldag
            en onderdeel van de Dutch AgriFood Week



Word BONT-genoot en deelgenoot van een nieuw ecosysteem

We tonen hiermee aan dat we:

• een gewaardeerd groeiend platform zijn met groene en creatieve skills 

• een prominent voorbeeld zijn in de landelijke ontwikkelagenda groen 

 onderwijs

• jongeren mee aan het stuur zetten voor de toekomst van groen onderwijs

• in een context van real-life vraagstukken, actoren en een andere leer

 landschap leren met elkaar te werken aan innovatieve oplossingen van 

 agrifood, duurzaamheid en gezondheid.

BONT brengt deze wereld en omgeving tot leven. BONT brengt haar ervaringen bij 

regionale en nationale proceseigenaren om zo met elkaar het nieuwe ecosysteem 

voor innovatie in te vullen en (inter)nationaal als voorbeeld te dienen en anderen 

verder te helpen.

Film toekomst van onderwijs voor Agrifood, Duurzaamheid & Gezondheid KLIK

# Documentaire over de toekomst van onderwijs waarin partners vertellen hoe 

    zij de toekomst van onderwijs voor agrifood, duurzaamheid en gezondheid 

    voor zich zien. 

# Betrokken partijen bouwen mee aan het nieuwe onderwijs.b
o
n
t
 
g
e
n
o
o
t

https://www.youtube.com/watch?v=31Be3OihsLg
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Het event waar alles samen komt

B u s i n e s s  M e e t s  T a l e n t  –  S p r e k e r s  –  W o r k s h o p s  - 
P i t c h e n  &  N e t w e r k e n  –  B u s i n e s s  S p e e d d a t e s  - 
S t u d e n t  C o m m u n i t y  –  P o d i u m  D u t c h  A g r i f o o d w e e k  - 
G a m e  E x p o  –  B O N T  A w a r d  –  M u z i e k  e n  m e e r …

Agrifood, Duurzaamheid, Gezondheid, Technologie 

i n t e r ac t i e f 
groen festival
16-17 oktober

eat your heart out
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E CREW BONT 
Xander Beks
Peggy Dieters-Cup 
Stijn Coronel 
Marieke Oud
Daniëlle van Spelde 
Denise Verkaar
Tessa van Heuckelum 
Babette van Els
Thijs Boetselaers 
Lynn Rijkers
Kira van Deursen 
Anne Bakker
Lisanne van der Mijden 
Sahar Soleyman

CREW EAT  YOUR HEART OUT
Sanne Vonk 
Micheline Kassabian
Daphne van der Mijden 
Yvette Thewissen
Co-Anne van Waaij 

Daniël Kruithof
Ivo Schot
Juul Smeets
Paul Noteboom
Suzanne Verhoeven 
Vera Wisse
Annette van de Wetering 
Annemiek Kraaijvanger
Geert Wilms 
Peter Jacobs

CREW DDW 2016  
Thomas Vos
Sjors Schoonus
Stijn de Waal 
Rinne Post
Tymon Knibbe 
Kitty Knibbe
Anouk Burgman 
Charlotte van den Broeke
Julia Dilissen 
Marieke van Dijk
Ben Nas

Rarus Tatu 

René Malcorps

Marty Brugmans 

Joost van Barendrecht

Jeroen Mulder 

Lisette Joziasse

Linda Hofman 

Terry van de Vossenberg

Patrick van de Voort 

Wessel van Eden 

Arjan de Vries

Sanne van den Dungen 

Rik Konings

Frank van Kasteren  

Frank van der Meijden 

Suzanne Verhoeven

Thomas Jansen 

Jan Krol

Jaqueline de Thije

Vera Wisse

Ilse Smit 

Nobody is a passenger, we are all crew 



BONT bouwt samen met partners aan een Brabants Breed ecosysteem voor de toekomst 
van agrifood, groen en duurzaam en gezondheid. 

Interesse in ouderwets veel succes op een nieuwe manier? 
Met het BONT INNOVATIE TEAM scannen we de behoefte om ‘radicaal innovatief’ aan de slag te 
gaan. Studenten nemen vanuit eigenaarschap een actieve regisserende rol in voor een betere toe-
komst op de arbeidsmarkt en een betere wereld. BONT komt in actie bij sociaal-maatschappelijke 
projecten, groen of duurzame vraagstukken, een intern onderzoek, digitale vernieuwing, filmpro-
ductie of welk soort event of ontmoeting ook, waar cross-over studenten aan het stuur gezet kunnen 
worden onder begeleiding van een ervaren multidisciplinair projectmanagementteam van:

www.wemakenhetbont.nl
Tasty Green Lifestyle Events
Xander Beks  Peggy Dieters - Cup
06-51 08 25 20 06-53 72 83 74
xander @tgle.org peggy@tgle.org

http://www.wemakenhetbont.nl

