
‘SAMENWERKEND GROEIEN’



LIVING LAB
“Beroepen van de Toekomst”



WELKOM
“De beroepen van de toekomst” 



PROGRAMMA

DEEL 1 DEEL 2 DEEL 3

WAT ZIJN HET? WAT KAN JIJ 
ERMEE?

IMPACT VISTA 
& REGIO

• 13.30 Ontvangst met koffie en thee
• 13.45 Openingswoord 

Presentatie Living Lab VISTA college Ron Eijkenboom Onderwijskundig projectleider “samenwerkend groeien”
• 14.00         Presentatie Beroepen van de Toekomst  en de circulaire economie door Richard van Hooijdonk
• 15.00 Keuze uit workshops Beroepen van de Toekomst met ruimte voor discussie 

1. Digitalisering
2. Zorg en technologie
3. Logistiek
4. Circulaire economie

• 15.50 Presentatie SBB – Trends in Limburg
• 16.15 Keuze uit workshops Beroepen van de Toekomst met ruimte voor discussie

1. Digitalisering
2. Zorg en technologie
3. Logistiek
4. Circulaire economie

• 17.00 ENOLL aan het woord Danielle De Boer
• 17.30 Afsluitingswoord 
• 17.45 Netwerkborrel 



WAAR KOMEN WE VANDAAN?
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• 2018 Onderzoek Ecosystemen/start onderzoeksgroep
• 2019 Case studie Beyond 
• 2020 Onderzoeksvraag formuleren /regiegroep starten
• 2021 Opleiding ENOLL Living Lab regiegroep leden 
 onderzoek met VISTA medewerkers bestaande L.L.
 2 september start bijeenkomst kernstakeholders

2 november Kick off living lab “Beroepen vd toekomst” 



WHY:
LIVING LAB

DEEL 1 DEEL 2 DEEL 3

WAT ZIJN HET? WAT KAN JIJ 
ERMEE?

IMPACT VISTA 
& REGIO



WAAROM EEN LIVING LAB VOOR VISTA COLLEGE EN LIMBURG?

• PARTIJEN MET SPECIFIEKE KENNIS BIJ ELKAAR BRENGEN 

• KOMEN TOT DUURZAME SAMENWERKINGEN

• HUIDIGE SAMENWERKINGEN VERBINDEN

MET HET ECONOMISCHE BELANG VAN LIMBURG CENTRAAL:

• Aansluiting binnen economische (top)sectoren

• Aanhaking op de Sociale Agenda

• ‘Vitaal bedrijfsleven’ ter versterking van het Limburgse MKB (HCA)



DOEL LIVING LAB “BEROEPEN VAN DE TOEKOMST” 
VERDUURZAMEN EN VERBINDEN SAMENWERKINGSVORMEN

• PPS 
(publiek-privaat partnerschappen):
• RIF's
• CoP’s

• Onderzoek
(triple helix of onderzoeksmethodologie-georiënteerd): 
• Practoraten
• Lectoraten

• Living lab  Vista college
(quadruple / quintuple, multi-stakeholder partnerschappen):
• Hotspots/Living Labs/Maker spaces (quadruple)
• Regio of Gebiedsontwikkeling
• Urban ecosystemen
• Interreg/crossborder ecosystemen
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WHAT



Elementen waaruit het 
LL is opgebouwd:
• Onderzoek
• Leergang 
• Stakeholders

benoemen
• Businessmodel



VIRTUAL LEARNING LAB
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stakeholder 
analyses

service blueprint

Living Lab 
experts

Living Lab 
Leergang

Business model + 
feedback van 

EnoLL president

Groeimodel 
Living Lab Vista



REACTIES STAKEHOLDERS
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• Provincie: "Dit is waar we naartoe moeten. We willen héél graag meedoen."
• Bedrijven: "Waarom doen andere MBO's dit niet? Hier wachten we al jaren op" 
• Europese andere Living Labs: "We should have this in our country!"
• OC&W netwerk Living Labs: "Jullie zijn een voorloper voor veel MBO’s”
• Brightlands: wij vinden de ontwikkelingen erg interessant om te volgen en 

zouden inderdaad een vervolgafspraak willen inplannen.
• Universiteit München: We willen aangehaakt blijven en volgen

Presentator
Presentatienotities
Welke groei in toekomstige beroepen is gewenst volgens jullie? Welke rol zien jullie in deze ontwikkelingen? (visie)Spelen jullie hier al op in en hoe? (beleidsdoelen)Welke beleidstukken zijn hiervoor belangrijk?



REGIONAAL LIVING LAB
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RICHARD VAN HOOIJDONK
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NAAR DE WORKSHOPS
• Digitalisering
• Zorg en technologie
• Logistiek
• Circulaire economie
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN SBB

Het leven lang ontwikkelen
Bijeenkomst Living labs Vista college

Mérie Michels
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TRENDONDERZOEK SBB



TRENDS ARBEIDSMARKT 

Humanisering

Smartification

Marktontschotting

Duurzame wereldCo-botisering

Participatie economie



SMARTIFICATION

Kernwoorden: Internet-of-things, smart 
data (artificial intelligence, blockchain),
e-business (e-commerce, omni-channel), 
digital reality (virtual reality, augmented 
reality)

Impact arbeidsmarkt:
• Routinematige taken 

geautomatiseerd
• Vaker gebruik van slimme systemen 

en data
• Focus op specifieke menselijke 

vaardigheden

Internet of medical things, maakt 
zorg op afstand steeds meer 
mogelijk 

Smart logistics, maakt het binnen 
transport en logistiek makkelijker om 
slimmer, sneller en beter het proces te 
organiseren

Industry 4.0, zorgt voor proces optimalisatie en 
de mogelijkheid voor voorspellende 
onderhoudstechnieken 

Presentator
Presentatienotities
Wat houdt het in: De verder ontwikkelende digitalisering maakt dat we onze maatschappij naar een hoger welstandsniveau kunnen tillen. Steeds meer diverse apparaten in ons dagelijks leven zijn online verbonden, waardoor we een overvloed aan data verkrijgen. Bedrijven en individuen zetten deze data steeds slimmer in om onze levens gemakkelijker en veiliger te maken voor taken die geautomatiseerd kunnen worden door digitalisering. Of het nou gaat om mobiliteit (connected mobility), ons huishouden (domotica) of de zorg (e-health). Computers kunnen dankzij smart automation,  computeralgoritmes en deep learning handmatige en cognitieve routinematige taken  automatiseren die door mensen werden uitgevoerd.Waarden: Vrijheid, ontzorging, persoonlijke ontwikkeling, controle.Tegentrend: Digitale detox, privacy



CO-BOTISERING

Kernwoorden: Social robots (chatrobot, 
zorgrobot), industrial robots (robotstraten, 
zelfrijdende voertuigen), 3d-printing, 
human upgrade (exo-skelet, slimme
kleding)

Impact op de arbeidsmarkt: 
- Samenwerkingsverbanden tussen 

mens en techniek veranderen
- 21e eeuwse vaardigheden noodzakelijk 

zoals zelflerend vermogen, creatief 
denken en contextgerichte 
communicatievaardigheden

- Meer focus op sociaal en empathisch 
werk 

Exo-skeletten ontlasten stukadoors in het zware werk 
Humanoïde robots binnen de zorg, 
ondersteunen de zorg 
professionals

Chatbots handelen binnen services de meest eenvoudige vragen op 

Presentator
Presentatienotities
Wat houdt het in: Binnen diverse werkzaamheden zie je het gebruik van robotica zijn intrede doen. Processen worden efficiënter en fysieke taken worden steeds minder arbeidsintensief. Robots zijn er in allerlei vormen (denk bv aan drones, 3d printing, deep learning camera’s) en kunnen dankzij uitgekiende sensoren onze behoeften steeds beter aanvoelen en erop reageren. Robots bieden tal van voordelen. Het werk wordt minder zwaar, veiliger en efficiënter. Maar er is ook weerstand, nemen robots onze plek in? Dat niet per definitie. Er verschijnen ook co-bots en exo-skeletten, robots die de mens niet vervangen maar ondersteunen. Het samenspel tussen robots en de mens staat centraal.  Ontwikkeling van robottechnologie zal vaker geënt zijn op de werkelijk toegevoegde waarde voor de mens. Robotisering kan groei van productie bevorderen, mits een bedrijf  genoeg omvang heeft om de benodigde investeringen te doen.Waarden: Comfort, persoonlijk maatwerk, gemakTegentrend: Herbeleving van het ambacht



DUURZAME WERELD
Kernwoorden: maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, circulaire 
economie, kortere supply chain, 
conscious consuming/producing/living, 
energietransitie, klimaatadaptatie 

Impact op de arbeidsmarkt: 
• Vernieuwde productieprocessen
• Bewustzijn van eigen voetdruk
• Nieuwe kijk op supply-chain
• Materialen hergebruiken
• Efficiënter productontwerpen
• Innovatieve 

samenwerkingsverbanden
• Anders leren en denken!

De eerste auto gemaakt van planten Vertical farming in leegstaande panden

Circulair bouwen, ander gebruik van materialen en inrichting van 
bouwprocessen 

Inspiratierapport circulaire economie SBB

Presentator
Presentatienotities
Wat houdt het in: We ontwikkelen steeds meer mogelijkheden om onze maatschappij anders in te richten met meer aandacht voor natuur en welzijn. Het besef dringt tot ons door dat we maar één wereld hebben, waar we van en op leven en waar we voor moeten  zorgen. De wereld is letterlijk en figuurlijk aan het opbranden. Om op (korte) termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel, in een gezonde leefomgeving, te kunnen garanderen zijn aanpassingen noodzakelijk in het voedselsysteem. De mens moet op een andere manier gaan produceren en consumeren. We zoeken oplossingen voor lokale productie (proconsumptie) en het verminderen van de co2 uitstoot. Bedrijven die geen rekening houden met het milieu en met arbeidsomstandigheden tijdens de productie van goederen lopen het risico imagoschade op te lopen wat economisch een grote impact kan hebben. Bij circulaire economie hoort ook meer samenwerking in de keten.Waarden: Natuurlijk, verantwoordelijk, bewust, dichtbij, daadkracht, cooperatiefTegentrend: Consumptiedrang, guilty pleasure, klimaatontkenning

https://www.s-bb.nl/media/5c1jt4ri/inspiratierapport-circulaire-economie_8-sectoren_sbb_2021_2.pdf


PARTICIPATIE 
ECONOMIE

Kernwoorden: Deel-economie 
(netwerk-platformeconomie), as-a-
service business modellen, 
revieweconomie, do-it-yourself
economie

Impact op de arbeidsmarkt:
• Het nieuwe ‘werken’
• Leven lang ontwikkelen steeds 

belangrijker
• Multidisciplinair samenwerken
• Borgen van kennis!

De deeleconomie, met als voorbeeld de Buurauto is een elektrische 
auto die je deelt met je buren! Alles wordt gefaciliteerd via een app 
op je smartphone

De deeleconomie, meer waarde 
aan online reviews en het delen 
van ervaringen

Presentator
Presentatienotities
Wat houdt het in: De zogenaamde flexibele schil van bedrijven neemt in omvang toe. Dit zorgt voor meer individualistische vakkennis waardoor samenwerken met andere specialisten van groter belang wordt. Deze gelegenheidssamenwerking heeft een tijdelijk insteek en wordt flexibel ingevuld a.d.h.v. het betreffend project. Contracten zijn minder vast en gestructureerd, maar kwaliteit wordt gewaarborgd en processen worden efficiënter. De nu nog traditionele regelingen binnen bedrijven en sectoren, beginnen te verdwijnen. De platformeconomie ondersteund deze beweging. Mensen hechten minder waarde aan bezit, maar willen wel zelf (of samen met anderen) voorzienend zijn. Mogelijkheden als ‘mobility-as-a-service’ en ‘software-as-as-service’ bieden de gebruikers de mogelijkheid naar eigen wensen en behoeften diverse online service mogelijkheden te ontwerpen. Ook hier is de service tijdelijk en flexibel.Waarden: (Keuze) vrijheid, autonomie, open, coöperatiefTegentrend: Samenwerking, behoefte aan vaste contracten



HUMANISERING
Kernwoorden: Hedonisme (Belevenis-
economie), personaliseren (maatwerk), 
zelfsturende mens, authentiek

Impact op de arbeidsmarkt:
• Meerwaarde begrippen ‘service’ en 

‘persoonlijke aandacht’
• Personaliseren van producten of 

diensten
• Verder ontwikkelen creativiteit en 

soft skills

Transparantie binnen de logistiek gaat omhoog. Een 
belangrijke uitdaging in de personalisatie van de 
verzendlogistiek is het optimaal gebruik maken van data, 
analyse, personalisatie en een uitgebreide 
informatievoorziening

Gepersonaliseerde zorg, de patiënt heeft meer de 
regie over eigen zorg

Presentator
Presentatienotities
Wat houdt het in: De maatschappij individualiseert: individuele waarden en behoeften staan nadrukkelijker centraal. De decentralisatie van o.a. overheidstaken heeft ervoor gezorgd dat burgers meer eigen regie krijgen om te beslissen wat voor hen goed is. Burgers dienen steeds meer zaken zelf dienen te regelen. Deze vorm van empowerment vertaalt zich in een grotere behoefte aan maatwerk en personalisering van producten en diensten. Bedrijven veranderen en bewegen steeds meer  mee met de consumens, want die is gedurende de tijd o.a. anders gaan winkelen en mondiger en kritische gaan worden. Het begrijpen van de menselijke kant en keuzes die iemand maakt vertelt ons hoe klanten persoonlijk benaderd kunnen worden. Klanten benaderen door middel van omnichannel werkt niet meer. Klanten willen persoonlijke aandacht, 1 op 1 marketing is normaal geworden. Door zelfhelpprogramma’s neemt de informatie-asymmetrie tussen klant en professional af, de klant weet zich steeds meer zelf te informeren met nieuwe kennis waardoor de klant professioneler wordt.Waarden: Persoonlijk, creatief, beleving, authenticiteit, klantgerichtheid, gastvrijheidTegentrend: one size fits all, Collectivisme



MARKT
ONTSCHOTTING

Kernwoorden: branchetransformatie 
(branchevervaging, blurring, 
schaalvergroting), samenwerkende 
branches, taakverschuiving (verbreding 
óf specialisatie)

Impact op de arbeidsmarkt:
• Verdeling van arbeid wordt 

opnieuw uitgevonden
• Combinatie of verschuiving van 

taken
• Assertiviteit 

Door nieuwe definitie gezondheid, steeds meer 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende 
domeinen en sectoren 

Meer ketensamenwerking binnen transport en 
logistiek 

Presentator
Presentatienotities
Wat houdt het in: De huidige arbeidsmarkt is aan het veranderen. Door internet worden grotere markten bereikt en processen worden internationaal georganiseerd. Maar er zijn signalen van (de)globalisering: juist de internationale processen zijn aan verandering onderhevig. Robotisering maakt het mogelijk om gemakkelijker lokale productieprocessen op te zetten, waardoor afhankelijkheid en bepaalde risico’s worden verminderd. Er is branchevervaging tussen enerzijds retail en horeca, maar ook tussen het sociaal domein en eerstelijnszorg. Nieuwe spelers en start-up bedrijven dagen de gevestigde orde uit, de markt en het veld van concurrerende spelers verandert. Dankzij internet hebben producenten nu zelf toegang tot lokale markten. Er ontstaan andere vormen van ketensamenwerking, om de klant sneller te bedienen. Mede door personeelstekorten worden taken anders verdeeld, worden ketens verkort of taken uitbesteed aan werknemers  met een andere functie. We zijn op zoek naar de bandbreedte van iedere functie: welke  werkzaamheden horen bij wie.Waarden: Buigzaamheid, eigenwijsheid, professioneelTegentrend: Polarising (waar in dezelfde branche de één werkt aan verbreding van taken, werkt de ander aan specialisatie van taken)



INZICHT IN SKILLS EN 
ONTWIKKEL- EN 
SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN

OP WEG NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
SKILLSTAAL



LEREN STOPT NIET NA HET BEHALEN VAN EEN DIPLOMA
De arbeidsmarkt is in beweging
 Beroepen veranderen als gevolg van bijv. digitalisering of automatisering
 Door corona (soms tijdelijke) krimp in sectoren als detailhandel, horeca, cultuur
 Tegelijkertijd zijn er kansrijke sectoren als zorg, onderwijs, ict, bouw

Mensen moeten wendbaar en inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt
 Leven lang ontwikkelen… Maar wel graag korte scholingstrajecten
 In beeld krijgen waar baankansen zitten – ook onverwachte kansen
 Waardering voor wat je wél kunt – ontbrekende skills ontwikkelen

Skills informatie helpt de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen 
 Diploma’s geven niet altijd een volledig of actueel beeld van wat iemand kan
 Bij loopbaanswitch soms onvoldoende beeld van (onverwachte) mogelijkheden



SKILLS BETER INZICHTELIJK MAKEN: WAT HEBBEN WE ER 
AAN? 
Werkzoekende: meer baanmogelijkheden in beeld
 Stimulans: beter in beeld welke kennis en vaardigheden je al bezit
 Perspectief: haalbare mogelijkheden voor werk (evt. met scholing)

Werkgever: beter inzetbaar personeel
 Efficiënter opleiden van personeel
 Kennen en kunnen (hard skills), persoonlijke kenmerken (soft skills)
 Behoud van de concurrentiekracht 

Opleidingsinstelling: basis voor maatwerkscholing
 Organiseerbaar en betaalbaar scholingsaanbod

Gemeenten, UWV: inzetbaarheid in beeld
 Zo snel mogelijk van werk naar werk

Skills matching: één gemeenschappelijke taal
 Verbinden van verschillende systemen
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Welke trends hebben 
voor jou of voor jouw 

organisatie de grootste 
impact?

AAN DE SLAG…
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: https://www.mentimeter.com/s/c7abab26aebb3fc6f46bf7351ed0beee/0f69f2dd9bb6/edit

https://www.mentimeter.com/s/c7abab26aebb3fc6f46bf7351ed0beee/0f69f2dd9bb6/edit


NAAR DE WORKSHOPS
• Digitalisering
• Zorg en technologie
• Logistiek
• Circulaire economie
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ENOLL AAN HET WOORD
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LIVING LABS - INTERNATIONALE REIKWIJDTE



WAT DOEN 
LIVING LABS?
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PARTNERS VAN LIVINGS LABS
• Overheid

• Publiek private partnerships

• Bedrijven of Industrie 

• Onderzoekscentra of kennisinstellingen

• NGO's of koepelorganisaties 
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BUSINESS MODELS LIVINGS LABSBUSINESS MODELS LIVINGS LABS



MEER LEZEN OVER 

LIVINGS LABS?

ENOLL.ORG



AFSLUITING



BEROEPEN VAN DE TOEKOMST!
SLUIT JE AAN, BEREIK SAMEN MET ONS DAT DOEL

Uw profiel
linkedin.com/in/ron-eijkenboom-42ba301b

Uw profiel
r.eijkenboom@vistacollege.nl

http://www.vistacollege.nl/
https://www.linkedin.com/in/ron-eijkenboom-42ba301b
mailto:r.eijkenboom@vistacolleg.nl


LIVING LAB
HEB JE NOG VRAGEN? STEL ZE!

http://www.vistacollege.nl/
mailto:r.eijkenboom@vistacollege.nl
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