
In diverse lezingen, workshops en rondetafelgesprekken gaan we in op vragen als:

 Wat is er concreet nodig om het systeem te veranderen?

 Hoe ga je om met transportschaarste?

 Hoe kunnen we onze infrastructuur slimmer inzetten?

 Maar ook: hoe faciliteer je goede ideeën, verlaag je barrières en beweeg  
 je mensen hun gedrag aan te passen? 

brabant 
staat aan
jij ook?

Op het Energiefestival brengen we zoveel mogelijk kennis samen op één plek. 
Energieprofessionals uit de hele provincie zijn aanwezig om kennis en inspiratie
uit te wisselen. Doe nieuwe contacten op, ga in gesprek en stel je vragen, leer van
andere professionals in de break-out sessies en ga vol inspiratie weer naar huis.
Stel je eigen dag samen met de programmaonderdelen die jou aanspreken.
Op de website energiewerkplaatsbrabant.nl/energiefestival kun 
je het programma zien en volgen welke nieuwe onderdelen worden toegevoegd.

Met het Energiefestival wil de provincie Noord-Brabant het professionele Brabantse 
energienetwerk samenbrengen. Dus ben jij initiatiefnemer, betrokken bij een RES,
ambtenaar of bestuurder, werkzaam bij een woningcorporatie, een kennisinstelling,
maatschappelijke organisatie of op een andere manier bij een energie-initiatief betrokken?

Minister Rob Jetten gaat met onder andere neurowetenschapper Victor Lamme
in gesprek over energietransitie versus gedrag en ondernemer Herman
Molenaar vertelt waarom het zo belangrijk is om nú in actie te komen als het gaat

om de energietransitie.

Naast bovengenoemde activiteiten, organiseren zowel het project ‘Grote Oogst’, 

als Bouwend Nederland en Enexis een parallel programma voor genodigden. 

Meer informatie daarover vind je op energiewerkplaatsbrabant.nl/energiefestival

Voor korte pitches, nieuwe ideeën en inspirerende gesprekken kun je terecht bij

de exposanten op het netwerkplein. Onder andere Avans Hogeschool, Ecodorp Boekel, 

Integer Technologies, JongRES en Kunstloc Brabant zijn aanwezig.

Wat biedt het Energiefestival?

Voor wie is het Energiefestival?

Inspirerende gasten

Parallelle programma’s

Break-out sessies

Netwerkplein

Wat staat er op het 
programma?

Meld je direct aan

De energietransitie vraagt om grote systeem- en gedrags-
veranderingen. Ook in onze mooie provincie Noord-Brabant. 
In een goedgevuld programma gaan we concreet in op deze 
uitdagingen en zoeken we samen naar kansen. Met minister
Rob Jetten als een van de gasten zetten we in op een inspirerende
en leerzame dag. 

Kom naar het 
Energiefestival 2022!

20 oktober 2022
9.00-17.30 uur

1931 Congrescentrum 
’s-Hertogenbosch 

Meld je aan voor het Energiefestival via dit formulier. Mocht je onverhoopt toch niet 
aanwezig kunnen zijn, meld je dan uiterlijk 18 oktober 2022 af door een mail te 
sturen naar energiefestival@brabant.nl. Het festival is gratis, maar we werken met een  
no-showfee van € 50 excl. btw. Hiermee houden we goed zicht op het aantal  
gasten, waardoor we catering gericht kunnen inkopen en verspilling tegen kunnen  
gaan. Daarnaast gaan we bewust om met de besteding van maatschappelijk geld.

Aanmelden

Locatie en bereikbaarheid 

1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1 
5222 AA ’s-Hertogenbosch

Het congrescentrum ligt op 10 minuten loopafstand van het Centraal Station (uitgang 
Paleiskwartier/Brabanthallen). Kom je met de auto? Er is voldoende parkeergelegenheid. 
Houd er wel rekening mee dat er een gering aantal laadpalen is. Voor meer informatie
zie de website van 1931.

Privacy
De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Zij zal zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan 
haar toevertrouwde persoonsgegevens. Zij geeft dit vorm door in haar handelen en uitingen zowel intern als extern uit te gaan van de 
kernwaarden betrouwbaar, transparant, zorgvuldig en veilig. De volledige privacyverklaring van de provincie Noord-Brabant kunt u 
raadplegen op de provinciale website.
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