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SYMPOSIUM 
SAMEN SLIMMER 
Op dinsdag 15 september organiseert Cubiss het symposium Samen Slimmer, 
tijd voor de kwartiermaker. Deze middag vindt plaats tijdens de European Social 
Innovation Week (ESIW)  in de Spoorzone te Tilburg. KNVI, Brabantse Netwerk-
bibliotheek en Cubiss hebben de krachten gebundeld voor verrassend programma. 
Kwartiermakers, programmamakers, bibliotheekdirecteuren, zzp’ers, journalisten, 
onderwijspioniers, beleidsmedewerkers, studenten en andere nieuwsgierigen zijn 
van harte welkom.

PROGRAMMA
Introductie door Richard Engelfiet 
Kwartiermaken hoeft niet ingewikkeld te zijn. Dagvoorzitter Richard pleit ervoor 
om zaken vooral simpel aan te pakken. Hij introduceert drie workshops  van voorlopers 
uit de wereld van  toekomststudies, kunsten, onderwijs en jongerencultuur. Hun kennis 
is goud waard! Deze gidsen nemen je mee langs voorbeelden om als vernieuwer actief 
te zijn in een samenleving in transitie. 

Richard Engelfiet is ruim 14 jaar dagvoorzitter, columnist en spreker. Daarnaast is 
hij auteur van vele managementboeken, waarvan ‘Zo simpel kan het zijn’, ‘Hoe vang ik 
een rat?’ en ‘Passie!’ de bekendste zijn. Ook schrijft Engelfriet regelmatig columns.

TIJD VOOR DE KWARTIERMAKER
We hoeven je niet te vertellen dat tijden veranderen. De samenleving kantelt en 
bestaande structuren staan op knappen. Oude waarden verdwijnen en samen proberen 
we functies opnieuw te definiëren. De kwartiermaker voorop..! Kwartiermakers 
scheppen de ruimte waarin sociale innovaties mogelijk worden. Of het nou binnen 
het onderwijs is, de zorg, overheden, kunst & cultuur of in de bibliotheeksector. 
Kwartiermakers zijn ondernemende types, ze programmeren, discussiëren en creëren. 
Ze geven richting in veranderende tijden en delen deze drive met collega’s uit andere 
organisaties. Ze laten zien hoe ze samen, over de grenzen van hun organisaties heen, 
ruimte voor vernieuwing creëren. Samen slimmer!

http://www.cubiss.nl/nieuws/samen-slimmer
http://www.esiw.nl
http://www.esiw.nl
http://www.bnbibliotheek.nl
http://www.bnbibliotheek.nl
http://www.cubiss.nl/nieuws/samen-slimmer
https://rengelfriet.wordpress.com/2014/09/18/zo-simpel-kan-het-zijn/


1. TRANSMEDIAAL MET JE VERHAAL door Maaike Rijnders 

Maaike is expert in toekomstonderzoek en verhalen vertellen via verschillende media. 
Zij neemt je mee in het vertellen van een echt verhaal – géén verkooppraatje. In deze 
workshop leer je hoe je een basisverhaal kunt uitbreiden naar andere media om er een 
transmediale productie van te maken. In kleine groepjes kom je tot een eerste aanzet tot je 
eigen transmedia verhaal, waarmee je waardevolle inzichten en vaardigheden opdoet 
om in je eigen werk te gebruiken. 

Maaike Rijnders is Lecturer Future Studies en Lecturer Transmedia Storytelling aan de Fontys 
Academy for Creative Industries en verbonden aan het ACI Transmedia Storytelling Lab. 

2. TUSSEN KUNST EN KLASLOKAAL door Vivian van Gaal en KNOL

Ontmoet Vivian van kunstruimte MU en ontwerpstudio KNOL. MU mixt kunst met 
design, mode, architectuur en nieuwe media. Voor het project SCHOOL AROUND, waarin MU 
samenwerkt met SintLucas, nodigde MU studio KNOL uit om een experiment te ontwerpen 
over het klaslokaal van de toekomst. Pencil vs Pixel is een onderzoek naar de effecten van 
technologische ontwikkelingen en verandering van de leeromgeving op het gedrag van 
studenten. Tijdens deze workshop op basis van Pencil vs Pixel nemen Vivian en KNOL  
je mee in een experiment waarbij de leeromgeving langzaam transformeert. Van 100% 
analoog, tot 100% virtueel, en weer terug! De ontwerpers en onderzoekers van KNOL loodsen 
je door dit avontuur en vertelt hoe studenten van Sint Lucas dit hebben ervaren.

Vivian van Gaal is Hoofd Educatie & Publieksparticipatie bij MU. Recente projecten waren FlipLab 
(inter-generationeel leren), Open School (nieuwe kunst, nieuw leren), Play&Learn (online leren 
en participatie).

3. JONGEREN WILLEN SAMEN ZIJN, MAAK JIJ DAT MOGELIJK? 
door Pedro de Bruyckere

We leggen vaak de nadruk verkeerd als we het hebben over sociale media, de klemtoon ligt op 
het eerste woord, niet het tweede. Jongeren willen samen zijn, maar hoe leer je hen gebruik 
maken van hun ‘zone van naaste omgeving’? Hoe kan je ze zelf bereiken? Hoe kan je maken 
dat ze samen zijn, en blijven? Zelfs die moeilijkst te bereiken groep? Pedro leidt je rond in 
deze tijden van netwerken. In deze sessie gaan we die netwerken actief verkennen en ook 
gebruiken.

Pedro de Bruyckere is behalve pedagoog en onderzoeker ook lerarenopleider aan 
de Arteveldehogeschool in Gent.

WORKSHOPS
Wat doen kwartiermakers zoal? Ze vertellen hun verhaal, experimenteren en maken verbinding. 
Hoe maak je dit concreet? Volg één van onze workshops voor een extra impuls op deze thema’s. 
Onze gidsen Maaike, Vivian en Pedro zijn echte voorlopers op hun vakgebied. Zij brengen hun 
kennis en voorbeelden mee om jou te laten ervaren hoe je kwartier maakt in de wereld van 
transmedia, kunst en onderwijs. Wat spreekt jou het meeste aan?

http://www.fontysaci.com/studies/bba-iemes/our-educators/maaike-rijnders
http://muplaynlearn.nl/mu-open-school-3
https://xyofeinstein.wordpress.com


ontwerp/illustratie: ontwerpbureau Het Dok, Breda

AFSLUITING EN NETWERKMOMENT
Richard Engelfriet  sluit de middag af en reflecteert met de deelnemers op de 
inzichten van de dag. Onder het genot van een hapje & drankje praten we na.

INTERESSE?
Via de button aanmelden kom je uit bij het inschrijfformulier.
De kosten voor de verschillende programmaonderdelen zijn als volgt:

• Lunch: 10 euro p.p. (excl. BTW)

• Workshops +  lezing David Lankes: 50 euro p.p. (excl. BTW)

• Lezing David Lankes: 30 euro p.p. (excl. BTW)

Je bent dus de hele middag welkom. Kom je alleen voor de lezing van David Lankes, 
dan is de ontvangst  vanaf 14.30 uur in de Koepelhal.

Graag tot 15 september!

LEZING EXPECT MORE - DAVID LANKES 
David Lankes is keynote spreker op het symposium. De KNVI heeft deze professor en 
schrijver uitgenodigd in Nederland, als onderdeel van zijn Expect more wereldtour. 
Zijn lezing (om 15.00 uur) is in het Engels. David werkt aan de Syracuse University’s 
School of Information Studies in de staat New York, VS. Hij wordt door vakgenoten 
omschreven als één van de grote denkers over de toekomst van het bibliotheekwerk. 
De tour heeft als centrale boodschap ‘that our communities should expect outstanding 
libraries, and we need to continue to prepare outstanding librarians to lead them’. 
David Lankes zal op deze dag zijn gehoor uitdagen om gezamenlijk te kijken naar 
de nieuwe vormgeving van de bibliotheek van de toekomst.

https://www.google.nl/maps/dir/''/adres+koepelhal+tilburg/@51.560774,5.0227248,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c6be32cb3d8f9b:0x2e03d248667932ce!2m2!1d5.091391!2d51.560794
http://quartz.syr.edu/blog/
http://knvi.net/over-de-knvi/
http://www.cubiss.nl/inschrijfformulier-samen-slimmer#overlay-context=inschrijfformulier-samen-slimmer
http://www.cubiss.nl/inschrijfformulier-samen-slimmer#overlay-context=inschrijfformulier-samen-slimmer
http://www.cubiss.nl/inschrijfformulier-samen-slimmer#overlay-context=inschrijfformulier-samen-slimmer
http://www.cubiss.nl/inschrijfformulier-samen-slimmer#overlay-context=inschrijfformulier-samen-slimmer
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