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We moeten alert blijven en ons voortdurend
de vraag stellen of we voldoende geschikte
vakkrachten en kenniswerkers hebben om aan
de vraag van nu en straks te kunnen voldoen.
En ook of we nog wel opleiden voor de juiste
beroepen.

Op 2 november was het zover. De kick-off van het LivingLaB
Beroepen van de Toekomst is een feit. Tijdens deze geslaagde
middag hebben wij een gevarieerd aanbod gecreëerd met
inspiratie en workshops waarin er vanuit de reeds bestaande
samenwerkingsverbanden gekeken werd naar wat de trends in de
regio betekenen voor de beroepen en medewerkers in 2030.

Bij de opening heeft Ron Eijkenboom, de projectleider, de
deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen die de regiegroep
heeft doorlopen van het evidence based onderzoek, de
strategische bijeenkomst met kernstakeholder tot aan de kick-off.
De noodzaak van het bouwen van het LivingLab voor Vista en de
regio, wat een LivingLaB inhoud en hoe wij deze samen willen
bouwen.

Keynotespeaker Richard van Hooijdonk nam de deelnemers mee in
vogelvlucht in de trends die invloed hebben op de beroepen

De workshop rondes stonden in teken van de trends in de regio:
-
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Digitalisering
Zorg en Technologie
Logistiek
Circulaire economie

Digitalisering:
Jeroen Cremers van Digiwise heeft de gasten meegnomen in de
ontwikkelingen van het Programma om studenten, docenten en
bedrijven slagvaardig te maken in de (toekomstige) digitalisering,
dat in samenwerking met bedrijfsleven, student en docent
ontwikkeld wordt om het onderwijsprogramma beter te laten
aansluiten op de praktijk.

Zorg en Technologie:
Maartje van der Beek en Monique Breukers van Vista Flex+ hebben
op interactieve manier de trends in de Zorg belicht en bij de gasten
input opgehaald welke trends er nog meer in de Zorg en
technologie wordt gezien

Logistiek:
Bart Hermans van Beyond nam de gasten mee in het
samenwerkingsverband in de medische logistiek. Hoe zij inspelen op
de trends in de regio en met een doorlopend curriculum een
oplossing zoeken voor schaarste op de arbeidsmarkt, het
aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent in Medtech
logistics en het imago van de Medtech Logistics vergoten.
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Circulaire economie:
In een presentatie liet Margot Felix van Chemelot Innovation and
Learning Labs (CHILL) zien hoe zij studenten met docenten en
opdrachtgevers uit het bedrijfsleven laten samenwerken om
innovatievraagstukken op te lossen. Om het onderwijs uit de
schoolsettinge te halen en bedrijfsmatig te organiseren op een plek
dicht tegen de toekomstige beroepspraktijk van de studenten aan:
op de Brightlands Chemelot Campus, in het hart van Europa’s
eerste Circular Hub.

Merie Michiels van SBB heeft tussen de workshoprondes de trend in
de regio toegelicht welke door trendonderzoek onder bedrijven en
organisaties in de regio zijn opgehaald. Daarnaast werd de Inzicht
in skills en ontwikkel- en scholingsmogelijkheden en het belang van
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een gemeenschappelijke skilltaal onder de aandacht gebracht.

Enkele uitspraken van de gasten van de kick-off:
“Bedankt voor het interessante en goed georganiseerde
symposium.”
“Wat was hij weer goed en snel en to the point die Richard, hij blijft
je verbazen. Fijn dat we erbij mochten zijn, goed om samen te
sparren.”
“Mooie voortzetting van het onderzoek Ecosystemen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven.”
“Top, complimenten!

Meer informatie over of meedoen met het bouwen van het
LivingLaB Beroepen van de Toekomst?
Op de site llberoepenvandetoekomst.nl vind je meer informatie en is
alle beeld- en fotomateriaal te vinden van deze bijeenkomst.
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