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Voorwoord
‘Wat betekent digitalisering voor 

Limburg?’ Met die simpele vraag 

begon deze verkenning. Nou ja: 

simpel? Het antwoord vinden 

was nog niet zo gemakkelijk. 

Niet te abstract moest het zijn 

maar ook niet te specialistisch. 

Zoveel mensen, zoveel meningen. 

Met een open vizier startten we 

de verkenning. De hoeveelheid 

informatie én ideeën die op ons af 

kwam was eindeloos: digitalisering 

leeft absoluut in Limburg.

Waar staan we, wat komt er op ons 

af, waar moeten we naartoe? Dat 

waren uiteindelijk de drie vragen 

waarmee we de verkenners op 

pad stuurden. Hun antwoord was 

eenduidig: digitalisering heeft 

gevolgen voor Limburg waar we ons 

toe moeten verhouden. Niets doen 

is geen optie! Hoe de toekomst 

er precies uitziet is niet exact te 

zeggen: dat zij snel verandert is wel 

duidelijk.

Dit rapport is niet bedacht in 

het Gouvernement of van de 

Provincie. Het is wel voor Limburg. 

Ik ben er persoonlijk trots op 

dat dit een rapport is dat niet 

gaat over technologie. Want 

dat soort rapporten zijn er al 

zoveel. Waar we het samen over 

moeten hebben is namelijk niet 

die nieuwe technologie maar de 

gevolgen ervan voor Limburg 

en de Limburger. Wat betekent 

digitalisering voor ons?

Net zoals op de omslag worden in 

dit rapport zowel de mogelijkheden 

en kansen die digitalisering Limburg 

biedt als de risico’s geschetst, met 

een heleboel kleurrijke voorbeelden 

die tot de verbeelding spreken. 

Het resultaat is een schatkamer 

aan ideeën voor de digitale 

transformatie van Limburg, die kan 

dienen als inspiratie voor ons, als 

overheid, in een nieuwe periode, 

maar vooral ook voor de wereld om 

ons heen.

Om een aantrekkelijke regio te zijn 

en blijven, ook voor de toekomstige 

generaties, moeten we in Limburg 

de vruchten plukken van nieuwe 

technologische mogelijkheden 

en goed en verstandig omgaan 

met de veranderingen als gevolg 

hiervan. Dat is het streven. Om de 

juiste keuzes te kunnen maken 

voor de toekomst en de kansen die 

digitalisering biedt te verzilveren. 

Over hoe we dat kunnen en moeten 

doen, moeten we het de komende 

periode gaan hebben: zowel als 

overheid als juist daarbuiten. Ik 

hoop dat dit rapport daarbij als 

inspiratie mag dienen.

De belangrijkste conclusie van 

dit rapport is dat we samen 

moeten durven experimenteren: 

ondernemers, onderwijs, overheid 

en vooral burgers. Over onze 

eigen grenzen heen kijken en 

handelen: dat is nodig om te 

kunnen excelleren. Niets doen is 

geen optie, aldus de verkenners. 

Als portefeuillehouder digitalisering 

voeg ik daaraan toe: laten we dat 

vooral samen gaan doen om verder 

te komen. Samen ook de discussie 

voeren over wat dit voor Limburg 

moet betekenen. Samen vinden  

we de antwoorden op de vragen 

van deze tijd. Samen geven we 

vorm aan het (digitale) Limburg van 

morgen!

Hans Teunissen

Gedeputeerde Digitale Samenleving
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Managementsamenvatting
Een schatkamer aan ideeën

Samen met partners voorop lopen 

in de digitale samenleving: dat is de 

ambitie van de Provincie Limburg. In 

deze strategische verkenning vindt u 

inspirerende Limburgse voorbeelden 

en een schat aan ideeën en noties 

voor de digitale transformatie van de 

Limburgse samenleving. 

Digitalisering leeft in Limburg! Dat 

concluderen de zes verkenners Digitale 

Samenleving. Zij werden door de 

Provincie Limburg op pad gestuurd om 

de impact van digitalisering in Limburg 

in beeld te brengen. Dat deden ze elk 

voor een specifiek domein. Samen 

spraken zij binnen en buiten Limburg 

met ruim 350 mensen, lazen bijna 300 

rapporten en artikelen. De opbrengsten 

daarvan hebben zij elk op persoonlijke 

titel in een eigen hoofdstuk gegoten. 

Adviesbureau Dialogic verbond het 

geheel. De samenvatting ervan treft u 

hier. 

Krachten bundelen!

Juist omdat er zoveel spelers 

in Limburg bezig zijn met 

digitalisering ligt de grootste winst 

in het bundelen van krachten tussen 

onderwijs, ondernemers, overheid, 

maatschappelijke organisaties en 

burgers. De digitale transformatie 

in Limburg wordt succesvoller door 

gezamenlijk in te zetten op de kansen 

en risico’s van nieuwe technologie. De 

rollen die de diverse spelers daarbij 

kunnen aannemen komen aan bod in 

het rapport. 

Kenmerken van de digitale 

transformatie

Digitalisering zorgt ervoor dat alles 

exponentieel sneller, goedkoper en 

kleiner kan. Vanuit deze basisgegevens 

werden vijf kenmerken gevonden voor 

de impact van digitalisering in Limburg. 

Het adaptief vermogen van mensen 

en organisaties blijkt cruciaal, net als 

bewustwording van en kennis over 

nieuwe technologie. 

1.   Data: inzicht en kennis 

  Als gevolg van digitalisering (bv. 

de inzet van sensoren) komen er 

steeds meer data beschikbaar. 

Belangrijk is dat de Limburgse 

samenleving hiervan profiteert 

en bewust en verantwoord mee 

omgaat. 

2.  Nieuwe businessmodellen 

  Een nieuwe producent kan 

eenvoudiger een grote markt 

bedienen, tussenpersonen 

verdwijnen en informatie wordt 

goedkoper. Tijdig inspelen op deze 

veranderingen door actuele kennis 

is cruciaal. 

3. Efficiency

  Nieuwe technologie maakt het 

mogelijk om individueel te sturen 

maar kan ook leiden tot meer 

afhankelijkheid van ICT, hoger 

energieverbruik, overbelasting 

van personen of systemen en 

gedragseffecten. Een 

  waardengedreven visie helpt bij 

het maximaal benutten van de 

positieve en het minimaliseren 

van de negatieve effecten van 

technologie. 

4. Gedragsbeïnvloeding 

  Door het meten van gedrag 

en patroonherkenning kan 

menselijk gedrag worden 

gestuurd. Maatschappelijk 

wenselijke gevolgen zijn bv. 

eenzaamheidsbestrijding, aanpak 

obesitas en lager energieverbruik; 

ongewenst zijn verslavende spellen 

en negatieve beïnvloeding van het 

publieke debat en van kwetsbare 

doelgroepen. Transparantie en 

debat over gedragsbeïnvloeding 

bevorderen het vertrouwen van 

mensen in technologie. 

5. Verandering van werk

  Kunstmatige intelligentie en 

robotisering kunnen mensenwerk 

met een repeterend karakter 

vervangen. Tegelijkertijd ontstaat 

ook nieuw werk waarin mensen 

uitblinken ten opzichte van 

computers. Digitale inclusiviteit 

en flexibiliteit van (potentiële) 

werknemers en werkgevers zijn 

van belang bij het tegengaan van 

ongelijkheid in de samenleving 

door digitalisering.

Zes domeinen

Bovenstaande kenmerken komen 

in allerlei verschijningsvormen 

terug in de zes domeinen die de 

verkenners hebben onderzocht. In 

het rapport worden voorbeelden 

en context geboden bij de keuzes 

van de verkenners. In het rapport 

staan voorbeelden en wordt context 

geboden bij de keuze van de 

verkenners.  
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1  De impact van 
digitalisering op 
welzijn

Er zijn in Limburg relatief veel mensen 

met een slechte gezondheid, relatief 

veel ouderen en de eenzaamheid in 

deze laatste groep neemt toe. 

Digitale technieken bieden beter 

en sneller inzicht in problemen, 

diagnoses én de mogelijkheid om 

gedrag (preventief ) te beïnvloeden. 

Een digitaal signaleringsplatform kan er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat eenzame 

ouderen sneller in beeld komen, denk 

aan beeldbellen, sociale robots, Virtual 

Reality en digitale sociale netwerken. 

Digitale platforms bieden daarnaast 

ook kansen voor burgerparticipatie, de 

vereniging van mensen, zelfsturing en 

het verbeteren van de buurt. Om deze 

kansen te pakken is het belangrijk dat 

iedereen mee kan doen. 

Limburg kent 120.000 laaggeletterde  

volwassenen; de groep digibeten 

is waarschijnlijk veel groter. Door 

de verregaande digitalisering van 

overheidsdiensten, banken en 

energieleveranciers hebben sommige 

burgers het gevoel er alleen voor te 

staan. Rekening houden met verschillen 

(bv. in kennis of levensfase) tussen 

mensen is belangrijk bij het aanbieden 

van programma’s die inclusiviteit 

bevorderen. 

Ook zorgt digitalisering voor een 

dynamiek in de samenleving die deels 

stuurbaar is. Het is van belang dat 

maatschappij, bedrijven, overheden en 

burgers in gesprek gaan en blijven over 

de vraag welke waarden zij belangrijk 

vinden. Om zo vanuit een kritische blik 

een gezamenlijk beeld te ontwikkelen 

van de digitale samenleving die 

wenselijk is.  

2 De impact van 
digitalisering op 
onderwijs en opleiden

De kloof tussen de digitale ambities 

van bestuurders/directeuren voor 

onderwijs- en opleidingsorganisaties 

en hun medewerkers is groot. Digitale 

geletterdheid als basiscompetentie 

voor leerling/student en voor docent/

trainers is van belang. Het ‘updaten 

van kennis’ van oudere werknemers, 

die nog langer in het werkproces 

zullen moeten blijven is een punt van 

aandacht.

Het adaptief vermogen van onderwijs- 

en opleidingsorganisaties is nodig 

om mee te komen. Daarnaast is het 

denken en organiseren over sectoren 

en schotten heen essentieel om aan te 

kunnen sluiten bij de maatschappelijke 

ontwikkelingen en het directe werkveld 

waarvoor wordt opgeleid. Immers, de 

toekomstige beroepen voor Limburg 

liggen veelal op het snijvlak van 

sectoren. Nieuwe organisatievormen 

zoals vormen van multiple stakeholder 

ecosystemen (bv. Living Labs) kunnen 

oplossingen bieden. 

Onderwijs en opleidingsinstituties 

houden vast aan 

opleidingsprogramma’s van 2-4 

jaar en vaste diploma’s, terwijl de 

vraag naar versneld en kortdurend 

(her)opleiden/flexibel certificeren 

toeneemt. Digitalisering kan een 

vliegwiel zijn voor kort cyclisch 

opleiden m.b.v. vrij toegankelijke 

digitale onderwijsbronnen (Open 

Educational Resources, kort OER) en 

tal van cloud-based (gepersonaliseer-

de) oplossingen, liefst in co-creatie 

met de verschillende stakeholders. 

OER’s zijn tevens een manier om 

het onderwijsaanbod in Limburg 

aantrekkelijk te maken en nieuwe 

doelgroepen studenten aan te trekken, 

alsmede sociaal inclusieve doelen na te 

streven.

In Limburg liggen veel kansen in het 

opschalen van gepersonaliseerd leren. 

Nederlands koploper worden is mogelijk 

mits alle Limburgse stakeholders zich 

verenigen om gepersonaliseerd leren tot 

een strategische doel van excellentie te 

maken. 

Limburg is een ideale broedplek om 

te experimenteren met technologie 

in de fysieke leeromgeving 

(onderwijswerkplaatsen en de 

campussen). Internet of Things in 

combinatie met slimme technologische 

oplossingen kunnen de leeromgeving 

flexibeler, krachtiger, prettiger, veiliger 

en energie-neutraal maken.  

Prognose eenzame mensen 

ouder dan 75 in Nederland

Slechts 30% van de kinderen in 

het voortgezet onderwijs kan de 

computer zelfstandig gebruiken.

Limburg telt 

Onderwijs 

slechts 30% van de kinderen in het voortgezet onderwijs 
kan de computer zelfstandig gebruiken.

70%
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3 De impact van 
digitalisering op de 
stedelijke ontwikkeling 

 en mobiliteit 
In de Limburgse stedelijke gebieden 

biedt technologie kansen voor de 

leefbaarheid van de openbare ruimte. 

Veiligheid, onderhoud en leefmilieu 

kunnen slimmer georganiseerd 

worden door de inzet van sensoren. 

Zoals afvalbakken die laten weten 

of ze vol zijn, lantaarnpalen die 

luchtkwaliteit meten en scanauto’s die 

parkeercontroles uitvoeren. 

Om de bereikbaarheid van steden te 

bevorderen bieden deelplatformen 

en Mobility as a Service (MaaS) 

concrete oplossingen. Voor de 

vitaliteit en de bereikbaarheid 

van het Limburgs landelijk gebied 

kunnen deelplatformen, Mobility as 

a Service en zelfrijdende auto’s voor 

laagdrempelige oplossingen zorgen. 

Dat is nodig vanwege het groter aantal 

inwoners op leeftijd en een grotere 

afstand tot voorzieningen als huisarts 

en supermarkt.

Technologie biedt kansen om de 

bereikbaarheid tussen Limburg, België 

en Duitsland te verbeteren door het 

koppelen van systemen. Anderzijds 

biedt het uitdagingen om de toename in 

digitale verbindingen voor bijvoorbeeld 

zelfrijdende auto’s goed te organiseren. 

Dit geldt ook voor veiligheid in het 

verkeer. Zo is een toename in het 

aantal verkeersongevallen te wijten aan 

het gebruik van digitale middelen in 

voertuigen, maar kunnen zelfrijdende 

systemen en verkeersregelinstallaties 

de veiligheid juist verhogen. 

Tot slot kunnen digitale toepassingen 

op korte termijn zorgen voor een 

slimmere en effectievere logistiek van 

goederen. Dat is belangrijk voor de 

sterke logistieke positie 

van Limburg.  

4 De impact van 
digitalisering op 
klimaat en energie

Het aandeel energie uit hernieuwbare 

bronnen groeit evenals het aantal 

lokale en regionale initiatieven op 

het gebied van energieopwekking. In 

Limburg wordt op dit moment slechts 

4% van alle hernieuwbare energie in 

Nederland opgewekt. Digitalisering 

kan helpen dit te verbeteren, de vraag 

naar energie dynamisch te sturen en 

is een essentieel element van slimme 

energienetwerken. 

De gebouwde omgeving levert na de 

sector industrie de grootste bijdrage 

aan de klimaatverandering in Limburg. 

Daarnaast is er bij een toenemend 

aantal woningen sprake van gebrekkig 

onderhoud en achterblijvende 

verduurzaming. Satellietdata en 

kunstmatige intelligentie kunnen 

die situatie goed in kaart brengen. 

Dataplatformen helpen bij een 

schaalbare aanpak van verduurzaming. 

Sensoren helpen bij preventief 

onderhoud en om restwarmtestromen 

te sturen. Regeltechniek helpt bij 

efficiënte opslag van duurzame warmte 

zoals bij het Mijnwaterproject. 

Mobiliteit 
en stedelijke ontwikkeling

Tevredenheidspercentage

Afstand tot

56.5%
Limburg

67.3%
Nederland

huisartsenpost

grote 
supermarkt

Onderhoud
groen

58.3%
Limburg

9,8 km

1,6 km

0,9 km

6,2 km

68.1%
Nederland

Onderhoud
infra

Onveiligheidsgevoel
loopt op tot 27,1% van inwoners. 

buitenschoolse
opvang 

0,7 km

1,5 km

Limburg

Nederland

Mobiliteit 
en stedelijke ontwikkeling
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Slecht 4% van landelijke 

hernieuwbare energie wordt in 

Limburg opgewekt

130
miljoen m2

dakoppervlak 

in Limburg

Afstand tot

Klimaat en Energie

130
miljoen m2
dakoppervlak 
in Limburg

Slecht 4% van 
landelijke hernieuwbare energie 
wordt in Limburg opgewekt

Agrofoodsector draagt 

bij aan de 
Limburgse economie

Tevredenheidspercentage inwoners Limburgse steden
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Limburg is de vierde grootste provincie 

in de agrofoodsector, en op de 

Brightlands Campus Greenport Venlo 

vinden veel (digitale) innovaties plaats. 

Digitalisering speelt een belangrijke 

rol in een toekomstbestendig 

agrofoodcomplex. Drones, satellieten 

en sensoren leiden tot meer 

samenwerking en transparantie in 

de keten, efficiëntere en duurzamere 

productie van gewassen, betere 

afstemming van vraag en aanbod van 

voedsel met minder verspilling als 

gevolg. Met dataplatformen kunnen 

sneller en eenvoudiger data over 

producten worden gedeeld.

De glastuinbouw heeft de ambitie om 

in 2040 klimaatneutraal te zijn. Gekeken 

naar de oppervlakte is Limburg de 

vierde grootste provincie op het 

gebied van glastuinbouw. Door de 

inzet van sensoren wordt het mogelijk 

om met minder energie dezelfde of 

een hogere opbrengst te realiseren. 

Verder vindt er een ontwikkeling plaats 

naar autonome kassen, waarbij telers 

middels kunstmatige intelligentie in 

staat zijn hun kas op afstand optimaal 

te beheren.

Bij het halen van de klimaatdoelen 

is het gedrag van de Limburgers zelf 

belangrijk. Digitale middelen (apps, 

VR en robots) kunnen draagvlak en 

gedrag ten aanzien van klimaat positief 

beïnvloeden. Ook de impact van 

voeding en consumptiepatronen zullen 

door digitale visualisatietechnieken 

inzichtelijk worden en mensen  

bewust maken van hun eigen gedrag  

en invloed. 

5 De impact van 
digitalisering op de 
regionale economie 

Een bloeiend digitaal innovatieklimaat 

in Limburg met expertise in alle 

sectoren is essentieel zowel om niet 

achter te lopen als om koploper te zijn. 

Hierbij horen ambitieuze Brightlands 

doelstellingen: het stimuleren van 

cross-sectoraal werk, een euregionaal 

open innovatie platform en het 

verbeteren van toegang tot kapitaal 

voor startups en scale-ups.  

Ook diversiteit in de organisatie  

en kennisdeling met het MKB  

zijn relevant.

Met data als grondstoffen voor 

de digitale samenleving is een 

strategisch databeleid urgent. Naast 

een overkoepelende visie is expliciete 

aandacht voor het MKB en de 

euregionale samenwerking van belang. 

Sneller en slimmer werken is nodig in een 

digitale economie. Door in te zetten op 

een experimenteercultuur, verkokering 

te doorbreken, businessdevelopment 

en ondernemerschapsprogramma’s 

te coördineren kunnen organisaties 

hun adaptief en innovatief vermogen 

vergroten. 

Om een maximaal inzetbare 

beroepsbevolking te realiseren zijn 

ondermeer een digitaal vaardige 

beroepsbevolking, persoonlijke 

begeleiding van langdurig werklozen, 

het vergroten van vitaliteit, verander-

vermogen en diversiteit noodzakelijk.

Agrofoodsector 

draagt 2,6 miljard 

bij aan de Limburgse 

economie

81% van Europese 
bedrijven 

realiseerde in 2017 

groei door de inzet 

van technologie.

Regionale economie  

81% van Europese bedrijven realiseerde in 2017 
groei door de inzet van technologie.

In 60% van de beroepen kan 1/3 van het 
werk overgenomen worden door 
robots met bestaande technologie 

Potentie van Brightlands

Chemelot Campus

85 bedrijven 1.971 banen 755 studenten

Smart Services Campus

60 bedrijven 500 banen 250 studenten

Health Campus

103 bedrijven 5.941 banen 6.929 studenten

Greenport Campus

34 bedrijven 312 banen 830 studenten

totaal 282 bedrijven 12.324 banen 8.764 studenten

40%
voorspeld wordt dat 

van de Nederlandse banen 
volledig door robots 
overgenomen KAN worden

Ecosysteem van Brightlands
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Tot slot mogen de successen van 

Limburgse innovaties prominenter 

op de kaart om meer interessante 

bedrijven of talenten aan te trekken. 

Goeie voorbeelden uit Limburg 

zijn bijvoorbeeld duurzame slimme 

materialen, modern voedsel en de 

thuiszorg van de toekomst.  

6 De impact van 
digitalisering op de 
provinciale organisatie

Digitalisering heeft effecten op 

publieke waarden. Digitalisering 

vraagt om discussie over 

verantwoordelijkheden van overheid, 

bedrijven en toezichthouders. 

De dienstverlening van de overheid 

verandert door digitalisering. Door 

de razendsnelle ontwikkeling van 

commerciële dienstverleners, 

zijn mensen gewend aan een 

snelle, gepersonaliseerde en 

gebruiksvriendelijke dienstverlening. 

De Provincie kan haar voordeel doen 

met kunstmatige intelligentie, machine 

learning en blockchain: snel, slim, 

toegankelijk, persoonlijk en veilig. 

Digitale vaardigheden bij bestuurders 

en ambtenaren zijn essentieel voor 

lagere risico’s op het gebied van 

informatieveiligheid en efficiënte 

en professionele werkprocessen. 

Het gaat om de '21st century 

skills': denkvaardigheden, digitale 

vaardigheden, intrapersoonlijke en 

interpersoonlijke vaardigheden.

De overheidsorganisatie is steeds 

meer een datafabriek. Data-analyse en 

visualisaties bieden de mogelijkheid 

om diensten te verbeteren en meer 

maatwerk te leveren. Daarnaast kan 

beter beleid worden gemaakt via data-

analyse en kan het gevoerde beleid 

transparanter worden verantwoord in 

minder tijd. De Provincie Limburg is 

gestart om een Brightlands Data Center 

op te zetten om genoemde voordelen 

te bereiken. 

Ingrediënten voor een nieuwe 

provinciale visie in Limburg

Wat betreft de provinciale overheid 

zal een nieuwe coalitie vanaf maart 

2019 keuzes maken. Uit de verkenning 

komen de volgende ingrediënten voor 

een visie naar voren: 

•  Bundel krachten en formuleer 

een gedragen en transparante 

visie. Organiseer verbinding 

tussen overheden, ondernemers, 

onderwijs, maatschappelijke 

instellingen en burgers. Benut 

hiertoe deze verkenning, de rijkdom 

van wat al is opgehaald en het 

netwerk. Besef dat cross-sectorale 

samenwerking noodzakelijk is 

maar ook iets extra's vraagt. Extra 

tijd, capaciteit en competente 

(verbindende) vaardigheden zijn 

nodig om elkaars taal te leren 

spreken. 

•  Bescherm publieke waarden om de 

negatieve kanten van digitalisering 

scherp in het oog te houden en 

tijdig te anticiperen. Hoe staat 

het met de privacy, veiligheid, 

rechtvaardigheid, autonomie 

en de controle en macht over 

technologie? Heeft iedereen 

toegang? Kan iedereen meedoen? 

•  Heb oog voor het nut van 

digitalisering vanuit publieke 

waarden. De transformatie vraagt 

naast technologische innovatie ook 

om sociale innovatie. Inclusiviteit: 

vaardigheden en infrastructuur op 

orde voor gelijke kansen. Oog voor 

het adaptief vermogen van mens 

en organisatie.

•  Benut de nationale en Europese 

digitale strategieën en programma’s 

om Limburg verder te brengen

•  Werk met 'living labs' en 

verbind bestaande initiatieven. 

Experimenteer. Regel de ethiek. 

Heb ook hier oog voor inclusiviteit. 

Accepteer bij de uitvoering van 

de visie dat risico’s horen bij 

experimenteren.

•  Bekijk de digitale infrastructuur 

vanuit het aanbod en de 

behoefte voor de toekomst (bv. 

nieuwe mobiliteitstoepassingen 

en kennisinfrastructuur). 

Besteed daarbij aandacht aan 

grensoverschrijdende potenties 

 en vraagstukken.

•  Vergroot de kennis van 

digitalisering. Heb oog voor 

onderscheidende groepen, zoals 

digibeten, werknemers, scholieren 

en studenten.

•  Digitaliseer de eigen organisatie. 

Wil de Provincie Limburg de kansen 

grijpen die digitalisering biedt en 

een volwaardige gesprekspartner 

zijn, dan vraagt dat om digitale 

innovatie als integraal onderdeel 

van de organisatie. Daarvoor 

gelden vier succesfactoren: een 

duidelijke innovatiestrategie, 

leiderschapscommitment, 

innovatiecapaciteiten en de 

inbedding van innovatie in de 

organisatiestructuur. 

In 60% van de beroepen kan 

1/3 van het werk overgenomen 

worden door robots met 
bestaande technologie 

voorspeld wordt dat 40% van 

de Nederlandse banen volledig 
door robots overgenomen KAN 
worden
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1 Introductie
1.1 Achtergrond

Het thema dit jaar op het World 

Economic Forum 23 en 24 januari 

2019 in Davos: ‘Globalization 4.0: 

Shaping a Global Architecture in 

the Age of the Fourth Industrial 

Revolution. Ongeveer tweeduizend 

politici, vertegenwoordigers van 

het bedrijfsleven en internationale 

organisaties, academici, 

maatschappelijke organisaties en 

journalisten komen samen om te 

praten over de toekomst. Niet in de 

laatste plaats over digitalisering. Robert 

Dijkgraaf gaf in januari 2019 op tv (en 

uiteraard online) drie colleges over de 

toekomst waarbij blockchain, data en 

CRISPR-cas9 werden uitgelegd. 

Deze voorbeelden geven maar 

aan dat we middenin de digitale 

transformatie van onze samenleving 

zitten die ons allemaal bezighoudt. Na 

het introduceren van computers en 

automatisering op de werkvloer in de 

derde industriële revolutie, volgt nu 

een wereld waarin ook systemen in de 

fysieke omgeving worden aangestuurd 

door algoritmes. Denk aan autonome 

mobiliteit, robots in een agrarische 

omgeving, smart grids, et cetera. 

Nieuwe technologie verandert de 

hele maatschappij. Zo heeft het 

gezorgd voor de teloorgang van hele 

bedrijfstakken en brengt het ook 

allerlei nieuwe kwetsbaarheden aan 

het licht. Iets waar het huidige kabinet 

met een duidelijke focus op cyber 

security aandacht aan geeft. Ook 

brengen deze ontwikkelingen allerlei 

nieuwe discussies met zich mee. Op 

dit moment speelt, onder invloed 

van de invoering van de algemene 

verordening gegevensbescherming 

(AVG) en onthullingen over Facebook, 

privacy een grote rol. In 2018 heeft 

het publieke debat  over nieuwe 

technologie een vlucht genomen. En 

kwam de ethiek prominenter op de 

agenda. Wie heeft nog de controle over 

hetgeen technologie kan en doet? Het 

Rijk kwam in 2018 met een 

digitaliseringsstrategie en andere 

overheden, onderwijsinstellingen, 

burgers en ondernemers in binnen- 

en buitenland zoeken naar de beste 

manier om zich te verhouden tot de 

digitale transformatie.

Wat betreft de economische groei is 

de impact van nieuwe technologie 

substantieel: op dit moment 

wordt meer dan een derde van de 

economische groei in Nederland 

veroorzaakt door ICT1. Het zorgt er 

dus voor dat wij met dezelfde input 

(kapitaal en arbeid) steeds meer 

winst kunnen behalen. Veel van deze 

economische groei ontstaat doordat 

traditionele bedrijven ICT toepassen.  

Bijvoorbeeld in het productieproces, 

in het verkoopproces, maar ook in 

eindproducten kan technologie 

worden toegepast. Hetzelfde geldt voor 

het sociaal domein, technologie dringt 

steeds dieper door in onze dagelijkse 

leefwereld. Op de sportclubs gaat de 

communicatie via de app, de huisarts 

vraagt je om je eigen bloeddruk  thuis 

te meten, verjaardagen worden via 

whatsapp geregeld en kadootjes 

worden morgen thuisbezorgd als 

je voor 23.00 uur ’s avonds besteld. 

Kinderen krijgen door gaming 

vrienden over de hele wereld. Het is 

maar een greep uit een rijk scala aan 

veranderingen door technologie. En 

die veranderingen roepen ook weer 

nieuwe vragen op en vragen om 

oplossingen. Ook voor overheden. 

1.2 Aanleiding en doelstelling

De Provincie besloot in 2018 tot een 

verkenning digitale samenleving 

in Limburg. Vanuit de overtuiging 

dat  de digitale transformatie 

van onze samenleving vraagt om 

samenwerking tussen sectoren. 

Overheden, ondernemers, 

burgers en onderwijsinstellingen, 

maatschappelijke instellingen kunnen 

wel samen antwoorden vinden. De 

ambitie van de Provincie daarbij is om 

samen met partners voorop te lopen in 

de digitale samenleving. De Provincie 

wil dat Limburg gebruikt maakt van 

nieuwe technologische mogelijkheden 

ten gunste van de maatschappij 

én tegelijkertijd anticipeert op 

veranderingen als gevolg hiervan. 

Daarnaast streeft de Provincie Limburg 

als organisatie naar een optimale 

dienstverlening door de toepassing van 

technologie. 

Met deze notie gingen in 2018 

een aantal verkenners op pad om 

antwoorden te vinden op de vraag 

Wat is de impact van digitalisering voor 

Limburg? Dit deden ze elk voor een eigen 

thema:

• Welzijn

• Onderwijs

• Stedelijke ontwikkeling & mobiliteit

• Klimaat & Energie

• Regionale economie 

• Provinciale organisatie

¹ Dialogic (2014). De impact van ICT op de Nederlandse economie. [www.dialogic.nl]
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De verkenning heeft een aantal 

doelen. Kennis en ideeën bundelen 

waarmee bestuurders, strategen en 

beleidsmakers verder kunnen bouwen. 

Voor de Provincie is dat bijvoorbeeld 

nuttig als de nieuwe provinciale coalitie 

in maart 2019 keuzes moet maken. 

Maar zeker zo belangrijk is dat de 

Provincie met deze aanpak een netwerk 

wil vormen dat bewustwording creëert 

voor de juiste vragen en antwoorden 

voor Limburg. Er is nog een wereld te 

winnen in de samenwerking tussen 

sectoren onderling maar ook in de 

samenwerking met de burgers in 

Limburg. Dat komt in de verkenning 

duidelijk terug. Met deze verkenning 

wordt ook tegemoet gekomen aan 

de motie Kuntzelaers 23312 waarin 

Gedeputeerde Staten worden 

opgeroepen om aandacht te besteden 

aan de effecten van digitalisering in de 

maatschappij. 

1.3 Methodologie

De provincie streeft naar een proces 

dat de impact van digitalisering in 

de Provincie Limburg permanent en 

levendig op de agenda zet waarbij 

bestuur en organisatie constructief 

en kritisch met andere overheden, 

ondernemers, onderwijsinstellingen, 

burgers, maatschappelijke organisaties 

en unusual suspects in gesprek zijn over 

belangen in de Limburgse samenleving. 

Om dit proces tot stand te brengen 

zijn er verkenners op pad gestuurd 

die met name in Limburg zijn gaan 

onderzoeken welke kwesties aandacht 

verdienen. Met een briefing in de 

hand zijn de verkenners in vertrouwen 

op pad gestuurd met aandacht voor 

mensen met een grotere afstand tot 

de digitale wereld. Daarbij werden 

de verkenners waar nodig geholpen 

door de Provincie. Uiteindelijk heeft 

elke verkenner een eigen hoofdstuk 

gemaakt met een eigen signatuur en 

toon. Verschillende perspectieven 

komen aan bod en zowel de kansen 

als de risico’s van digitalisering komen 

in beeld. Ook worden verschillende 

oplossingsrichtingen aangedragen 

om belangrijke maatschappelijke 

opgaves aan te pakken. De verkenners 

spreken daarom veel verschillende 

experts en stakeholders. Er vonden 

bedrijfsbezoeken plaats samen met 

de statenwerkgroep robotisering en 

digitalisering, er was een studiereis 

naar Estland en op de werkvloer 

binnen de Provincie kwamen 150 

mensen naar een discussiebijeenkomst 

over digitalisering. Samen spraken 

de verkenners en de provincie naar 

schatting 350 mensen en lazen ze 

ongeveer evenzoveel rapporten en 

artikelen. Van al deze input maakte 

het onafhankelijk onderzoeks- en 

adviesbureau Dialogic een cross-

sectorale analyse van de huidige 

stand van zaken, de kansen, 

risico’s en randvoorwaarden van 

digitalisering. Dit resulteert in 

beleidsopties en bouwstenen voor 

een visie voor de Provincie Limburg. 

De grootste uitdaging ligt er nu in 

om de opbrengst levendig te maken 

en te houden. De opbrengst is een 

rijk rapport met veel ideeën én in tekst 

terwijl digitale communicatie vraagt 

om kort en visueel. Daarin zoeken 

we antwoorden met een 

documentaire, datavisualisaties en  

een managementsamenvatting.  

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 tot en met 7 bespreekt de 

impact van digitalisering op welzijn, 

onderwijs, stedelijke ontwikkeling & 

mobiliteit, klimaat & energie, regionale 

economie en de provinciale organisatie. 

Hoofdstuk 8 destilleert hieruit kansen 

en bedreigingen die digitalisering 

biedt en bespreekt de huidige 

stand van zaken en technologische 

ontwikkelingen. Ook wordt ingegaan 

op de verschillende beleidsopties die 

de Provincie Limburg heeft om de 

kansen van digitalisering te pakken. 

2 Motie 2331 Kuntzelaers, 2017. Robotisering en digitalisering. https://www.limburg.nl/publish/pages/1909/startnotitie_digitale_samenleving.pdf
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2  De impact van 
 digitalisering op welzijn

2.1 Inleiding

Het domein van welzijn wordt zeker niet 

overgeslagen in de digitale samenleving. 

De algemene indruk van de verkenning 

in Limburg is dat er nog een wereld te 

winnen is op het vlak van digitalisering 

binnen welzijn. En er blijken voldoende 

aanknopingspunten!

Het populaire discours gaat nog 

te vaak over een keur aan digitale 

oplossingen die beschikbaar zijn 

voor maatschappelijke problemen. 

Robert Went, onderzoeker bij de 

WRR3, noemt dit Technologisch 

chauvinisme; het geloof dat de 

techniek wel een oplossing biedt 

voor elk maatschappelijk probleem. 

E-health voor de ouderenzorg 

inzetten of kunstmatige intelligentie 

die het dieet bepaalt voor gezonde 

kinderen. Spraakherkenning tegen 

laaggeletterdheid, e-voting voor 

tevreden burgers en natuurlijk alles 

op de blockchain… Op de top van de 

technologische hypecycle4 is er voor 

alles een oplossing.

Het beeld dat uit deze verkenning 

komt is gelaagd en complexer. 

Technologie en digitalisering, zijn 

een ware januskop. Technologie en 

digitalisering kent twee gezichten, het 

is oplossing en bedreiging. Is het een 

robot die mantelzorgers kan ontlasten, 

of is het een kille machine met gebrek 

aan empathie die we onze ouders 

voorschotelen? 

De technologie zelf is vaak niet gekleurd, 

maar wel de keuze welke technologie 

wordt ingezet, vaak zelfs zonder dat 

we de gevolgen ervan overzien5. Wie in 

2012 nog juichte voor de bevrijdende 

rol van Twitter en Facebook, kwam 

in 2019 bedrogen uit. Technologie is 

doorspekt van waarden, commercieel 

of maatschappelijk. Alle bestuurders 

en gebruikers zouden bewust moeten 

zijn van dit gegeven en hier kritisch een 

mening over moeten vormen6. 

De digitale samenleving is ook een 

platformsamenleving, zoals Jose van 

Dijck voorzitter van de KNAW het 

beschrijft7 en waarin een mogelijke 

Europese visie op deze samenleving 

wordt geduid. Platformen gebruiken 

digitalisering en data op een ongekend 

commerciële en vaak ontwrichtende 

manier, die veel onbehagen oproept. 

Niet alleen omdat ze gestoeld 

zijn op andere waarden en grote 

hoeveelheden data (lees: waarde) 

aan onze maatschappij onttrekken, 

maar omdat ze ons ook laten zien dat 

er een groeiende kloof is. De insiders 

en de outsiders8. De oproep9 van 

staatsecretaris Knops om vooral ook 

in te zetten op een inclusieve digitale 

samenleving weerklinkt dan ook in 

deze verkenning.

De impact van digitalisering op het 

thema welzijn is in deze verkenning 

in kaart gebracht aan de hand van 5 

maatschappelijke opgaven die een 

rol spelen in Limburg. De volgende 

maatschappelijke opgaven zijn 

gekozen: 

• Gezonde jongeren

• Eenzaamheid bij Ouderen

• Burgerparticipatie

• Digitale geletterdheid

• Een kritische blik op digitalisering

Deze uitdagingen zijn gekozen op 

basis van eerdere provinciale notities, 

gemeentelijke coalitieakkoorden en 

gesprekken met experts, professionals 

en bevlogen burgers op het vlak van 

welzijn. De blik wordt op de toekomst 

gericht, startend vanuit huidige 

ontwikkelingen en aanknopingspunten 

in de Limburgse maatschappij.

Een aantal relevante thema’s komen 

niet terug in deze verkenning, omdat 

ze buiten de directe invloedsfeer 

van de Provinciale organisatie vallen, 

zoals de ziekenzorg of wetgeving 

rondom privacy. Daarnaast blijft deze 

verkenning dicht bij de Limburgse 

werkelijkheid en actuele digitale 

ontwikkelingen. Deze keuze is 

voortgekomen uit inzichten vanuit de 

maatschappij en de organisatie.

3 https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2015/12/08/de-robot-de-baas
4 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/
5 Greenfield, Adam., (2017). Radical Technologies. Brooklyn, NY: Verso.
6 https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/doelgericht-digitaliseren
7 https://www.aup.nl/en/book/9789462984615/de-platformsamenleving
8 https://www.socialevraagstukken.nl/duurzame-arbeidsmarkt-vergt-grote-veranderingen-bij-instituties-en-in-gedrag/
9 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/12/kamerbrief-digitale-inclusie-–-iedereen-moet-kunnen-meedoen
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De belangrijkste conclusie die voor 

alle thema’s geldt is dat succesvolle 

digitale innovatie te vinden is in de 

combinatie van digitale middelen 

en mensenwerk. Dit geldt zowel op 

het vlak van zorgrobots (EIZT+) als 

voor het oplossen van problemen 

rondom de seksuele gezondheid 

van jongeren(SOwhAt!?). Dit is een 

belangrijk aandachtspunt voor alle 

projecten en initiatieven die te maken 

hebben met digitalisering. 

In algemene zin zijn er 3 concrete 

aanbevelingen die voortkomen uit 

deze verkenning voor welzijn. 

•  Start met een programma rondom 

startups en de maatschappelijke 

uitdagingen op het vlak van welzijn. 

Zoals deze in dit hoofdstuk worden 

benoemd en zijn afgeleid van o.a. 

de sociale agenda Limburg. Dit kan 

in relatie tot Brightlands, maar zeker 

ook met andere instellingen, living 

labs en creatieve hotspots.

•  Zorg zelf voor een duidelijk 

digitaal beleid, op zowel het vlak 

van communicatie, als dat van 

samenwerking en ondersteuning 

van projecten. De vereniging 

Limburg is reeds een populair 

platform en zou verder kunnen 

 worden uitgebouwd.

•  Zorg voor voldoende verschillende 

kennis van digitalisering in de 

organisatie om positief-kritisch 

ontwikkelingen te kunnen volgen 

en erop in te kunnen spelen. 

2.2 Gezonde Jongeren 

Het hoofdstuk gezonde jongeren heeft 

betrekking op twee aspecten van 

gezondheid en welzijn van jongeren. 

Hoe gamificatie en wearables een 

krachtige interventie kunnen vormen 

voor het bestrijden van overgewicht 

en ongezonde leefstijl bij jongeren. Ten 

tweede het verzamelen en combineren 

van data om zo trends, persoonlijke 

interventies en beleid te kunnen 

toetsen. 

2.2.1 Spelenderwijs gezond

Wie heeft er niet van Pokémon Go 

gehoord? Het in 2017 enorm populaire 

spel gebaseerd op de Pokémon 

spellen, waarbij spelers met hun 

mobiele telefoon op jacht moesten 

naar Pokémon in de ‘echte’ wereld werd 

immens populair.10 Nog nooit was de 

verbinding tussen fysiek en digitaal zo 

zichtbaar. En nog nooit gingen zoveel 

jongeren bewegen, zo makkelijk; met 

alle onbedoelde gezondheidseffecten 

van dien11. 

Meer dan andere provincies telt 

Limburg mensen met een slechte 

gezondheid. Bij overgewicht is dit 

enkele procenten hoger. Uit de GGD-

cijfers over overgewicht blijkt dat 

het percentage Limburgers dat lijdt 

aan (ernstig) overgewicht gemiddeld 

enkele procenten hoger ligt dan in 

Nederland. In sommige regio’s ligt het 

percentage zelfs aanmerkelijk hoger. 

Daar betreft het bijvoorbeeld bijna een 

kwart van de jeugd12. 

Deze achterstand op het vlak van 

gezondheid begint bij jongeren, 

daarom zet de Provincie Limburg13 

en vele Limburgse gemeenten in op 

gezonde jongeren. Hier is volgens de 

WRR14 het grootste effect te behalen 

door in te zetten op: 

•  aanpak in het begin van de 

levensloop (van de periode vlak 

voor de zwangerschap tot en met 

het 18de levensjaar);

•  extra aandacht voor 

degenen met de grootste 

gezondheidsachterstand 

(zoals mensen met een lage 

sociaaleconomische status);

•  keuze voor drie bekende 

speerpunten die de oorzaak zijn van 

een groot deel van de ziektelast in 

Nederland: roken, overgewicht als 

gevolg van een ongezond eet- en 

beweegpatroon, en problematisch 

alcoholgebruik. 

Al deze aanbevelingen worden in 

Limburg op verschillende plekken 

al opgevolgd, bijvoorbeeld met de 

JOGG-aanpak (Jongeren op gezond 

gewicht) of de gezonde school. Vooral 

met betrekking tot bewegen speelt 

digitalisering een belangrijke rol bij 

leefstijlinterventies en het verzamelen 

van data. 

Gamificatie en games

Door goed gedrag te belonen 

en spannend te maken zoals 

dat in games gebeurt kunnen 

gezondheidsprogramma’s aantrekkelijk 

worden gemaakt voor kinderen 

en jongeren. Daarnaast worden 

elementen als verhaal en vormgeving 

van games geleend om de beleving 

te vergroten. Zogenaamde serious 

games worden ook ingezet om de 

seksuele gezondheid van jongeren 

in Zuid-Limburg bespreekbaar te 

maken met SOwhAt?!15 Een uitstekend 

medium aangezien maar liefst 68% van 

scholieren gamet16. 

2.2.2 Wearables 

Draagbare computers en sensoren. 

Deze zijn vrijwel altijd verbonden met 

het internet. Bekende voorbeelden zijn 

de Apple Watch en de Fitbit, maar er zijn 

ook vele medische wearables op de 

markt. De kosten hiervoor nemen nu 

al drastisch af en de nauwkeurigheid 

steeds verder toe. 

10 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20160713_00022201/limburg-overspoeld-po-door-pokemon-go
11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5772067/ & https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.116.005341
12 https://hvdsl.nl/media/Factsheets/extern_GGD_Rvtv_Regionaal_rapport_2014.pdf
13 https://www.limburg.nl/onderwerpen/gezondheid/sociale-agenda-2025/
14  https://www.wrr.nl/publicaties/policy-briefs/2018/08/27/van-verschil-naar-potentieel.-een-realistisch-perspectief-op-de- 

sociaaleconomische-gezondheidsverschillen
15 https://projectsowhat.nl
16 https://www.gameninfo.nl/publiek/cijfers
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CASE: Boosth

Het initiatief Boosth is een 

leefstijlinterventie en combineert 

een wearable met een seriousgame. 

Dit initiatief is voortgekomen uit de 

stichting Maatschappelijke projecten 

Maastricht in 2016 en is opgepakt 

door een ondernemer. Tweeduizend 

basisschoolleerlingen dragen het 

bandje vol bewegingssensoren die 

zorgen voor punten in de game 

die leerlingen spelen. Ouders en 

professionals kunnen de voortgang 

in bewegingsactiviteit via een 

dashboard zien. Momenteel wordt deze 

leefstijlinterventie gevalideerd door de 

Universiteit Maastricht. 

www.boosth.com

2.2.3 Gezonde data

Een andere grote kans op het vlak 

van gezonde jongeren (maar ook op 

andere gebieden toepasbaar) is het 

gebruik van Machine Learning en Data 

Wetenschap om nieuwe verbanden in 

bestaande en te verzamelen datasets 

te verwerken. Met deze technieken 

kan een duidelijker beeld ontstaan van 

de kenmerken en situatie van ieder 

(ongeboren)kind, maar ook van sociale 

groepen, wijken of regio’s 

Hiervoor zouden bij uitstek 

verschillende datasets worden 

gecombineerd. Op het vlak van de 

zorg wordt er al binnen LIME volop 

gewerkt aan het mogelijk maken van 

het uitwisselen van data, waarbij de 

privacy gewaarborgd blijft. Dit gebeurt 

met de Personal Health Train17. Ook in 

het actieprogramma Kansrijke Start 

wil men profielen opstellen om tot 

maatwerk aanpak te kunnen komen 

voor kwetsbare gezinnen18. 

Voorwaarde voor het werken met deze 

privacygevoelige data is dat deze op 

een correcte wijze zijn verkregen en 

goed zijn afgeschermd. Een van de 

grootste zorgen voor de toekomst is 

namelijk dat data blijven circuleren (bij 

overheden en bedrijven). Net zoals een 

ooit niet betaalde rekening van invloed 

kan zijn op je kredietscore (BKR), zou 

in dat geval de prijs van je verzekering 

hoger kunnen zijn omdat je ooit minder 

scoorde op gym19. 

Bij de meervoudige problematiek 

van ongezondheid (leefstijl, voeding, 

taalvaardigheid) zou logischerwijs 

de analyse van verschillende 

datasets passen. In de toekomst 

zou deze verbinding vooral kunnen 

worden ingezet voor preventie door 

voorspellende modellen, maar vooral 

ook voor het meten van de effectiviteit 

van beleid. Op dit moment zijn niet alle 

beschikbare data met deze bedoeling 

opgehaald en mogen daarom niet 

worden gebruikt. De Academische 

Werkplaats maakt zich hard om in Zuid-

Limburg onder toezicht van VWS een 

proeftuin te creëren. 

Een essentieel aspect hierbij is de 

aandacht voor juridische en ethische 

aspecten van deze technieken die in 

samenwerking met de rechtenfaculteit 

van de Universiteit Maastricht 

kunnen worden aangepakt. Dit om 

te voorkomen dat er mathematische 

vernietigingswapens20 ontstaan 

die burgers in hun privacy en hun 

autonomie aantasten. De in mei vorig 

jaar ingevoerde AVG biedt hiertoe ook 

aanknopingspunten.

CASE: Stimuliz

Deze Heerlense scale-up heeft een 

digitale tool voor vroegsignalering 

van de ontwikkeling van kinderen en 

het zorgen voor een betere kwaliteit 

van leven van het individu, wijk en 

samenleving ontwikkeld. Een digitaal 

dossier waarin eenvoudig testuitslagen 

van lichamelijke en sociaal emotionele 

ontwikkeling worden opgeslagen 

en geanalyseerd. Om talenten te 

ontdekken of waar nodig te stimuleren, 

maar ook om beleid van scholen of 

gemeenten te toetsen.

www.stimuliz.nl

2.2.4  Rol Provincie, ondernemers 

en onderwijs

Rol provincie:

•  Binnen projecten zoals Lime, of 

andere subsidies aandacht voor de 

implementatie en verankering om 

innovaties beter te laten renderen.

•  Limburgse projecten met 

ondernemers en onderwijs op de 

kaart zetten en de lobby inzetten 

om deze op te kunnen schalen.

•  Landelijke lobby voor nieuwe 

vergoedingen voor innovatieve 

interventies die hier worden 

ontwikkeld

•  Pilot opzetten voor een landelijke 

proeftuin voor nieuwe omgang 

met data voortbouwend op 

bijvoorbeeld Lime

Rol ondernemers en organisaties:

•  De maatschappelijke opgave om 

gezonde jongeren door middel van 

leefstijlinterventies en monitoring 

als een kans oppakken om nieuwe 

digitale producten te ontwikkelen.

Rol onderwijs:

•  Doorgaan met Lime, met nog meer 

aandacht voor interdisciplinariteit 

en implementatie van digitale 

innovaties

•  Meer onderzoek naar de effectiviteit 

van gamificatie bij leefstijlinterventies, 

online platformen voor hulpvragen 

en de mogelijkheden van data 

en AI om problemen vroegtijdig 

te identificeren en interventies of 

programma’s te toetsen. 

•  Mogelijke ontwikkeling specialisatie 

(minor) Gamificatie en (Serious) 

Games bij HSZuyd

17 https://www.zuyd.nl/binaries/content/assets/zuyd/onderzoek/inaugurele-redes/zorg-op-afstand---lectorale-rede-marieke-spreeuwenberg.pdf
18 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start (Pagina 24)
19 https://decorrespondent.nl/cijfers
20 https://www.vn.nl/cathy-oneil-en-weapons-math-destruction/
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Rijksprogramma’s:

Actieprogramma kansrijke start

- https://www.rijksoverheid.nl/

   documenten/publicaties/2018/09/12/

actieprogramma-kansrijke-start

2.3 Ouderen en eenzaamheid 

Voor wie de bevolkingsopbouw van 

Limburg enigszins kent weet dat er 

snel meer ouderen dan jongeren zullen 

zijn. Verder neemt het aantal eenzame 

mensen in Nederland van 75 jaar en 

ouder toe van ruim 600 duizend in 

2015 naar ruim 1,3 miljoen in 2040 (50 

procent van de mensen van 75 jaar 

en ouder). Limburg heeft hierin een 

demografische voorsprong en loopt 

daarin vooruit met een piek in 2037.

Deze ouderen worden steeds ouder 

en kunnen langer thuis wonen door 

een combinatie van robotisering en 

e-health. Maar ze zitten dus ook een 

groter deel van hun leven achter de 

spreekwoordelijke geraniums en zijn 

meer aangewezen op hun sociale 

netwerk voor o.a. mantelzorg. Pijnlijk 

genoeg komt eenzaamheid het meest 

voor onder de oudste groep ouderen21. 

Er zijn een aantal aanknopingspunten 

om deze eenzaamheid te bestrijden. 

Ten eerste het tijdig signaleren van 

een afnemende maatschappelijke 

participatie om verder afglijden te 

voorkomen. Hiervoor kan een digitaal 

signaleringsplatform worden opgezet 

dat verschillende bronnen koppelt 

en waar naast zorginstellingen, ook 

bedrijven kunnen signaleren22 als er 

bijvoorbeeld pakjes niet meer worden 

aangenomen of rekeningen niet 

worden betaald. 

Beeldbellen, sociale robots en VR-

brillen kunnen een meerwaarde leveren 

aan het voorkomen en bestrijden van 

eenzaamheid. In Limburg kennen we 

de voorbeelden van Qbi23 en Qwiek24 

die in zorgomgevingen ouderen 

stimuleren tot meer bewegen. 

Kanttekening is hierbij dat er voor de 

thuisomgeving een grote mate van 

zelfstandigheid en digitale vaardigheid 

gevraagd wordt. Te meer omdat de 

toename van digitale dienstverlening 

en het hier niet mee kunnen omgaan, 

gevoelens van eenzaamheid kan 

versterken. 

Door de vooruitgang in de zorg 

op afstand is de verwachting dat 

ouderen langer gezond blijven 

en daardoor ook langer kunnen 

deelnemen in het sociaal verkeer, een 

van de belangrijkste bijdragers voor 

geluk25. Digitale platformen zoals 

mijnbuurtje.nl of nlvoorelkaar.nl (de 

laatste is succesvol door Synthese in 

Horst aan de Maas uitgerold) kunnen 

een belangrijk instrument zijn om 

eenzaamheid tegen te gaan. Hier 

geldt echter ook pas dat digitale 

platformen succesvol zijn als er inzet 

is vanuit organisaties of er kan worden 

aangesloten bij reeds bestaande 

initiatieven zoals buurtteams of 

bewonersverenigingen.

Case: MyInlife 

Dementie en alzheimer ondersteuning 

door de omgeving een digitaal 

hulpmiddel te geven. Deze app is door 

Alzheimer Nederland i.s.m. MUMC+ en 

Betawerk ontwikkeld om het sociale 

netwerk rondom (eenzame) ouderen 

te versterken door middel van een 

gezamenlijk platform. Een van de 

mogelijkheden om eenzaamheid tegen 

te gaan.

www.MyInlife.nl 

2.3.1 Sociale media

Waar onder jongeren juist het gebruik 

van traditionele sociale media zoals 

Twitter en Facebook afneemt en door 

opvoeders kritisch wordt bekeken, 

heeft het gebruik van sociale media 

vooral onder 65- tot 75-jarigen een 

vlucht genomen. In 2018 zei 68 procent 

van deze leeftijdsgroep actief te zijn 

op sociale media. Dit was in 2012 

nog 24 procent26. Op dit moment 

kunnen sociale media nu dus al een 

bijdrage leveren aan het bestrijden van 

eenzaamheid27.

Ook hier zijn weer de digitale 

vaardigheden van belang om goed en 

veilig gebruik te kunnen maken van 

deze diensten. Dit kan vaak worden 

opgepakt in een bibliotheek of juist 

door uitwisseling met jongeren of 

studenten zoals in Eindhoven gebeurt. 
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21 https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/ai-robotics-new-health/transforming-healthcare.html
22 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-tegen-eenzaamheid
23 https://qineto.com/qbi/
24 https://qwiek.eu/ouderenzorg/
25 https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/51/subjectief-welzijn-tevredenheid-zinvolheid-en-affecten
26 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/26/ouderen-maken-inhaalslag-op-sociale-media
27 de Greef, M. Geron (2018) 20: 29. https://doi.org/10.1007/s40718-018-0008-2
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2.3.2 Robotisering

Robotisering is zoals eerder geschetst 

een beladen term in relatie tot ouderen 

en zorg. In andere landen waar de 

opgave van sterke vergrijzing zich nu al 

aandient, zoals Japan en Duitsland, ziet 

men grote kansen in robotisering, maar 

ondanks vele initiatieven is de winst in 

levenskwaliteit nog beperkt. In Nederland 

en Limburg gaat het vaak nog om 

experimenten, die desalniettemin zeer 

geslaagd kunnen zijn. 

Onderzoeker Claire Huynen van EIZT+ 

ziet haar zorgrobots vooral als een 

aanvulling op de zorgverlener die 

de mens in het proces niet snel zal 

vervangen28. We willen liever een mens 

en geen robot, of is dat slechts een 

tijdelijke houding? Net zoals de fiets 

ooit alleen voor waaghalzen29 was en 

de mobiele telefoon voor yuppen30?

Robots die alles doen zijn nog zeldzaam, 

maar specifieke taken zoals ontspanning 

met Paro de knuffelzeehond of Tessa 

de pratende robot die structuur 

brengt in het dagritme, zijn vaak al 

effectief gebleken. De kosten van deze 

robot(platforms) zijn nog vrij hoog, 

maar de verwachting is dat deze snel 

zullen dalen. 

Om het effect van sociale robots beter 

in kaart te brengen is er meer toegepast 

onderzoek nodig, in een bredere opzet 

met verschillende partners zoals Eizt+, 

Maastricht Health Campus, welzijn-, 

zorginstellingen en ondernemers. Om 

de relevantie voor Limburg te verhogen 

zou het onderzoek toegespitst 

kunnen worden op de uitdaging van 

eenzame ouderen. Een kans om de 

maatschappelijke uitdaging aan te 

gaan, maar ook economische spin-

off te genereren. Limburg heeft de 

kans om dé e-healthregio te worden 

van Nederland31. Als hierbij wordt 

uitgegaan van een brede opvatting 

en het geestelijk welzijn wordt 

meegenomen kunnen hier snel kansen 

worden benut.

2.3.3  Rol Provincie, ondernemers 

en onderwijs

Rol provincie:

•  Innovatie stimuleren met 

regelingen en tenders.

•  Limburgse projecten met 

ondernemers en onderwijs op de 

kaart zetten en de lobby inzetten 

om deze op te kunnen schalen.

•  Landelijke lobby voor vergoedingen 

van innovatieve interventies die in 

Limburg worden ontwikkeld.

•  Pilot opzetten voor een landelijke 

proeftuin voor nieuwe omgang 

met data voortbouwend op de 

samenwerking van Eizt+, Lime en 

de Academische Werkplaats.

•  Initiëren van coalities op het 

vlak van eenzaamheid die 

samenwerking bevorderen tussen 

ondernemers, welzijnsinstellingen.

•  Bijeenbrengen gemeenten 

met een digitaal meldpunt 

voor eenzaamheid ouderen of 

best-practices opschalen naar 

provinciaal niveau.

•  Onderzoeken van een digitaal 

welzijnsdossier bijvoorbeeld op 

basis van het nieuwe initiatief 

waarbij burgers weer eigenaar 

worden van hun data. 

Rol ondernemers:

•  Deelnemen aan een 

maatschappelijk meldpunt voor 

signalering van eenzaamheid.

•  Gebruik gaan maken van het 

living lab voor vergrijzing, waar we 

middenin zitten en een markt die 

de komende decennia zal blijven 

groeien.

•  Participeren in onderzoeksprojecten 

met HS Zuyd, UM en OU

Rol onderwijs:

•  Opleiden en bijscholen van 

maatschappelijk werkers en 

zorgverleners die digitaal vaardig 

zijn en technologische innovaties 

kunnen implementeren.

•  Onderzoek naar implementatie 

en ontwikkeling van digitale 

technieken in interdisciplinaire 

teams (opleiding overstijgend). 

•  Meer aandacht voor implementatie 

en uitrol bij het onderzoeken van 

innovaties zowel voor gebruikers als 

voor de business cases.

Rijksprogramma’s:

Aanpak Eenzaamheid - https://

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

eenzaamheid/aanpak-eenzaamheid

Europese programma’s:

Active and Healthy Aging - https://

ec.europa.eu/eip/ageing/home_en

Transformation of Health and Care 

in the Digital Single Market - https://

ec.europa.eu/digital-single-market/en/

european-policy-ehealth

2.4  Burgerparticipatie en 

zelfsturing

De Limburgers hebben een veel 

lager dan gemiddeld vertrouwen in 

instituties en de medemens33. Toch heeft 

iedereen het over burgerparticipatie 

en zelfsturing waarbij de politiek de 

verbinding graag wil herstellen. Ten 

minste dat beeld ontstaat bij het 

lezen van coalitieprogramma’s op 

gemeentelijk en provinciaal niveau. 

2.4.1 Veiligheid

Samenwerking tussen burger en overheid 

blijft op digitaal vlak vaak beperkt tot 

Burgernet of Whatsapp buurtpreventie, 

waarbij de gemeente zorg draagt voor 

het bordje aan het begin van de straat of 

28 https://www.youtube.com/watch?v=p4QSqxWBGTY 
29 https://www.nrc.nl/nieuws/2007/03/24/gevaarlijke-uitvindingen-11296630-a884160
30 https://youtu.be/TNwhIHqM60g
31   https://www.zuyd.nl/binaries/content/assets/zuyd/onderzoek/inaugurele-redes/zorg-op-afstand---lectorale-rede-marieke- 

spreeuwenberg.pdf - Pagina 14.
32  https://solid.mit.edu
33  https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2018/18/vertrouwen-op-de-kaart.pdf (Pagina 14)
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centraal het Amber-alert inkoopt.

Deze vorm van digitale samenleving 

is ook het vaakst terug te vinden 

in coalitieprogramma’s van de 

Limburgse gemeenten. Helaas blijkt 

de buurtwhatsappgroep niet altijd 

bij te dragen aan de veiligheid of 

het gevoel van veiligheid (nog los 

van de bedenkingen die de eigenaar 

van Facebook oproept.) Toch is de 

burger als medespeurder in opkomst 

en biedt kansen. Zeker als het gaat 

om het melden van verdachte 

omstandigheden. En dat veiligheid 

een belangrijk onderwerp is voor de 

Limburgers, blijkt ook uit de publieke 

raadpleging die ter voorbereiding werd 

gehouden en waar veiligheid naast 

werkgelegenheid aan kop ging3435. 

De grootste bedreiging van participatie 

en samenwerken met de overheid is 

misinformatie of beperkte informatie. 

Een pluriform medialandschap digitaal 

en informatievaardige burgers zijn op 

dit vlak een voorwaarde. Hier wordt op 

provinciaal vlak al aan gewerkt door 

Mediavalley en Radar Limburg. 

2.4.2 Meebeslissen

Digitalisering en burgerbetrokkenheid 

kunnen een grote kans bieden voor 

het lokaal en regionaal bestuur en het 

versterken van het vertrouwen in de 

politiek. Het opzetten van een digitaal 

proces waarin burgers meer invloed 

kunnen uitoefenen op besluitvorming 

kan hierin een eerste zinvolle stap zijn. 

Het Rathenau Instituut heeft hiervoor 

zes aanbevelingen geformuleerd36:

•  Zorg voor verbinding van een 

digitaal initiatief met een concreet 

besluit.

•  Zorg voor heldere communicatie 

over het proces. Wie doet wat en 

wat is de waarde van bijdrage. 

Burgers nemen bijvoorbeeld niet de 

besluitvorming over.

•  Zorg voor terugkoppeling naar 

deelnemers in het proces.

•  Differentieer de inbreng, dus 

niet alleen stemmen tellen, maar 

voorstellen en ideeën afwegen.

•  Zorg voor brede bekendheid en 

gebruik daarbij niet uitsluitend 

digitale kanalen. Wat te denken van 

een platform voor participatie en 

informatie in Limburg?

•  Herhaal en verbeter, geef niet op 

na een matige opkomst. Wat kan er 

beter? Digitale participatie is geen 

wonderolie voor de democratie, 

maar een kwestie van de lange 

adem.

De provincie kan zulke projecten 

voor eigen vraagstukken en thema’s 

opzetten, maar zou ook gemeenten 

kunnen aanmoedigen om met deze 

initiatieven aan de slag te gaan. 

Hier zou een provinciaal platform 

en proces de uitrol wellicht kunnen 

vereenvoudigen.

De recente eerste editie van de 

burgertop zou een mooie aanleiding 

kunnen zijn om hier verdere stappen in 

te ondernemen. In de eerste uitvraag 

wilde 36% van de respondenten meer 

samenwerking en meedenken van 

burgers bij de overheid37. 

Een mooi voorbeeld hiervan is Parijs 

waar door verschillende visualisaties 

duidelijk wordt gemaakt hoe 

burgers betrokken kunnen zijn bij de 

gemeentelijke begroting38. Een stad als 

Barcelona gaat in Europa samen met 

Amsterdam voorop in het betrekken 

van burgers bij stedelijke ontwikkeling, 

bestuur en leefbaarheid. De daar 

ontwikkelde tools voor participatieve 

democratie zijn open source en kunnen 

hier worden geïmplementeerd39,40.  

Juist het wantrouwen jegens de politiek 

is een kans om samen met gemeenten 

nieuwe vormen van democratie en 

sturing vorm te geven. Waarbij de 

zes aanbeveling van het  een eerste 

leidraad kunnen vormen. 

Case: Pol.is – Taiwanese 

burgerparticipatie

“Polis werkt stukken eenvoudiger dan 

discussiefora: het schotelt burgers 

vragen en stellingen voor waarmee ze 

het eens of oneens kunnen zijn – of 

die ze kunnen negeren als ze geen 

antwoord paraat hebben. Vervolgens 

visualiseert het programma waarover 

op dat moment de meeste consensus 

is. Het idee is dat je doorgaat met 

stellingen opwerpen tot de consensus 

het grootst is. En dat is waar machine 

learning om de hoek komt kijken: 

het programma houdt realtime de 

stand van zaken bij. … De grootst 

mogelijke consensus beschouw je 

vervolgens als de uitkomst van het 

gesprek. In 80 procent van de gevallen 

zet de overheid de uitkomst van deze 

discussies om in wetgeving of beleid.”41 

Grote vraag bij Polis is wel: Waar blijven 

de data van de deelnemers? 

www.pol.is

Burgers zijn steeds vaker ad-hoc actief 

als het gaat om vrijwilligerswerk, 

daardoor staan verenigingen en 

maatschappelijke organisaties onder 

druk. Terwijl bedrijven inzetten 

op digitale innovatie, kunnen 

maatschappelijke partijen dat vaak veel 

minder door gebrek aan tijd, geld en 

kennis. 

Efficiëntie en tijdwinst boeken door 

digitale tools in te zetten kan zo het 

34 https://ccv-secondant.nl/platform/article/de-plussen-en-de-minnen-van-buurtpreventie/
35 https://www.verwey-jonker.nl/nieuws/invloed-whatsapp-buurtpreventiegroepen-op-sociale-veiligheid-blijkt-beperkt
36 https://www.rathenau.nl/nl/kennis-voor-beleid/online-meebeslissen
37 (http://burgertoplimburg2018.nl)
38 https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/plugins/download/PB_in_Paris.pdf
39 https://www.bcnparticipa.cat/JornadesMetadecidim/docs/1.bria.pdf
40 https://decidim.org
41  https://decorrespondent.nl/8506/het-raadgevend-referendum-is-dood-taiwan-experimenteert-met-het-alternatief/ 

1426213438760-14d83f54?pk_campaign=collection-notifier&pk_source=email
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verenigingsleven versterken. 

De aanpak van de Engelse Good Things 

Foundation kan hierbij als voorbeeld 

dienen42. 

Daarnaast zijn er vele andere manieren 

waarop burgers van digitale middelen 

nu al gebruik maken om zichzelf te 

verenigen of de buurt te verbeteren. 

Van Facebookgroepen tot platforms als 

Nextdoor.com of verbeterdebuurt.nl. 

Case: Horstaandemaasvoorelkaar.nl

De website www.

horstaandemaasvoorelkaar.nl is de 

talentenbank van gemeente Horst 

aan de Maas waar vraag en aanbod 

te vinden is met betrekking tot 

vrijwilligerswerk/burenhulp. Ook kun 

je hier het cursusaanbod vinden waar 

vrijwilligers van Horst aan de Maas 

tegen een gereduceerd tarief aan 

deel kunnen nemen. Denk hierbij aan 

deskundigheidsbevorderingen of het 

uitwisselen van ervaringen. 

Op deelsite Peerby.nl is in Limburg 

niet heel erg veel activiteit (vergeleken 

met de Randstad). In november 2018 

hadden ze 170 burgers die het frequent 

gebruikten en werden 16 oproepen 

geplaatst en dat voornamelijk rond 

Maastricht43. Het is duidelijk dat hier 

nog een wereld te winnen valt als 

het gaat om de bekendheid met de 

verschillende tools. 

Hierin is het opnieuw van belang 

om te benadrukken dat niet elke 

partij even zorgvuldig met data 

omgaat en niet altijd het publieke 

belang als kernwaarde heeft zoals 

geschetst in de eerder aangehaalde 

platformsamenleving. 

2.4.3  Rol Provincie, ondernemers 

en onderwijs

Rol van de provincie:

•  Initiëren van digitale opvolging 

van de burgertop door middel van 

aansluiting bij Europese initiatieven 

zoals het Decode project.

•  Pilot van het gebruik van Polis of 

vergelijkbare software om digitale 

burgerparticipatie te verkennen.

•  Initiatieven van gemeenten 

bundelen en opschalen om 

ontwikkeling of implementatie 

betaalbaar te krijgen. 

•  Een centraal provinciaal platform 

voor participatie. Op dit moment 

krijgen vele kleine initiatieven 

subsidie om online communicatie 

te zetten. Dit zou centraal geregeld 

kunnen worden op een plek waar 

ze vindbaar zijn en waar interactie 

kan worden voorzien met een 

profiel. Eventueel voortbouwend 

op het succes van de Vereniging 

Limburg.

•  Het digitaal succesvol maken van 

verenigingen en organisaties om de 

productiviteit te verhogen en zo het 

afnemende aantal vrijwilligers op te 

vangen.

•  Digitaliseringsinitiatieven aanhaken 

bij maatschappelijke uitdagingen. 

Door het opzetten van digital 

communities naar het voorbeeld 

van de Good Things foundation.

Rol van ondernemers:

•  Kennis overdracht naar stichtingen 

en verenigingen door medewerkers 

om digitale innovatie en tools in 

het maatschappelijk midden veld te 

laten renderen. 

Rol van onderwijs:

• Studenten.

2.5 Digitale geletterdheid

Een voorwaarde om volwaardig 

deel te kunnen nemen in de digitale 

samenleving is geletterdheid en het 

bezit van digitale basisvaardigheden. 

Om burgerparticipatie te versterken is 

er meer nodig dan basisvaardigheden 

en zijn ook informatievaardigheden 

en mediawijsheid van belang. Op 

de hoogste trede staat het digitaal 

burgerschap of zoals het vaak graag 

genoemd wordt: smart citizenship. Deze 

drie niveaus zijn essentieel voor een 

goed functionerende inclusieve digitale 

samenleving. In dit kader gaat het 

met name om volwassenen aangezien 

digitale vaardigheden van kinderen 

ook in het hoofdstuk over onderwijs in 

besproken. 

2.5.1 Laaggeletterdheid

Limburg telt 120.000 laaggeletterde 

volwassenen (15-75 jaar). Doordat ze 

moeite hebben met lezen en schrijven, 

is het voor hen lastig om volledig mee 

te komen in de samenleving. Leren 

lezen en schrijven is van groot belang44. 

Voor de persoon zelf, maar ook voor 

werkgevers, voor dienstverleners 

en voor de maatschappij als geheel. 

In tegenstelling tot wat vaak 

wordt aangenomen zijn dit vaak 

oudere autochtone Limburgers. 

De maatschappelijke kosten voor 

Laaggeletterdheid bedragen landelijk 

1 miljard, voor Limburg zou dit 

neerkomen op ruim 83 miljoen per jaar, 

wellicht zelfs meer45.

De groep digitaal analfabeten is 

waarschijnlijk nog groter. Landelijke 

schattingen lopen uiteen van 1 

miljoen tot 2,5 miljoen46. Maar het 

zou voor Limburg betekenen dat er 

driehonderdduizend Limburgs digitaal 

niet goed genoeg uit de voeten kunnen. 

Daarnaast is er een groeiende digitale 

kloof waarvan de effecten dichtbij die van 

laaggeletterdheid uitkomen. Deze grote 

groep is wel geletterd, maar lijkt digitaal 

achterop te raken. Dit blijkt met name 

uit gesprekken, maar deze aanname zou 

verder onderzoek verdienen. 

Door de verregaande digitalisering van 

42 https://www.goodthingsfoundation.org/sites/default/files/research-publications/creatingdigitalcommunitiesreport_0.pdf
43 Uit reactie op vragen van auteur.
44 https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/actueel/Feiten_en_cijfers_Laaggeletterdheid_2018_(002).pdf
45 https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/PwC_-_Rapport_maatschappelijke_kosten_laaggeletterdheid_-_April_2018_def.pdf
46 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-rekenen-digitale-vaardigheden/digitale-vaardigheden
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overheidsdiensten, maar ook banken en 

energieleveranciers hebben burgers het 

eerder benoemde gevoel er alleen voor 

te staan. Slechtere gezondheid, lagere 

levensverwachting, eenzaamheid, minder 

toegang tot werk en opleiding en een 

grote risico op schuldenproblematiek 

zijn een aantal van de risico’s die bij deze 

groep verhoogd zijn47. 

Neem het reizen met de OV-

chipkaart, die vraag je online aan, 

de belastingaangifte doe je online. 

Geldzaken beheer je online, maar ook 

de voortgang van je kind op school 

wordt online inzichtelijk gemaakt. 

Dat dit probleem ook leeft onder de 

Limburgers blijkt duidelijk aan de hand 

van het onderzoek dat voorafging aan 

de burgertop Maar liefst 41% vindt dat 

de Provincie meer moet inzetten op 

digitale vaardigheden48.

Bibliotheken kunnen de spil vormen 

in het bestrijden van de digitale kloof, 

echter bereiken ze de doelgroep te 

beperkt. Er moet worden gewerkt 

aan een aanbod voor deze doelgroep 

om digitaal vaardig te worden. 

Een aanbod dat aansluit bij- en 

verweven is met hun leefwereld en 

belangrijke levensgebeurtenissen. 

Te denken valt aan doktersbezoek, 

het consultatiebureau of het 

zoeken naar werk. Daarnaast is het 

vormen van coalities (bibliotheken, 

maatschappelijke organisaties, 

werkgevers) zoals dat nu al 

succesvol gebeurt bij de aanpak van 

laaggeletterdheid een bewezen manier 

om deze achterstand te bestrijden.

2.5.2 De rol van de overheid:

Omdat het probleem niet van vandaag 

op morgen is opgelost heeft elke 

overheid ook de taak om haar burgers 

goed en begrijpelijk te informeren. 

De ombudsman die hierover vier 

belangrijke aanbevelingen49:

•  Neem verantwoordelijkheid. De 

overheid is verantwoordelijk voor 

de inrichting en uitvoering van het 

dienstverleningsproces en neemt 

ook die verantwoordelijkheid; 

•  Wees toegankelijk. De overheid 

dient zijn infrastructuur (digitaal 

en niet-digitaal) zo in te richten dat 

de toegang tot die overheid voor 

iedere burger gewaarborgd is; 

•  Wees oplossingsgericht. De 

overheid zorgt ervoor dat fouten 

in het digitale systeem opgelost 

worden; 

•  Wees gebruiksvriendelijk. De 

overheid zet digitalisering in 

het belang van de gebruikers in 

en niet alleen vanuit het gemak 

voor de overheid; En laat goede 

dienstverlening daarbij het 

uitgangspunt zijn.

Deels worden deze aanbevelingen 

opgepakt door de zogenaamde 

manifestgroep en de Koninklijke 

Bibliotheek. Deze partijen hebben 

een plan opgesteld voor hulp bij 

het aanvragen van toeslagen en 

het verkrijgen van informatie van 

organisaties zoals UWV, SVB of CAK. Een 

kopgroep van 15 lokale bibliotheken 

start hiermee in de eerste helft van 

2019. 

2.5.3  Rol Provincie, ondernemers 

en onderwijs

Rol provincie:

•  Duidelijke bepaling van de 

doelgroep van laaggeletterden 

en digibeten in Limburg d.m.v 

kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek.

•  Lid worden van de ‘Alliantie 

digivaardig Nederland’ en actief 

gemeenten steunen om invulling 

te geven aan de oproep van 

staatsecretaris Knops50. 

•  Startups op dit vlak stimuleren en 

mogelijk een programma opzetten.

•  Zelf helder communiceren en hulp 

bieden met betrekking tot de inzet 

van digitale diensten. Naast het 

gangbare taalniveau C1 teksten ook 

aanbieden in B1.

•  Een digipact sluiten om van 

Limburg de meest digitaal vaardige 

provincie te maken

•  Bibliotheken blijven stimuleren om 

met bestaande (o.a. DigiTaalhuis) 

en nieuwe interventies en aanbod 

ook volwassen Limburgers digitaal 

vaardiger te maken.

Rol ondernemers:

•  In het kader van duurzame 

inzetbaarheid niet alleen werken 

aan de gezondheid van werknemers, 

maar ook aan de employability door 

werknemers te trainen op het vlak 

van digitale vaardigheden 

Rol van het Onderwijs:

•  Onderzoeken hoe de grote groep 

(digitaal)laaggeletterden in 

Limburg beter bereikt kan worden.

•  Studenten inzetten om kennis 

uit te wisselen met digitaal 

laaggeletterden.

2.6  Een kritische blik op de 

digitale samenleving

“Chance favors the prepared mind”  

Louis Pasteur

‘Ik hou het niet meer bij’. Een 

veelgehoorde kreet als je burgers 

spreekt over de digitale samenleving. 

De onderliggende vraag over kennis 

en gebruik van digitale technologie 

is belangrijk, zoals bleek in het vorige 

hoofdstuk. Maar denken is nog geen 

doen51. 

Een vraag die zich opdringt en wellicht 

nog veel belangrijker is: Wat willen we 

eigenlijk met de digitale samenleving? 

We zitten in de platformsamenleving 

ergens tussen het disruptieve 

47 https://ecp.nl/wp-content/uploads/2017/07/iB23-Bruggenbouwers.pdf
48 http://burgertoplimburg2018.nl
49 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/ombudsvisie-digitale-overheid-overheid-communiceer-met-burgers-op-het-netvlies
50  https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/aanpak- 

digitale-inclusie-iedereen-doet-mee
51 https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
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techkapitalisten uit Silicon Valley 

aan de ene kant en de technologie- 

en surveillancestaat China. Terwijl 

technologie soms als een natuurkracht 

wordt voorgesteld is er wel degelijk 

een wisselwerking tussen cultuur en 

technologie. Bij een gezonde digitale 

samenleving past een kritische houding 

ten opzichte van die digitale en 

technologische ontwikkeling. Met deze 

houding kunnen we oprecht op zoek 

gaan naar het goede en ware vanuit 

onze eigen waarden.

“Waardengedreven innoveren 

betekent innovatie vormgeven vanuit 

gedeelde, publieke waarden. Dat kan 

alleen in gesprek met de samenleving. 

Daarvoor is een visie van de overheid 

nodig. Ethische en maatschappelijke 

vraagstukken staan niet los van 

innovatie- of digitaliseringsprocessen. 

Om de ambities van Nederland waar 

te kunnen maken, bijvoorbeeld in 

de zorg, in de energietransitie of op 

het gebied van mobiliteit, is het van 

belang innovatie te verbinden aan 

maatschappelijke vraagstukken: 

Nederland moet publieke waarden niet 

zien als sluitstuk van innovatie, maar 

als uitgangspunt daarvan. Dit sluit aan 

bij het denken over innovatiebeleid 

in termen van missiegedreven 

innovatiebeleid of doelgerichte 

innovatiesystemen.”52 

Hoe kijken we over 10 jaar terug 

op de huidige ontwikkelingen van 

VR, Blockchain, smart services en 

machine learning? Associëren wij ze 

met de begin jaren van de industriële 

revolutie? Met kinderarbeid en 

vergiftigd vlees?

Hebben we onze kinderen ziek 

gemaakt met dopamine shots in 

spelletjes en social media. Een 

ongezonde persoonlijkheidscultus en 

een vermoeide samenleving53? 

Inmiddels staan filosofen als Byung 

Chul Han, Peter Sloterdijk en Daniel 

Precht niet meer alleen in de roep 

om een vorm van regulering op 

digitalisering. Een mogelijkheid is 

zelfregulering door de makers van 

modellen en algoritmen, door een 

soort van digitale eed van Hippocrates. 

De provincie zou duidelijke etische 

regels kunnen stellen voor het gebruik 

van algoritmen en modellen in eigen 

huis en bij door de provincie gesteunde 

projecten en ingekochte software. 

Geen black boxes, maar transparante 

en herleidbare modellen en software.

2.6.1 Rol voor cultuur

Kunstenaars en cultuurorganisaties zijn 

de aangewezen partijen om kritisch 

te reflecteren op ontwikkelingen in de 

digitale samenleving. Wat doen wij als 

wij onze autonomie overdragen aan 

algoritmen. Een Kafkaeske Tragedie? 

Wat betekent het als we moeten samen 

werken met robots? Veranderen wij als 

mensen op het moment dat we niets 

meer kunnen geloven omdat alles een 

deep fake54 kan zijn? De rol om kritisch 

te reflecteren kan de culturele sector in 

Limburg veel meer opeisen. Een mooi 

voorbeeld is #2BIAS van Tim de Paepe 

en VIAZUID.55 

Het allerbelangrijkste inzicht uit deze 

verkenning: ga het gesprek aan over 

wat wij als Limburgers met de digitale 

samenleving willen. Dat ligt namelijk niet 

vast zoals het soms wel eens lijkt als je een 

duizelingwekkend Youtubefilmpje over 

technologische ontwikkeling ziet of een 

trendwatcher de toekomst aan je uitlegt. 

2.6.2  Rol Provincie, ondernemers 

en onderwijs

Rol van de Provincie: 

•  Een eigen visie en strategie 

ontwikkelen op de digitale 

samenleving en welke waarden 

daarin leidend moeten zijn. 

•  Cultuurmakers stimuleren om 

kritisch te reflecteren op de digitale 

samenleving en zo het debat met 

burgers hierover aan te gaan.

•  Aanbesteding en subsidieregels 

aanpassen om gewenst 

gedrag met betrekking tot het 

gebruik en opslag van data en 

onbevooroordeelde algoritmen in 

projecten en producten. Het aan 

de universiteit Utrecht ontwikkelde 

DEDA model56 is hier een goed 

hulpmiddel bij, maar ook Barcelona 

heeft hier beleid op ontwikkeld57. 

Rol van het Onderwijs:

•  Zo snel mogelijk aansluiten bij de 

ontwikkelingen curriculum.nu58 op 

het vlak digitale vaardigheden en 

dit laten aansluiten bij thematieken 

zoals cyberpesten of sexting die 

nu ook al spelen op middelbare 

scholen. 

•  Initiatieven als Mediavalley blijven 

versterken om het thema van 

media-wijsheid en smart citizenship 

verder te ontwikkelen en een 

pluriform medialandschap te 

waarborgen.

52 https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/digitaliseringsstrategie-dit-zijn-de-knelpunten
53 https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.334352525.html/de-vermoeide-samenleving/
54 https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/deep-fake-news.html
55 http://www.viazuid.com/makers/tim-de-paepe-1
56 https://dataschool.nl/deda/
57 https://www.decodeproject.eu/what-decode
58 https://curriculum.nu/ontwikkelteam/digitale-geletterdheid/
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Door de digitalisering verdwijnen 

veel beroepen in een rap tempo; 

met een grotere snelheid ontstaan 

door digitalisering beïnvloede 

nieuwe beroepen. Onderwijs- en 

opleidingsinstellingen, maar ook 

overheidsinstellingen en bedrijven, 

houden zich momenteel onvoldoende 

bezig met het voorspellen van deze 

- door digitalisering beïnvloedde - 

nieuwe beroepen en bijbehorende 

vaardigheden. Het voorspellen 

van deze patronen (zogenaamde 

‘forecasting’) wordt zelden bewust 

gedaan. Dat maakt dat veranderingen 

in curricula vooral vaak veranderingen 

in ‘educatieve vorm’ zijn en niet 

zozeer verandering van ‘educatieve 

inhouden’. Vernieuwing is dan feitelijk 

een ‘schijnvernieuwing’; hierin luistert 

gevaar van achterlopen. Terwijl 

veranderingen, zeker op het gebied 

van digitalisering, zich voltrekken 

in een rap tempo. Een tempo, waar 

experts (dicht tegen de veranderende 

inhoud) zelfs versteld van staan. 

Momenteel worden vernieuwingen 

in curricula of opleidingsprogramma’s 

niet of nauwelijks bekeken59 vanuit 

het perspectief van verregaande 

digitalisering, technologische 

invloeden op basisvaardigheden, 

zelfredzaamheid, digitaal eigentijds 

burgerschap, of vanuit het beroep, de 

kennis en vaardigheden, die hiermee 

samenhangen. Het snel anticiperen 

op dergelijke noden is cruciaal. Groei 

in sectoren is afhankelijk van groei 

in menselijk kapitaal. Jong menselijk 

kapitaal wordt vooral door het 

onderwijs afgeleverd. De kans op 

achterlopen is zeer groot voor het 

onderwijs. Het onderwijs is immers 

relatief traag in veranderen omdat zij 

weinig open staat voor verandering van 

buitenaf en de snelheid van digitale 

transformatie zeer hoog is. 

Belangrijke vragen daarbij zijn: 

•  Welke technologie gaat belangrijk 

zijn voor het onderwijs, op de korte 

termijn en middellange en lange 

termijn (5, 10 en 25 jaar)? 

•  Hoe zullen onderwijs- en 

opleidingsorganisaties door 

digitalisering veranderen? 

•  Waar moet het Limburgse 

onderwijs- en opleidingenveld zich 

op voorbereiden? 

•  Waar zou het Limburgse onderwijs- 

en opleidingenveld koploper in 

kunnen zijn?

Opleidingsniveau verhoogt immers 

de kans op een baan, verhoogt 

de levenskwaliteit van individuen 

(en hun gezinnen) en uiteindelijk 

ook hun gezamenlijk geluk. Verder 

is een belangrijke rol weggelegd 

voor bestuurders en schoolleiders. 

Het vraagt een ander type soort 

leiderschap, digitaal leiderschap. 

Leiderschap wat actuele kennis heeft 

over de belangrijkste duurzame 

digitale trends en ontwikkelingen, 

leiderschap wat anticipeert op de 

verwerving van geïnformeerde kennis 

over technologie, wat ruimte geeft 

voor experiment, duidelijk koers 

geeft aan complexe technologische 

veranderingen en de inbedding 

daarvan. Digitaal leiderschap wat zorgt 

voor adaptiviteit, wat nodig is voor 

Limburg (niet enkel voor het onderwijs- 

en opleidingsorganisaties). Voor het 

onderwijsveld -in het bijzonder- is dit 

‘digitaal leiderschap’ nog belangrijker 

omdat onderwijsorganisaties over het 

algemeen traag veranderen. 

3.1   Digitale Geletterdheid als 

“basiscompetentie” voor 

Iedereen 

Digitale geletterdheid is de meest 

belangrijke competentie die eerst 

aanwezig dient te zijn, alvorens 

vervolgstappen van digitalisering 

kunnen worden gezet. Op alle niveaus 

moet deze competentie aanwezig 

zijn: leerder, leraar/docent/trainer, 

schoolleider, manager, directeur 

en bestuurder. Werken aan deze 

belangrijke basisvoorwaarde mag niet 

als vanzelfsprekend worden genomen, 

aangezien deze voorwaarde veelal nog 

niet aanwezig is. 

 3  De impact van 
 digitalisering op 
 onderwijs en opleiden

59 Review study OECD Dutch Curriculum. Evidence about Knowledge and Skills for Work and Learning.
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De definitie van digitale geletterdheid60 

wordt - over het algemeen - breder 

opgevat dan ICT-vaardigheden alleen. 

Naast de ICT-basisvaardigheden, 

worden ook mediawijsheid61, 

informatievaardigheden en 

computationeel denken62 genoemd. 

Digitale geletterdheid is nog niet 

opgenomen als één van de nationale 

bepaalde leerdoelen (kerndoelen) voor 

het basis- en voortgezet onderwijs. 

Het is dus essentieel om digitale 

geletterdheid op een andere manier te 

borgen in het leren, of in het leven van 

mensen. 

Kennisnet63 geeft aan dat er nog 

een grote kloof tussen de ambities 

van bestuurders en van de leraar 

op de werkvloer en hun niveau van 

digitale geletterdheid. Gelukkig 

nemen veel Limburgse bestuurders 

en schoolleiders zelf het initiatief om 

digitale geletterdheid binnen hun 

eigen organisaties en koepels op de 

agenda te zetten. Dat is hoognodig 

want onderzoek64 geeft aan dat 

slechts 30 procent van de leerlingen 

in het voorgezet onderwijs, de 

computer zelfstandig kan gebruiken. 

Dit strookt niet met het algemeen 

beeld over jongeren en de natuurlijke 

verwerving van hun mediawijsheid. 

Het is dan ook tegenstrijdig dat veel 

onderwijs- en opleidingsinstellingen 

uitgaan van aanwezige ICT-kennis 

onder leerlingen/studenten, maar dat 

er - in de dagelijkse leerpraktijk en op 

het niveau van leerdoelen - slechts 

beperkt structurele aandacht bestaat 

voor digitale geletterdheid65.

Tussen leerders zijn er grote verschillen, 

mede door hun sociaaleconomische 

achtergrond. Die achterstand wordt al 

voorschools opgelopen, zelfs voordat 

kinderen naar school gaan.66 Daarnaast 

ontwikkelen digitale vaardigheden 

niet uit zichzelf67. Verder kunnen enkel 

digitale geletterde leraren/docenten 

leerders écht verder helpen bij het leren 

van digitale vaardigheden (Kennisnet, 

2017). 

Het Ixperium in Roermond is een 

goed voorbeeld van een ICT-proeftuin 

waar leerkrachten van Stichting Swalm 

& Roer en de Nieuwste Pabo kunnen 

experimente-ren met ict-toepassingen 

voor het onderwijs. Bijvoorbeeld het 

testen van virtual reality-brillen en 

touchtafel-tools uit Prowise Presenter. 

Het iXperium Roermond (opgericht in 

samenwerking met iXperium/Centre 

of Expertise Leren met ICT, Stichting 

Swalm & Roer, de Nieuwste Pabo en 

gemeente Roermond) focust zich in 

eerste instantie niet op leerlingen, maar 

juist op de vaardigheden en kennis van 

leerkrachten. 

Digitaal geletterde leraren/docenten 

kunnen dus veel betekenen voor 

leerders met een achterstand 

op digitale geletterdheid. Bij het 

professionaliseren van leraren/

docenten op digitale geletterdheid, 

is het belangrijk - in de definitie – dit 

niet te smal op te vatten (Kennisnet, 

2017). ICT-basisvaardigheden zijn 

een basisvoorwaarde, maar ook 

wetenschappelijk onderbouwd 

handelen t.b.v. technologie in de klas, 

bekwaamheid in het gestructureerd, 

veilig en verantwoord gebruiken 

van technologie en permanente 

professionalisering zijn belangrijke 

basiselementen van digitale 

geletterdheid bij leraren en docenten, 

zie onderstaand figuur: 

60 http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid
61 https://www.mediawijzer.net/van-mediawijzer-net/competentiemodel/
62 http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid
63 https://www.kennisnet.nl/artikel/dicht-de-digitale-kloof-voor-meer-gelijkheid-in-het-onderwijs/
64 https://research.utwente.nl/en/publications/digitale-geletterdheid-van-leerlingen-in-het-tweede-leerjaar-van-
65 Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014.
66 Eerste integrale effectmeting Sociale Agenda Limburg 2025: ‘Talent keert de trend!’, mei 2018
67 OESO, 2015

DIGITALE GELETTERDHEID 

ORGANISATIE

LEERSITUATIE

PROFESSIONALISERING

Elke leraar bezit de basisvaarig-
heden pedagogisch verantwoord 
te werken in een digitale wereld

• Basisvaardigheden ict
• Informatie-vaardigheden
• Mediawijsheid
• Computational thinking

• Didactisch redeneren
• Weten wat werkt
• Variëren

• Registreren
• Volgen en verantwoorden
• Communiceren

• Samen redeneren
• Feedback
• Netwerken

Elke leraar is bekwaam in veilig
en verantwoord gebruik van ict voor
bedrijfsvoering en communicatie

De leraar kent de relatie tussen
onderwijsvisie, context en de 
juiste keuze voor ict-toepassingen

De leraar is en blijft gekwali�ceerd
in het gebruik van ict-toepassingen
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3.2    Transformatie van 

de Onderwijs- en 

Opleidingsorganisatie zelf

Digitale technologieën kunnen zorgen 

voor een stapsgewijze verandering 

in leer- en onderwijspraktijken; 

ze garanderen de digitale 

transformatie van de onderwijs- of 

opleidingsorganisatie zelf echter niet. 

Onderwijsinstellingen zullen hun 

eigen organisatiestrategieën moeten 

herzien om hun innovatievermogen te 

vergroten en het volledige potentieel 

van digitale technologieën en inhoud 

te kunnen benutten. Het Europees 

referentiekader DigCompOrg68 ,met 

een systemische aanpak, kan een 

startpunt zijn om transparantie, 

vergelijkbaarheid en organisatie-

leren op Limburgs regionaal niveau 

maar ook in de bredere EU-regio 

te bevorderen. Het DigCompOrg-

raamwerk69 kan worden gebruikt door 

onderwijs- en opleidingsinstellingen 

(basis-, voortgezet, beroeps- en 

hoger onderwijs) om een proces van 

zelfreflectie te begeleiden over hun 

voortgang naar uitgebreide integratie 

en effectieve inzet van digitale 

leertechnologieën. DigCompOrg 

kan ook worden gebruikt als een 

strategisch planningsinstrument voor 

beleidsmakers om een uitgebreid 

beleid te bevorderen voor de 

effectieve toepassing van digitale 

leertechnologieën door educatieve 

organisaties op regionaal, nationaal 

en Europees niveau. Het instrument 

kan ook worden gebruikt als middel 

om bewustzijn te creëren over de 

systemische aanpak, welke nodig is om 

digitale leertechnologieën succesvol 

in te voeren. Het impliceert een proces 

van het plannen van veranderingen 

langs drie basisdimensies: de 

pedagogische, technologische 

en organisatorische dimensie. 

DigCompOrg werkt met de volgende 

dimensies voor digitaal competente 

onderwijsorganisaties, zie bovenstaand 

figuur.

Scholen en opleidingsinstellingen 

kunnen zichzelf inschalen op deze 

dimensies met de zogenaamde 

SELFIE-tool70. SELFIE is een hulpmiddel 

dat is ontworpen om scholen te 

helpen bij het integreren van digitale 

technologieën in onderwijs. Het laat 

zien wat werkt, waar verbetering 

nodig is en wat de prioriteiten zouden 

moeten zijn. De tool is momenteel 

beschikbaar in de 24 officiële talen van 

de Europese Unie beschikbaar. SELFIE 

verzamelt (anoniem) de opvattingen 

van leerders, leraren/opleiders en 

schoolleiders over de manier waarop 

technologie wordt gebruikt in de 

onderwijspraktijk. Dit gebeurt met 

behulp van korte verklaringen en 

vragen en een eenvoudige schaal van 

1-5. De verklaringen hebben betrekking 

op gebieden zoals leiderschap, 

infrastructuur, lerarenopleiding en 

digitale vaardigheden. De beoordeling 

duurt ongeveer 30 minuten. 

Op basis van deze input genereert de 

tool een rapport - een momentopname 

(een ‘SELFIE’) van de sterke en zwakke 

punten in het gebruik van digitale 

technologieën voor onderwijs en 

leren. Hoe meer mensen deelnemen 

aan de school, hoe nauwkeuriger de 

SELFIE van hun school zal zijn. De 

resultaten en inzichten van de SELFIE-

oefening zijn alleen voor de school 

en worden niet gedeeld, tenzij ervoor 

wordt gekozen om dit te doen. SELFIE 

kan vervolgens in een later stadium 

worden gebruikt om de voortgang te 

meten en het actieplan aan te passen. 

Deze tool is ontwikkeld in nauwe 

samenwerking met een team van 

experts van scholen, ministeries van 

onderwijs en onderzoeksinstituten in 

heel Europa. Partnerinstellingen zijn 

de Europese Stichting voor Opleiding, 

het Europees Centrum voor de 

ontwikkeling van de beroepsopleiding 

(Cedefop) en het UNESCO-instituut 

voor informatietechnologie in het 

onderwijs. Verschillende startpunten 

68  https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning- 
european-framework-digitally-competent-educational

69   Het Europese Referentiekader van Digitaal Competente Educatieve Organisatie is een initiatief van de Europese Commissie, directoraat- 
generaal Onderwijs en cultuur (DG EAC). Onderzoek en ontwerp van het kader werd uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum 
voor onderzoek - Instituut voor technologische prognose (JRC-IPTS). Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten steunden de ontwikkeling 
van het kader via de werkgroep digitaal en online leren (WG DOL). Deskundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van bestaande 
kaders en vragenlijsten voor zelfevaluatie die het gebruik van digitale technologieën in onderwijs- en opleidingssystemen bevorderen, 
hebben ook bijgedragen tot de ontwikkeling van DigCompOrg.

70 https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en

European
Framework for

Digitally-competent
educational

Organisations

Management &
governance model

Digital cometence
of sta� and students

Rethinking roles &
pedagogical approaches

Engaging assessment
formats

Recognition of informal & 
non-formal learning

Learning design 
informed by analytics

Supported by an
implementation plan

Part of teh mission,
vision & strategy

(Sector speci�c
sub-element)

Digital
infrastructure

Physical & virtual
learning spaces

Partnerships are 
developed

Strategic approach
te communication

Networking & sharing
is promoted

Curricula are redesigned /
re-interpreted

Digital content & OER
are promoted

1    
2    3

    4
     

5      
6    7    8    9    10  11  12  13  14  15  16  17 18 19  20  21 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   34 35 36 37  38 39 40  41 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53   54  55  56  57  58  59  60  61  62   6

3  6
4  6

5  
66

  6
7 

 6
8 

 6
9 

 7
0 

 7
1 

 7
2 

 7
3 

 7
4

Teaching & learning practices

Professional

Leadership & governance practices

(S
ec

to
r s

pe
ci

�c
)

Infrastructure

Content & curricula

Collaboration & networking 

develpm
ent

Ass
ess

m
en

t p
ra

ct
ic

es



26

STRATEGISCHE VERKENNING            Digitale samenleving Limburg     februari 2019

voor visievorming voor scholen 

en opleidingsinstellingen zijn dus 

beschikbaar om zowel digitale 

geletterdheid als de digitale 

transformatie vorm te geven voor 

scholen en opleidingsinstellingen. 

Hieronder volgen een aantal 

Engelstalige en Nederlandstalige 

startdocumenten, welke mogelijk een 

startpunt kunnen zijn voor verdere 

verkenning: 

Belangrijke startdocumenten voor 

Visievorming Digitale Geletterdheid

Brondocumenten Europese 

Raamwerken

1.  Digitaal Competentie-raamwerk voor 

burgers

2.  Digitaal Competentie-raamwerk voor 

Digitale Vaardigheden voor Lera-ren/

Opleiders

3. SELFIE, assessment instrument

Nederlandse bronnen:

3.  Samenwerken aan Digitale 

Geletterdheid

4. Checklist digitale geletterdheid

5. Handboek Digitale Geletterdheid

6.  Verschillende tools voor Digitale 

Geletterdheid

7.  Alles weten over Digitale 

Geletterdheid

3.2.1    Rol Provincie, onderwijs en 

andere actoren

Rol Provincie

•  Regierol opnemen voor bredere 

aanpak digitale geletterdheid 

voor burgers, met als een van de 

belangrijkste actoren, het onderwijs 

en opleiders

•  In kaart brengen digitale 

geletterdheid, vooral ook onder 

leraren/opleiders

•  In gesprek gaan met onderwijs- en 

opleidingsinstellingen over het 

borgen van ‘digitale geletterdheid 

als basiscompetentie’ in curricula/

programma’s op regionaal niveau 

(vooral vanwege het ontbreken van 

nationaal sturende kern-doelen)

•  Stimuleren en verspreiden 

van kennis over het Europese 

Digitale Competentie raamwerk, 

DigiComp 2.0. voor de harmonisatie 

van Europese basisvaardig-

heidsnormen in Limburgse 

onderwijs- en opleidingsveld

•  Europese subsidieaanvragen 

initiëren en stimuleren rondom 

digitale geletter-heid en deelnemen 

in Europese pilots DigiComp 2.0

•  Benutten van Educatieve Agenda 

Limburg-netwerk om SELFIE-tool 

assessment onder Limburgse 

scholen uit te voeren en mogelijk te 

jaarlijks te monitoren

•  Subsidies verstrekken ter 

bevordering van digitale 

geletterdheid

Rol Onderwijs & Opleiders

•  Curriculaire vernieuwing voor 

borgen van ‘digitale geletterdheid 

als basiscompetentie’ in curricula/

programma’s op school/

opleidingsniveau (bij ontbreken 

van nationaal sturende kerndoelen/

competenties)

•  Deelnemen aan Europese pilots 

Digicomp 2.0

•  Invullen van SELFIE-tool assessment 

als eerste ‘stand van zaken’

•  Professionalisering Digitale 

Geletterdheid voor leraren/

docenten/trainers starten, waar 

mogelijk gezamenlijk met andere 

Limburgse opleidingspartners, liefst 

in een Open Educational Resource 

vorm of in vrij toegankelijke MOOC 

(toegankelijk voor iedereen)

Andere belangrijke actoren

• Bibliotheken

•  Onderwijs/opleidings-

ondersteuningsinstellingen

• Ministerie van OC&W

• Europese Commissie

In de volgende paragraaf, zullen wij 

ingaan op de technologieën, die op de 

korte, middellange en lange termijn 

belangrijk zullen gaan worden.

3.3    Welke technologie gaat 

belangrijk zijn voor het 

onderwijs, op de korte 

termijn en middellange en 

lange termijn (5, 10 en 25 

jaar)?

Veel technologische trendrapporten 

schetsen verschillende scenario’s. 

Twee toonaangevende voorbeelden 

daarvan zijn het landelijke Kennisnet 

Technologiekompas 201971 en het 

internationale 2018 NMC Horizon 

Report72. In de afgelopen jaren, 

bleken veel technologische trends 

en ontwikkelingen zich niet door te 

zetten in het onderwijs. Het is dus 

belangrijk om vluchtige trends, of 

nog niet volwassen technologische 

ontwikkelingen, te scheiden van 

duurzame keuzes voor technologie met 

directe impact in het onderwijsveld. 

Kritisch kijken naar welke 

technologieën wel zullen doorbreken 

en het Limburgse onderwijsveld 

hierop voorbereiden, is een eerste 

belangrijke stap. Het investeren in 

deze toekomstige technologieën 

vraagt namelijk veel voor onderwijs- 

en opleidingsorganisaties. Niet alleen 

financieel is de investering groot, 

ook op verandermanagementvlak 

heeft technologie een grote invloed 

op het dagelijkse onderwijs- of 

opleidingswerk. Meer dan vijftig 

procent van de interviewtijd met 

respondenten in de verkenning 

betrof de discussie over 

verandermanagement in scholen en de 

weerbarstigheid hiervan. Processen van 

technologie acceptatie, verregaande 

professionalisering, verdere 

implementatie en verduurzaming 

volgen dus logisch op een keuze voor 

het invoeren van een bepaalde soort 

technologie. Momenteel is het echter 

nog lastig om precies te zeggen welke 

technologieën het meest invloedrijk 

71 https://www.kennisnet.nl/artikel/kennisnet-presenteert-het-nieuwe-technologiekompas-op-onderwijsinzicht-2019/
72 https://library.educause.edu/resources/2018/8/2018-nmc-horizon-report
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zullen zijn. Grootschalige internationale 

onderzoeken73 geven aan dat bepaalde 

technologieën meer aan terrein 

winnen. Internationaal gezien zijn de 

volgende technologische trends en 

ontwikkelingen momenteel voor het 

onderwijs belangrijk (NMC Horizon 

Report 2018): 

Korte termijn:

Focus op meten van het leren 

(gepersonaliseerd leren en leer 

analytics)

Herontwerpen van fysieke 

leeromgevingen

Middellange termijn: 

Vergroting diversiteit van 

vrij toegankelijke digitale 

onderwijsbronnen (open source)

Opkomst van nieuwe vormen van 

interdisciplinaire studies

Lange termijn:

Versnellende innovatie-culturen in het 

onderwijs 

Cross-institutionele en cross-sectorale 

samenwerkingen

Het landelijke Kennisnet 

Technologiekompas 2019 geeft de 

volgende twee toekomstschetsen 

aan, voor de korte termijn. De eerste 

toekomstschets is ‘individueel 

maatwerk’ door technologie gedreven, 

daarbij staan de volgende thematieken 

centraal: 

Toekomstschets 1.

Individueel maatwerk: 

Adaptief leermateriaal

Adaptief digitaal toetsen

‘Machine leren’

De tweede toekomstschets gaat veel 

meer over de rol van Kunstmatige 

Intelligentie (KI of AI), daarbij staan 

weer andere thematieken centraal: 

Toekomstschets 2. 

Kunstmatige Intelligentie: 

Virtual assistents in het onderwijs

Gebruiks-interfaces waar leerders mee 

kunnen praten

Geintegreerde dashboards 

Cognitieve services 

‘Leer analytics’

Verder noemt Kennisnet ook 

ondersteunende technologieën 

(SaaS, Software as a Service, 

cloud, IT-infrastructuur en ‘device’ 

management als speerpunten). De 

voorgaand genoemde internationale 

en Nederlandse technologische trends 

en ontwikkelingen in ogenschouw 

nemend, betekent dat voor Limburg - 

samenvattend - dat geanticipeerd moet 

worden op het volgende trends:

Korte termijn: 

1.  Maatwerk in Meten: 

Gepersonaliseerd leren en Leer 

analytics

2.  Herontwerpen van fysieke 

leeromgevingen

3. Kunstmatige intelligentie

Middellange termijn: 

4.  Vergroting diversiteit van 

vrij toegankelijke digitale 

onderwijsbronnen (open educational 

resources, OER)

5.  Opkomst van nieuwe vormen van 

interdisciplinaire studies 

Lange termijn: 

6.  Versnellende innovatie-culturen in 

het onderwijs 

7.  Cross-institutionele en cross-

sectorale samenwerkingen

Het is belangrijk te beseffen dat 

deze trends deels met technologie 

te maken hebben, maar vooral ook 

met onderwijsinnovatie en nieuwe 

modellen van onderwijs. Vanuit 

een smal perspectief kijken naar 

digitalisering als enkel technologie-

acceptatie en het implementeren 

van digitale oplossingen, neemt 

kracht weg van waar het werkelijk 

om gaat: transformatie potentieel in 

de kern, met technologie als middel 

om een gewenste transformatie 

vorm te geven, om bijv. onderwijs- en 

opleidingsorganisaties adaptiever te 

maken. In de volgende paragrafen 

komt zowel de technologie als het 

transformatie potentieel aan de orde.

3.4    Maatwerk in Leren: 

    Gepersonaliseerd leren en 

Leeranalytics

De personalisering van de leerervaring 

zal een van de eerste grote 

voortgaande transformaties zijn van 

het onderwijssysteem. Deze nieuwe, 

intelligente leer-analytische systemen 

lijken – aan de buitenkant - soms 

op reeds bestaande elektronische 

leersystemen. Echter zijn deze systemen 

veel geavanceerder. In de kern, zijn 

het slimme systemen die het begrip 

en het leervermogen van de leerder 

voortdurend meten en het leertraject 

hierop aanpassen. Leer analytics (LA) 

is een onderzoeksgebied gericht op 

het begrijpen van het potentieel en 

de beperkingen van ‘big data’ en ‘data 

sciences’ voor leerondersteuning. 

Er zijn al verschillende slimme 

begeleidingssystemen, zoals 

Amerikaanse Carnegie Learning74, die 

het vermogen van elk kind in specifieke 

onderwerpen en vaardigheden volgen. 

Een ander bekend voorbeeld hiervan 

is de Khan Academy75 een wereldwijd 

systeem voor gepersonaliseerd leren 

van basisrekenen tot calculus. Beide 

systemen werken zo dat oefeningen 

worden afgestemd op het niveau van 

de leerder om de efficiëntie in het leren 

te optimaliseren. In deze systemen 

wordt feitelijk gemeten onder welke 

condities het leren krachtig én leer-

effectief is. In de toekomst zal het leren 

– middels deze intelligente systemen 

73 https://library.educause.edu/resources/2018/8/2018-nmc-horizon-report 
74 https://www.carnegielearning.com
75 https://nl.khanacademy.org/about
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- meer gepersonaliseerd worden, ofwel 

meer zijn toegesneden op het individu. 

Individuele aspecten van de leerders 

kunnen beter worden gevolgd door 

‘machine leren’, ‘slimme algorithmes’ 

en via adaptieve leerplatforms 

met verschillende geïntegreerde 

databronnen76. 

Deze intelligente systemen bevinden 

zich nog in de beginfase, maar 

binnen een paar jaar zullen ze 

behoorlijk geavanceerd en krachtig 

zijn en zich snel verspreiden via alle 

onderwijssystemen wereldwijd. 

Limburg kan mogelijk Nederlands 

koploper worden (gezien haar reeds 

gevestigde onderzoeksgroepen bij UM, 

OU, Fontys Hogescholen, Hogeschool 

Zuyd en practoraat Leeuwenborgh-

Arcus en de Limburgse scholen welke 

dit reeds implementeren), als zij zich 

strategisch focust op een verdieping 

in deze opkomende transformatie. 

Ondanks het groot potentieel van 

‘leer analytics’ zijn er substantiële 

vragen te beantwoorden rondom 

dit veld van innovatie77. Naast 

longitudinale leereffectstudies, worden 

er nog veel vragen gesteld over de 

schaalbaarheid (van de infrastructuur), 

interoperabiliteit (compatibiliteit met 

andere datasets), vergelijkbaarheid 

en adequaatheid van algoritmische 

technologieën alsmede de effecten van 

de visualisaties hiervan. 

Andere vraagstukken die spelen gaan 

over de eigendom van gegevens, 

privacy, de transparantie van het 

analyseproces, ethiek en gevaren van 

misbruik. Natuurlijk roept het werken 

met ‘leer analytics’ ook vragen op over 

het interpreteren van en handelen 

naar resultaten van leeranalyses en 

de noodzaak van door ‘leer analytics’ 

ondersteunde instructiemethoden78 . 

Aan de andere kant is er ook veel werk 

verzet om leer analytics te bevorderen. 

Open platforms voor leer analytics en 

leer analytics oplossingen voor open 

leermiddelen (open source) zijn al 

beschikbaar. The Society for Learning 

Analytics Research (SoLAR) heeft een 

white paper gepubliceerd, waarin een 

geïntegreerd en gemodulariseerd 

platform voor open leer analytics 

(OLA) wordt geschetst79. Een ander 

goed voorbeeld is edX Insights7 - 

een leer analytics framework van 

edX, een toonaangevende MOOC-

leverancier, die een open-source 

oplossing biedt die eenvoudig kan 

worden geïntegreerd met bestaande 

onlineleersystemen. 

Op deze manier worden de 

mogelijkheden voor aanpassing 

van oplossingen voor leer analytics 

vergroot voor instellingen die ofwel 

de voorkeur geven aan open-source 

of zich commerciële oplossingen niet 

kunnen veroorloven.

Het potentieel van deze technologie, 

geeft een toekomst, waarbij de leraar/

docent dus steeds meer coachende en 

data-analytische rol vervullen t.o.v. een 

kennisverspreidende en toetsende/

controllerende rol. De toekomst biedt 

straks meer mogelijkheden om op maat 

verschillende leerniveaus te bedienen 

en het begeleiden aan te passen per 

individu, op niveau (differentiëren). 

Wenselijk is dat aspecten van sociale 

inclusie daarbij worden meegenomen. 

Wat niet altijd voor de hand ligt als het 

gaat om dit soort technologieën. Terwijl 

de kansen volop aanwezig zijn. Het 

initiatief van de tienerschool in Horst, is 

hier een goed voorbeeld van. Dendron 

college werkt samen met Dynamiek-

scholen en Citaverde om leerlingen van 

10-14 jaar bijeen te brengen en een 

soepelere overgang te genereren van 

het po naar het vo. Hierbij vinden ze 

een mooie manier om zich niet perse te 

conformeren aan bestaande concepten 

maar vooral te kijken wat voor hun 

populatie leerlingen goed werkt. Als de 

gepersonaliseerde trend zich doorzet 

zal maatwerk binnen het lesgeven 

of opleiden meer de norm worden. 

Talentontwikkeling op alle niveaus is 

dan pas echt mogelijk voor een grotere 

doelgroep. Hopelijk is er dan meer 

aandacht voor het verbeteren van het 

leren en minder voor het invoeren van 

de technologie sec of het vergelijken 

van niveaus.

3.4.1   Rol Provincie, onderwijs en 

andere actoren

Rol Provincie

•  Stimuleren van alliantie-vorming 

en hulp bieden bij strategisch op 

1 lijn krijgen van de verschillende 

leerstoelgroepen, lectoraten 

en practoraten voor Geperso-

naliseerd Leren, Learning Analytics, 

Data Intelligence, Big Data op 

onderzoeksniveau. 

•  Stimuleren van alliantie-vorming 

en hulp bieden bij strategisch op 

1 lijn krijgen van de verschillende 

scholen met een Gepersonaliseerd 

Leren-leerconcept, of scholen in 

betrokken bij Learning Analytics-

projecten. 

•  Hulp bieden met het versterken 

van de banden met EU-regionale 

Gepersonali-seerd Leren en 

Learning Analytics-initiatieven.

•  Toewerken naar een 

gezamenlijke koers rondom 

verdichting van EU-regionale 

kennisontwikkeling rondom 

Gepersonaliseerd Leren en Learning 

Analytics en stimuleren van 

kennisuitwisselingsbijeenkomsten.

•  Europese subsidieaanvragen 

stimuleren Gepersonaliseerd Leren 

en Learning Analytics in EU-regio.

•  Provincie Limburg profileren als 

‘hotspot’ voor kennisontwikkeling 

rondom Gepersonaliseerd Leren en 

Learning Analytics in Nederland en 

in de wijdere EU-regio.

76 Interoperabele leerplatforms. Bijv. de combinatie van Data over leergedrag, biometrrische data, slaapritme, hartslag, stress etc
77 Drachsler, H. (2018) https://www.ou.nl/welten-trusted-learning-analytics
78 Solar, https://solaresearch.org/core/ en Drachsler, H. (2018) https://www.ou.nl/welten-trusted-learning-analytics
79 Solar, https://solaresearch.org
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Rol Onderwijs & Opleiders

•  Versterken eigen 

kennisontwikkeling door - in de 

beroepskolom - ervaring uit te 

wisselen en samen te werken. 

•  Werken aan alliantie-vorming en 

strategische agenda verdichting op 

Gepersonaliseerd Leren, Learning 

Analytics, Data Intelligence, Big 

Data op onderzoeksniveau. 

•  Versterken van de eigen banden 

met EU-regionale Gepersonaliseerd 

Leren en Learning Analytics-

initiatieven

•  Initiëren Europese 

subsidieaanvragen stimuleren 

Gepersonaliseerd Leren en Learning 

Analytics in EU-regio

Andere belangrijke actoren

•  Onderwijs/opleidings-

ondersteuningsinstellingen

• Europese Commissie

• Datacenters in Limburg

3.5     Herontwerpen Fysieke 

Leeromgevingen tot 

Krachtige Digitale 

Leeromgevingen

In Limburg zijn er dagelijks duizenden 

leerders, leraren/docenten en 

bezoekers aanwezig op campussen, 

scholen en opleidingsinstellingen. 

Technologie biedt legio mogelijkheden 

om fysieke leeromgevingen te 

verbeteren en te hervormen tot 

toekomstbestendige krachtige 

leeromgevingen. Technologie is dan 

een ‘enabler’ voor het creëren van een 

omgeving waar het leren centraal staat, 

de leerder daadwerkelijk regisseur 

is van zijn/haar eigen leren (zoals al 

lang wordt verkondigd, waar wat 

helaas nog niet altijd het geval is). De 

karakteristieken van deze krachtige 

digitale leeromgevingen voldoen 

in hoge mate aan de volgende 

eigenschappen80: 

•  Maximaal gepersonaliseerd 

begeleiding op eigen niveau, 

leerstijl en tempo (maatwerk);

•  Flexibel, tijds- en plaats-

onafhankelijke organisatie van het 

leerproces (o.m. onder de invloed 

van Internet of Things);

•  Vrij toegankelijke entree, 

zonder voorwaardelijke 

onderwijsprogramma’s, maar met 

aanwezigheid van modules om 

op het gewenste niveau te komen 

(Open Access); 

•  Vrij toegankelijke 

onderwijsbronnen, zonder 

economische of onderwijs-

institutionele drempels of barrières 

(Open Educational Resources);

•  Roostervrije 

onderwijsprogrammeringen, ter 

bevordering van levenlang leren, 

ook naast bijv. een fulltime baan, als 

kostwinnaar, het hebben van een 

gezin en/of verantwoordelijkheid 

voor mantelzorg.

•  Communicatierijke omgevingen 

met feedbackrijke sociale interactie, 

die het leren als sociaal en co-

creatief proces ondersteunen.

•  Het bestaan van ontmoetingsrijke 

fysieke plekken voor bredere 

samenwerking en de stimulatie van 

nieuwe idee-vorming, creativiteit, 

co-creatie, innovativiteit, diepe 

kennisuitwisseling, aan vertrouwen 

bouwende 1:1 dialogen, waar 

synchrone en asynchrone 

communicatie mogelijk is, lokaal en 

internationaal georganiseerd. 

•  Diepe motiverende 

leeromgevingen waar leren meer 

als ‘spelen en beleven’ aanvoelt 

dan als ‘moeten en ploeteren’. 

Aantrekkelijk onderwijs, wat 

motiveert op een dagelijkse basis 

op het behalen van leerdoelen en 

de individuele meerwaarde ervan 

direct toont.

•  Grensoverschrijdende en 

grensdoorbrekende omgevingen, 

waar sectoren elkaar ontmoeten, 

waar formeel en informeel 

samenkomen, waar werken en 

leren vermengen, waar individueel 

leren op gaat in gezamenlijk 

of gemeenschapsleren (in 

communities of eco-systemen). 

•  Veranderende rol van 

certificering, toestaan van nieuwe 

certificeringssystemen, ter 

bevordering van levenlang leren en 

eerder verworven competenties.

Daarnaast -meer gedacht vanuit een IoT 

perspectief (Internet of Things) - zijn de 

meeste onderwijs- en opleidingslocatie 

plekken allemaal verbonden met het 

internet en kunnen ze - op termijn – 

worden getransformeerd naar slimme 

leeromgevingen. Wanneer alle mensen, 

apparaten en applicaties op de campus 

een gemeenschappelijke technologie-

infrastructuur delen, kunnen ze met 

elkaar communiceren om ervaringen 

en efficiëntie mogelijk te maken die 

voorheen niet mogelijk waren. Veel 

efficiëntie is te behalen in slimme 

oplossingen om de bredere fysieke 

leeromgevingen te verbeteren, breder 

dan het leren en het faciliteren van het 

leerproces alleen, hier een aantal out-

of-the box voorbeelden: 

•  Hoe helpt slimme roostering de 

inzet de inzet van een flexibele 

schil aan leraren nodig voor het 

lerarentekort?

•  Hoe kunnen leraren online 

professionaliseren en leren van 

elkaar middels e-twinning? 

•  Hoe kunnen leeractiviteiten 

beter worden aangepast op de 

aandachtsspanne van een kind?

•  Hoe kunnen smart watches leiden 

tot betere stress management bij 

leerlingen die hier gevoelig voor 

zijn? 

•  Hoe bespaart een school 20 procent 

energieverbruik?

•  Hoe kunnen ouders -middels 

slimme oplossingen- hun kinderen 

makkelijker naar school brengen in 

spitstijden?

•  Hoe reduceer je geluids- en 

milieuoverlast van een school in 

een wijk met een gemiddelde 

parkeer- of filetijd van 30 minuten 

naar 15 minuten van ouders?

80 Punie, Ala-Mutka 2007. Future Learning Spaces: new ways of learning and new digital skills to learn.
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•  Hoe reduceren we 

goederentransport naar 

campussen?

Naast de operationele efficiëntie, zijn 

er momenteel drie bredere categorieën 

aan slimme oplossingsspecialisaties: 

Smart Wonen, Smart Leren en 

Smart Veiligheid en beveiliging. Alle 

innovaties, die momenteel sinds enkele 

jaren werken voor slimme gebouwen, 

slimme omgevingen werken ook in de 

context van het onderwijs, te denken 

valt aan: 

•  Ter bevordering van het fysieke 

leerklimaat, bijv. beïnvloeding 

van gemoedstoestand, mate 

van zuurstof in de lucht, te hoge 

temperaturen in kleine lesruimtes:

 -   Slimme verlichting, 

lichtintensiteit, licht voor (gevoel 

van) verhoogde veiligheid

 -  Slimme luchtkwaliteit 

 -  Slimme temperatuurregelingen

•  Ter bevordering e-learning, bijv. 

plaats- en tijdonafhankelijk leren: 

 -  Slimme roostering

 -  Online video-conferencing

 -   Digitale mediasignaleringen voor 

aankondigingen

 -  Cloud-based databases

 -   Cloud-based boekingssystemen 

voor lesruimtes

 -  Slimme bibliotheken

•  Ter bevordering van de veiligheid 

voor leeromgevingen, bijv. 

verhogen gevoel van veiligheid, 

verminderen van inbraak en hulp 

bij noodgevallen: 

 -   IoT gedreven CCTV, beveiliging en 

bewaking en toegangscontrole 

(gezichts-herkenning)

 -   Slimme alarmsystemen i.s.m. 

de nooddiensten, volgen en 

bewaken

 -   Slimme HVAC-systemen 

(verwarming), elektriciteit, liften, 

roltrappen

•  Ter bevordering van het milieu bijv. 

energiebeheer en -besparing voor 

leeromgevingen: 

 -   Slimme klimaatsystemen en 

irrigatiesystemen

 -  Slimme parkeersystemen

 -   Slimme gedeeld 

transportsystemen

 -   Slimme sensoren voor 

geluidsoverlast

Middels sensoren, zogenaamde 

bakens (beacons) en RFID-tags kan 

IoT helpen om de ruimten op de juiste 

manier te beheren en te gebruiken. 

Voorspellende mogelijkheden van 

IoT kunnen patronen bewaken en 

afwijkingen detecteren, voor leren, 

veiligheid, onderhoud en milieu. De 

Smart Service Campus werkt inmiddels 

al met deze technologie.

De voordelen van slimme oplossingen 

voor leeromgevingen zijn talrijk. Het 

advies voor medewerkers (betrokken 

bij huisvesting van campussen, scholen 

en andere opleidingsinstellingen) is om 

zich te verdiepen in duurzame slimme 

oplossingen. Veel van de eenvoudige 

slimme oplossingen worden steeds 

betaalbaarder. Het kritisch kijken naar 

de mogelijkheden en wijdere impact 

van deze oplossingen voor de bredere 

leeromgeving zal in de toekomst steeds 

belangrijker worden.

3.5.1  Rol Provincie, onderwijs en 

andere actoren

Rol Provincie

•  Wanneer betrokken bij 

herontwerp scholen, campussen 

en opleidingscentra, wijzen op 

conceptuele karakteristieken van 

krachtige digitale leeromgevingen 

en de mogelijkheden tevens helpen 

bij ideevorming. 

•  Digitale infrastructuur breder 

bekijken dan enkel vanuit het 

oogpunt van glasvlezel; Oog 

hebben voor toekomstige 

IoT-mogelijkheden en ander 

smart-oplossingen voor scholen, 

campussen en opleidingscentra.

•  Makelaarsrol vervullen door 

technologie partners in bredere 

domein Smart Wonen, Smart Leren 

en Smart Veiligheid en beveiliging 

te koppelen aan huisvestings-

afdelingen van scholen, campussen 

en opleidingscentra.

•  Subsidiemogelijkheden/tenders 

toekomstige IoT-mogelijkheden 

en ander smart-oplossingen, ook 

toegankelijk maken voor scholen, 

campussen en opleidingscentra.

Rol Onderwijs & Opleiders

•  Versterken eigen 

kennisontwikkeling op het gebied 

van Smart Wonen, Smart Leren en 

Smart Veiligheid en beveiliging en 

de mogelijkheden voor scholen, 

campussen en opleidingscentra.

•  Meedoen in 

subsidiemogelijkheden/tenders 

toekomstige IoT-mogelijkheden en 

ander smart-oplossingen

Andere belangrijke actoren

•  Technologie partners Smart Wonen, 

Smart Leren en Smart Veiligheid en 

beveiliging

• Tech MKB

•  Huisvestingsafdelingen van 

schoolbesturen, mbo’s, hbo’s en 

universiteiten. 

3.6  Kunstmatige intelligentie

Deze technologie spreekt nog wel 

het meest tot de verbeelding. Over 

Kunstmatige Intelligentie (KI) zijn 

veel sciencefiction films gemaakt met 

een totaal catastrofale afloop. Tot 

nu toe heeft KI nog niet zulke gekke 

nachtmerriescenario’s opgeleverd. 

De meeste mensen gebruiken KI-

technologie op een dagelijkse basis in 

smartphones, slimme thuisoplossingen 

en tijdens het rijden in onze auto. De 

mogelijkheden voor KI in het onderwijs 

zijn veel omvattend: 

Mogelijkheden voor KI

•  Automatiseren van basisactiviteiten 

(multiple choice, en over aantal jaar 

zelfs essays)

•  Automatisch toetsen en sneller 

beoordelen

•  Adaptief leermateriaal met hoge 

mate van individualisering
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•  Indicaties geven voor verbetering 

van lesmateriaal 

• Hulp bij begeleiding

•  Hulp bij verwerven van complexe 

vaardigheden als voor hoge orde 

denken en creativiteit

•  Veel meer op belevingsgerichte en 

real-time leerervaringen

Intelligente machines spelen ook een 

belangrijke rol bij het leveren van op 

maat gemaakte relevante kennis aan 

leerders, waar en wanneer dat nodig is. 

Ervaringsgerichte KI-activiteiten leveren 

gedenkwaardige ervaringen, waardoor 

leerders het verlangen hebben om 

meer te leren. Een verscheidenheid aan 

kunstmatige realiteitshulpmiddelen, 

waaronder Microsoft’s HoloLens, 

Oculus Rift of Google Expedition, 

vertalen traditionele lessen in 

zinvolle, realistische ervaringen. 

De grootste winst van KI ligt in de 

snelheid, adaptiviteit en realtime 

leerervaringen. Het verkennen van 

deze mogelijkheden, zeker voor 

moeilijke leerders of voor juiste zeer 

getalenteerde leerders zijn daarbij erg 

interessant. 

Een mooi Limburgse voorbeeld 

hiervan is te vinden in het project 

VR Dendron, een project vanuit 

de onderwijswerkplaats, waar 

leerlingen met een leerachterstand/

leermoeilijkheden middels VR 

geleidelijk worden geïntroduceerd 

richting hun stageplaats, zonder een al 

te grote cultuurshock. Dendron VR wil 

minstens 25 virtual reality toepassingen 

creëren voor diverse vakken binnen het 

voortgezet onderwijs met mogelijke 

spin-off naar de bovenbouw van het 

PO. Leerlingen van het Dendron VR- 

team zullen deze toepassing mede 

gaan vormgeven en doen dit op een 

vrijwillige basis.

3.6.1  Rol Provincie, onderwijs en 

andere actoren

Rol Provincie

•  In kaart brengen van eerste 

initiatieven (onder meer vanuit de 

Onderwijswerk-plaats) rondom 

KI en ervaringen, mogelijkheden 

verkennen via het opschalen van 

bestaande initiatieven 

•  Aanschafdrempel voor kunstmatige 

realiteitshulpmiddelen verlagen 

door mede te investeren en 

roulatie-systeem op te zetten voor 

uittesten van deze middelen. 

•  Ervaringen verzamelen van 

uittesten van deze middelen voor 

verdere opschaling. 

•  Activeren en betrekken UM, OU, 

Fontys Hogescholen, Hogeschool 

Zuyd rondom kennisdeling en 

professionalisering KI voor scholen/

opleiders

Rol Onderwijs & Opleiders

•  Versterken eigen 

kennisontwikkeling op het gebied 

van mogelijkheden van KI

•  Samenwerking opzetten UM, OU, 

Fontys Hogescholen, Hogeschool 

Zuyd rondom kennisdeling en 

professionalisering KI voor scholen/

opleiders

Andere belangrijke actoren

• Tech MKB

3.7   Vergroting diversiteit van 

vrij toegankelijke digitale 

onderwijsbronnen

Open Educational Resources 

(OER) / Open onderwijs is een 

verzamelnaam voor educatieve 

initiatieven, die er naar streven om 

toetredingsbarrières te elimineren. 

Een aantal instellingen laten zelfs 

hun academische toelatingseisen los. 

Voorbeelden zijn de Open Universiteit 

in Groot-Brittannië en de Athabasca 

University in Canada. Maar ook edX, 

MITx, Harvardx, Coursera en Udacity. 

Dergelijke programma’s zijn meest-al 

afstandsonderwijsprogramma’s zoals 

e-learning, MOOC of OpenCourseWare. 

OER’s zijn onderwijs-, leer- en 

onderzoeksmaterialen in elk medium 

- digitaal of anderszins - die zich 

in het publieke domein bevinden 

of zijn vrijgegeven onder een 

open licentie met toegang zonder 

kosten, gebruik, aanpassing en 

herdistributie door anderen met geen 

of beperkte beperkingen81. OER’s 

bieden gratis toegang tot enkele 

van ‘s werelds beste cursussen en 

zelfs opleidingen. Deze leveren een 

enorme kostenbesparingen op als 

alternatief voor dure studieboeken/

methodes. Gratis informatie is een 

fundamenteel mensenrecht, en OER’s 

maken het voor mensen van alle 

leeftijden en achtergronden mogelijk 

om meer te weten te komen over 

de wereld om hen heen en toegang 

te krijgen tot de hulpmiddelen die 

ze nodig hebben om hun leven en 

levensonderhoud te verbeteren. OER 

draagt vooral bij aan de UNESCO 

Sustainable Development Goal 4: 

toegang, gelijkheid en inclusie. Het 

onderwijs zal in de toekomst veel meer 

open worden, ook kan dit voor Limburg 

mogelijkheden bieden om zich op 

de EU-regionale en internationale 

onderwijsmarkt zich beter de 

profileren bijv. middels MOOCS als 

belangrijk kennisexportproduct en 

de aantrekkelijkheid van deze EU-

regio voor het buitenland, met name 

China, het Midden-Oosten India en 

Amerika. Met de opkomst van een 

rijke verscheidenheid aan digitale 

leerbronnen, zal er ook personalisering 

plaatsvinden op leerinhouden. 

Veelal is de keuzevrijheid, wat betreft 

onderwijsinhouden, niet zozeer het 

probleem, als wel het behalen van een 

certificaat of diploma. 

De afgelopen jaren, zagen we dit al terug 

in de massale opkomst van MOOCS 

(Massive Open Online Courses), echter 

de slagingskans van deze MOOCS is 

vrij laag (8-10%). De rol van de (fysieke) 

aanwezigheid van een leraar/docent blijft 

een belangrijke factor in het leerproces, 

zeker daar waar het gaat om feedback82; 

81 https://www.oercommons.org 
82 Hattie, 2017
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De rol van de leraar/docent zal altijd 

belangrijk blijven bij doelgroepen 

waarbij ‘leren leren’ of zelfredzaamheid 

nog verder moet worden ontwikkeld. 

Vanuit Leven Lang Leren en een sociale 

inclusie-perspectief, is digitale toetsing 

en certificering belangrijk. 

Vooralsnog hebben formele 

onderwijs- en opleidingsorganisaties 

het monopolie in huis om diploma’s 

uitvaardigen. Echter houdt het 

merendeel van deze instituties vast aan 

opleidingsprogramma’s van 2-4 jaar. 

De flexibilisering van het onderwijs 

wordt door deze vaste, veelal aan 

wetten en regulering gekoppelde, 

programma’s gehinderd. Daar waar er 

wel ruimte is voor flexibilisering van het 

onderwijs, wordt die ruimte niet altijd 

genomen. Vooralsnog hebben formele 

onderwijs- en opleidingsorganisaties 

het monopolie in huis om diploma’s 

uit te vaardigen. Echter houdt het 

merendeel van deze instituties vast aan 

opleidingsprogramma’s van 2-4 jaar. De 

flexibilisering van het onderwijs wordt 

door deze vaste, veelal aan wetten en 

regulering gekoppelde, programma’s 

gehinderd. Maar daar waar er wel 

ruimte is voor flexibilisering van het 

onderwijs, wordt die ruimte niet altijd 

genomen. Echter bestaat er voor 

versneld (her)opleiden in adequate 

kortdurende opleidingsprogramma’s 

(in nauwe samenwerking met het 

vragende beroepenveld) een grote 

vraag. Train4Smart Services van Smart 

Service campus is hier al wel een goed 

voorbeeld van.

Train4Smart Services-traineeship 

bestaat uit vier blokken waarin trainees 

in achttien maanden een stevige 

kwalitatieve basis krijgen in Data Science 

en Software Development. Binnen deze 

hoofdrichtingen kiezen trainees hun 

specialisatie in kennisgebieden zoals 

Software Engineering, Data Analytics, 

Front-end Web Development en Data 

Security. De inhoud wordt samengesteld 

op basis van behoeften van bedrijven 

in de regio. Zodat theoretische kennis 

omgezet kan worden in praktische 

werkervaring bij diverse bedrijven in de 

regio. De juiste trainee plaatsen op de 

juiste plek vormt een succesbepalende 

factor; via een match op basis van 

gevraagde competenties worden 

trainees en bedrijven aan elkaar 

gekoppeld. Trainees bouwen op deze 

manier aan een stevige IT-carrière en een 

waardevol CV. Tijdens het traineeship 

werken trainees ook aan hun ‘softe’ 

competenties zoals probleemoplossend 

vermogen, creativiteit, samenwerken, 

culturele sensitiviteit, ondernemerschap 

en leervermogen. Deze competenties 

vormen een belangrijke meerwaarde op 

de arbeidsmarkt.

Dit is nog geen gemeengoed in 

Limburg, noch op nationaal.  Voor 

werkende mensen is het meestal niet 

mogelijk om fulltime de schoolbanken 

in te gaan. Zij hebben hun financiële en 

sociale verplichtingen. 

Limburgers met de wens tot 

herscholing, hebben onvoldoende 

mogelijkheden momenteel. Het concept 

‘Educatie als een Service83’ (Education as 

a Service, EaaS) is mogelijk een nieuw 

concept, waarbinnen de provincie 

Limburg zich kan onderscheiden. 

EaaS wordt momenteel meer 

gezien als een cloud-based flexibele 

onderwijsmodules. Maar is feitelijk een 

nauw publiek en private partnerschap 

voor adequaat snel (her)opleiden van 

toekomstig duurzame beroepen in 

kortcyclische cloudbased modules met 

innovatieve manieren van certificeren 

plus een achterliggend businessmodel, 

geënt op het sneller terug verdienen van 

de onderwijs-investeringen individueel 

of als bedrijf. Een advies voor Limburg 

zou zijn dit concept verder uit te werken 

in publiek private partnerschappen. 

Om zo te komen tot kortlopende, 

plaats- en tijdonafhankelijke 

programma’s - welke leiden tot 

erkende certificering - voor duurzame 

toekomstige beroepen. Zo ontstaat 

de mogelijkheid om Limburgers een 

beter arbeidsperspectief te bieden, 

daarmee een duurzaam inkomen, beter 

welbevinden, meer kans op geluk, een 

duurzame toekomst voor zichzelf en 

hun kinderen. 

3.7.1  Rol Provincie, onderwijs en 

andere actoren

Rol Provincie

•  In gesprek gaan met onderwijs- 

en opleidingsinstellingen 

over het openstellen van hun 

onderwijsbronnen

•  Bevorderen openstellen 

van onderwijsbronnen of 

onderzoeksbronnen gepubliceerd 

met hulp van overheidsgeld

•  Stimuleert door OER-beleid samen 

vorm te geven met haar onderwijs- 

en opleidingsinstellingen, is mede-

beleidsmaker. 

•  Jarenlange kennis en expertise OU 

over OER benutten voor andere 

Limburgse partners

Rol Onderwijs & Opleiders

• Beleid ontwikkelen op OER

•  Bevordert implementaties van open 

licenties

•  Gebruikt OER als marketing 

en profileringsinstrument om 

studenten aan te trekken

• Stimuleert staf tot de norm van OER

•  Stimuleert studenten tot het 

gebruik van OER

•  Nieuwe onderwijsbronnen 

publiceren als OER of MOOC

•  Bekwaamt zich in het maken 

van visueel aantrekkelijk 

onderwijsmateriaal

•  Bekwaamt zich in het beter 

‘gevonden’ worden van haar OER 

online

Andere belangrijke actoren

• Tech MKB

• Bibliotheken

•  Onderwijs/opleidings-

ondersteuningsinstellingen

• Ministerie van OC&W

• Europese Commissie

83 ‘Education as a Service’, sneller (her)opleiden voor de toekomst, De Boer, 2019 (Uitgeverij Innofius, in pre-publicatie Feb)
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3.8   Opkomst van 

interdisciplinaire studies, 

cross-institutionele 

en cross-sectorale 

samenwerkingen

Om te komen tot meer maatwerk en 

sneller opleiden, zullen veelal logge 

onderwijsinstituties zich anders moeten 

organiseren in nieuwe modellen voor 

onderwijs. De toekomstige innovatieve 

beroepen voor Limburg liggen veelal 

op het snijvlak van sectoren. Het is daar 

waar de innovatie ontstaat, alsmede de 

nieuwe beroepen. Voor Limburg blijken 

de volgende cross-sectorale sectoren 

in hoge mate groeiende: agro-logistiek, 

agro-food, health logistiek, duurzamer 

chemisch/metallurgisch en de maak-

industrie. 

Opleidingsinstellingen hebben 

echter nog niet de snelheid om hun 

opleidingsprofielen hierop aan te 

passen. Zij werken nog onvoldoende 

-over hun eigen organisatiegrenzen 

heen- om samen deze cross-sectorale 

ambities te verwezenlijken in 

onderwijsprogramma’s. De socialisatie 

binnen de eigen sector/discipline is 

nog groot. Men heeft een eigen taal, 

is gesocialiseerd tijdens de studie 

en het beroep, is vervolgens binnen 

de eigen discipline blijven werken. 

Onderwijs en opleiding hebben 

behoeften aan grensoverschrijders 

(‘boundary crossers’) die het onderwijs 

en de beroepen van de toekomst 

gaan mede-vormgeven in nauwe 

samenwerking met het vragende 

werkveld en aansluitend bij de grotere 

maatschappelijke uitdagingen. Verder 

ligt voor leraren/docenten meestal 

het hele jaar al vast. Innoveren komt 

meestal bovenop hun taak (m.u.v. 

hen met een onderwijsinnovatie-

functie). Idealiter zou het lerarenberoep 

veel interessanter zijn daar waar 

de combinatie wordt gemaakt 

tussen een interessante innovatie-/

onderzoeksfunctie en het leraarschap/

docentschap in de relevante sector 

(bijv. een duurzame hybride docent 

met een technologisch profiel, 50% 

technologische innovatie – 50% 

docent of een hybride docent uit twee 

vakgebieden bijv. agro + logistiek). 

Mensen kiezen tegenwoordig liever 

voor beroepen waar de werk-privé 

balans goed is. Ook wordt er gesproken 

over het leraarsberoep als een 

fuikberoep of een beroep met te weinig 

doorgroeimogelijkheden. Het halftime 

combineren van een interessante 

innovatie-/onderzoeksfunctie (bij 

voorkeur uit de toekomstige gewenste 

technologische verandering gedacht) 

met het leraarschap/docentschap 

mogelijk nieuw arbeidspotentieel 

aantrekken in het onderwijs. 

3.9   Versnellende innovatie-

culturen in het onderwijs

Met al deze eisen aan het onderwijs, 

worden ook hogere eisen gesteld 

aan leraren. Leraren staan onder 

hoge druk immers moeten alle 

maatschappelijke uitdagingen worden 

opgelost binnen het onderwijs. Het 

curriculum -van, met name, in het 

basisonderwijs- staat onder hoge druk. 

De PABO’s en de Lerarenopleiders 

krijgen onvoldoende instroom in 

hun opleidingen. Het imago van het 

lerarenberoep is bijzonder slecht. Het 

lerarentekort loopt hierdoor op, en 

door vergrijzing in rap tempo. Voor de 

onderwijssector is het anticiperen op 

digitalisering een dubbele transitie, die 

van de eigen organisatie en die richting 

digitalisering. 

In de literatuur en in de 

digitale verkenning in Limburg 

onder Limburgse onderwijs-

stakeholders werden de volgende 

veranderblokkades veelvuldig 

genoemd; blokkades die de verdere 

digitalisering van het onderwijs 

hinderen: 

Veranderblokkades in het onderwijs: 

•  Traagheid van opleiden in vaste 

programma’s/certificeren

•  ‘Ontschotting’ en het doorbreken 

van arbitraire sectorale 

onderwijszuilen

• Lerarentekort en Leraar-imago

• Druk op het curriculum

• Uitval uit onderwijsprogramma’s

Als het Limburgse onderwijs mee wil 

komen in de digitale transformatie dan 

zal zij zich anders moeten organiseren. 

Limburg zou een eerste start kunnen 

maken met de sterke onderwijsexpert 

en -innovatie spelers die zij al rijk is. 

Feitelijk is Limburg al een broedplaats 

voor sterk onderwijsonderzoek, 

voor EU-regionaal georiënteerde 

opleidingsorganisaties die naar 

buiten kijken en heeft zijn een sterk 

innoverende kennisketen in haar 

campusstructuren. Het voorstel 

is om een ‘leerinnovatie hub’ met 

regionale stakeholders en experts 

te creëren centraal in Limburg. 

Regionaal zou Limburg zich kunnen 

wenden tot het samenbrengen van 

haar EU-regionale voorlopers op 

het gebied van onderwijsinnovatie, 

haar topexperts, haar innovatoren 

en ontwikkelaars te organiseren in 

regionale samenwerkingsverbanden, 

waarbinnen zijn in nauwe publiek-

private partnerschappen (bijv. 

Living Labs, multi-stakeholder eco-

systemen, fablabs, maker-spaces) 

werken aan het genereren van 

duurzame innovaties voor de hoogste 

opleidings- en onderwijsnoden. Een 

goed voorbeeld hiervan zijn de 166 

Livings Labs op Europees niveau84 die 

reeds lokaal en zelfs transnationaal 

samenwerken in deze ecosysteem-

aanpak. Vragende partijen kunnen 

dan steden, gemeentes, bedrijven, 

sector-vertegenwoordigers of 

belangenorganisaties voor specifieke 

doelgroepen zijn. Ook kunnen jonge 

ondernemers in EU-regionale start-

ups worden meegenomen in deze 

partnerschappen; ook zouden deze 

de Provinciale onderwijsagenda 

kunnen versterken (en hierop worden 

aangetrokken) om de belangrijkste 

speerpunten voor onderwijs te 

tackelen. De gewone Limburger als 

co-ontwerper heeft binnen deze 

84 https://enoll.org/
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partnerschappen ook een cruciale 

rol. Op die manier kan Limburg 

verduurzamen, daar waar aan zijn al 

jaren heeft gewerkt, het opbouwen 

van een krachtige onderwijsinnovatie-

keten, en kan zij aanpakken daar waar 

zij een verschil op moet maken: de 

maatschappelijke uitdagingen die ons 

te wachten staan. 

3.9.1  Rol Provincie, onderwijs en 

andere actoren

Rol Provincie

•  Zelf model staan voor cross-

sectoraal denken en cross-sectoraal 

oplossen van maatschappelijke 

uitdagingen (waaronder de 

digitale transformatie) en tevens 

het bevorderen cross-sectorale 

samenwerkingsverbanden en het 

tegengaan van mono-sectorale 

oplossingen voor maatschappelijke 

uitdagingen. 

•  In gesprek gaan met onderwijs- en 

opleidingsinstellingen het opzetten 

cross-institutionele en cross-

sectorale samenwerkingsverbanden 

op basis van de Limburgse HCA’s

•  Zelf meer denken vanuit een multi-

stakeholder ecosysteem gedachte. 

Rol Onderwijs & Opleiders

•  Beleid ontwikkelen op cross-

sectoraal denken en cross-sectoraal 

oplossen van maatschappelijke 

uitdagingen in het onderwijs 

(waaronder de digitale transfor-

matie)

•  Start maken met forecasting 

van toekomstige beroepen 

en beter onderzoeken van 

uitstroomgegevens van 

afgestudeerden waar al veel 

informatie uit te halen valt. 

•  Beter in gesprek gaan met 

afnemend werkveld en welke skills 

nodig zijn voor het toekomstig 

beroep, zeker met name voor de 

Limburgse HCA’s

•  Limburgse HCA-beleid cross-

sectoraal vertalen naar het 

onderwijs, in grotere leeractiviteiten 

over de bouwen, opleidingen, 

vakgroepen en units heen. 

•  Doorbreken voor 

onderwijsschotten door te gaan 

werken in ecosysteem structuren, 

zoals Living Labs, Makerspaces, 

Fab labs of ander multistakeholder 

structuren. 

•  Pilots opstarten met het aannemen 

van hybride docenten, met 

technologische expertise in het 

beroep

•  Lef hebben om tot 

nieuwe onderwijs- en 

onderwijsbusinessmodellen te 

komen, met oog op opleiden 

voor de toekomst en met oog op 

anticiperen op krimp/fusies. 

Andere belangrijke actoren

• Bedrijfsleven

•  Onderwijs/opleidings-

ondersteuningsinstellingen

• Ministerie van OC&W

• Europese Commissie
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4.1  Leefbare steden

4.1.1 De maatschappelijke opgave

De stad neemt de afgelopen jaren 

in populariteit toe door het aanbod 

aan cultuur, winkels en horeca op een 

klein oppervlak. Zo ook in Limburg. 

De zes stedelijke gebieden (Venlo, 

Weert, Roermond, Sittard-Geleen, 

Heerlen en Maastricht) vervullen 

belangrijke centrumfuncties in de 

provincie. De levendigheid die dit 

met zich meebrengt heeft een grote 

aantrekkingskracht op niet alleen 

jonge mensen maar ook op toeristen 

en winkelend publiek. Deze bezoekers 

zijn niet alleen afkomstig uit Nederland, 

maar ook voor een groot deel uit 

Duitsland en/of België. Hierop zijn 

Limburgse steden door de jaren heen 

ingericht. Maastricht heeft bijvoorbeeld 

de hoogste winkeldichtheid per 

inwoner in Nederland(7,0 per 1000 

inwoners85). In het hoofdstuk over 

grensoverschrijdende mobiliteit zal 

dieper ingegaan worden op deze 

bezoekersstroom.

Deze trend brengt naast de kansen op 

economisch gebied ook opgaves met 

zich mee. Zo is het voor bewoners van 

steden van belang dat ze een leefbare 

woonomgeving hebben. Een leefbare 

stad is te onderscheiden in sociale 

en fysieke aspecten. In de digitale 

transformatie van de samenleving 

zijn op deze aspecten nieuwe kansen 

en opgaven te herkennen. De sociale 

elementen die van belang zijn voor een 

leefbare stad zijn in deze verkenning 

meegenomen in het thema ‘Welzijn’. De 

vijf fysieke aspecten van een leefbare 

stad worden in dit hoofdstuk apart 

besproken.

Veiligheid

Een belangrijk onderdeel van een 

leefbare stad is veiligheid. Dit uit 

zich bij inwoners en bezoekers 

in een veiligheidsgevoel van de 

omgeving waar ze zich in bevinden. 

Gemiddeld genomen voelt 16,4% van 

de Nederlanders in steden zich wel 

eens onveilig in eigen buurt. Volgens 

recente cijfers van het CBS over het 

(on)veiligheidsgevoel lopen deze 

percentages in Limburgse steden op tot 

27,1%86. Er ligt hier dus een opgave om 

dit te verbeteren. De digitalisering van 

de samenleving biedt mogelijkheden 

om deze verbetering te stimuleren.

Onderhoud openbare ruimte

Naast het veiligheidsgevoel wordt 

de leefbaarheid van een buurt 

of stad gemeten aan de staat 

van fysieke voorzieningen in het 

straatbeeld. Hierbij valt te denken aan 

infrastructuur zoals paden, wegen en 

trottoirs, maar ook aan de staat van 

groenvoorzieningen zoals plantsoenen 

en parken. Het onderhoud aan 

deze voorzieningen is een taak die 

primair door de gemeente uitgevoerd 

wordt. In Limburgse steden is het 

tevredenheidspercentage over het 

onderhoud aan infrastructuur met 

58,3% bijna tien procentpunt lager 

dan het landelijk gemiddelde van 

68,1%. Ook over het onderhoud 

aan groenvoorzieningen is men 

in de Limburgse steden met een 

tevredenheidspercentage van 56,5% 

minder tevreden dan de rest van 

Nederland (67,3% tevredenheid)87.

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van steden 

is van belang voor een gezonde en 

leefbare stad. De bereikbaarheid wordt 

4  De impact van 
  digitalisering op 
 stedelijke ontwikkeling 
 & mobiliteit

85  Limburg Zaken. (2017, 5 juli). Meer winkels in Maastricht per inwoner dan in Amsterdam. Geraadpleegd op 17 december 2018, van http://
limburgzaken.nl/ndz-main-news/2596/meer-winkels-in-maastricht-per-inwoner-dan-in-amsterdam/

86  Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018, 1 maart). (On)veiligheidsbeleving; regio [Dataset]. Geraadpleegd op 14 december 2018, van  
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81877NED/table?ts=1544784110766

87  Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018, 21 september). [Leefbaarheid en overlast in buurt; regio] [Dataset]. Geraadpleegd op 14 december 
2018, van https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81924NED/table?ts=1544783357624
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echter negatief beïnvloed door het 

groeiend aantal inwoners en bezoekers 

van stedelijke gebieden in Nederland. 

Hoewel in Limburgse steden een 

stabiel bevolkingsaantal (of een kleine 

daling wordt voorspeld88), neemt het 

aantal bezoekers aan Limburgse steden 

alleen maar toe. Zo telde Limburg 

in 2012 nog 1,7 miljoen toeristen, in 

2017 steeg dit aantal naar bijna 3,5 

miljoen bezoekers89. Ook de trend 

in online aankopen (13% stijging 

tussen 2016 en 201790) zorgt voor 

meer verkeer in stedelijke gebieden. 

Al deze ontwikkelingen leiden tot 

opstoppingen op de wegen in en 

rondom stedelijke gebieden, met een 

slechte bereikbaarheid tot gevolg.

Fysieke voorzieningen

In stedelijke gebieden zijn fysieke 

voorzieningen in relatie tot mobiliteit 

onmisbaar. Straatverlichting en 

stoplichten zijn hier traditionele 

voorbeelden van, maar ook 

parkeergarages maken hier 

onderdeel van uit. Door hun functie 

te optimaliseren aan de behoefte 

van gebruikers, spelen deze fysieke 

onderdelen een belangrijke rol in de 

leefbare stad.

Leefmilieu

Bijna vier procent van alle ziektelast 

in Nederland is te wijten aan 

milieufactoren91. Vervuilde lucht is 

hier veruit de grootste veroorzaker 

van. Uit gegevens van het RIVM blijkt 

dat in de Limburgse steden samen 

met steden in Noord-Brabant en de 

Randstad de hoogste concentraties 

roetdeeltjes in de lucht zitten92. Deze 

roetconcentraties zijn onder andere het 

gevolg van de uitstoot van het verkeer. 

Voor elke extra 0,5 microgram roet 

per kubieke meter lucht waar mensen 

langdurig bloot aan staan, leven zij 

gemiddeld drie maanden korter93. Een 

gezond leefmilieu is een essentieel 

onderdeel van een leefbare stad.

4.1.2 De impact

Het is duidelijk dat in Limburg 

verschillende opgaven zijn om steden 

leefbaarder te maken en te houden. 

De opkomst van verschillende 

door digitalisering aangedreven 

technologische ontwikkelingen 

bieden de kans om deze opgaven op 

te lossen of te verminderen. Maar ook 

onstaat de kans op nieuwe risico’s. Per 

opgave wordt de impact van relevante 

technologieën voor de provincie 

beschreven.

Veiligheid

Allereerst kan technologie een grote 

rol vervullen in de uitdagingen rondom 

veiligheid. Zoals beschreven ligt het 

veiligheidsgevoel in Limburgse steden 

lager dan de rest van Nederland. 

Door technologie in te zetten voor 

het vergroten van toezicht en het 

wegnemen van dreigingen, kan dit 

cijfer verhoogd worden. Hiertoe 

bieden camera’s en sensoren nieuwe 

kansen. In drukbezochte gebieden 

(bijvoorbeeld tijdens evenementen of 

uitgaansgebieden) kunnen sensoren 

en camera’s gegevens verzamelen en 

deze doorsturen naar controleposten. 

Een voorbeeld hiervan is te zien 

in Stratumseind in Eindhoven94. 

Hier worden op uitgaansavonden 

hulpdiensten aangestuurd op basis 

van verzamelde gegevens. Door 

het analyseren van onder andere 

geluidsintensiteit kan voorspeld 

worden waar geweldsincidenten zich 

voor gaan doen, waardoor politie en 

handhaving preventief kan handelen. 

In minder drukbezochte gebieden 

zijn sensoren en camera’s ook in te 

zetten. Zo kan analyse van gegevens 

een gerichte aanpak op bijvoorbeeld 

hangjongeren of criminaliteit bieden.

Risico’s die de inzet van deze 

technologie met zich meebrengt 

bestaan voornamelijk rondom privacy. 

Door de opslag en analyse van 

gegevens door de overheid zal niet 

iedereen zich veiliger voelen. Daarnaast 

bestaat de kans dat gegevens onjuist 

gebruikt of gestolen kunnen worden. 

Deze risico’s zijn in Eindhoven beperkt 

door enerzijds Privacy by design toe 

te passen bij de ontwikkeling van de 

toepassingen, anderzijds door een 

protocol ‘data in de openbare ruimte’95 

op te stellen. Dit protocol schrijft voor 

dat de gegevens die in de openbare 

ruimte verzameld worden anoniem en 

publiek bezit zijn. Uit de verkenning 

blijkt dat een dergelijk living lab een 

succes is. Zo zijn er voorbeelden van 

incidenten die 20 seconden eerder 

gesignaleerd worden dan normaal. Dit 

succes wordt door de projectleiding 

van het Living Lab toegeschreven 

aan de goede samenwerking met 

verschillende partijen, waaronder 

hulpdiensten.

88  Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018d, 6 december). Regionale prognose 2017-2040; bevolking [Dataset]. Geraadpleegd op 14 december 
2018, van https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83491NED/table?ts=1544784322032

89  Provincie Limburg. (2018). Toeristische Trends Limburg 2016-2017. Geraadpleegd van https://www.limburg.nl/onderwerpen/toerisme- 
recreatie/toerisme-recreatie/programma-cijfers/

90  Thuiswinkel. (2018, 9 maart). Factsheet Thuiswinkel Markt Monitor 2017 [Illustratie]. Geraadpleegd van https://www.thuiswinkel.org/data/
uploads/marktonderzoeken/Thuiswinkel_Markt_Monitor/Infographic_Thuiswinkel_Markt_Monitor_2017.pdf

91  RIVM. (2018). Ziektelast door omgevingsfactoren. Geraadpleegd op 14 december 2018, van https://www.volksgezondheidenzorg.info/ 
onderwerp/fysieke-omgeving/cijfers-context/overzicht

92  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2016). Monitoringsrapportage NSL. Geraadpleegd van https://www.rivm.nl/bibliotheek/
rapporten/2016-0138.pdf

93  Janssen, N. (2011). Black Carbon as an Additional Indicator of the Adverse Health Effects of Airborne Particles Compared with PM10 and 
PM2.5. Geraadpleegd van https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1003369

94  Smartdata City. (z.d.). Stratumseind Living Lab - Smart Data City. Geraadpleegd op 18 december 2018, van https://www.smartdatacity.org/
stratumseind-living-lab/

95   Gemeente Eindhoven. (2017). Open Data Principles. Geraadpleegd van https://data.eindhoven.nl/api/datasets/1.0/eindhoven-open- 
data-principes/attachments/lr_opendataprincipes_nl_pdf/
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Onderhoud openbare ruimte 

Het efficiënt en effectief organiseren 

van het onderhoud aan de openbare 

ruimte biedt de mogelijkheid om 

meer en gerichter onderhoud uit te 

voeren. De inzet van technologie 

om dit te bereiken kan leiden tot 

een hoger tevredenheidscijfer op dit 

gebied. Sensoring in combinatie met 

IoT zijn technologieën die impact 

hebben op de huidige processen. 

Door bijvoorbeeld vuilnisbakken of 

lantaarnpalen hiermee uit te rusten, 

kunnen statische voorzieningen 

dynamische bewegingen in kaart 

brengen.

Zo heeft de stad Brussel in 2016 

achttien ‘slimme’ vuilnisbakken 

besteld. Deze geven een signaal als 

ze vol zijn en zijn bovendien uitgerust 

met een compressor waardoor ze 6x 

meer afval kunnen verwerken. De 

achttien vuilnisbakken werden maar 

2.127 keer geleegd, terwijl hetzelfde 

aantal reguliere vuilnisbakken voor 

dezelfde hoeveelheid afval 12.761 keer 

geleegd moesten worden96. Bovendien 

kunnen de afvalbakken vanwege 

veiligheidsredenen op afstand gesloten 

worden, bijvoorbeeld tijdens de 

jaarwisseling.

Door de verzameling van deze 

gegevens kan niet alleen efficiënter 

gewerkt worden, maar biedt het 

ook inzicht in de bewegingen in een 

stad. Met hulp van deze gegevens 

kan gebiedsgericht beleid goed 

onderbouwd uitgevoerd worden. 

Voorbeeld hiervan is Cascais in 

Portugal. Deze stad gebruikt 

verschillende applicaties om 

bijvoorbeeld onderhoud af te stemmen 

op verkeersstromen, om zo maximale 

efficiëntie na te streven97.

Het opzetten van platforms op basis 

van blockchaintechnologie biedt ook 

mogelijkheden voor het onderhoud 

van de openbare ruimte. Dit maakt 

het mogelijk voor inwoners om zelf 

het onderhoud te signaleren en uit te 

voeren. Door dit proces te borgen in 

een blockchain, is de authenticiteit van 

meldingen en onderhoud geborgd. 

Bovendien kan via hetzelfde systeem 

een beloning uitgekeerd worden. 

Voorbeeld hiervan is de gemeente 

Heerlen die een dergelijk platform 

uitwerkt. Hierbij wordt door het 

uitvoeren van onderhoud een virtuele 

valuta, de Heerlen-coin, verdiend98. 

Deze kan vervolgens alleen uitgegeven 

worden bij lokale ondernemers of de 

gemeenten. Deze platformaanpak 

bevordert naast de regionale economie 

ook de participatie in een buurt én het 

helpt de gemeente de onderhoudsdruk 

te verlagen.

De risico’s bij de inzet van beide 

technologieën voor een efficiënt en 

effectief proces zijn, zoals bij de inzet 

van veel nieuwe technologieën, gericht 

op privacy. Door privacy by design 

toe te passen bij het ontwikkelen van 

dergelijke producten, kan dit goed 

geborgd worden. Indien dit niet 

toepasbaar is, bieden heldere principes 

in de aanbestedingsprocedure 

een goed alternatief. Toch blijft bij 

verbindingen en gegevensverzameling 

van deze aard veiligheid een belangrijk 

onderwerp. Bij de ontwikkeling en 

toepassing van dergelijke verbindingen 

zal cybersecurity een prominente 

plek moeten krijgen. Inmiddels 

maatschappelijk bekend is dat 

gegevens enorm waardevol zijn en 

vaak oneigenlijk buit gemaakt worden.

Ook bestaan er risico’s op het gebied 

van verbinding en onderhoud. Om 

het Internet of Things goed te laten 

functioneren is een goede dekking 

van het vereiste (5G) netwerk van 

belang. Als de dichtheid niet hoog 

genoeg is, bestaat het risico dat 

systemen niet functioneren. Rekening 

houdend met de inzet van nieuwe 

systemen, is een nieuwe vorm van 

onderhoud hierbij ook noodzakelijk. 

Dit houdt automatisch in dat nieuwe 

vaardigheden bij medewerkers 

onontbeerlijk zijn.

Bereikbaarheid

Zoals beschreven is bereikbaarheid van 

steden ook een opgave in Limburg. 

Deze opgave kan worden aangepakt  

door het verminderen van de huidige 

druk op het wegennet. Door de inzet 

van digitale middelen kan dit op 

verschillende manieren bereikt worden.

Een eerste mogelijkheid is het via 

een app verbinden van het openbaar 

vervoer en deelsystemen aan het 

vervoer per auto. Dit heet Mobility as 

a Service (MaaS) en zorgt dat met één 

enkel abonnement gebruik kan worden 

gemaakt van elk type vervoer. Door 

het gebruik van actuele gegevens kiest 

de app op elk moment de gunstigste 

reis via (deel)fiets, openbaar vervoer 

en (deel)taxi’s. Dit zorgt voor een 

comfortabel en goedkoper alternatief 

voor autobezit, waarmee positief 

gedrag gestimuleerd wordt. In Finland 

maakt de app Whim furore als een 

van de eerste aanbieders van een 

dergelijk systeem99. Dichter bij huis 

worden de eerste stappen tot een 

dergelijk systeem gezet door een 

samenwerking tussen de Provincie 

Limburg en Maastricht Bereikbaar. 

Maastricht Bereikbaar is een initiatief 

van de Provincie Limburg, gemeente 

Maastricht en bijna 40 partners. 

Het project is erg succesvol in het 

stimuleren van gedragsverandering 

door het aanbieden van alternatief 

vervoer. Zo slaagt Maastricht Bereikbaar 

erin om structurele veranderingen in 

reisgedrag teweeg te brengen. 

96  Brussel Stad. (2018, 4 mei). Slimme vuilnisbakken. Geraadpleegd op 18 december 2018, van https://www.brussel.be/slimme-vuilnisbakken
97  Deloitte.com. (z.d.). Cascais - Smart City. Geraadpleegd op 17 december 2018, van http://smartcity.deloitte.com/client_innovations/ 

smart-cities-of-the-world-cascais/
98  WijLimburg. (2018, 20 juli). CoTown (Heerlen) biedt klussers kans op digitale beloning. Geraadpleegd op 18 december 2018, van https://

www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/cotown-heerlen-biedt-klussers-kans-op-digitale-beloning/
99  https://whimapp.com/nl/
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Deze resultaten schrijft het project 

grotendeels toe aan de proactieve 

samenwerking tussen de deelnemende 

partijen100.

Een andere waarneembare 

ontwikkeling is de opkomst van 

deelplatformen voor auto en fiets. Door 

het delen van deze vervoermiddelen 

worden ze meer gebruikt, zonder 

dat de gebruikers het voertuig in 

eigendom hebben. Overwegende dat 

personenauto’s bij benadering 95%101 

van de tijd stilstaan, kan door deze te 

delen de bezettingsgraad significant 

stijgen. Om dit te stimuleren heeft het 

kabinet in 2018 een greendeal-regeling 

aangekondigd met als doel in 2021 

100.000 deelauto’s te hebben met 

700.00 gebruikers102.

Op een ander gebied blijkt uit 

interviews tijdens de verkenning dat 

in stedelijke gebieden 30% van de 

gereden kilometers veroorzaakt wordt 

door parkeer-zoekverkeer. Door het 

delen van gegevens van verschillende 

aanbieders (parkeergarages, 

navigatiesoftware, hulpdiensten) bestaat 

de mogelijkheid tot het optimaliseren 

van de verkeersstromen in de stad. 

Parkeeraanbieder Q-park maakt hier 

al werk van door de ontwikkeling van 

een open data loket, wat samen met 40 

andere partijen wordt opgesteld. Door 

deze samenwerking aan te gaan raken 

de wegen minder vol, is er minder CO2 

uitstoot, en besparen reizigers geld en 

tijd103.

Op langere termijn zullen andere 

vervoersmiddelen een rol spelen 

in de bereikbaarheid van stedelijke 

gebieden. Het meest bekend is 

de zelfrijdende auto, maar ook 

initiatieven als de Hyperloop en 

passagierdrones zijn ontwikkelingen 

die gevolgd moeten worden. Uit de 

verkenning blijkt dat de ontwikkeling 

van zelfrijdende auto’s snel gaat en 

regelgeving hieromtrent achterblijft. 

Experimenten op dit gebied maken het 

mogelijk om deze ontwikkeling in de 

gaten te houden, zoals de zelfrijdende 

bus tussen Vaals en Aken104. Ook in 

Duitsland op Aldenhoven testing center 

wordt in een besloten omgeving volop 

geëxperimenteerd met zelfrijdende 

voertuigen in een stedelijke 

omgeving105. Risicofactor bij de 

implementatie van autonome systemen 

is de verkeers- en cyberveiligheid. 

Hier zal in de testperiodes voldoende 

aandacht voor moeten zijn, wil deze 

technologie zich uitbreiden.

Verder groeien de ontwikkelingen 

rondom drones exponentieel. Dit 

vervoersmiddel heeft niet alleen 

potentieel voor het bezorgen van 

pakketjes, maar er zijn inmiddels ook 

prototypes beschikbaar die (autonoom) 

personenvervoer mogelijk maken. 

Voordat deze modaliteit daadwerkelijk 

ingevoerd zal worden is een juiste 

regelgeving hieromtrent van belang. 

In Limburgs en Euregionaal verband 

werken de MAHHL-steden al samen 

om hier actief mee aan de slag te gaan 

onder de noemer ‘Urban Air Mobility’106.

Toch bestaat de kans dat digitalisering 

een negatieve impact heeft op 

de bereikbaarheid in de stad. Op 

korte termijn groeit de druk op het 

wegennet door de toename van 

internetbestellingen107. Op lange 

termijn kan het bezit van autonome 

voertuigen negatieve gevolgen 

hebben. Dit kan bijvoorbeeld 

veroorzaakt worden door het laten 

rondrijden van voertuigen terwijl 

ze niet gebruikt worden, omdat dit 

gemakkelijker en/of goedkoper is dan 

parkeren. Dit levert niet alleen meer 

parkeerdruk op, maar kan bovendien de 

parkeeropbrengsten voor overheden 

drastisch verlagen. Bovendien blijkt 

dat het door nieuwe technologieën 

aantrekkelijker wordt om de auto te 

gebruiken. De verkenning wijst uit 

dat het wenselijk is hier adequaat 

beleid op in te richten, bijvoorbeeld 

door alternatieve belastingmethoden 

zoals rekening rijden in te voeren. 

Momenteel lijken grote steden steeds 

meer te kiezen voor een autoloze stad 

en de inrichting van drop-off en pick-

up plekken en P+R-oplossingen aan de 

rand van de stad.

Fysieke voorzieningen

Indien bovenstaande impact op de 

bereikbaarheid van steden zal leiden 

tot ander gebruik van voertuigen, 

vraagt dit ook om andere fysieke 

voorzieningen om dit te faciliteren. 

Voor een naadloos gebruik van 

MaaS-oplossingen in de stad, is de 

inrichting van P+R-oplossingen aan 

de randen van steden een oplossing. 

Door de combinatie hiervan met het 

openbaar vervoer of deelplatformen is 

dit een volwaardig alternatief voor het 

parkeren in de binnenstad.

Door verschillende ontwikkelingen is de 

verwachting dat parkeervoorzieningen 

een andere rol krijgen. Een van de 

100  MaastrichtBereikbaar. (2018). Elke beweging telt: MaastrichtBereikbaar 2010-2018 en verder. Geraadpleegd van https:// 
www.maastrichtbereikbaar.nl/uploads/tekstblok/elke_beweging_telt_maastricht_bereikbaar_2010_2018_en_verder.pdf

101  Factory. (2018, 6 december). Factcheck: ‘Een auto staat 95 procent van de tijd stil’. Geraadpleegd op 19 december 2018, van http:// 
www.factory.fhj.nl/factcheck-een-auto-staat-95-procent-van-de-tijd-stil/

102  Rijksoverheid. (2018, 4 oktober). Meer deelauto’s voor betere bereikbaarheid en schonere lucht. Geraadpleegd op 14 december 2018,  
van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/04/meer-deelauto%E2%80%99s-voor-betere-bereikbaarheid-en-schonere-lucht

103  Q-park. (2015). Q-Wiki, newsletter. Geraadpleegd op 14 december 2018, van http://web.q-park.nl/q-parkcom-afzho/pages/ 
194674789bd0e411b682005056af2bf1.html

104  I-AT. (z.d.). I-AT Interreg Automated Transport. Geraadpleegd op 14 december 2018, van https://www.i-at.nl/
105  RWTH Aachen University GmbH. (z.d.). Aldenhoven testing center. Geraadpleegd op 14 december 2018, van https://www.atc- 

aldenhoven.de/de/
106  Brightlands. (2018, 25 september). Urban Air Mobility Initiative. Geraadpleegd op 19 december 2018, van https://www.brightlands.com/

brightlands-smart-services-campus/news-events/urban-air-mobility-initiative
107  Thuiswinkel. (2018, 9 maart). Factsheet Thuiswinkel Markt Monitor 2017 [Illustratie]. Geraadpleegd van https://www.thuiswinkel.org/

data/uploads/marktonderzoeken/Thuiswinkel_Markt_Monitor/Infographic_Thuiswinkel_Markt_Monitor_2017.pdf
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ontwikkelingen op dit gebied is 

de functie van oplaadstation. In 

2017 was het elektrisch en hybride 

wagenpark met 9% sterk gestegen108. 

De verwachting is dat dit aantal de 

komende jaren sterk blijft groeien. 

Door de ontwikkeling van inductief 

(draadloos) opladen van elektrische 

auto’s kunnen parkeergarages dienen 

als oplaadstation. In Rotterdam zijn al 

in 2016 experimenten met draadloos 

laden uitgevoerd, waar aangetoond 

werd dat de techniek werkt en een 

veelbelovende toekomst heeft109 .

Verder blijkt uit de verkenning dat 

de ontwikkeling van zelfrijdende 

auto’s van belang is voor de rol 

van parkeergarages. Hoewel er 

in Nederland nog geen volledig 

autonoom rijdende voertuigen op 

de openbare weg rijden, worden 

tussenstappen al geïmplementeerd. 

Door deze stapsgewijze implementatie 

biedt dit ook nieuwe mogelijkheden 

voor parkeergarages. Door het 

‘autonoom inparkeren’ van auto’s wordt 

de ruimte in parkeergarages ten volste 

benut. Dit heeft tot positief gevolg 

dat er ruimte vrijkomt, welke gebruikt 

kan worden voor voorzieningen of 

woningbouw110.

Ook het toezicht op deze fysieke 

inrichting krijgt een nieuwe dimensie 

in het digitale tijdperk. Zo zijn in 

Amsterdam en andere Nederlandse 

steden parkeerwachters deels 

vervangen door scanauto’s111. Deze 

auto’s hebben het vermogen om meer 

dan 200 foto’s per seconde te maken 

en foutparkeerders te herkennen. 

Bovendien hebben deze auto’s de 

potentie om niet alleen voertuigen 

te controleren, maar op termijn ook 

precariocontroles en onderhoudsscans 

van het wegdek uit te voeren.

Naast de nieuwe rol van deze 

traditionele voorzieningen, vraagt 

de ontwikkeling van nieuwe 

vervoersmiddelen om nieuwe 

voorzieningen. Eerder genoemde 

ontwikkelingen als drones en 

zelfrijdende auto’s, maar ook 

deelvoertuigen vragen om centrale 

plekken waar gewisseld kan worden 

van modaliteit. Het ligt dan ook voor 

de hand dat hier ‘hubs’ voor ingericht 

worden, zodat de gebruiker vlekkeloos 

kan overstappen. Momenteel zijn 

stations hier ‘natuurlijke’ plekken voor, 

waar bushaltes en deelfietsstations 

samenkomen. Het is niet ondenkbaar 

dat in de toekomst op meerdere 

plekken in steden dit soort centrale 

plekken ontwikkeld worden. Ook 

nieuw openbaar vervoer (hyperloop) 

kan in de toekomst zorgen voor 

ingrijpende veranderingen in fysieke 

voorzieningen.

Leefmilieu

De ontwikkeling van de verschillende 

genoemde digitale toepassingen 

heeft ook een positief effect op het 

leefmilieu in een stad. Autogebruik is 

een van de oorzaken van roetdeeltjes 

in de lucht, door bijvoorbeeld MaaS en 

deelplatformen kan het autogebruik 

verminderen.

Wat een ander positief effect heeft op 

het leefmilieu, en gezondheid in het 

bijzonder, zijn elektrische auto’s. Zonder 

de uitstoot van uitlaatgassen wordt 

de kwaliteit van de lucht in steden 

een stuk schoner en dus beter voor de 

gezondheid. Verbrandingsmotoren 

maken meer geluid dan elektrische 

motoren, de leefbaarheid in de stad zal 

dus toenemen door de elektrificatie 

van het wagenpark, dit geldt zowel 

voor bussen, vrachtwagens als 

personenwagens.

Ook kan door het plaatsen van 

sensoren de luchtkwaliteit beter 

gemeten worden. Door de gegevens 

hiervan te gebruiken en te analyseren, 

bestaat de mogelijkheid om per 

108  Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018e, 25 mei). Elektrische en plug-in hybride aangedreven auto’s [Dataset]. Geraadpleegd op  
14 december 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/21/elektrische-en-plug-in-hybride-aangedreven-auto-s

109  Gemeente Rotterdam. (2016). Pilot Wireless Charging elektrische auto’s. Geraadpleegd van https://www.elaad.nl/uploads/downloads/
downloads_download/Pilot_Wireless_Charging_elektrische_autos_november_2016.pdf

110  Deloitte The Netherlands. (2017). Ruimtewinst in de stad door smart mobility, 40% minder parkeerplaatsen in 2040. Geraadpleegd van 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/deloitte-analytics/deloitte-nl-sots-2017-smartmobility.pdf

111  NOS. (2017, 4 februari). Parkeren in de stad: pas op voor de scanauto. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://nos.nl/ 
artikel/2156450-parkeren-in-de-stad-pas-op-voor-de-scanauto.html

Het goede voorbeeld

Electric City Drive

Op 5 oktober is Electric City Drive 

gestart, een uniek en Rotterdams 

pilotproject waarmee gemeente 

Rotterdam en BMW Group rijders 

van elektrische auto's helpen zoveel 

mogelijk uit de elektrische aandrijving 

van hun auto te halen.

In de praktijk

Met behulp van een smartphone en het infotainmentsysteem in de BMW 

of MINI krijgen bestuurders een seintje als zij het Electric City Drive-gebied 

binnenrijden. Hiermee worden bestuurders gestimuleerd om direct over te 

schakelen over op Max eDrive, de volledig elektrische modus. En rijden zij 

maximale elektrische kilometers in Rotterdam! 

De pilot helpt gemeente Rotterdam en BMW Group om inzicht te krijgen in 

het rij- en laadgedrag van bestuurders en daardoor beter in te kunnen spelen 

op hun behoeften.
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gebied automatisch restricties op te 

leggen. Zo heeft de stad Rotterdam 

een experiment met BMW uitgevoerd 

om haar milieuzone te koppelen 

aan hybride auto’s. Als de auto de 

milieuzonegrens passeert, krijgt de 

bestuurder het advies om over te 

schakelen naar de elektrische motor 

van de auto.

4.2  Vitaal platteland

4.2.1 Maatschappelijke opgave

Naast de zes steden in Limburg bestaat 

de rest van de provincie uit een groot 

landelijk gebied van 25 gemeenten. 

Deze gebieden staan voor een aantal 

grote uitdagingen. Demografische 

veranderingen zorgen voor een andere 

dynamiek in het buitengebied. Zo 

krijgen bijvoorbeeld voorzieningen in 

deze gebieden een andere betekenis. 

Dit heeft als risico dat inwoners niet 

goed betrokken worden bij de (digitale) 

ontwikkelingen en dat het wonen in 

deze gebieden minder aantrekkelijk 

wordt. Ook hier zijn er zowel sociale als 

fysieke factoren in de leefomgeving te 

herkennen die van invloed zijn op de 

vitaliteit van een gebied. Wederom ligt 

de focus enkel op de fysieke factoren.

Bereikbaarheid

Door de veranderende demografie 

in de landelijke gebieden worden 

voorzieningen als de supermarkt en 

de huisarts vaak centraal ingericht. De 

wegtrekkende beweging uit kleine 

kernen heeft tot gevolg dat de afstand 

voor gebruikers tot voorzieningen 

toeneemt. Hierdoor zijn bewoners van 

deze gebieden vaak afhankelijk van 

autobezit om gebruik te maken van 

deze voorzieningen. Ook omdat het 

openbaar vervoer deze gebieden geen 

rendabel alternatief biedt. Tegelijkertijd 

bestaat in Limburg een toenemende 

‘grijze druk’, de verhouding tussen 

het aantal personen van 65+ en 

20-65 jaar wordt groter. Hierdoor 

bestaat ook de uitdaging om ook 

de oudere generatie met beperkte 

mobiliteitsopties goed bereikbaar te 

houden. Het Centraal Bureau voor de 

Statistiek voert een onderzoek uit naar 

deze zogeheten ‘mobiliteitsarmoede’. 

Voorbeeld van een indicator die deze 

armoede in kaart gaat brengen in 

2019 is de afstand tot voorzieningen. 

Deze is voor veel voorzieningen in 

het Limburgse landelijk gebied hoger 

dan het nationale gemiddelde. Zo 

is de gemiddelde afstand tot een 

huisartsenpost 9,8 km (landelijk 6,2 

km), de gemiddelde afstand tot een 

grote supermarkt 1,6 km (landelijk 

0,9 km) en de gemiddelde opvang 

tot buitenschoolse opvang 1,5 km 

(landelijk 0,7 km)112.

Voorzieningen

In de ontwikkeling van infrastructurele 

voorzieningen is de trend 

waarneembaar dat steden hier sneller 

op anticiperen. Om ook het landelijk 

gebied te laten profiteren van de 

mogelijkheden op mobiliteitsgebied, 

staat Limburg voor de opgave om 

fysieke elementen in het straatbeeld, 

zoals straatverlichting, stoplichten en 

parkeerplaatsen goed af te stemmen 

op de toekomst. Bovendien zijn er 

in het SER-energieakkoord heldere 

doelen vastgesteld door het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat over 

de besparingen en het slim managen 

van openbare verlichting. Zo moet 

bijvoorbeeld 40% van de openbare 

verlichting voorzien zijn van slim 

energiemanagement in 2020.

4.2.2 De impact

Ook ten aanzien van de landelijke 

gebieden in Limburg is het duidelijk 

dat Limburg verschillende opgaven 

heeft om deze gebieden vitaal te 

houden. De digitale samenleving biedt 

nieuwe kansen om aan deze opgaven 

te werken, maar brengt ook nieuwe 

risico’s met zich mee. Voor beide 

fysieke opgaven in het landelijk gebied 

is de impact en mogelijkheden van 

technologie beschreven.

Bereikbaarheid

Om enerzijds het gebruik van eigen 

auto’s terug te dringen en anderzijds 

de oudere generatie bereikbaar te 

houden, biedt op korte termijn Mobility 

as a Service (MaaS) een oplossing. 

Door de inzet van taxibedrijven in 

combinatie met wendbaar openbaar 

vervoer, biedt een naadloze MaaS-

toepassing een comfortabel alternatief 

op de eigen auto. Op dit gebied 

worden momenteel door FynBus 

in Denemarken pilots uitgevoerd, 

waarmee middelen van ‘lege buslijnen’ 

worden gebruikt om deze projecten 

te financieren. In Limburg kennen we 

sinds 2017 de Wensbus. Deze rijdt 

naar bestemmingen in kleine kernen, 

buurten en wijken die niet met het 

(regulier) openbaar vervoer bereikt 

kunnen worden.

Tegelijk is de inzet van deelplatformen 

een manier om deze gebieden 

beter te ontsluiten. Door het delen 

van vervoersmiddelen is een hoge 

dichtheid van autobezit (landelijk heeft 

85% van de huishoudens minimaal één 

voertuig in niet-stedelijke gebieden) 

niet nodig en kunnen meer inwoners 

profiteren van hetzelfde voertuig. 

Het delen van particuliere auto’s 

wordt steeds meer gefaciliteerd door 

marktpartijen zoals Snappcar, maar ook 

het aanbieden van het platform en de 

auto is in opmars.

Op de langere termijn gaan 

zelfrijdende auto’s een rol spelen in 

de bereikbaarheid van het landelijk 

gebied. Dit maakt persoonlijk (of 

gedeeld) vervoer op afroep mogelijk. 

Met deze technologie worden 

momenteel in de Verenigde Staten 

proeven gedaan door Waymo in semi-

landelijk gebied. Deze ontwikkeling 

maakt het mogelijk om op afroep 

gebruik te maken van deur-tot-deur 

vervoer, zonder chauffeur en volledig 

elektrisch113. Geheel vlekkeloos loopt de 

112  Centraal Bureau voor de Statistiek. (2016, 14 oktober). Nabijheid voorzieningen [Dataset]. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://
opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82829NED/table?ts=1545076188412

113  Medium.com. (2018, 10 december). Waymo – Medium. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://medium.com/waymo
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introductie van dit vervoermiddel nog 

niet, daar recentelijke ongeregeldheden 

rondom dit voertuig in het nieuws 

kwamen114. Deze ervaringen wijzen uit 

dat de techniek wellicht klaar is voor 

implementatie, maar dat op het gebied 

van maatschappelijke acceptatie nog 

een hele weg is te gaan.

Voorzieningen

Zoals benoemd heeft de Provincie 

Limburg kansen en opgaven op het 

gebied van fysieke voorzieningen. 

De kansen liggen vooral bij ‘slimme’ 

lantaarnpalen en verkeerslichten. 

Door lantaarnpalen uit te rusten met 

sensoren en aan te sluiten op het 

Internet of Things kunnen bewegingen 

in kaart gebracht worden, en alleen 

aanspringen wanneer er beweging in 

de buurt is. In het landelijk gebied, waar 

weinig beweging is, kan dit significante 

besparingen opleveren. Door 

implementatie hiervan op de provinciale 

wegen kan de provincie voldoen aan 

de doelen uit het SER-energieakkoord. 

Verder kan door dezelfde technologie 

toe te passen in stoplichten de 

doorstroom op het provinciale 

wegennet bevorderd worden. Door op 

verzamelde gegevens gerichte analyses 

te verrichten, kan waar nodig specifiek 

beleid ingericht worden.

 

De risico’s bij deze technologie richten 

zich, net als in stedelijke gebieden, op 

privacy en verbinding. Om het Internet 

of Things goed te laten functioneren, 

zal ook in de landelijke gebieden 

de noodzakelijke (5G-) verbinding 

optimaal moeten zijn. Als deze goed 

werkt en gegevens verwerkt worden, 

is naleving van privacy-wetgeving en 

veilige opslag van gegevens essentieel. 

Dit kan geborgd worden door het 

toepassen van privacy by design tijdens 

het ontwikkelen van de toepassingen. 

Indien er bestaande toepassingen 

worden aangekocht kan de privacy 

geborgd worden door duidelijke 

principes hieromtrent op te nemen in 

de aanbesteding. Naast protocollen 

rondom aanbestedingen blijkt uit de 

verkenning dat er geïnvesteerd moet 

worden in communicatie naar inwoners 

toe, gericht op acceptatie en informatie 

rondom de opslag en het gebruik 

van gegevens. Dit is alleen mogelijk 

als er ook geïnvesteerd wordt in de 

beveiliging van gegevens en systemen. 

Door vooraf maatregelen te nemen 

en het toepassen van de nieuwste 

standaarden van cybersecurity kan 

oneigenlijk gebruik of bezit van 

onder andere gegevens worden 

tegengegaan. 

De verwachting is dat in de toekomst 

door deelplatformen centraal parkeren 

in een gebied de norm is. Door de 

centrale opslag van het wagenpark 

wordt het straatbeeld minder 

beheerst door voertuigen en kan 

elke buurtbewoner profiteren van 

comfortabel vervoer. Door de trend op 

het gebied van elektrisch rijden kunnen 

deze parkeerplaatsen ook dienen als 

(draadloos) oplaadpunt.

Het risico hierbij is dat een gebied 

onvoldoende in beweging gebracht 

kan worden om deel te nemen in 

dergelijke projecten. Uit de verkenning 

blijkt dat er dan ook goede afstemming 

tussen marktpartijen en overheid 

noodzakelijk is om deze uitdaging aan 

te pakken. Dit komt vooral neer op 

het betrekken van marktpartijen bij 

de initiatiefase van nieuwe projecten. 

Door samen op te trekken in het hele 

proces en gezamenlijk te werken aan 

de beste oplossing en identificatie van 

opgaves en kansen kunnen er grote 

stappen in de ontwikkeling van nieuwe 

initiatieven worden gezet. 

4.3  Grenzeloze mobiliteit

4.3.1 De maatschappelijke opgave

Limburg is de enige Nederlandse 

provincie met twee landsgrenzen 

(België en Duitsland) en twee 

provinciale grenzen (Brabant en 

Gelderland). Voor alle vier de grenzen 

geldt dat de mobiliteit van personen 

en goederen niet stopt aan deze 

grenzen. Bewoners in de grensregio’s 

maken graag gebruik van de vrijheid 

aan deze grenzen om bijvoorbeeld 

in het buitenland boodschappen 

te doen of om te tanken. Ook 

recreatie over de landsgrens behoort 

hierdoor tot de mogelijkheden. Door 

de ontwikkelingen in de digitale 

samenleving is de verwachting dat 

grensoverschrijdende mobiliteit een 

nieuwe dimensie gaat krijgen, die 

zowel kansen als bedreigingen met 

zich meebrengt.

Op nationaal niveau is de 

bereikbaarheid tussen Limburg en 

Noord-Brabant en Gelderland goed 

te noemen. Toch bieden nieuwe 

technologieën rondom slimme 

mobiliteit volop kansen om de 

bereikbaarheid integraal te verbeteren 

en voor te bereiden op de toekomst.

Internationaal zijn momenteel goede 

Het goede voorbeeld

MaaS in het landelijk gebied: Fynbus

Fynbus is een Zweeds initiatief dat 

voorziet in last- en first mile vervoer 

voor mensen in landelijke gebieden die 

geen beschikking hebben over eigen 

vervoersmiddelen. De kosten van dit 

project worden gedekt door ‘lege’ buslijnen te schrappen en deze middelen 

te investeren in deze MaaS-oplossing. Gebruikers kunnen middels een app 

gebruik maken van bijvoorbeeld taxidiensten of gedeelde ritten. Dit laatste is 

bovendien een manier om het delen van privé-auto’s te bevorderen.

114  RTL Nieuws. (2018, 16 december). Zelfrijdende auto’s in VS op de weg gepest en belaagd: ‘Mensen zijn bang’. Geraadpleegd op 17 december 
2018, van https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4521641/zelfrijdende-autos-vs-gepest-en-belaagd-mensen-zijn-bang
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verbindingen met de auto en de 

fiets over de grens mogelijk. Deze 

wegennetten sluiten goed op elkaar 

aan en vloeien nagenoeg naadloos 

in elkaar over. Echter zijn er op het 

gebied van openbaar vervoer over de 

landsgrenzen nog volop uitdagingen. 

Zo wordt momenteel niet optimaal 

gebruik gemaakt van de beschikbare 

buslijnen. Uit recente cijfers blijkt dat 

richting Duitsland slechts één van de 

negen buslijnen meer dan 20 reizigers 

per kalenderdag vervoert en dat er op 

een gemiddelde dag 500 passagiers 

gebruik maken van de pendeltrein 

tussen Heerlen en Herzogenrath. Voor 

overige internationaal treinverbindingen 

zijn geen gegevens beschikbaar of die 

zijn in de opstartfase (drielanden trein). 

Hierbij blijken echter regelgeving en 

infrastructurele eisen in verschillende 

landen een barrière te vormen115.

Door dergelijke barrières biedt het 

openbaar vervoer in veel gevallen 

geen adequate oplossing om te reizen 

en zijn de inwoners van grensregio’s 

aangewezen op autobezit om een 

korte reis van 10-20 km over de 

grens te maken. Meer cijfers zijn 

echter moeilijk verkrijgbaar. Vanuit 

de verkenning is het aan te bevelen 

om meer indicatoren te verzamelen, 

zodat er beter inzicht verkregen 

kan worden in grensoverschrijdend 

reizigersgedrag. De verwachting is 

dat er kansen liggen om de mobiliteit 

over de provinciegrens heen beter te 

organiseren en zo de bereikbaarheid 

te verhogen voor inwoners die geen 

auto bezitten. Dit heeft ook de potentie 

om de leefbaarheid en het leefmilieu 

in grensregio’s te verhogen, door het 

terugdringen van autogebruik. Dit is 

echter een inschatting en moeilijk te 

kwantificeren.

4.3.2 De impact

Op nationaal niveau kan 

geconstateerd worden dat slimme 

mobiliteitsoplossingen zoals 

Mobility as a Service, Intelligent 

Transport Systems en autonome 

voertuigen de bereikbaarheid kan 

verbeteren. Uit de verkenning 

blijkt bij grensoverschrijdende 

mobiliteit ook samenwerking van 

belang. Een goed actueel voorbeeld 

hiervan is SmartwayZ.nl, een 

initiatief tussen grensprovincies, 

markt- en kennispartijen en andere 

belanghebbenden, met als doel de 

doorstroming in Zuid-Nederland te 

verbeteren en innovatie te stimuleren. 

Ook uit deze samenwerking blijkt dat 

het creëren van een sterk ecosysteem 

met diverse partijen een succesfactor 

is. Successen die blijken uit de vierde 

voortgangsrapportage zijn onder 

andere het stimuleren van vijf start-ups 

en het aantrekken van zeven consortia 

voor innovatieve mobiliteitsconcepten 

en concrete doorstromingsactiviteiten 

op diverse wegen116. Deze zijn toe te 

schrijven aan een brede samenwerking 

tussen marktpartijen, overheid en 

onderzoekinstellingen die vanaf het 

begin samen hebben opgetrokken in 

de vormgeving van betere mobiliteit.

Op internationaal niveau biedt 

digitalisering zowel nieuwe kansen op 

het gebied van openbaar vervoer als 

bedreigingen voor de goede huidige 

bereikbaarheid per auto en fiets. 

Digitalisering heeft als kenmerk dat 

steeds meer systemen digitaal aan 

elkaar gekoppeld (kunnen) worden. 

Dit biedt veel kansen om systemen 

die eerder niet aan elkaar verbonden 

konden worden, alsnog met elkaar 

te verbinden. Dit biedt een kans 

om grensoverschrijdende Mobility 

as a Service verder te ontwikkelen 

en werk te maken van naadloos 

grensoverschrijdend openbaar vervoer.

Bijkomend voordeel hiervan is 

dat inwoners minder ver hoeven 

te reizen voor bijvoorbeeld hun 

dagelijkse boodschappen omdat de 

dichtstbijzijnde winkel over de grens 

nu wel bereikbaar is. Ook vormt door 

MaaS het openbaar vervoer een beter 

alternatief voor de auto. Dit zorgt voor 

minder uitstoot van CO2 en fijnstof en 

dus een gezonder leefmilieu.

Bij de ontwikkeling van 

grensoverschrijdende Mobility as 

a Service is het van belang dat alle 

partijen die een rol kunnen spelen in 

de keten hun data beschikbaar stellen 

aan een MaaS-platform. Hiervoor is een 

vorm van standaardisatie van gegevens 

en de uitwisseling hiervan nodig. 

Hier zou blockchaintechnologie een 

rol kunnen spelen, door het uniform 

opslaan en verspreiden van gegevens 

mogelijk te maken. Echter wordt in de 

verkenning meermaals geconstateerd 

dat een handvol partijen een monopolie 

hebben op OV ticketsystemen en de 

gegevens hiervan. Om dit monopolie te 

behouden worden deze gegevens niet 

beschikbaar gesteld aan ondernemers, 

die hierdoor geen voortgang boeken 

in de ontwikkeling van nieuwe 

toepassingen. Diverse stakeholders 

gaven aan hier een belangrijke rol voor 

de overheid te zien in het transparant en 

toegankelijk maken van deze gegevens.

Om de uitdaging van naadloos 

openbaar vervoer aan te pakken, kan 

ook gedacht worden aan de inzet 

van autonome publieke voertuigen. 

Limburg experimenteert in 2019 al met 

een zelfrijdende shuttledienst tussen 

Vaals en Aken117. Dergelijke systemen 

kunnen, na uitgebreid testen, een 

volwaardige plek krijgen als modaliteit.

Waar de bereikbaarheid per auto 

over de grens heen nu goed is, kan 

dit met de komst van autonome 

voertuigen verminderen. De draadloze 

infrastructuur en de manier waarop 

115  1Limburg. (2018, 3 december). Drielandentrein voorlopig alleen door Nederland. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https:// 
www.1limburg.nl/drielandentrein-voorlopig-alleen-door-nederland 

116  Smartwayz.nl. (2018). Smartwayz steeds zichtbaarder (Vierde voortgangsrappor-tage). Geraad-pleegd van https://www.google.com/ 
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKE-wjbq4LU3affAhVIKlAKHTPwAcgQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.
smartwayz.nl%2Fmedia%2F1444%2F20180926-4e-voortgangsrapportage-smartwayznl.pdf&usg=AOvVaw0anShBnPS42IiMCN1hnbkY

117  https://www.i-at.nl/
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de wegen worden aangelegd in 

de toekomst vraagt om betere 

afstemming over de grenzen heen. 

Voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld 

5G-netwerken. Waar het nu voorkomt 

dat draadloze verbindingen 

wegvallen bij een grensovergang, 

mag dit bij autonoom vervoer niet 

voorkomen om onveilige situaties 

te vermijden. Een ander voorbeeld 

is de wegmarkering op het huidige 

asfalt. Autonome voertuigen maken 

gebruik van deze markeringen om 

hun weg te berekenen. Bij grote, 

grensoverschrijdende verschillen kan 

dit ook gevaarlijke situaties opleveren.

Naast de bestaande 

vervoersmodaliteiten kunnen ook 

nieuwe modaliteiten als hyperloops 

en drones een rol gaan spelen. Uit 

de verkenning komen verschillende 

visies over deze vervoersmiddelen 

naar voren. Het nut en de toepassing 

ervan staat veelvuldig ter discussie. 

Mochten ze er in de toekomst 

daadwerkelijk komen, dan zijn deze 

vervoersmiddelen meer en meer 

ingericht op het vervagen van grenzen, 

door bijvoorbeeld gebruik te maken 

van het luchtruim. Uit de verkenning 

blijkt meermaals dat voor het gebruik 

van deze nieuwe modaliteiten geldt dat 

er uniforme, internationale regelgeving 

opgesteld moet worden om de 

veiligheid van inwoners te borgen. Hier 

wordt in Euregionaal verband met de 

MAHHL-steden al over gesproken.

Zowel op korte termijn voor de 

genoemde kansen en bedreigingen als 

op de lange termijn door de introductie 

van nieuwe modaliteiten kan 

geconcludeerd worden dat een goede 

grensoverschrijdende samenwerking 

van belang is. Door het vervagen 

van de grenzen door digitalisering 

is uniformiteit in gegevensdeling en 

regelgeving van essentieel belang 

om mee te ontwikkelen in de digitale 

transformatie. 

4.4  Veilige mobiliteit

4.4.1 De maatschappelijke opgave

Het aantal verkeersdoden in Nederland 

vertoont, na een stijging in de jaren 

vijftig en zestig, een geleidelijke daling 

sinds 1973. In 2017 vielen er 613 doden 

in het verkeer in Nederland, waarvan 

46 in Limburg. Na de jarenlange 

daling tot 570 doden in 2013 en 2014 

en de daaropvolgende toename tot 

629 doden in 2016, zien we nu weer 

een lichte daling in 2017. Ongeveer 

een derde van de verkeersdoden 

bestaat uit auto-inzittenden (201), en 

ongeveer een derde is fietser (206). 

Afgemeten naar de bevolkingsomvang, 

vallen er verhoudingsgewijs veel 

doden in het verkeer onder jongeren 

en jongvolwassenen (15-29 jaar) en 

ouderen (65+). Kinderen (0-14 jaar) 

komen juist relatief weinig om in het 

verkeer; in 2017 waren dat er 16.

Na een aanvankelijke daling vanaf de 

jaren negentig, vertoont het aantal 

ernstig verkeersgewonden sinds 2006 

een stijging. In 2016 raakten naar 

schatting 21.400 personen ernstig 

gewond in het verkeer in Nederland, 

waarvan 836 in Limburg. Dit is iets 

meer dan de 21.300 in 2015. Daarmee 

is het aantal ernstig verkeersgewonden 

het hoogste sinds 1993, het eerste 

jaar waarvoor dit aantal is bepaald. 

Bijna twee derde van het aantal 

ernstig verkeersgewonden bestaat uit 

fietsers. Er vallen relatief veel ernstig 

verkeersgewonden onder jongeren 

(15-19 jaar) en onder mensen van 45 

jaar en ouder in vergelijking met de 

bevolkingssamenstelling.

Het aantal doden en gewonden 

heeft veel impact op de samenleving. 

De maatschappelijke kosten van 

verkeersongevallen in Nederland 

worden geschat op circa 14 miljard 

euro in 2015 (€13,0 tot €15,4 

miljard), ongeveer 2% van het 

bruto binnenlands product (bbp). 

Dit is beduidend hoger dan andere 

maatschappelijke kosten als gevolg 

van verkeer, zoals congestie (€2,3 

tot €3 miljard) en milieuschade 

(€4,8 miljard118). Daarnaast levert 

elk verkeersongeval natuurlijk veel 

immateriële schade op voor de directe 

omgeving.

Ook hebben veel ongelukken een 

directe invloed op de bereikbaarheid. 

Dit komt door het tijdelijk afsluiten 

van de weg of delen hiervan. Het 

minimaliseren van het aantal 

ongevallen heeft dus ook een positief 

effect op de bereikbaarheid in Limburg.

4.4.2 De impact

Uit de verkenning blijkt dat 

digitalisering zowel negatieve als 

positieve effecten kan hebben op de 

verkeersveiligheid. Zo wijst onderzoek 

uit dat 90% van de ongelukken 

Het goede voorbeeld

Urban Air Mobility

De deelname van MAHHL-steden 

(Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, 

Liège) aan het Europese "the Urban Air 

Mobility Initiative" als onderdeel van het 

Europese Smart Cities initiatief.

Doel van dit Europese Innovation  

Partnership (EIP) is stedelijke mobiliteit naar de derde dimensie (lucht) te brengen 

door te experimenteren met personenvervoer met drones tussen steden. Waarbij

in dit geval zowel de grens met Duitsland en België een barrière vormen.

118  Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. (2017, juli). Kosten van verkeersongeval-len. Geraadpleegd op 17 december 2018, 
van https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/kosten-van-verkeersongevallen
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voortkomt uit een menselijke fout. Het 

gebruik van smartphones onderweg, 

voor zowel automobilisten als fietsers 

kan door onoplettendheid voor 

onveilige situaties zorgen. Door in te 

zetten op gedragsverandering kan 

dit effect tegengegaan worden. De 

rijksoverheid heeft in september 2018 

onder andere een nationale campagne 

gelanceerd met dit doel voor ogen119. 

Ook zal strenger worden gehandhaafd 

op het gebruik van telefoons in het 

verkeer120.

Positieve ontwikkelingen op het 

gebied van verkeersveiligheid zijn 

in de verkenning te herkennen bij 

autonoom rijdende voertuigen. Door 

het enorme vermogen van zelflerende 

systemen zijn autonome voertuigen 

beter in staat om onveilige situaties 

in te schatten en hier adequaat naar 

te handelen. Door de kennis van 

tienduizenden zelfrijdende auto’s te 

bundelen in elk individueel autonoom 

voertuig, kan gesteld worden dat deze 

auto’s beter in staat zijn ongelukken 

en dus slachtoffers te voorkomen. 

Om deze veiligheid te borgen werkt 

het RDW aan een rijbewijs voor 

zelfrijdende auto’s. Deze standaard 

moet zorgen, net als een persoonlijk 

rijbewijs, dat een zelflerend systeem 

in staat is de meest voorkomende 

situaties juist in te schatten en hier 

goed naar weet te handelen. Hoewel 

de komst van autonome voertuigen 

voor veiligere wegen kan zorgen, 

blijkt uit de verkenning dat er ook 

weerstand is tegen deze voertuigen. Dit 

heeft te maken met de acceptatie van 

ongelukken die veroorzaakt worden 

door machines in plaats van mensen. 

Deze discussie zal de komende jaren 

gevoerd worden, waarbij ook de 

aansprakelijkheid rondom dergelijke 

incidenten besproken zal worden. 

Door hier met alle belanghebbenden 

(ontwikkelaars, overheden, 

verzekeraars etc.) over in gesprek 

te gaan, kan de ontwikkeling van 

autonome voertuigen goed gevolgd 

worden en kunnen hier afspraken over 

gemaakt worden.

Naast ongelukken met auto’s en 

gemotoriseerde voertuigen, raakt een 

groot gedeelte van de slachtoffers 

gewond met een fiets waar geen 

motorvoertuig bij betrokken is. 

Dergelijke ongelukken kunnen 

natuurlijk niet voorkomen worden door 

het gebruik van autonome voertuigen. 

Ook hier lijken toepassingen die een 

relatie hebben met digitalisering, zoals 

airbags voor fietsers, een oplossing te 

bieden.

Ook bieden naast autonome 

voertuigen Intelligent transport 

Systems (ITS) oplossingen die voor 

meer verkeersveiligheid zorgen. 

ITS is een verzamelbegrip voor 

de toepassing van informatie- en 

communicatietechnologieën in 

voertuigen en transportinfrastructuur 

om het verkeer veiliger, efficiënter, 

betrouwbaarder en milieuvriendelijker 

te maken. Wereldwijd groeit het gebruik 

van ITS om regelgeving van de overheid 

doelmatiger te handhaven, veiligheid 

te bevorderen, de bereikbaarheid te 

verhogen, maar ook om reizigers te 

informeren, te sturen en te beprijzen. 

ITS-vraagstukken gaan hierbij niet 

alleen over de techniek, maar juist ook 

over implementatie en organisatie van 

processen. Een goed voorbeeld van een 

ITS toepassing is het landelijke Talking 

Traffic initiatief van het ministerie van 

I&W121. Hier worden standaarden voor 

intelligente verkeerslichten vastgesteld 

die voor heel Nederland gelden. De 

volgende fase, het invoeren van deze 

nieuwe technologie op de weg biedt 

een flinke uitdaging voor de Provincie 

Limburg, waar in totaal ongeveer 380 

verkeerslichtinstallaties omgebouwd 

dienen te worden. In Maastricht 

worden op dit moment de eerste 

ervaringen opgedaan met deze nieuwe 

installaties.

Het streven naar een maatschappij 

zonder slachtoffers in het verkeer 

lijkt een utopie. Echter zullen 

gedragsverandering en vergaande 

automatisering zorgen voor een 

aanmerkelijke daling van het aantal 

doden en gewonden. Dit levert een 

flinke reductie op van de daarmee 

gemoeide maatschappelijke kosten 

en persoonlijke leed voor de 

omgeving. Op de korte termijn is 

de inzet op gedragsverandering de 

beste oplossing, waarbij het gebruik 

van (deels) autonome voertuigen 

ook een verandering van gedrag 

vergt. Op de lange termijn zullen 

autonome voertuigen zorgen voor een 

duidelijke vermindering van het aantal 

slachtoffers.

4.5  Nuttige logistiek

4.5.1 De maatschappelijke opgave 

Een sterke logistieke sector is één van 

de kenmerken van Limburg. Deze is 

goed voor ruim 13% van de Limburgse 

werkgelegenheid (ruim 60.000 

mensen) en een toegevoegde waarde 

van 4,7 miljard euro. Ook internationaal 

119  https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/
120  NRC Handelsblad. (2018, 25 september). Appen op de fiets vanaf juli 2019 verboden. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://www.

nrc.nl/nieuws/2018/09/25/appen-op-de-fiets-vanaf-juli-2019-verboden-a1769776
121  Talking traffic website: https://www.talking-traffic.com/nl/

Het goede voorbeeld

Autonoom voertuig ontwijkt door 

communicatie met omgeving (weg 

en andere voertuigen) een gevaarlijke 

situatie waardoor er geen ongeval 

plaats vindt.



46

STRATEGISCHE VERKENNING            Digitale samenleving Limburg     februari 2019

kenmerkt vooral de regio Venlo zich 

als logistieke hotspot en koploper in 

deze economische sector. Zo heeft DHL 

bijvoorbeeld in Beringe een van hun 

wereldwijde lighthouse-sites ingericht, 

waar als eerste nieuwe innovaties 

worden getest. Recent voorbeeld 

hiervan is een Robot picking cell met 

visiontechnologie122.

Voor Limburg is het van belang om 

deze uitstekende status te behouden. 

Niet enkel voor de internationale 

positie in deze sector, maar vooral 

om de werkgelegenheid en het 

vestigingsklimaat voor bedrijven 

zal de regio aantrekkelijk moeten 

blijven. Uit de verkenning kan worden 

geconcludeerd dat digitalisering 

óók een vergaande impact op de 

logistiek heeft. Immers hebben 

digitale oplossingen vaak als doel het 

optimaliseren van gestandaardiseerde 

processen, iets wat in de logistiek aan 

de orde van de dag is.

Bovendien zijn de verwachtingen 

van consumenten ten aanzien van 

pakketbezorging de afgelopen jaren 

gestegen. Daar waar in 2015 het begrip 

‘snelle levering’ werd gedefinieerd als 

drie tot vier dagen, lag dit begrip in 2016 

al op maximaal twee dagen123. Ook zijn 

de verwachtingen ten aanzien van track 

& trace gestegen. Uit recent onderzoek 

blijkt dat een gebrek aan transparantie 

en tracking-mogelijkheden voor de 

helft van alle online consumenten 

een reden is om geen gebruik te 

maken van een dienst124. Deze 

toenemende druk zorgt voor de 

urgentie bij transportorganisaties om 

hun dienstverlening zo snel mogelijk 

te optimaliseren, willen ze competitief 

blijven.

In de bevoorradingsketen (supply 

chain) van deze bedrijven kunnen 

we een onderscheid maken tussen 

de behandeling van goederen in 

distributiecentra en het vervoer van 

deze goederen. In dit gedeelte van 

de verkenning ligt de focus vooral op 

goederenvervoer, aangezien dit een 

directe verband heeft met mobiliteit. 

De impact van digitalisering op de 

processen in distributiecentra komen bij 

het thema ‘regionale economie’ aan bod.

Digitalisering kan in relatie tot 

mobiliteit zorgen voor iets wat in de 

verkenning benoemd kan worden als 

‘nuttige’ logistiek. Deze term bestaat 

uit vijf sub-thema’s die elk van invloed 

zijn op het vervoer van goederen, 

namelijk het soort modaliteit, de 

bezettingsgraad, de soorten goederen, 

duurzaam transport en het afleggen 

van een optimale route.

Optimale modaliteiten

Goederen kunnen via de weg, per 

spoor, het water of door de lucht 

vervoerd worden. Afhankelijk van de 

aard van de levering en de producten 

wordt de keuze voor een modaliteit 

gemaakt. Door digitalisering liggen er 

echter kansen om de verdeling tussen 

deze modaliteiten te optimaliseren. 

Zo vindt 40% van het totale vervoer 

bijvoorbeeld plaats over de weg op 

dit moment. Naast de ongelukken die 

impact op veiligheid en bereikbaarheid 

hebben, zorgt dit vervoer over de 

weg tijdens de spits voor een extra 

belasting, geluidsoverlast en vervuiling 

in steden. Het is onder andere hierom 

dat bepaalde voertuigen geweerd 

worden uit gebieden rond bepaalde 

tijdstippen.

De juiste bezettingsgraad

Als er dan eenmaal gekozen is voor een 

modaliteit om goederen te vervoeren 

moet de beschikbare ruimte voor 

goederen zo nuttig mogelijk worden 

benut. Uit de verkenning blijkt dat de 

bezettingsgraad van vrachtwagens, 

boten en treinen momenteel maar 50% 

is. Door digitale toepassingen, met 

name delen van data, kan deze lege 

ruimte beter benut worden.

De juiste goederen

In de traditionele productieketen wordt 

een significant deel gebruikt voor het 

vervoeren van eindproducten naar 

distributiecentra, detailhandels en 

consumenten. Nieuwe ontwikkelingen 

kunnen zorgen voor disruptie in deze 

traditionele keten. 3D printen kan er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat minder 

eindproducten worden vervoerd 

en dat daarvoor in de plaats meer 

basismaterialen vervoerd gaan worden.

Duurzaam transport

Door ontwikkelingen op het gebied van 

milieuvriendelijke vervoersmiddelen 

verandert ook het aanbod voor de 

logistieke sector. De effecten van 

logistiek op het klimaat zijn significant 

te noemen. De totale CO2-uitstoot 

van mobiele bronnen op Nederlands 

grondgebied is 41,6 Mton (jaar 2016), 

waarvan het aandeel transport 11 

Mton is. Er is dus veel winst te behalen 

met het verduurzamen van het 

goederenvervoer. De verduurzaming 

richt zich op het terugdringen van 

het energiegebruik, en de daarmee 

samenhangende uitstoot van 

broeikasgassen.

De optimale route

Regelmatig wordt geconstateerd dat 

onder andere door de vaststelling van 

rusttijden en vaste routes er congestie 

plaatsvindt rondom parkeerplaatsen 

of distributiecentra. Door de 

ontwikkelingen van technologie wordt 

het voor de transportsector steeds 

makkelijker om de optimale route te 

kiezen en afstemming te vinden met 

andere weggebruikers.

122  DHL Nederland. (2018, 18 september). Robot picking cell met visiontechnologie bij DHL Warehouse in Beringe. Geraadpleegd op 18 
december 2018, van https://www.logistics.dhl/nl-nl/home/pers/persarchief/2018/robot-picking-cell-met-visiontechnologie-bij-dhl- 
warehouse-in-beringe.html

123  Deloitte, 2016 holiday survey: Ringing in the retail, 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/ Documents/consu-
mer-business/us-consumer-business-2016-holiday-survey-results.pdf.

124  Supply Chain Quarterly, “Survey: Online shoppers demand visibility as well as speed in delivery,” October 4, 2016, www. 
supplychainquarterly.com/news/20161004-survey-online-shopper--demand-visibility-as-well-as-speed-indelivery/.
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4.5.2 De impact

Om Limburg concurrerend in de 

internationale logistieke sector te 

laten blijven, is de inzet van digitale 

toepassingen noodzakelijk. Per opgave 

voor een nuttige logistiek zijn de 

mogelijkheden uitgesplitst:

Optimale modaliteiten

Om goederen te vervoeren wordt 

momenteel vertrouwd op de 

traditionele manieren van transport, 

namelijk per vrachtwagen, trein, schip 

of het vliegtuig. Afhankelijk van de 

ingeschatte tijd en de aard van de 

levering wordt een keuze gemaakt voor 

een (of een mix) van deze modaliteiten. 

Door de opkomst van kunstmatige 

intelligentie en de mogelijkheid om 

grote hoeveelheden data te analyseren, 

kan steeds beter gestuurd worden op 

onder andere de tijd van een bestelling 

en de kosten die hiermee gemoeid zijn. 

Het bundelen van deze informatie kan 

tot nieuwe inzichten leiden.

Zoals genoemd vindt momenteel 40% 

van alle goederenvervoer plaats via 

vrachtwagens. Dit transportmiddel 

biedt in het digitale tijdperk ook 

potentie voor optimalisering. Net als 

bij personenvervoer is het mogelijk 

om trucks met elkaar te laten 

communiceren. De verschillende 

mogelijkheden op dit gebied 

worden aangeduid als Intelligent 

Transport Systems (ITS) en zorgen 

dat vrachtwagens in verbinding 

staan met elkaar op de weg. Dit leidt 

bijvoorbeeld tot ‘platooning’ waarbij 

een automatische colonne van trucks 

gevormd wordt. Positieve effecten 

van deze ontwikkeling zijn onder 

andere meer ruimte op de weg en 

brandstofbesparing. Experimenten met 

deze technologie op openbare wegen 

vinden momenteel plaats in Helmond125.

Een ontwikkeling die op de lange 

termijn pas verwacht wordt, maar toch 

het vermelden waard is, is de inzet van 

drones in de logistieke sector. Hoewel 

er momenteel nog veel speculatief 

gesproken wordt over de toepassing 

van drones, wordt er door grote 

organisaties al mee geëxperimenteerd. 

Zo voert Amazon samen met de Britse 

overheid al sinds 2016 proeven uit 

met pakketbezorging via drones126. 

Ook worden experimenten uitgevoerd 

met het sturen van drones vanuit 

vrachtwagens127. Hoewel er volop 

geëxperimenteerd wordt, is de huidige 

wetgeving niet ingericht op het gebruik 

van drones en wegen de kosten niet 

op tegen de baten. Mochten deze 

obstakels overwonnen worden, kunnen 

drones een grote impact hebben op 

de logistieke sector. Hiervoor blijken 

publiek-private samenwerkingen zoals 

in het Verenigd Koninkrijk belangrijke 

inzichten op te leveren om hier op te 

anticiperen.

De juiste bezettingsgraad

Om de beschikbare ruimte op 

modaliteiten zo goed mogelijk 

te benutten zijn goed inzicht en 

voorspellende vaardigheden van 

belang. Door een zo hoog mogelijke 

bezettingsgraad hoeven immers minder 

voertuigen/boten/treinen gebruikt te 

worden. De digitale transformatie in 

de logistieke sector biedt in de vorm 

van kunstmatige intelligentie en big 

data een uitkomst hiervoor. Door de 

toepassing van kunstmatige intelligentie 

op big data kunnen nieuwe inzichten 

verkregen worden en nauwkeurigere 

voorspellingen gemaakt worden.

Ook heeft een volwaardige besloten 

blockchain op termijn de potentie om 

een verschil te maken. Door transacties 

grotendeels geautomatiseerd te 

valideren, kan nauwkeuriger ingespeeld 

worden op beschikbare voorraden, 

waardoor de transportlading hier 

zo goed mogelijk op afgestemd kan 

worden. Voorwaarde voor een dergelijk 

systeem tussen verschillende partijen 

zal een goede afstemming over 

processen zijn. Dit blijkt onder andere 

uit de haperende voortgang van een 

experiment op dit gebied van Maersk en 

IBM128.

De juiste goederen 

Waar kunstmatige intelligentie en big 

data een veelbelovende combinatie 

blijken voor de bezettingsgraad van 

modaliteiten, kan dit ook gesteld 

worden voor tussenstappen in het 

logistieke proces. Door de toepassing 

hiervan kan steeds nauwkeuriger 

consumentengedrag voorspeld worden, 

waardoor er minder onnodige goederen 

vervoerd worden en de logistieke keten 

geoptimaliseerd kan worden.

Een andere technologie waarvan 

impact wordt verwacht is 3D-printing. 

Uit onderzoek van ING blijkt dat als 

3D-printen in het huidige groeitempo 

doorzet, in 2060 de helft van alle 

producten door 3D-printers gemaakt 

wordt. Verwacht gevolg hiervan is 

dat het volume van de wereldhandel 

een kwart lager uitvalt. Deze 

ontwikkeling komt niet ten gunste 

van de Nederlandse transport- en 

logistieksector129. Dit komt met name 

door de positie van Nederland als 

doorvoerland dat sterk afhankelijk is van 

de import en export. De verwachting 

wordt uitgesproken dat door 

3D-printing er minder afhankelijkheid is 

van import door een toenemende mate 

van zelfvoorziening, wat op den duur 

zorgt voor meer mogelijkheden op de 

binnenlandse markt, in plaats van de 

internationale markt130.

Duurzaam transport

De uitstoot in de logistieke sector kan 

teruggedrongen worden door diverse 

125  https://www.ed.nl/helmond/trucks-die-treintje-rijden-krijgen-in-helmond-groen-licht~a440338d/
126  Arjun Kharpal, “Amazon tests drone parcel deliveries in the UK,” CNBC, July 26, 2016, http://cnb.cx/2adCjRp
127  Jaclyn Trop, “Drone delivery is about to disrupt the trucking industry,” Trucks.com, June 21, 2016, www.trucks. com/2016/06/21/ 

drone-delivery-reshape-trucking/.
128  https://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2018/11/blockchain-project-ibm-maersk-komt-nog-niet-van-de-grond-101165738
129  https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_3d-printing_tcm162-131996.pdf
130  https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/internationale-economie/3D-printing-a-threat-to-global- 

trade.html



48

STRATEGISCHE VERKENNING            Digitale samenleving Limburg     februari 2019

toepassingen die een link hebben 

met technologie. Zo is bijvoorbeeld 

elektrisch vrachtvervoer volop in 

ontwikkeling. Zo verschenen in 2016 al 

publicaties dat het aandeel verkochte 

elektrische ‘light-duty’ voertuigen 

35% van de totale verkopen zijn131. In 

december 2018 heeft DAF een eerste 

elektrische vrachtwagen geleverd 

aan Jumbo, met nu nog een beperkte 

actieradius132.

Om de batterijduur van elektrisch 

vrachtverkeer te verlengen, worden 

proeven uitgevoerd met zonnepanelen 

op vrachtwagens133. Deze technologie 

heeft de potentie om schadelijke 

dieselmotoren te vervangen door een 

duurzaam alternatief, naast het via het 

stroomnet opladen van de vrachtwagen. 

De technologie wordt dus uitgebreid 

getest, de implementatie zal afhankelijk 

zijn of het financieel aantrekkelijk is voor 

organisaties om in deze techniek te 

investeren.

Een andere, veelgenoemde techniek 

voor het verduurzamen van logistiek 

is het gebruik van waterstof. Hoewel 

dit niet direct een digitale impact 

veroorzaakt, kan deze technologie 

in combinatie met voorgenoemde 

toepassingen voor een duurzaam 

alternatief zorgen. De provincie 

Limburg voorziet in een plan van 

aanpak rondom deze technologie in de 

eerste helft van 2019134.

Nieuwe routes

Voor de distributie van goederen zijn 

vaak vaste routes die afgelegd worden 

door verschillende modaliteiten. Omdat 

deze routes veelvuldig gebruikt worden, 

worden ook de voorzieningen langs 

deze routes op dezelfde momenten 

gebruikt. Dit is onder andere te verklaren 

door bijvoorbeeld vaste (wettelijke) 

rusttijden bij vrachtwagens, maar 

ook in de scheepvaart is filevorming 

een voorkomende opgave. Door 

de inzet van onder het Internet of 

Things in combinatie met sensoren 

en kunstmatige intelligentie kan de 

verdeling op het wegen- of waternet 

beter verdeeld worden. Zo bestaat 

de mogelijkheid om het aantal 

parkeerplekken voor vrachtwagens slim 

te benutten, door chauffeurs suggesties 

te geven op basis van actuele 

gegevens.

Op het waternet kan evengoed 

gewerkt worden met deze technologie 

om congestie te voorkomen. Een goed 

voorbeeld hoe dit in de praktijk werkt 

is de applicatie ‘de groene golf’ van 

het Limburgse Trappswise135. Deze 

toepassing geeft aanbevelingen voor 

de vaarsnelheid op basis van real-

time informatie, waardoor schepen 

in een vloeiende beweging kunnen 

doorstromen en bijvoorbeeld niet 

hoeven te wachten bij een sluis. 

Hierdoor wordt een hogere mate 

van effectiviteit bereikt en het milieu 

minder belast.

Inmiddels wordt in veel logistieke 

hotspots ook gebruik gemaakt van 

control towers. Dit zijn geen grote 

torens zoals deze bijvoorbeeld dienst 

doen op luchthavens, maar centra 

waarin gegevens verzameld en 

geanalyseerd worden om het logistieke 

proces zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen. In 2018 heeft de Rotterdamse 

Haven samen met het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en enkele 

marktpartijen hierop volgend de 

mainport traffic monitor ontwikkeld. 

Dit maakt het op korte termijn al 

mogelijk om op basis van real-time 

verkeersinformatie van Rotterdam de 

verkeersdoorstroom en afhandeltijden 

van vrachtverkeer te regelen136.

4.6  De rol van de Provincie 

De beschrijving van de impact van 

digitalisering op mobiliteit en stedelijke 

ontwikkeling zal op veel punten 

herkenbare ontwikkelingen met zich 

meebrengen, maar wellicht ook nieuwe 

inzichten geven. Immers de tijd staat 

niet stil en het is bijna noodzakelijk 

om continu op de hoogte te blijven 

van recente ontwikkelingen. De vraag 

die echter rijst na het constateren van 

ontwikkelingen, is hoe keuzes gemaakt 

worden, welke invulling hieraan 

gegeven wordt en welke rolverdeling 

131  Bloomberg New Energy Finance, “Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040,” February 25, 2016, https://about.bnef.com/
blog/electric-vehicles-to-be-35-of-global-new-car-sales-by-2040/.

132  https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2903879/Jumbo-VDL-en-DAF-slaan-handen-ineen-voor-elektrische-vrachtwagen
133  https://www.trucks.com/2018/04/30/sun-powered-refrigerated-truck-trailer-diesel-emissions/
134  https://www.1limburg.nl/provincie-komt-met-waterstofplan-voor-autos?context=latestarticles
135  https://www.trappswise.nl/scheepvaart/
136  Port of Rotterdam. (2018, 31 januari). Betere verkeers- en logistieke informatie voor vrachtverkeer Rotterdamse haven. Geraadpleegd op  

18 december 2018, van https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/betere-verkeers-en-logistieke-informatie- 
voor-vrachtverkeer-rotterdamse

Het goede voorbeeld

Groene golf voor Binnenlandse scheepvaart

Trappswise ontwikkelde een app die binnenvaartschippers 

adviezen geeft op basis van voorhanden zijnde data 

zodat verkeersstromen op vaarwegen kunnen worden 

geoptimaliseerd.

Met behulp van een autonoom visueel ‘track en trace’ beeld 

wordt de discrepantie tussen vaarplanning en realtime 

vaartijden vastgesteld op basis van tijdsintervallen per schip/

vracht.

 De app geeft de mogelijkheid om vraag en aanbod van 

vrachten op elkaar af te stemmen.
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hierbij gehanteerd kan worden. Dit 

is een vraag die in de verkenning 

mobiliteit en stedelijke ontwikkeling 

gesteld en onderzocht is, deels door 

onderzoeken hierover te lezen137, 

anderzijds door in gesprek te gaan 

met relevante stakeholders in een 

mobiliteits-ecosysteem. Specifiek is ook 

gevraagd naar de rol die de provincie 

Limburg moet nemen om voorop te 

lopen in de digitale transitie van de 

samenleving.

Uit zowel dit onderzoek als uit de 

gesprekken met stakeholder kan 

een eenduidige conclusie getrokken 

worden: Niemand weet hoe de 

toekomst van mobiliteit en stedelijke 

ontwikkeling er precies uit gaat zien. Er 

zijn talloze voorbeelden te noemen van 

experimenten, initiatieven en projecten 

wereldwijd om nieuwe mobiliteit 

vorm te geven. In de rolverdeling 

rondom deze projecten is echter een 

trend bij (lokale) overheden waar te 

nemen. Enerzijds handelen overheden 

reactief op nieuwe ontwikkelingen 

door te reguleren, anderzijds neemt 

de overheid vaak de rol aan van 

opdrachtgever. Beide rollen kenmerken 

zich door de wens vooruitgang te 

controleren. Bij opdrachtgeverschap 

vaak vooraf door het opstellen van 

uitgebreide en vaststaande plannen 

van eisen, bij regulering vaak achteraf 

naar aanleiding van bijvoorbeeld 

incidenten. Conclusie over deze aanpak 

tijdens de verkenning is eensgezind: 

Deze rolverdeling is niet ingericht op 

een eigentijdse mobiliteitsaanpak.

Naar aanleiding van deze conclusie is 

tijdens workshoprondes en individuele 

interviews uitgebreid gesproken over 

een geschikte rolverdeling voor de 

provincie Limburg en marktpartijen 

in een succesvol ecosysteem. Voor de 

provincie Limburg zijn hier meerdere 

rollen in te herkennen. Ten eerste heeft 

de provincie de rol van strateeg. Om 

alle genoemde uitdagingen en kansen 

te benutten heeft de provincie een 

wendbare mobiliteitsstrategie nodig. 

Met wendbaar wordt in deze context 

bedoeld dat een strateeg in staat moet 

zijn om nieuwe ontwikkelingen te 

adapteren.

Met de grote lijnen vastgelegd in 

een strategie, heeft de provincie de 

rol van katalysator. Deze rol houdt 

concreet in dat de provincie enerzijds 

een mobiliteitsecosysteem van 

marktpartijen, onderzoeksinstellingen 

en medeoverheden faciliteert, 

anderzijds kansen voor concrete 

projecten identificeert en uitdraagt. 

Uit de verkenning blijkt dat de 

provincie nog niet in staat is om 

eenduidig aan te geven waar sterke 

en zwakke punten van het Limburgse 

mobiliteitslandschap liggen, of dat deze 

kennis te gefragmenteerd aanwezig is. 

Concrete aanbeveling is het opstellen 

van een gedegen SWOT-analyse van dit 

landschap, gebaseerd op aanwezige 

interne en externe kennis en expertise.

De nadruk van een dergelijk 

ecosysteem, wat door het uitvoeren 

van deze verkenning al gestalte heeft 

gekregen, ligt bij een goede publiek-

private samenwerking. Meermaals 

is gebleken dat dit voor veel ‘goede 

voorbeelden’ een cruciale succesfactor 

is gebleken. Om deze samenwerking 

goed tot stand te brengen, wordt een 

open en transparante mindset van 

alle partijen als belangrijkste element 

ervaren.

Als in het mobiliteitsecosysteem 

concrete projecten gedefinieerd 

zijn aan de hand van de sterkte-

zwakteanalyse, blijven er nog drie 

rollen voor de provincie Limburg over. 

Zo kan de provincie zich gedragen als 

opdrachtgever als het projecten betreft 

die een maatschappelijk belang dienen, 

maar waar de markt niet direct in wil 

stappen. De rol als regulator kan aan de 

hand van een mobiliteitsecosysteem 

ook anders ingevoerd worden. Zo kan 

voor regelgeving beter en wendbaar 

geanticipeerd worden op nieuwe 

ontwikkelingen. Ook zijn plannen van 

eisen door goede afstemming aan 

de voorkant van alle projecten beter 

toegespitst op de mogelijkheden die 

de markt te bieden heeft.

Tot slot kan de provincie de rol 

als facilitator op zich nemen voor 

projecten die zelfstandig in het 

ecosysteem ontstaan tussen 

bijvoorbeeld marktpartijen en 

onderzoeksinstellingen. Door gunstige 

randvoorwaarden te bieden voor 

dergelijke projecten kan de provincie 

nieuwe ontwikkelingen aanjagen en 

zorg dragen voor de juiste snelheid van 

innovaties.

 Kortom, de rollen van de overheid 

zijn niet persé anders dan voorheen 

het geval was. Wel verschuift het 

belang van de verschillende rollen. 

De invulling van deze rollen en het 

aannemen van de juiste rol op het 

juiste moment is des te meer bepalend, 

waarin samenwerking tussen private 

en publieke instellingen kunnen leiden 

tot succes.

 

137  Deloitte Insights. (2018). Harnessing the future of mobility (How governments can enable a better transportation experience for all  
citizens). Geraadpleegd van http://view2.deloitte.nl/GDS0Sf30jv49E0vw0000P0Q
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We staan voor een opgave als het 

gaat over energie en klimaat. Door 

klimaatverandering nemen weer- en 

klimaatextremen wereldwijd steeds 

meer toe. Ook voor Nederland heeft dit 

gevolgen. Met de ondertekening van 

het klimaatakkoord van Parijs in 2015 

heeft Nederland zich gebonden aan 

maatregelen om klimaatverandering 

tegen te gaan en de uitstoot van 

broeikasgassen terug te dringen. 

Klimaatverandering en het 

tegengaan daarvan door het 

terugdringen van (o.a.) CO2-

uitstoot hangt nauw samen met de 

energievoorziening. De verduurzaming 

van de energievoorziening ofwel de 

energietransitie is inmiddels ingezet 

en zal zich de komende decennia 

verder voltrekken. Tegelijkertijd en in 

samenhang daarmee is een beweging 

zichtbaar naar een circulaire economie 

waarin afvalproducten als grondstof 

worden benut.

Om deze ‘duurzaamheidstransitie’ te 

realiseren zullen digitale innovaties 

nodig zijn. Zo zullen Internet of 

Things en kunstmatige intelligentie 

een oplossing bieden om vraag- en 

aanbod in het elektriciteitsnet volledig 

autonoom op elkaar af te stemmen. 

Blockchain kan helpen om de herkomst 

van energie te traceren en energie snel 

te verhandelen. Er ontstaan kansen om 

de restwarmte van het toenemende 

datagebruik duurzaam in te zetten. 

Door sensoring, drones en satellieten 

vergaren we steeds meer data waarmee 

we beter kunnen sturen op beslissingen 

t.b.v. het klimaat en de energietransitie. 

Dit geldt in alle sectoren; in de 

industrie, mobiliteit, land- en tuinbouw 

en de gebouwde omgeving. Tot slot 

zal digitalisering een rol kunnen spelen 

in het creëren van draagvlak in onze 

samenleving als het gaat om de opgave 

waar we voor staan. 

De impact van digitalisering op het 

thema klimaat en energie is in deze 

verkenning in kaart gebracht aan de 

hand van 5 maatschappelijke opgaven 

die een rol spelen in Limburg. De 

volgende maatschappelijke opgaven 

zijn gekozen:

•  Een betrouwbaar en duurzaam 

energiesysteem

•  Verduurzaming van de gebouwde 

omgeving

•  Een toekomstbestendig 

agrofoodcomplex 

•  Verduurzaming van de 

glastuinbouw

•  Toename klimaatbewustzijn in 

Limburg

Bij de keuze van deze vijf 

maatschappelijke opgaven is rekening 

gehouden met een aantal factoren. 

Allereerst is er gekeken waar veel 

impact te behalen valt op het gebied 

van CO2-uitstoot. Zo vormt de 

gebouwde omgeving met een uitstoot 

van 3,7 mTon per jaar een grote (na de 

sector industrie de grootste) vervuiler 

in Limburg. Ten tweede is rekening 

gehouden met sectoren waar kansen 

liggen specifiek voor Limburg. Zo is 

Limburg de op-3-na grootste provincie 

van Nederland in de agrifoodsector 

en beschikt zij over de aanwezigheid 

van de Brightlands Campus Greenport 

Venlo waar al veel (digitale) innovaties 

plaatsvinden. Ten derde is er gekeken 

naar de invloed die de Provincie 

Limburg kan uitoefenen op de 

verschillende sectoren. Aangezien de 

invloed van de Provincie in de industrie 

grotendeels wordt beperkt door 

nationale wet- en regelgeving is deze 

sector achterwege gelaten. Tot slot is 

rekening gehouden met de door de 

Provincie eerder gekozen speerpunten 

die staan vermeld in de Limburgagenda 

en Limburgs aanbod aan het kabinet. 

Een laatste belangrijke kanttekening is 

dat de vijf gekozen maatschappelijke 

opgaven niet los van elkaar te zien 

zijn, maar elkaar raken en elkaar ook 

nodig hebben om tot een goede 

integrale oplossing te komen. 

Bijvoorbeeld; vormen van opslag die 

worden beschreven in de opgave 

‘een betrouwbaar en duurzaam 

energiesysteem’ hebben tevens 

een directe relatie met de opgaven 

‘Verduurzaming van de gebouwde 

omgeving’ en ‘Verduurzaming van de 

glastuinbouw’. 

5  De impact van 
 digitalisering op 
 klimaat & energie
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5.1   Een betrouwbaar en 

duurzaam energiesysteem 

Onze energievoorziening is in 

transitie. Nieuwe manieren van 

energieopwekking zullen zich 

aandienen. Zo wordt er steeds 

meer onderzoek gedaan naar 

Thorium en kernfusie en is China 

op laboratoriumschaal al bezig met 

quantum-tunneling: het opvangen van 

infrarode straling uit het universum 

als warmtebron. Ook is onlangs de 

discussie over kernenergie weer 

opgelaaid. Hoe het energiesysteem er 

over 25 jaar precies uit ziet is lastig te 

voorspellen.

Niet alleen onze toekomstige 

energiebronnen zijn onzeker, ook 

kunnen we moeilijk duiden welke 

technologieën en innovaties doorbraak 

gaan vinden. Misschien leiden de 

ontwikkelingen in nanotechnologie 

tot veel efficiëntere lithium-ion 

batterijen en zonnecellen. Of zullen 

kwantumcomputers ervoor zorgen dat 

klimaatmodellen- en oplossingen veel 

sneller berekend kunnen worden138. 

Hoewel het lastig te voorspellen is hoe 

het energiesysteem er precies uit komt 

te zien, zijn er op korte termijn twee 

robuuste trends vast te stellen139.

1.  Het aandeel energie uit 

hernieuwbare bronnen zoals zon, 

wind, waterkracht, biomassa en 

aardwarmte groeit. Kijkend naar heel 

Nederland, was het energieverbruik 

uit hernieuwbare bronnen in 2016 

nog maar 5,9 procent140. Van alle 

hernieuwbare energie die we in 

Nederland opwekken, wordt slechts 

4% in Limburg opgewekt141. Hier 

liggen zowel voor Nederland als voor 

Limburg nog grote opgaven. 

2.  Een tweede opvallende trend, in 

ieder geval binnen Europa, is de 

snelle groei van het aantal lokale 

en regionale initiatieven op het 

gebied van energiebesparing en 

de opwekking van hernieuwbare 

energie. Ook in Limburg liggen 

hier kansen. Zo biedt het enorme 

dakoppervlak van 130 miljoen m2 

in Limburg de gelegenheid tot veel 

lokale elektriciteitsproductie met 

zon-PV142.

De toenemende productie van 

elektriciteit uit zon en wind, zal ertoe 

leiden dat het aanbod van energie 

op sommige momenten substantieel 

groter is dan de vraag naar energie143. 

Op andere momenten zal er juist een 

piek in de vraag onstaan, bijvoorbeeld 

’s avonds wanneer de opbrengst van 

zonne-energie wegvalt en elektrische 

auto’s worden opgeladen. Daarnaast zal 

het elektriciteitsgebruik in Nederlandse 

huishoudens door o.a. de omschakeling 

naar elektrisch rijden en elektrische 

verwarming naar verwachting alleen 

maar toenemen de komende jaren144. 

Deze ontwikkelingen zullen leiden 

tot een grillige energievraag en een 

grotere druk op de capaciteit van het 

elektriciteitsnet145. 

Een andere verwachte ontwikkeling is 

dat met de groei van lokale energie-

initiatieven, ook het energieaanbod 

meer decentraal wordt. Tot dusver was 

een klein aantal grote marktpartijen 

verantwoordelijk voor een goed 

gecoördineerde energielevering aan 

een groot aantal gebruikers. In de 

toekomst zullen steeds meer gebruikers 

zelf energie opwekken voor de eigen 

energiebehoefte, voor levering aan 

hun directe omgeving en voor levering 

terug aan het net, al dan niet centraal. 

Door deze ontwikkelingen moeten 

we een manier zien te vinden om 

aanbod en vraag van energie te 

matchen, zowel in tijd als locatie. 

Hiervoor zijn er aanpassingen nodig die 

flexibiliteit mogelijk maken. Het tijdig 

en effectief voorzien in de groeiende 

behoefte aan de flexibiliteit van ons 

energiesysteem wordt wel gezien 

als een van de grootste uitdagingen 

in de energietransitie. En bij het 

faciliteren van deze flexibiliteit zal juist 

digitalisering een belangrijke rol zal 

gaan spelen. 

5.1.1  Wat is de rol van 

digitalisering in een flexibel 

energiesysteem?

Er is een aantal manieren om flexibel 

om te gaan met de vraag naar en het 

aanbod van energie. Bijvoorbeeld door 

in te zetten op slimme vraagsturing of 

door energieopslag, bijvoorbeeld in 

batterijen of in de vorm van waterstof. 

Hieronder worden voorbeelden 

gegeven waarin digitalisering een rol 

speelt. 

Sturen van de energievraag

Alle apparaten zullen in de toekomst 

worden verbonden aan het internet 

en door middel van Internet of 

Things wordt het mogelijk om al deze 

apparaten op afstand aan- of uit te 

zetten. Dit stelt huishoudens in staat 

om hun energieverbruik slimmer te 

plannen en er bijvoorbeeld voor te 

zorgen dat de wasmachine alleen 

draait op momenten dat de zon schijnt. 

Om dit te realiseren is openheid van 

systemen noodzakelijk zodat elke 

wasmachine kan communiceren met 

elke smartphone (i.p.v. dat Samsung 

alleen maar met Samsung verbindt). 

Deze vorm van domotica wordt al 

toegepast.

138  TNO. (2018). De potentiële bijdrage van technologie aan maatschappelijke uitdagingen.
139  TNO. (2015). Naar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde.
140  Geraadpleegd van: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/aandeel-hernieuwbare-energie-5-9-procent-in-2016
141  Provincie Limburg. (2018). Limburg agenda 2030.
142  Provincie Limburg. (2018). Limburgs aanbod aan het kabinet.
143  Geraadpleegd van: https://www.tno.nl/media/6065/naar_een_toekomstbestendig_energiesysteem_voor_nederland_samenvatting.pdf
144   Geraadpleegd van: http://www.energiebusiness.nl/2017/12/27/huishoudens-vangen-pieken-elektriciteitsnet-op-unieke proef/?doing_wp_

cron=1540215221.5961489677429199218750
145  Geraadpleegd van: https://www.accenture-insights.nl/nl-nl/artikelen/kansen-netbeheerders-binnen-de-energietransitie
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Internet of Things en slimme 

algoritmes zullen niet alleen thuis 

worden toegepast. Ook in de openbare 

ruimte kun je straks op afstand 

bekijken of een lantaarnpaal nog werkt 

en deze zo aansturen dat hij alleen 

schijnt wanneer er ook verkeer is. In 

industrieën willen we produceren 

wanneer op windrijke dagen een 

overvloed aan hernieuwbare energie 

de energieprijs omlaag stuwt.

Opslag van energie en smart grids

Er wordt veel geëxperimenteerd met 

meerdere vormen van energie-opslag. 

Ten eerste wordt er veel onderzoek 

gedaan naar energie-opslag door 

middel van batterijen of accu’s. 

Zo heeft de (Vlaams) Limburgse 

investeringsmaatschappij LRM onlangs 

geïnvesteerd in 140 Tesla batterijen 

met het vermogen om 18 megawatt 

aan energie op te slaan146. Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland verkent 

momenteel of er kansen zijn voor 

Nederland met betrekking tot de 

ontwikkeling, productie en toepassing 

van batterijen. Op dit moment is 

Nederland nog geen noemenswaardige 

producent van batterijen147.

Een andere manier om stroom op te 

slaan is in energiedragers. Hierbij zijn 

waterstof en ammoniak in opkomst, 

die voornamelijk in de industrie en 

transport een grote rol kunnen gaan 

spelen. Waterstofgas vervult dan de 

rol van (efficiëntere en goedkopere) 

batterij en kan pieken en dalen in de 

stroomvoorziening opvangen. Ook 

ammoniak kan een rol gaan spelen 

bij het opslaan van overschotten aan 

groene stroom.

Smart Grids bieden vervolgens een 

manier om vraag- en (opgeslagen) 

aanbod in het elektriciteitsnet 

volledig autonoom op elkaar af te 

stemmen. Zonnepanelen leveren 

ook energie als je niet thuis bent. Om 

de keuze te maken of je die energie 

levert aan de warmtepomp van 

je buurman of het tijdelijk opslaat 

in een opslagbatterij, moeten alle 

apparaten met elkaar verbonden 

worden. Door de datastromen die 

daardoor ontstaan, in combinatie 

met goede meet- en regeltechniek, 

kan vraag en aanbod van energie zo 

optimaal mogelijk aan elkaar worden 

gekoppeld. Zo zullen elektrische 

voertuigen worden opgeladen op 

basis van voorspellende optimalisatie 

algoritmes en zal airconditioning op 

afstand gecontroleerd worden zodat er 

optimaal gebruik kan worden gemaakt 

van de lage energieprijzen. 

Er zijn al organisaties die op deze 

ontwikkelingen inspelen. Zo heeft 

het Duitse bedrijf Next Kraftwerke 

een Virtual Power Plant ontwikkeld148. 

In deze virtuele centrale, worden 

gedecentraliseerde ‘units’ in een 

energienetwerk gekoppeld en 

bediend door een gecentraliseerd 

controlesysteem149. Deze units 

kunnen zowel producenten van 

duurzame energie, opslageenheden 

voor energie, verbruikers van energie 

of installaties van power-to-X zijn 

(zoals power-to-heat en power-to-

gas). De energieproductie status, 

consumptieniveaus en technische 

beperkingen van elke unit worden real 

time gemonitord en tevens worden 

de prijsdata van de elektriciteitsmarkt, 

de weersvoorspellingen, storingen 

en opstoppingsproblemen in de 

gaten gehouden. De algoritmes van 

de Virtual Power Plant verwerken 

deze data en beslissen automatisch 

of de elektriciteitsproductie of 

consumptie van alle aangesloten 

units moet stijgen of dalen. Nadat de 

energie van de gedecentraliseerde 

units is geïntegreerd in een virtuele 

energiecentrale kan deze collectief 

worden verhandeld. 

De rol van blockchain in een nieuw 

energiesysteem 

Blockchain technologie kan 

toepassingen bieden in het 

verhandelen van overtollige energie. 

Doordat er geen bank meer nodig 

is om een betaling veilig te kunnen 

verrichten zijn de kosten lager en wordt 

het handelen tussen ‘prosumenten’ in 

energie reëel150.

In een wijk in Amsterdam is dit 

concept getest met de op blockchain 

gebaseerde energiemunt genaamd 

Jouliette. Het doel van de pilot 

was o.a. om te onderzoeken of 

blockchain-technologie kan 

worden ingezet om een bottom-up 

beweging te ondersteunen in onze 

transitie naar 100% hernieuwbare 

energievoorziening151. Één van de 

nadelen van energie handelen via 

blockchain is dat de technologie 

voor veel mensen lastig te begrijpen 

en daardoor ontoegankelijk is. Dit 

kan ertoe leiden dat niet iedereen is 

aangesloten op een dergelijk systeem, 

wat leidt tot een suboptimale, lokale 

markt i.p.v. een open markt van vraag 

en aanbod van energie. 

Tot slot kan blockchain ook een rol 

spelen in het traceren van energie. 

Wanneer lokale energie-initiatieven 

groeien en het energieaanbod 

decentraler wordt, zal er een 

toenemende behoefte ontstaan om te 

weten of de energie die je koopt groen 

of grijs is.

Blockchain zit in een ontwikkelfase en 

het is nog de vraag wanneer mensen 

en bedrijven erin meegaan. Daarnaast 

verbruikt de originele blockchain 

146  Geraadpleegd van: https://www.lrm.be/nieuws/grootschalig-europees-batterijproject
147   TMinisterie van Economische Zaken en Klimaat. (2018). Beantwoording vragen van Mulder, Amhaouch en Omtzigt (allen CDA) over 

kansen voor Nederlandse batterij-industrie
148  Geraadpleegd van: https://www.next-kraftwerke.com/energy-blog/towards-a-more-democratised-energy-world
149  Geraadpleegd van: https://www.next-kraftwerke.com/energy-blog/virtual-power-plant
150  Kamangir. De energievraag in beeld. Handelingsperspectief voor de ontwikkeling van een lange-termijn ICT-roadmap ten behoeve van een 

duurzaam, effectief en betrouwbaar energiesysteem.
151  Geraadpleegd van: https://jouliette.net/
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veel energie door inzet van heel veel 

computers. Vooral de ingewikkelde 

berekeningen waarmee de veiligheid 

wordt gegarandeerd, gebruiken per 

transactie tientallen kwh’s. Er wordt 

momenteel gewerkt aan een zuinigere 

variant van blockchain waarvoor 

minder rekenkracht nodig is. Daarnaast 

wordt de combinatie van een openbaar 

met een besloten platform onderzocht. 

Hoe meer data op een besloten 

platform staan hoe energiezuiniger de 

blockchain werkt152.

Eigenaarschap van data

De nieuwe markt die zal ontstaan, 

waarbij elke burger en elk bedrijf 

prosumer (een consument die ook 

energie produceert) wordt en die draait 

op digitale platformen en data, brengt 

ook vragen met zich mee. Vragen als: 

wie wordt markteigenaar? Hoe willen 

we zo’n markt gaan organiseren? Van 

wie is de energiedata die beschikbaar 

komt? Wie beschikt over die data? Er 

bestaat een risico dat de platformen 

en data in handen komen van een 

aantal bedrijven wat kan leiden tot 

ongewenste machtsconcentraties153. 

Volgens de Club van Wageningen, 

die zich inzet voor een eerlijke, 

inclusieve, democratisch bestuurbare 

en duurzame energiemarkt, is er 

voor de overheid een rol weggelegd 

om eigenaarschap over data te 

organiseren. 

5.1.2  Rol Provincie, ondernemers 

en onderwijs

Rol Provincie

•  In kaart brengen van het huidige 

energiesysteem en vanuit die 

kennis sturing geven.

•  Kaders stellen naar marktpartijen 

in het energiesysteem, bijv: wie 

beschikt over de data in het 

energiesysteem, wie beheert het, 

van wie is het? 

•  Zelf acteren als marktpartij en actief 

ingrijpen t.b.v. versnelling van de 

transitie. 

•  Optreden als launching customer 

voor een energiemarktplaats zoals 

geïnitieerd door TNO.

•  Deelnemen aan pilots over Smart 

Grids.

•  Stimuleren van 

innovatieontwikkeling.

•  Gesprek aangaan met 

onderwijsinstellingen en 

brancheorganisaties om curricila te 

veranderen. 

•  Medefinancieren van opleidingen, 

samen met onderwijs, ondernemers 

en brancheorganisatie.

•  Het faciliteren van decentrale 

energieopwekking is van belang. 

Bestaande structuren mogen 

geen belemmering zijn en 

infrabeheerders moeten daarop 

anticiperen. Dat vraagt van elke 

infrabeheerder en dus ook van 

de Provincie om continu mee te 

denken en mee te investeren in 

nieuwe netwerken en opslag-

systemen. 

•  Investeren in een 

brononafhankelijke 

infrastructuur154. De 

afschrijvingstermijn voor 

infrastructuur bedraagt veelal 

30 tot 50 jaar. Langer dan de 

vermoedelijke levensduur van 

technologieën voor opwek, 

conversie en opslag van energie. 

Het loont dus om infrastructuur 

zo te ontwerpen dat deze 

met minieme aanpassingen 

verschillende energievormen 

uit verschillende bronnen op de 

gewenste plaats kan brengen. Denk 

bijvoorbeeld aan een netwerk dat 

zowel (bio-)gas als waterstof als 

warmte aankan.

•  In lijn met het vorige punt: actief 

onderzoek (laten) doen naar 

mogelijk hergebruik van bestaande 

infrastructuur t.b.v. nieuwe 

technologieën. 

•  Daarnaast kan de Provincie een 

rol spelen bij het uitzetten van 

tenders. Zo kun je bijvoorbeeld 

ook flexibiliteit meenemen in de 

aanleg van windmolens. Of naast 

het verledden van openbare 

verlichting ook direct intelligentie 

hieraan toevoegen. Met ongeveer 

7500 lichtmasten op de provinciale 

wegen in Limburg ligt hier een 

directe kans om zowel een slag 

te slaan in verduurzaming als in 

digitalisering. 

•  Door niet-duurzame initiatieven 

af te wijzen en leveranciers uit te 

dagen bij opdrachten om nieuwe 

duurzame of circulaire alternatieven 

te ontwikkelen, kan de Provincie 

bijdragen aan een duurzame 

transitie.

•  Wegnemen van belemmeringen 

voor innovaties. Omdat er zoveel 

nieuwe ontwikkelingen komen, is 

de energietransitie een stap-voor-

stap proces. Iedere keer moet er 

de beste keuze gemaakt worden 

uit de opties die er op dat moment 

zijn. Dat betekent ook dat je geen 

transitiepaden moet vaststellen 

die langer dan 15 jaar zijn155. Zo 

verklein je het risico op lock-ins, 

een situatie waarbij er gaandeweg 

betere technologieën opkomen die 

vervolgens niet gebruikt kunnen 

worden omdat alles vooraf al is 

dichtgetimmerd.

Rol ondernemers 

•  Nieuwe verdienmodellen 

onderzoeken, bijvoorbeeld door 

overschotten van zelf opgewekte 

duurzame energie door te verkopen 

aan een woonwijk in de buurt.

•  Nieuwe innovaties in de markt 

zetten. 

•  Inzicht krijgen in milieuprestaties 

(energie- en materiaalverbruik en 

footprint), zowel van eigen bedrijf 

als die van leveranciers.

Rol onderwijs

• Onderzoek naar nieuwe innovaties.

•  De energietransitie ontwikkelt 

zich in een razend tempo en levert 

152  Berenschot. (2018). 3 manieren om blockchain in te zetten in uw bedrijf.
153  http://clubvanwageningen.strikingly.com/
154  FABRICations & Kamangir. (2018). Smart Multi Commodity Grid: De Zuid Hollandse Energie-Infrastructuur in kaart.
155  https://time.tno.nl/nl/artikelen/innovaties-drijvende-kracht-achter-de-energietransitie/
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veel extra banen op. Het ontbreekt 

echter aan goed gekwalificeerde 

vakmensen. Aansluiting tussen het 

onderwijs en groeimarkten in de 

energietransitie is noodzakelijk. 

Dit is een enorme uitdaging, want 

tegen de tijd dat er een nieuwe 

lichting vakmensen is, zijn kennis 

en vaardigheden alweer verouderd. 

Met de ontwikkelingen op het 

gebied van digitalisering zal naast 

kennis van elektrotechniek en 

mechanica, ook kennis nodig 

zijn om data te analyseren en 

daarmee processen voor de 

klanten te optimaliseren. Zie Motie 

Kuntzelaers. 

•  Jongeren wijzen op de vele banen 

in de duurzame energiesector. Uit 

onderzoek door Energieonderzoek 

Centrum Nederland (ECN) komt 

namelijk naar voren dat deze bij 

hen onvoldoende in beeld zijn156.

5.2   Verduurzaming van de 

Limburgse gebouwde 

omgeving

De Nederlandse gebouwde omgeving 

verantwoordelijk voor ongeveer 

eenderde van het energieverbruik157. 

Een groot deel van dit energieverbruik 

ligt verscholen in de verwarming van 

woningen en kantoren. Enerzijds zullen 

we door middel van isolatie op die 

warmte moeten besparen, anderzijds 

zullen we duurzame of CO2-arme 

energiedragers -zoals restwarmte, 

biogas, geothermie en elektriciteit 

uit hernieuwbare bronnen- moeten 

benutten om het gebruik van aardgas 

te vervangen.

Ook in Limburg is de impact van de 

gebouwde omgeving (woningen, 

fabrieken, scholen en kantoren) 

op het gebied van CO2-uitstoot 

hoog. Na de sector Industrie is de 

gebouwde omgeving verantwoordelijk 

voor de meeste CO2 uitstoot in 

Limburg, namelijk voor 3,7 mTon 

per jaar. Daarnaast is er sprake van 

een toenemend overschot van 

woningen, gebrekkig onderhoud 

en achterblijvende kwaliteit en 

verduurzaming158. Grootschalige 

nieuwbouw is vrijwel niet aan de orde. 

Verduurzaming van de gebouwde 

omgeving is dan ook één van de 

speerpunten in het Limburgs aanbod 

aan het kabinet. 

Naast overheid en 

woningbouwcorporaties, gaan ook 

particuliere eigenaren en bewoners 

een belangrijke rol gaan spelen in de 

verduurzaming van woningen. Tevens 

wordt er in een eerder rapport van 

Stec et al. geadviseerd deze groep 

extra te stimuleren om te investeren 

aangezien dit de grootste uitdaging is: 

de groep is zeer divers, bestaat uit veel 

partijen (huishoudens) en heeft zeer 

uiteenlopende belangen. Bovendien is 

de groep groot: 61% van alle woningen 

in Limburg is een koopwoning159.

5.2.1  Wat is de rol van digitalisering 

in de verduurzaming van 

de Limburgse gebouwde 

omgeving? 

Digitalisering speelt al een rol bij een 

aantal aspecten die essentieel lijken 

te zijn in de verduurzaming van de 

gebouwde omgeving. Hierbij kan 

worden gedacht aan het in kaart 

brengen van de huidige energievraag- 

en output en verschillende 

dataplatformen die een schaalbare 

aanpak mogelijk maken. Hieronder 

worden enkele voorbeelden toegelicht.

In kaart brengen van de huidige 

situatie

In Nederland worden zonnepanelen 

geregistreerd bij een energieleverancier, 

maar de gegevens over de energieoutput 

(bijvoorbeeld per regio) worden alleen 

op geaggregeerde wijze verstrekt. Dit 

is niet goed genoeg om de huidige en 

toekomstige benodigde energievraag 

te voorspellen, aangezien de energie 

die door de zonnepanelen wordt 

geleverd afhankelijk is van de locatie, 

de inclinatie en het aantal uren licht 

gedurende het jaar. Bij de Provincie 

Limburg is het dan ook niet bekend 

hoeveel duurzame energie er op welke 

locaties worden opgewekt. Met behulp 

van open data en satelliet data is het 

mogelijk om dit inzichtelijk te maken. 

Er zijn al initiatieven die dit kunnen 

faciliteren. Zo gebruikt start-up Sobolt 

uit Rotterdam artificial intelligence 

om zonnepanelen te herkennen vanuit 

hoge resolutie beelden. Hierdoor 

wordt tot 50% meer panelen herkend 

dan geregistreerd wat netbeheerders 

in staat stelt om beter de lokale 

stroomproductie te voorspellen. 

De balans op het net is hierdoor 

makkelijker te handhaven. Ook Deep 

Solaris, een initiatief vanuit CBS en BISS, 

richt zich op het gebruik van deep 

learning modellen om zonnepanelen 

en hun kenmerken (zoals de 

gemiddelde KVh-output per jaar) te 

identificeren door luchtsatellietbeelden 

die beschikbaar worden gesteld door 

het CBS. 

Dergelijke initiatieven geven (lokale) 

overheden accuraat inzicht in de 

adoptie van PV. Aan de hand van 

deze informatie kan er een strategisch 

beleid worden opgesteld om bepaalde 

(achterblijvende) gebieden extra te 

stimuleren om te verduurzamen. 

Data uitwisseling en data platformen 

Dataplatformen kunnen gemeentes, 

woningbouwcorporaties en particuliere 

huizenbezitters helpen bij het 

energieneutraal maken van hun 

woning. Een planmatige en schaalbare 

aanpak is noodzakelijk, zodat deze 

grote groepen gaan investeren in 

vernieuwing van hun woning.

Een eerste stap in de ontwikkeling 

van de gebouwde omgeving ligt 

156  https://fd.nl/advertorial/enecogroep/1231263/de-energietransitie-is-een-banenmachine-waar-is-het-talent
157  TNO. (2017). De metamorfose van de energievoorziening.
158  Provincie Limburg. (2018). Limburgs aanbod aan het kabinet.
159  Stec groep. (2018). Nut en noodzaak van duurzame woningen in Limburg.
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in het ontsluiten van data waar 

woningbouwcorporaties, gemeenten, 

netbeheerders en bewoners eerste 

stappen mee kunnen maken. Vanuit 

woningbouwcorporaties wordt er 

een behoefte uitgesproken aan 

data over de diverse mogelijkheden 

voor verduurzaming, verschillen-de 

warmtebronnen en leveranciers, 

de kosten, de verschillende 

warmtevisies van alle gemeentes en 

concrete portefeuilleplannen van de 

woningbouwcorporaties. Ook dient er 

meer inzicht te komen in waar partijen 

mee bezig zijn, welke innovaties wel 

goed werken en welke niet. Daarnaast 

moet er inzicht worden verkregen in 

wat mensen beweegt om te investeren 

in hun woning en wat de collectieve 

behoefte is in wijken en regio’s. Door 

deze data te ontsluiten worden 

woningbouwcorporaties in staat 

gesteld om de klant beter te bedienen 

en om strategisch om te gaan met de 

verduurzaming in wijken.

Eerste stappen voor dergelijke 

platformen zijn al gezet. Zo biedt 

WoonConnect een digitaal platform, 

dat woningeigenaren en bewoners 

inzicht geeft in de specifieke 

mogelijkheden voor innovaties die er 

voor hun woning mogelijk zijn en de 

bijbehorende kosten. In dit digitale 

platform worden bestaande woningen 

in een 3D-model weergegeven wat 

bewoners helpt bewust te worden 

gemaakt van juridische, technologische 

en financiële mogelijkheden die ze 

hebben om hun woning (duurzaam) 

aan te passen. Door in een online-

omgeving aanpassingen te maken aan 

nieuwe en bestaande woningen, kun je 

direct de effecten van de aanpassingen 

op bijvoorbeeld energieprestaties 

zien. Door de inclusiviteit van het 

platform wordt er een grootschalige 

markt ontsloten waardoor producten 

tegen een lagere kostprijs worden 

aangeboden. WoonConnect wordt 

doorontwikkeld in een samenwerking 

tussen het Ministerie van BZK, 

netwerkbeheerders, Provincie Noord-

Brabant en WoonConnect bv. in een 

publiek-private samenwerking met de 

naam Connect-NL160. 

Een ander digitaal platform, maar 

dan één t.b.v. circulaire bouw, wordt 

momenteel ontwikkeld door TNO en 

Madaster161. Om een circulaire bouw 

te bevorderen gaan TNO en Madaster 

onderling data uitwisselen voor gebruik 

in bestaande en nieuwe producten en 

modellen. Hierdoor worden vraag en 

aanbod van gebruikte materialen in de 

gebouwde omgeving beter gekoppeld. 

Dit moet de komst van een circulaire 

economie in de bouw versnellen.

Belangrijk bij dit soort platforms is dat 

privacyvoorwaarden worden geborgd 

en dat er afspraken worden gemaakt 

over dataoplag. Daarmee houden 

partijen zelf regie over hun gegevens.

De Limburgse gebouwde omgeving in 

2050: een toekomstperspectief

Op de vraag hoe de Limburgse 

gebouwde omgeving er over 25 jaar uit 

ziet, zijn de antwoorden niet beperkt 

tot verduurzaming. De transitie van de 

gebouwde omgeving is wijkgericht 

en integraal aangepakt: naast 

verduurzaming is er tevens rekening 

gehouden met het geschikt maken 

van woningen voor mensen met een 

zorgvraag, het levensloopbestendig 

maken van woningen en het opvangen 

van de veranderende woonbehoeften. 

De wijken zijn zo ingericht dat de 

sociale samenhang en leefbaarheid in 

wijken en buurten is versterkt. Wijken 

zijn meer gericht op de gemeenschap 

i.p.v. individuen. Daarnaast is er een 

belangrijke circulaire component: 

dankzij de vele digitale deelplatforms 

staat gezamenlijk gebruik van ruimtes 

en van spullen centraal en via een Pay-

Per-Use model, draaiende op blockchain, 

wordt exact geregisteerd wie waar 

gebruikt van maakt en worden op die 

manier de kosten gealloceerd. 

Bouw- en sloopafval bestaat haast niet 

meer. Elk gebouw heeft een digitaal 

grondstoffenpaspoort, waardoor we 

precies weten hoeveel grondstoffen 

en materialen er zijn gebruikt en wat 

de milieu impact van deze materialen 

is geweest vanaf het moment van 

productie. Dit is tevens bepalend voor 

de vastgoedwaarde van de gebouwen. 

Er wordt in de gebouwde omgeving 

alleen nog maar gebruik gemaakt 

van circulaire bouwmaterialen die 

gemakkelijk kunnen worden herge-

bruikt. Materialen die vrijkomen, 

kunnen door middel van een platform, 

waar alle aannemers toegang 

tot hebben, eenvoudig worden 

verhandeld. 

In stedelijke gebieden is er tevens 

een verbinding gelegd met de 

productie van gezonde en veilig 

voeding. Circulaire zelfvoorzienende 

gebouwen maken voedselproductie 

dicht bij de consument mogelijk. 

Om dit te realiseren zijn biobased 

bouwmaterialen ingezet en daarbij 

wordt er gebruik gemaakt van 

intensieve datameting en –analyse, 

realtime procesbesturing, zelfsturende 

klimaatbeheersing, duurzame 

energieopwekking, gesloten 

waterbalans, zuiverende luchtbalans 

en energiezuinige en gestuurde 

groeiverlichting.

Circulaire economie in de gebouwde 

omgeving

Naast het eerder genoemde platform 

dat wordt ontwikkeld door TNO 

en Madaster, zijn er nog andere 

manieren waarop de circulaire 

economie baat kan hebben bij 

digitalisering. Bijvoorbeeld, door 

sensoren te plaatsen op producten in 

de gebouwde omgeving zoals liften, 

warmtepompen en zonnepanelen 

kan er real-time worden gemonitord 

of deze producten moeten worden 

vervangen of gerepareerd. Preventief 

onderhoud wordt hierdoor mogelijk 

160  https://woonconnect.nl/doelgroepen/woningcorporaties/
161  https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2018/10/tno-en-madaster-geven-impuls-aan-de-circulaire-bouw/
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waardoor de levensduur van 

producten zal worden verlengd162. 

Doordat sensoren ook het gebruik van 

producten kunnen monitoren, kunnen 

deze helpen om bedrijven te stimuleren 

hun verdienmodel te veranderen naar 

een ‘product-as-a-service’ model. Bij een 

dergelijk model behouden bedrijven 

het eigenaarschap over producten 

en betalen gebruikers slechts voor 

het gebruik ervan. Dit biedt bedrijven 

een incentive om de kwaliteit van hun 

producten te verhogen. Tot slot kan 

blockchain helpen om informatie 

op te slaan en uit te wisselen over 

chemicaliën die in (bouw)materialen 

worden verwerkt. Door transparantie 

over het gebruik van deze chemicaliën 

in de keten wordt het gemakkelijker om 

materialen te recyclen163. 

Gebruik van (rest)warmte

Er zijn diverse mogelijkheden 

om invulling te geven aan de 

verduurzaming van de gebouwde 

omgeving: warmtepompen, 

warmtenetten, duurzame gassen en 

biomassa. Veel van deze mogelijkheden 

worden al vele jaren ontwikkeld en 

toegepast, zij het op kleine schaal. Een 

direct verband tussen digitalisering 

en verduurzaming van de gebouwde 

omgeving is te vinden in het (her)

gebruiken van restwarme, afkomstig 

uit datacenters. Alle ontwikkelingen 

rondom o.a. Internet of Things 

(IoT) en de toenemende aantallen 

internetgebruikers wereldwijd, 

zorgen voor een exponentiële 

toename in datagebruik. Met een 

gemiddelde groei van 17,5% per 

jaar in de afgelopen zes jaar zijn 

datacenters het groeiende knooppunt 

van deze toenemende hoeveelheid 

data164. De processen binnen deze 

datacenters leveren veel restwarmte 

op. Met de groei van datacenters in 

Nederland zijn met deze restwarmte 

twee miljoen bestaande woningen 

te verwarmen in 2030. Ook voor 

Limburg biedt dit kansen. In Limburg 

staan momenteel 7 datacenters 

(Eys, Heerlen, Ittervoort, Maastricht, 

Maastricht Airport, Roermond en Venlo) 

die zijn aangesloten bij de DDA, de 

brancheorganisatie van datacenters in 

Nederland165.

Een belangrijke kanttekening hierbij is 

echter dat voorspeld wordt dat, door 

het toenemende gebruik van data, in 

2025 al onze beschikbare elektriciteit 

nodig is voor transport, opslag en 

gebruik van data. In Brainport speelt 

men hierop in met de ontwikkeling van 

fotonische chips. Deze chips werken 

op licht in plaats van elektriciteit 

en worden al toegepast in diverse 

moderne datacentra verbindingen 

in de wereld. Met deze chips worden 

datacentra 1000 keer energiezuiniger, 

1000 keer sneller en kunnen ze 100 

keer kleiner worden uitgevoerd166. Deze 

ontwikkeling zal kunnen leiden tot een 

afnemende hoeveelheid restwarmte uit 

datacenters. 

Opslag van duurzame warmte

Naast het gebruik van restwarmte 

wordt er momenteel veel onderzoek 

gedaan naar nieuwe opslagtechnieken 

voor duurzame warmte. Zo heeft het 

Europese onderzoeks-project Heatstore 

het doel om technologieën voor de 

opslag van thermische energie te 

ontwikkelen en deze te demonstreren 

in de praktijk. Ondergrondse opslag 

bestaat al wel, maar gebeurt nog op 

kleine schaal waarbij gebruik wordt 

gemaakt van relatief lage temperaturen. 

Door de intelligente combinatie 

van verschillende warmtebronnen 

(geothermie, zonnewarmte en 

restwarmte uit afvalverwerking) 

en opslagtechnologieën moet het 

mogelijk zijn om met opgeslagen 

warmte een seizoen te overbruggen. 

Het overschot in de zomer wordt diep 

in de grond opgeslagen zodat het in 

de winter via warmtenetten weer kan 

worden gebruikt. De warmtevraag van 

gebouwen, huishoudens en bedrijven 

kan hierdoor veel beter worden 

afgestemd met het aanbod. Met 

slimme regeltechniek wil Heatstore 

ook de vraag naar warmte beter sturen 

en de warmtenetten slimmer maken.

Mijnwater B.V.: Smart Thermal Grid

Een innovatie die in potentie een 

grote bijdrage kan leveren aan de 

warmtetransitie komt uit Limburg: 

het Mijnwater-concept. Mijnwater 

B.V. is in 2003 in Heerlen begonnen 

met het ontwikkelen en realiseren 

van een innovatief concept voor 

winning, uitwisseling en distributie van 

zowel duurzame warmte op een lage 

temperatuur (28-30°C), als duurzame 

koude op een hoge temperatuur (16-

18°C) via een thermisch energienet. 

Dit thermische energienet bestaat uit 

meerdere niveaus en clusters, en vormt 

de basis voor warmte- en koudelevering 

op zeer diverse temperatuurniveaus. In 

de realisatie van het Mijnwater-concept 

in Heerlen wordt de voormalige Oranje-

Nassaumijn gebruikt als geothermische 

buffer, hieraan ontleent het Mijnwater-

concept haar naam. Voor het concept, 

zoals dat ook buiten Heerlen kan 

worden toegepast, kan ook met ander 

typen buffers worden volstaan. 

Op dit moment wordt gewerkt aan 

de 3.0-versie van Mijnwater. Deze 

vervolgstap op 2.0 kenmerkt zich door 

het slim aansturen van de thermische 

stromen in het netwerk op basis van 

tijd en buffering. Dit slimme thermische 

net moet zowel rekening houden met 

de energiebehoefte en timing van 

die behoefte van de verschillende 

afnemers, als het herkennen van 

vraagpatronen, gecombineerd met 

weersverwachtingen.

162  Pardo, R. (2018). How the Circular Economy can benefit from the Digital Revolution, 11 april 2018. 
163  Pardo, R. (2018). How the Circular Economy can benefit from the Digital Revolution, 11 april 2018.
164  Unica (2017). Benutting Restwarmte uit Datacenter, 2017. Geraadpleegd van: https://www.unica.nl/datacenters/actueel/Groei- 

digitalisering-verwarmt-twee-miljoen-woningen-in-2030 /
165  https://www.bytesnet.nl/wp-content/uploads/2017/11/DDA-Datacenter-Gids-2017.pdf
166  Provincie Noord-Brabant (2018). Brabant digitaliseert - Digitalisering in Brabant en de rol van de provincie, april 2018.
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5.2.2  Rol Provincie, ondernemers 

en onderwijs

Rol Provincie

•  Verbindende rol door innovaties 

uit andere landen en regio’s naar 

Limburg te halen.

•  Verbindende rol door link 

te leggen tussen Europese 

stimuleringsregelingen en 

Limburgse woningbouwcorporaties.

•  Coördinerende rol in de 

ontwikkeling van warmtevisies voor 

gemeenten.

•  Rol t.a.v. activering van 

burgers om hun woning te 

verduurzamen, bijvoorbeeld door 

het bieden van onafhankelijke 

informatievoorziening over de 

mogelijkheden te verduurzamen of 

het aanbieden van leningen (wat in 

Limburg al gebeurt).

•  Acteren als launching customer 

voor nieuwe innovaties bij de 

verduurzaming van maatschappelijk 

vastgoed zoals sportzalen, 

gemeenschapshuizen, etc.

Rol ondernemers

Ondernemers algemeen:

•  Verduurzamen van eigen kantoor.

•  Nieuwe verdienmodellen 

onderzoeken, bijvoorbeeld door 

overschotten van zelf opgewekte 

duurzame energie door te verkopen 

aan een woonwijk in de buurt.

•  Nieuwe verdienmodellen in 

producten- en dienstenportfolio 

creëren, zoals product-as-a-service 

modellen. 

•  Nieuwe innovaties in de markt 

zetten. 

•  Inzicht krijgen in milieuprestaties 

(energie- en materiaalverbruik en 

footprint), zowel van eigen bedrijf 

als die van leveranciers.

Ondernemers specifiek voor de 

bouwsector:

•  Bedrijven in deze sector dienen zich 

een nieuwe manier van denken 

aan te meten, waarbij het gebruik 

van circulaire materialen, energie 

efficiëntie en duurzaamheid 

centraal staan. 

•  Bijscholing aanbieden aan 

werknemers op bovenstaande 

thema’s, maar ook op skills die 

nodig zijn in de energietransitie. 

Rol onderwijs

•  Verduurzamen scholen. 

Een basisschool gebruikt 

ongeveer evenveel energie 

als twintig huishoudens en 

een gemiddelde middelbare 

school gebruikt het dubbele. 

Naarmate schoolgebouwen meer 

multifunctioneel en 24/7 gebruikt 

worden, neemt het belang van slim 

energiegebruik steeds verder toe167.

•  Interesse wekken bij jongeren 

voor opleidingen die we straks 

hard nodig hebben. Zorgen voor 

voldoende mensen die opgeleid 

zijn om de energietransitie te 

verwezenlijken. 

•  Nieuwe opleidingen aanbieden 

zodat deze beter aansluiten op de 

markt.

•  Bijscholing, zorgen voor een nieuwe 

manier van denken die past bij de 

uitdagingen waar we voor staan. 

5.3   Een toekomstbestendig 

agrofoodcomplex 

De agrarische sector in Limburg is 

een belangrijke pijler in de regionale 

economie. In 2016 droeg de sector zo’n 

2,6 miljard euro bij aan de Limburgse 

economie. Ruim 35.000 mensen (FTE) 

zijn in de sector aan het werk, waarvan 

ruim 12.000 in de primaire sector. 

In Noord- en Midden-Limburg is de 

regionaaleconomische betekenis het 

grootst en bevinden zich bovendien 

bedrijven die wereldwijd als koplopers 

gezien kunnen worden in efficiëntie, 

productiviteit, duurzaamheid en 

technologische ontwikkeling168. 

De groeiende wereldbevolking, het 

aanpassen aan klimaatverandering, de 

transitie naar duurzame consumptie 

en het beperken van ecologische 

gevolgen oefenen druk uit op de 

agrarische sector. Deze ontwikkelingen 

hebben niet alleen invloed op de 

primaire productie maar op het 

gehele agrifoodcomplex: de keten van 

toeleverende bedrijven, producenten, 

voedselverwerkers en retailers. 

5.3.1  Wat is de rol van digitalisering 

in een gezond en duurzaam 

voedselsysteem?

Meer samenwerking en transparantie 

in de keten, efficïentere en duurzamere 

productie van gewassen, beter 

afstemmen van vraag en aanbod 

van voedsel: digitalisering zal 

steeds belangrijker worden in het 

agrofoodcomplex. Hieronder worden 

enkele ontwikkelingen beschreven 

op het gebied van digitalisering en de 

agrarische sector. 

Smart Farming

Smart farming gaat over de 

toepassing van innovatieve en digitale 

technologieën in de landbouw. 

Voorbeelden van digitale technologieën 

zijn drones, bodemscans, sensoren 

en satellietbeelden, waarmee grote 

hoeveelheden data worden vergaard169. 

De boer kan deze data zelf analyseren 

met behulp van software of in de 

cloud delen met experts. Met deze 

middelen kunnen percelen, bodem 

en de vochtigheid- en grootte van 

gewassen in kaart worden gebracht. 

Op basis van deze informatie kunnen er 

maatregelen worden genomen om de 

potentiële opbrengst van een bepaald 

gewas te vergroten. Met deze vorm van 

precisielandbouw kunnen brandstof, 

kunstmest en bestrijdingsmiddelen 

worden bespaard. 

Big data is niet alleen toepasbaar in 

de landbouw, waarbij gewassen op 

individueel niveau worden behandeld, 

maar ook in de tuinbouw en veeteelt. 

167  https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/diederik-samsom-scholen-moeten-besparen-om-te-voldoen-aan-parijs
168  Provincie Limburg. (2017). Limburg agro voor de wereld van morgen.
169  https://www.tuinenbalkon.nl/toekomst-landbouw-smart-farming-en-precisielandbouw
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Zo kun je bij koeien, varkens en 

kippen bijvoorbeeld continu de 

lichaamstemperatuur en hartslag 

meten om de gezondheid in de gaten 

te houden of hun voeding te bepalen.

Data uitwisseling en dataplatformen

Behalve voedsel produceert en 

distribueert de agrifood-sector steeds 

meer data. Dat geldt voor de hele 

keten. Bijvoorbeeld:

•  Boeren en hun robots gebruiken 

data om elke plant en elk dier exact 

de juiste behandeling te geven.

•  De toeleverende en verwerkende 

bedrijven gebruiken de data uit 

machines, robots en sensoren 

om het productieproces 

te optimaliseren en de 

productkwaliteit te maximaliseren.

•  Bedrijven in de 

voedingsmiddelenhandel en – 

dienstverlening gebruiken data om 

de juiste producten op het juiste 

moment in de juiste hoeveelheden 

en op de juiste manier aan 

consumenten aan te bieden. Deze 

consumenten op hun beurt baseren 

hun aankoopbeslissingen steeds 

vaker op data over de herkomst, 

productiemethode, samenstelling, 

voedingswaarde, prijs en 

beschikbaarheid van producten.

Om deze informatie te optimaliseren in 

de hele keten, wordt het noodzakelijk 

dat al deze data beschikbaar en breed 

toegankelijk worden. Er is behoefte aan 

een gezamenlijk platform waarbij de 

boer aan het roer blijft. De boer blijft 

dan eigenaar van de data en bepaalt 

welke gegevens hij beschikbaar stelt 

voor welke gebruiker(s). Zo behoudt 

de boer meer handelingsperspectief 

en daarmee ook zijn/haar grip op het 

verdienmodel170. 

Voedselproductie afstemmen op de 

vraag

Ook voor consumenten ontstaan 

dankzij technologieën steeds meer 

mogelijkheden om gezonder en 

milieubewuster te leven. Straks kun 

je dankzij data en kunstmatige 

intelligentie op individueel niveau 

vaststellen welke voeding iemand 

nodig heeft. Als verwerkers over 

dergelijke informatie beschikken, en 

de consumptie door het verzamelen 

van data beter in kaart krijgen, 

kunnen ze ook hun productie beter 

laten aansluiten op de vraag. Zo zal 

verspilling afnemen. 

Eerlijke en transparante 

voedselketens 

Consumenten stellen steeds 

hogere eisen op het gebied van 

transparantie, kwaliteit, duurzaamheid, 

voedselveiligheid en dierenwelzijn171. 

Blockchain kan een rol spelen om 

gehoor te geven aan deze toenemende 

vraag voor eerlijke en transparante 

voedselketens en verzekering van 

voedselintegriteit. Door middel van 

blockchain technologie kunnen 

gegevens digitaal traceerbaar 

worden opgeslagen en wordt het 

delen van de gegevens tussen 

actoren in een voedselwaardeketen 

vergemakkelijkt172. Blockchain kan 

bijvoorbeeld ketenpartners helpen bij 

het verbeteren van de transparantie 

en efficiëntie van zakelijke transacties, 

compliance processen en tracking en 

tracing van voedingsmiddelen. 

Daarnaast zal digitalisering leiden tot 

een verandering van de traditionele 

verhoudingen in de keten. Waar 

voorheen retail veel invloed had in de 

keten, stellen e-commerce platformen 

boeren in staat om hun producten 

direct aan te bieden aan consumenten. 

Ketens worden korter en het verkorten 

van de fysieke afstand tussen 

producent en consument kan helpen 

om de omslag te maken van prijs naar 

kwaliteit. 

5.3.2  Rol Provincie, ondernemers 

en onderwijs

Rol Provincie

•  Beleid dat technische en sociale 

innovaties in ketens ondersteunt. 

•  Beleid dat eisen stelt aan de impact 

van ketens op de omgeving.

•  Initiatieven ondersteunen die voor 

een doorbraak kunnen zorgen. 

Bijvoorbeeld door het inrichten van 

een fonds waaruit kleinschalige 

initiatieven en productinnovaties 

ondersteuning krijgen.

•  Duurzame cateraars voorrang 

geven en cateraars stimuleren 

vernieuwende en duurzame 

producten op te nemen in het 

assortiment.

•  Via regelgeving de koploper tot 

norm maken en onduurzame 

producten zoveel mogelijk 

proberen te weren uit de schappen.

•  Stimuleren van initiatieven 

die betrouwbare 

consumenteninformatie mogelijk 

willen maken.

•  De teelt van eiwitgewassen 

in Nederland stimuleren 

via het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid.

•  Faciliteer en stimuleer de groei van 

het ecosysteem van blockchain-

minded partijen in agrifood ketens.

•  Ondersteun en stimuleer 

blockchain als onderdeel van 

de digitaliseringsstrategie om 

de transparantie, efficiëntie, 

concurrentievermogen 

en duurzaamheid van de 

agrivoedingssector te verbeteren.

•  Ontwerp een duidelijk 

regelgevingskader voor blockchain-

implementaties.

•  Zorg voor overheidsinvesteringen 

in onderzoek en innovatie om 

de toegevoegde waarde van 

blockchain aan te kunnen tonen.

•  Investeer in 

ecosysteemontwikkeling 

voor de implementatie van 

170  https://www.smart-akis.com/index.php/nl/netwerk/wat-is-smart-farming/
171  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken, mede namens het ministerie van Buitenlandse 

Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2016). Nederland circulair in 2050
172   https://www.wur.nl/nl/nieuws/Relevantie-van-blockchain-technologie-voor-agrifood.htm
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blockchain rond thema’s als 

transparantie, voedselintegriteit en 

traceerbaarheid in agrifoodketens.

Rol ondernemers

Ondernemers algemeen

•  Inzicht krijgen in milieuprestaties 

(energie- en materiaalverbruik 

en footprint), zowel van eigen 

bedrijf als die van leveranciers 

zodat de totale voetafdruk van de 

agrifoodketen in kaart kan worden 

gebracht. 

•  Duurzame cateraars voorrang 

geven en cateraars stimuleren 

vernieuwende en duurzame 

producten op te nemen in het 

assortiment.

•  Positieve aandacht voor koplopers 

en hulp bij marketing voor kleine 

producenten, die zelf moeilijk 

de markt opkomen. Nodig 

zijn partijen die optreden als 

‘launching customers’ en partijen 

die deze nieuwe producten in het 

assortiment durven op te nemen.

•  Hulp om deals te sluiten waarbij 

relatief kleine innovatoren 

gekoppeld worden aan grotere 

verkopende partijen zodat 

ze impact hebben en nieuwe 

oplossingen de kans krijgen zich te 

presenteren aan een groot publiek. 

Specifiek voor boeren

•  Inspirerende voorbeelden creëren 

van nieuwe (landbouw)producten 

waar goed geld mee te verdienen is, 

waardoor landbouwers kiezen voor 

kwaliteit en meerwaarde in plaats 

van kwantiteit en schaalvergroting.

•  Realiseren van cross-overs met 

de hoogwaardige kennis over 

voeding en gezondheid die bij de 

Universiteit Maastricht hierover 

aanwezig is.

•  Meer aandacht voor consumptie 

en teelt van peulvruchten 

(plantaardige eiwitten) en 

innovatieve producten op basis van 

peulvruchten, opdat er afzetmarkt 

komt voor vernieuwende boeren 

en andere partijen in die keten en 

daardoor meer productie.

Rol onderwijs 

•  De boer van de toekomst volstaat 

niet meer met kennis over telen en 

fokken, maar zal noodzakelijkerwijs 

ook over kennis op gebieden 

zoals ICT, risicobeheersing, 

marketing, ecologische footprint 

en ondernemerskracht moeten 

beschikken.

•  Inspirerende voorbeelden delen 

van nieuwe (landbouw)producten 

waar goed geld mee te verdienen is, 

waardoor landbouwers kiezen voor 

kwaliteit en meerwaarde in plaats 

van kwantiteit en schaalvergroting.

•  Onderzoek naar hoe zijstromen van 

voedingsproducten optimaal benut 

kunnen worden.

•  Onderzoek naar het snijvlak van 

agrifood en digitalisering.

•  Duurzame cateraars voorrang 

geven en cateraars stimuleren 

vernieuwende en duurzame 

producten op te nemen in het 

assortiment.

5.4   Verduurzaming van de 

glastuinbouw

De glastuinbouwsector heeft de 

ambitie om in 2040 klimaatneutraal 

te zijn173. Daarnaast is in het 

klimaatakkoord vastgesteld dat de 

broeikasemissies uit de land- en 

tuinbouw in 2030 (landelijk) met 

3,5 Mton afnemen, waarvan een 

besparing van 1,8 Mton CO2 uit de 

glastuinbouw moet komen. Dat zal 

onder meer worden gerealiseerd 

door energiebesparing en door een 

verdere overgang naar duurzame 

energiebronnen (bijvoorbeeld 

geothermie, duurzame elektriciteit, 

warmte uit biomassa of restwarmte 

van fabrieken) voor de verwarming 

en belichting voor de teelt van 

groenten, bloemen en planten. Ook 

komen er activiteiten op het gebied 

van modernisering van kassen, 

gebiedsaanpak, elektrificatie en een 

koplopersaanpak174.

Om de glastuinbouw van duurzame 

warmte en CO2 te voorzien, is de 

ontwikkeling van klimaatneutrale 

warmte- en CO2-voorzieningen en de 

beschikking over een infrastructuur van 

belang175. 

Met meer dan 8 miljoen m2 vormt 

Limburg de 4de grootste provincie 

van Nederland als het gaat om 

glastuinbouw176. Bovendien maakt 

het energieverbruik in de landbouw 

met 10 PJ per jaar maar liefst 5% uit 

van het totale energieverbruik in 

Limburg, waarbij de glastuinbouw 

verantwoordelijk is voor het grootste 

deel177.

Geothermie en Kas als Energiebron

Hoewel gebruik van geothermie in 

de sector als veelbelovend wordt 

gezien, dient er nog veel onderzoek 

te worden gedaan. Zo zijn twee 

aardwarmteprojecten in Venlo 

onlangs stilgelegd, mede door twee 

aardbevingingen die in augustus en 

september 2018 plaatsvonden. Hoewel 

het lastig is om een directe correlatie 

tussen aardwarmte en aardbevingen 

te leggen, wordt wel erkend dat de 

aardwarmtesector nog een zwakke 

veiligheidscultuur kent178. 

Een ander aandachtspunt van 

het gebruik van geothermie in de 

glastuinbouw is de toevoer van CO2 

in de kassen. In kassen wordt ter 

173  https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/09/20/gasunie-en-glaskracht-werken-samen-aan-energietransitie
174  https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/07/10/agrarische-klimaatopgave-is-zaak-van-2-tot-4-miljard-euro
175  TNO. (2018). De potentiële bijdrage van technologie aan maatschappelijke uitdagingen.
176  CBS, 2017.
177  Provincie Limburg. (2018). LEKTA Energiek naar de toekomst.
178  Grol, C. (2018, 1 oktober). ‘Limburgse aardwarmte loopt vast op breuklijnen en toezicht’. Het financiële dagblad. (20-21).  

Geraadpleegd van https://fd.nl/achtergrond/1270824/limburgse-aardwarmte-stuit-op-breuklijnen-en-strenge-toezichthouder#
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bevordering van de teelt vaak extra 

CO2 ingebracht. In kassen die worden 

verwarmd op de traditionele manier, 

wordt die CO2 in veel gevallen zelf 

geproduceerd met een warmteketel 

of een WKK-installatie op aardgas. 

Verwarming met aardwarmte 

elimineert deze CO2-bron. Het 

Innovatie en Actie programma ‘Kas als 

Energiebron’ zet zich in om dit tekort te 

verhelpen. Dit kan door te zoeken naar 

andere CO2-bronnen en door de CO2-

vraag van de kas te verlagen. Zo wordt 

in de kassen rond de Greenport Venlo 

al extern aangeleverde CO2 benut, 

die per silotruck vanuit Chemelot 

wordt gedistribueerd. Als de tuinbouw 

volledig gaat verduurzamen, dan 

kan ook de levering van zuivere CO2 

uit Chemelot tot op zekere hoogte 

opschalen. Naar schatting van LTO 

Glaskracht zal de vraag naar zuivere 

CO2 in de omgeving Limburg tot 2030 

kunnen stijgen tot 0,2 Mton per jaar179.

5.4.1  Hoe speelt digitalisering een 

rol in de verduurzaming van 

de glastuinbouw?

In de glastuinbouw zijn er meerdere 

ontwikkelingen gaande in relatie tot 

digitalisering. Hieronder wordt er een 

aantal verder toegelicht. 

Het nieuwe telen

Het Nieuwe Telen (HNT) betekent 

energiezuinig telen en tegelijk een 

optimale productie halen180. HNT 

maakt gebruik van natuurkundige 

kennis om de teelt optimaal te sturen 

in onder meer temperatuur, vocht, CO2-

dosering, licht en schermen. Enkele 

voorbeelden worden hieronder 

toegelicht: 

•  Met draadloze sensoren is het 

mogelijk om de klimaatgelijkheid 

in kassen te meten. Aan de hand 

van de data wordt er een analyse 

gemaakt van de verschillen. In 

een gelijker klimaat kan veiliger 

geteeld worden bij hogere relatieve 

luchtvochtigheid (RV) met lager 

energieverbruik. Hierdoor is er 

minder risico op condensatie in het 

gewas en op teeltproblemen.

•  Om het verlies van warmte aan de 

buitenkant te verminderen moet 

een balans worden gezocht tussen 

enerzijds isoleren en anderzijds 

licht doorlaten. De meest flexibele 

oplossing voor isoleren is het 

gebruik van slimme beweegbare 

energieschermen. Daarnaast zijn 

met ondersteuning vanuit Kas 

als Energiebron nieuwe kassen 

en kasdekken ontwikkeld die 

beter isoleren dan de traditionele 

enkelglas kassen en toch nog goed 

het daglicht doorlaten, wat nodig is 

voor het groei proces van planten.

Precisietuinbouw

Net als bij precisielandbouw, kun 

je met precisietuinbouw heel 

nauwkeurig de behandeling van 

planten individualiseren. Ook bij 

precisietuinbouw wordt informatie 

verzameld over de locatie en status 

van gewas en product, en worden 

lerende systemen ontwikkeld waarbij 

informatie straks wordt vertaald 

in advies en actie, mechanisatie, 

robotisering en geïntegreerde 

managementsystemen. Zo doet het 

project SCOUT (sensoring catching 

of outstanding data) onderzoek naar 

sensortechnologie in de tomatenteelt. 

Bij dit projecten zijn de WUR, 7 

hogescholen, een aantal MKB bedrijven 

en financierder SIA betrokken. Ook 

op het gebied van datavisualisatie 

zijn er steeds meer bedrijven die zich 

specialiseren. 

Het creëren van data in 

precisietuinbouw is inmiddels mogelijk. 

De huidige uitdaging ligt nu in het 

maken van de vertaalslag naar een 

handelingsperspectief. 

Brightbox: Telen zonder daglicht

Een mooi initiatief van Limburgse 

bodem is de Brightbox: een 

expertisecentrum voor daglichtloze 

meerlagenteelt of vertical farming. 

Normaal gesproken wordt voor 

de productie van voedsel veel 

zoetwatervoorraden gebruikt. 

Bovendien worden er vaak pesticiden 

gebruikt die een bedreiging vormen 

voor de kwaliteit van de watervoorraad 

en wordt voedsel gewoonlijk niet 

geproduceerd op de plaats waar het 

geconsumeerd wordt. 

Met vertical farming wordt al het 

water gerecirculeerd, worden er geen 

chemische bestrijdingsmiddelen 

gebruikt, en vindt er geen teelt op 

vervuilde bodem plaats. Een nadeel 

van de huidige vertical farms is dat het 

relatief erg veel energie verbruikt, die 

momenteel nog worden opgewekt met 

fossiele brandstoffen. De verwachting 

is dat door ontwikkeling van de LED 

technologie het energieverbruik zal 

gaan afnemen in de toekomst. Wel is 

het van belang dat voor een duurzame 

teelt ook duurzame energiebronnen 

gebruikt zullen worden.

De autonome kas

In autonome kassen groeien gewassen 

optimaal met nauwelijks tussenkomst 

van mensen. Zelflerende software 

neemt dan een deel van de menselijke 

beslissingen geleidelijk aan over, 

waarbij gebruik wordt gemaakt 

van sensoren en camera’s. Dankzij 

kunstmatige intelligentie kunnen 

telers hun kas op afstand optimaal 

beheren. Autonome kassen en het op 

afstand telen kunnen helpen om meer 

voedsel te produceren met minder 

hulpbronnen zoals water en energie. 

Daarnaast past de ontwikkeling 

van de autonome kas bij de trend 

dat bedrijven groter worden en er 

meer wordt geteeld in- en voor het 

buitenland. Met het concept ‘growing 

179  Berenschot. (2018). Benutting van CO2 in Limburg: perspectief en kansen.
180  https://www.kasalsenergiebron.nl/besparen/het-nieuwe-telen/ik-wil-meer-weten/ontvochtiging/



62

STRATEGISCHE VERKENNING            Digitale samenleving Limburg     februari 2019

as a service’ kunnen straks in het 

buitenland systemen worden neergezet 

die vanuit Nederland bestuurd worden. 

Dit biedt een verdienmodel voor zowel 

telers als technische toeleveranciers. 

TNO en stichting Hortivation zijn 

bezig met de ontwikkeling van een 

platform waarin datastromen van 

tuinbouwbedrijven worden verzameld. 

Op die manier kan een optimale 

teeltstrategie voor locaties worden 

ontwikkeld. Daarnaast hebben de WUR 

en het Chinese Tencent onlangs een 

competitie uitgeschreven voor het 

beste zelfsturende teeltsysteem181.

BlockHeating: effecten van 

digitalisering slim benutten in kassen

Een mooi voorbeeld die de 

digitaliseringstrend en kassen met 

elkaar verbindt, wordt gevormd door 

de Limburgse start-up BlockHeating. 

BlockHeating verbindt de warmte die 

vrijkomt bij datacenters aan tuinders 

die iedere dag gas stoken om de 

planten van warmte te voorzien. Door 

deze partijen bij elkaar te brengen kan 

de warmte, die normaal gesproken 

wordt afgevoerd naar de buitenlucht, 

worden hergebruikt. Hierdoor kan 

een significante gasreductie worden 

behaald.

Blockheating ontwikkelt hiervoor 

mobiele datacenters waarbij de warmte 

zinvol ingezet kan worden. Op het 

moment wordt er gewerkt naar een 100 

kw pilot, gefinancierd door LIOF.

5.4.2  Rol Provincie, ondernemers 

en onderwijs

Rol overheid

•  (Tijdelijke) financiële ondersteuning 

voor de omschakeling naar 

klimaatneutrale teelt en 

noodzakelijke technieken. 

• Financieren kennisontwikkeling.

•  Investeren in netwerken voor 

warmte- en CO2-transport.

•  Regelgeving en vergunningen die 

omschakeling naar klimaatneutrale 

teelt mogelijk maken. 

•  Beleid gericht op het uitfaseren van 

fossiele opties.

 

Rol ondernemers

•  Onderzoeken van mogelijkheden 

om kassen energieneutraal te 

maken.

• Deelnemen aan pilots.

• Bijscholing zoeken.

Rol onderwijs

•  Onderzoek naar nieuwe vormen 

van telen.

Inspirerende voorbeelden delen 

van nieuwe (landbouw)producten 

waar goed geld mee te verdienen is, 

waardoor landbouwers kiezen voor 

kwaliteit en meerwaarde in plaats van 

kwantiteit en schaalvergroting.

5.5   Toename klimaatbewustzijn 

in Limburg

In het behalen van de 

klimaatdoelstellingen speelt ook 

de samenleving een belangrijke 

rol. Burgers zullen te maken krijgen 

met veranderingen (bijvoorbeeld in 

de manier waarop ze hun woning 

verwarmen, de manier waarop ze 

zich van a naar b verplaatsen, in 

hun voedingspatroon, etc.) waar ze 

misschien niet direct op zitten te 

wachten. Om de transitie te laten 

slagen is echter essentieel om deze 

doelgroep mee te krijgen. 

Een aantal onderzoeken hebben 

geprobeerd meer inzicht te krijgen 

in de belemmeringen en motivaties 

van mensen om mee te bewegen 

in de transitie. Zo richtte een 

onderzoek in Heerlen Centrum182 

zich op de bezwaren van inwoners 

om duurzaamheidsmaatregelen 

te nemen in hun woning. Hieruit 

bleek dat er een aantal redenen voor 

twijfel en terughoudendheid t.a.v. de 

energietransitie is, waaronder:

1.  Inwoners geven aan dat het 

lastig is om een keuze te maken 

tussen alternatieve duurzame 

energiebronnen. Er is behoefte 

aan overzicht van gekwalificeerde 

duurzame alternatieve 

energiebronnen;

2.  Een aantal inwoners geeft aan zich 

niet betrokken meer te voelen om bij 

te dragen aan de energietransitie als 

gevolg van tegenwerkende wet- en 

regelgeving;

3.  Men is niet doordrongen van acute 

noodzaak tot handelen. 

In een ander onderzoek werd 

onderzocht wat de redenen voor 

particulieren zijn om wel te investeren 

in verduurzaming van hun woning. 

Hieruit bleek dat de belangrijkste reden 

van economische aard is, namelijk het 

kunnen besparen op energielasten 

of een betere verkoopwaarde/

waardeontwikkeling. Idealistische 

motivatie komt voor veel huishoudens 

na economische redenen183. 

Volgens deze onderzoeken lijken 

factoren als overzicht bieden, 

meewerkende wet- en regelgeving, 

urgentie creëren en kostenbesparing 

dus allemaal te leiden tot draagvlak 

voor de energietransitie. Tegelijkertijd 

schuilt er het risico van het rebound 

effect wanneer verduurzaming leidt 

tot kostenbesparing: het gedrag van 

mensen past zich aan de nieuwe 

situatie aan184. Bijvoorbeeld, wanneer je 

1000 euro bespaart door het investeren 

in een warmwaterboiler op zonne-

energie, geef je dat bedrag wellicht uit 

aan een verre reis. Dit zorgt voor een 

verhoging van de CO2-uitstoot die het 

effect van de ecologische investering 

volledig of gedeeltelijk neutraliseert. 

181  https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/bouw-infra-maritiem/roadmaps/buildings-infrastructure/glastuinbouw/data-driven- 
integrated-growing-systems-big-data-voor-optimale-kasconcepten-in-glastuinbouw/

182  Schultze, R. (2018). Kleine verhalen, grote vragen: energietransitie Heerlen Centrum.
183  Stec groep. (2018). Nut en noodzaak van duurzame woningen in Limburg.
184  Aydin, E., Brounen, D., & Kok, N. (2013). The Rebound Effect in Residential Heating. The RAND Journal of Economics, 48(2), 749-782.
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Om het rebound effect tegen te gaan 

is enkel draagvlak misschien dus niet 

voldoende, maar is ook een structurele 

gedragsverandering of mindshift 

nodig185. Ofwel: we hebben niet alleen 

te maken met een energietransitie, 

maar veel meer nog met een sociaal-

culturele transitie186.

Je zou zelfs nog verder kunnen 

gaan. Bovenstaande onderzoeken 

richten zich slechts op het nemen 

van duurzaamheidsmaatregelen 

in woningen, terwijl ook op het 

gebied van consumptie, voeding en 

vervoer veel slagen te behalen zijn. 

Zo is gebleken dat de gemiddelde 

Nederlander het meeste milieu-impact 

veroorzaakt door het kopen van 

spullen. Op de tweede plek staat het 

eten van vlees en daarna, veel lager, 

komen huis en auto187. Het vraagt 

dus nogal wat van je om als burger 

te verduurzamen. Hieronder wordt 

toegelicht hoe digitalisering hierbij kan 

helpen.

5.5.1   Wat is de rol van digitalisering 

in de toename van het 

klimaatbewustzijn in Limburg?

Hoe kan digitalisering worden 

ingezet om draagvlak te creëren 

of, nog een stap verder, om gedrag 

te veranderen t.b.v. de opgaven 

waar we voor staan? Hieronder 

wordt aan de hand van enkele 

voorbeelden toegelicht hoe persuasive 

technology, (gepersonaliseerde) 

beïnvloedingsstrategieën, robots en 

virtual reality van invloed kunnen zijn. 

In 2050 gaan consumenten voor 

duurzaam: een toekomstperspectief

In 2050 is de consument kritisch, 

ten eerste op wat en ten tweede op 

hoeveel er geconsumeerd wordt. Door 

de toenemende bewustwording in de 

afgelopen 30 jaar over de milieu-impact 

van het kopen van (nieuwe) spullen, 

het eten van vlees- en zuivelproducten 

en reizen met de auto of het vliegtuig, 

hebben er flink wat veranderingen 

plaatsgevonden. 

Het aantal winkels dat nieuwe 

spullen verkoopt is afgenomen 

en Marktplaats heeft een opmars 

gemaakt. Bovendien zijn er tal van 

deelplatforms die het delen van 

producten faciliteren. Deelproducten 

worden zelfs met een zelfrijdende 

elektrische auto rondgebracht. Dankzij 

een planningssysteem draaiend op 

kunstmatige intelligentie gebeurt dit zo 

efficiënt mogelijk. 

Voedselverspilling komt in 

huishoudens bijna niet meer voor, 

dankzij apps die de consument 

helpen om houdbaarheid van 

producten te monitoren en op basis 

daarvan recepten voor te stellen met 

ingrediënten die bijna over datum 

zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt 

van 3D-printers die aanvullende 

ingrediënten in precies de juiste 

hoeveelheid kunnen bijprinten.

Door het toenemende aantal 

vakanties in Europa en de daarmee 

gepaarde afgenomen vraag naar 

(inter)continentale vluchten, heeft 

de luchtvaartindustrie hun krachten 

gebundeld en hebben ze een 

rendabele én duurzame variant 

van Kerosine op de markt gebracht. 

Overigens is het alleen nog maar 

lucratief om te vliegen als je overzees 

moet, want voor bestemmingen op het 

continent is een ritje met de Hyperloop 

veel sneller.

Persuasive technology en 

beïnvloedingsstrategieën

Persuasive Technology is technologie 

dat erop is gericht om de houding, 

de opvattingen of het gedrag van de 

gebruiker te veranderen. Dit gebeurt 

door feedback te geven op wat de 

gebruiker wel of niet doet en door 

hem te adviseren over het gewenste 

gedragspatroon. Een voorbeeld waarbij 

persuasive technology wordt ingezet is 

de slimme thermostaat die je verleidt 

om energie te besparen, of je computer 

die je door middel van een pop-up 

scherm adviseert pauze te nemen 

wanneer je te lang actief achter het 

scherm hebt gezeten. 

Bij persuasive technology is het 

belangrijk te weten waar consumenten 

gevoelig voor zijn wanneer je een 

gedragsverandering teweeg wil 

brengen. Zo blijkt uit onderzoek 

dat beïnvloedingsstrategieën zoals 

het activeren van sociale normen 

(bijvoorbeeld, je eigen energieverbruik 

afzetten tegen die van de gemiddelde 

bewoner in je stad) of het kunnen 

zien van de consequenties van je 

gedrag effectiever zijn dan andere 

strategieën188. Hier kun je op inspelen 

wanneer je gebruikt maakt van 

technologieën zoals apps, robots of 

Virtual Reality. 

Door middel van kunstmatige 

intelligentie wordt het steeds meer 

mogelijk om beïnvloedingsstrategieën 

te personaliseren. Zo vindt er 

momenteel een onderzoek plaats 

aan het University College Londen 

(UCL) in samenwerking met Microsoft 

om te analyseren wat de beste 

beïnvloedingsstrategieën zijn om 

menselijk gedrag te beïnvloeden 

t.a.v. roken. Door wetenschappelijke 

artikelen in te voeren wordt door 

middel van kunstmatige intelligentie 

geanalyseerd welke strategie om te 

stoppen met roken, bij welke mensen 

in welke context het best werkt. Hoe 

meer data je hebt over individuen, 

hoe effectiever het personaliseren van 

beïnvloedingsstrategieën wordt en 

hoe groter de kans is op de gewenste 

gedragsverandering. Hier zit ook een 

schaduwzijde aan. Hoe ver kun je 

gaan met beïnvloedingsstrategieën? 

185  Aydin, E., Brounen, D., & Kok, N. (2013). The Rebound Effect in Residential Heating. The RAND Journal of Economics, 48(2), 749-782.
186  Provincie Limburg. (2018). LEKTA Energiek naar de toekomst.
187  Babette Porcelijn (2017). De verborgen Impact: alles voor een eco-positief leven, 4de druk, 2017.
188  Ghazaliab, A.S., Ham, J., Barakova, E., & Markopoulos, P. (2018). The influence of social cues in persuasive social robots on psychological 

reactance and compliance. Computers in Human Behavior, 87, 58-65.
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Wanneer maken mensen nog vrijwillig 

keuzes en wanneer worden hun keuzes 

geleid door technologieën? Wat 

gebeurt er met alle data?

Inzicht in energieverbruik

Diverse partijen zijn al enkele jaren bezig 

met het verstrekken van inzicht aan 

consumenten over hun energieverbruik, 

bijvoorbeeld met behulp van apps. Door 

middel van hardware meten partijen 

als BeNext, Plugwise of het Belgische 

Smappee het totale energieverbruik, 

eventuele eigen energieproductie en 

energieverbruik per apparaat. Dit wordt 

ook data disaggregatie genoemd. 

Inzicht in het stroomgebruik van 

apparaten, kan leiden tot bewuster 

gebruik van deze apparaten.

Nieuw is de ontwikkeling van 

disaggregatie oplossingen op basis 

van algoritmiek. Zo heeft Ipsum een 

algoritme ontwikkeld dat het mogelijk 

maakt het stroomverbruik van 

huishoudelijke apparaten automatisch 

te detecteren, waarmee de consument 

gemakkelijk op energiekosten (en 

verbruik) kan besparen. Algoritmiek 

neemt hierbij de rol van hardware over 

en maakt energiemeters overbodig.

ICIS: bewustwording van 

energieverbruik door meters

Een mooi voorbeeld waarbij 

bewustwording over energieverbruik 

wordt gecreëerd is het project 

Energise, uitgevoerd door o.a. ICIS, 

duurzaamheidsinstituut aan de 

Universiteit van Maastricht. Energise 

is een Europees onderzoek om meer 

wetenschappelijk inzicht te verkrijgen in 

de sociale en culturele invloeden op het 

energieverbruik. Hiervoor ontwikkelt en 

test Energise een aantal interventies die 

energieverbruik in huishoudens door 

heel Europa kunnen beïnvloeden. Zo 

wordt er bij 20 huishoudens in Maastricht 

en Roermond getest of gedrag verandert 

wanneer energieverbruik via metertjes 

inzichtelijk wordt gemaakt.

Inzicht in impact van voeding

Er is de afgelopen jaren veel beleid 

gevoerd om voedselverspilling 

in Nederland te verminderen, 

maar de omvang van de totale 

voedselverspilling in de keten en bij 

consumenten is min of meer gelijk 

gebleven. Ook waren er geen grote 

veranderingen in het eetpatroon en 

lijkt de vleesconsumptie na enkele jaren 

van lichte daling weer te stabiliseren189. 

Door de milieu-impact van de 

producten in je boodschappenkarretje 

inzichtelijk te maken en duurzamere 

alternatieven aan te bieden kan 

digitalisering straks helpen om 

consumenten te stimuleren zichzelf 

een duurzamer eetpatroon aan te 

meten. Het Britse bedrijf The Cool 

Farm Tool heeft al een tool ontwikkeld 

die de uitstoot van broeikasgassen, 

watergebruik en diversiteit van voedsel 

in kaart brengt. Door kunstmatige 

intelligentie hieraan toe te voegen, 

kan er op individueel niveau advies 

worden gegeven over de meest 

duurzame producten, waarbij ook 

rekening wordt gehouden met de 

gezondheidssituatie van de consument. 

Inzicht in de impact van je 

consumptiepatroon

Net als voor voedingsmiddelen zullen 

digitale technologieën straks ook 

worden ingezet om verduurzaming 

van het algehele consumptiepatroon 

te stimuleren. Bijvoorbeeld door een 

digitaal paspoort aan producten 

te koppelen, dat informatie biedt 

over de grondstoffen en materialen 

die gebruikt zijn voor de productie, 

de impact van het transport en de 

mogelijkheden tot hergebruik of 

recycleerbaarheid.

Een kijkje in de toekomst m.b.v. 

digitalisering

Onzekerheid vormt één van de redenen 

voor weerstand bij veranderingen190. 

Om draagvlak te creëren, moeten 

mensen begrijpen wat er gaat 

gebeuren en waarom en wat de 

verandering voor hen betekent. Hier 

kan Virtual Reality een rol spelen: 

door een toekomstig project in een 

3D-omgeving te laten zien, kunnen 

mensen de verandering zelf beleven. 

Bijvoorbeeld bij de aanleg van wind- 

en zonneparken zou een dergelijke 

technologie kunnen helpen. Speciaal 

voor dit soort projecten ontwikkelden 

de bedrijven The Imagineers en Rom3D 

software die hen in staat stellen om 

landschappen volledig na te bootsen 

in een 3D-wereld. Bij het nabootsen 

van deze landschappen wordt gebruik 

gemaakt van allerlei open source data, 

zoals satellietbeelden en Google Street 

View.

5.5.2  Rol Provincie, onderwijs en 

ondernemers

Rol Provincie

•  Onderzoeken wat de grootste drivers 

en belemmeringen voor Limburgers 

zijn om te verduurzamen. Op basis 

hiervan kunnen strategische keuzes 

worden gemaakt over de in te zetten 

middelen, eventueel per doelgroep 

en per regio.

•  Virtual Reality inzetten om 

draagvlak te creëren bij burgers.

•  Vervolg geven aan de LEKTA 

community, om draagvlak te 

creëren en kennis- en informatie 

uitwisseling te stimuleren. 

Uitproberen wat de toegevoegde 

waarde is van een digitaal platform 

in een dergelijke community.

•  Lokale duurzame initiatieven 

stimuleren en deze als ‘duurzaam’ 

voorbeeld gebruiken voor de buurt. 

Hierbij gebruik maken van de 

hechte gemeenschappen en trots 

voor de regio. Digitale middelen 

inzetten voor een groter bereik. 

•  Wet- en regelgeving 

zodanig inregelen dat het de 

pogingen van burgers om 

duurzaamheidsmaatregelen te 

nemen niet tegenwerkt.

189  http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-notitie-voedsel-in-nederland-3239.pdf
190  https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/digital-revolution/29717/digitalisering-in-de-energietransitie-i-hoe-virtual-reality- 

draagvlak-creeert
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•  Binnen de Provinciale organisatie 

extra aandacht schenken 

aan bewustwording creëren. 

Bijvoorbeeld serious gaming 

inzetten om de effecten van 

klimaatverandering te laten ervaren.

Rol onderwijs

•  In basisonderwijs kinderen al 

bewust maken van de uitdagingen 

op het gebied van klimaat en 

energie en bewust maken van 

hun eigen rol. Een voorbeeld van 

hoe kinderen enthousiast kunnen 

worden gemaakt voor duurzaam 

leven, wordt gevormd door Hyko. 

Hyko, een lamp in de vorm van 

een ijsbeer, wordt aangesloten op 

het elektriciteitsnetwerk en maakt 

energieverbruik direct zichtbaar 

door van kleur te veranderen. Via de 

Hyko App op smartphone of tablet 

krijgen kinderen feedback en leren 

ze over klimaatverandering en het 

belang van energiebesparing. 

•  In middelbaar onderwijs urgentie 

creëren voor klimaatverandering en 

eigen rol hierin. Bijvoorbeeld serious 

gaming inzetten om de effecten van 

klimaatverandering te laten ervaren.

•  Onderzoek naar het snijvlak 

tussen digitalisering en 

gedragsverandering.

Rol ondernemers

•  Innovaties die inzicht bieden 

in klimaatbewustzijn en/of 

gedragsverandering teweeg 

brengen.

•  Gebruik maken van de juiste 

beïnvloedingsstrategieën om 

duurzaam gedrag te stimuleren.

5.6  EU & Rijksprogramma’s 

In deze paragraaf wordt een 

overzicht gegeven van alle EU en 

Rijksprogramma’s rondom digitalisering 

en het thema klimaat/energie. Dit 

hoofdstuk bestaat uit 2 onderdelen:

Algemeen: EU en Rijksprogramma’s 

op het snijvlak van digitalisering en 

energie(transitie)

Specifiek per maatschappelijke 

opgave: aanvullende EU en 

Rijksprogramma’s die direct verband 

houden met de 5 maatschappelijke 

opgaven in deze verkenning.

5.6.1 Algemeen: 

De huidige programma’s en financiële 

instrumenten hebben een looptijd tot 

en met 2020. Het volgende Meerjarig 

Financieel Kader loopt van 2021-2027 

en zal andere accenten leggen dan 

het huidige kader (bijvoorbeeld: meer 

digitalisering). De onderhandelingen 

zijn nog volop gaande. 

Een overzicht van de beleidsinitiatieven 

van de Europese Commissie op het 

gebied van energie zijn te vinden op: 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics

Als je vervolgens inzoomt op de 

financiële aspecten van het beleid, kom je 

op de volgende pagina: https://ec.europa.

eu/energy/en/funding-and-contracts

Het programma dat trans-Europese 

investeringen in digitale en energie 

infrastructuur mogelijk maakt is de 

Connecting Europe Facility (CEF): 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-

europe-facility/cef-energy

Het programma dat (technologische) 

innovaties t.b.v. energietransities 

financiert is Horizon 2020 (wordt 

Horizon Europe). Dit is een publicatie 

over de bijdrage van Horizon 

aan onderzoek naar duurzame/

schone energieoplossingen: https://

publications.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/6e0b3746-ca81-

11e7-8e69-01aa75ed71a1/language-en

Vervolgens kan er binnen Zuid-

Nederland gebruik worden gemaakt 

van financiering van maatschappelijke 

opgaven via het OP Zuid programma 

(gedecentraliseerde variant van 

het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling). Low-carbon is een 

van de huidige doelstellingen van dit 

programma (en zal dat ook blijven). 

Er wordt momenteel gewerkt aan een 

houtskoolschets voor de periode na 

2020.

Tot slot zijn er 

financieringsmogelijkheden via de 

Europese Investeringsbank / EFSI, 

conform de Provincie Limburg 

momenteel doet met het Limburgs 

Energie Fonds (LEF). Daarbij gaat het 

echter niet om subsidiëring, maar om 

financiering.

Het snijvlak tussen digitalisering/

technologie en energie(transitie) 

moeten we op projectniveau vooral 

zelf maken. Afhankelijk van de 

doelstelling en de type activiteiten 

die gesubsidieerd dienen te worden, 

zijn er mogelijkheden binnen EU 

programma’s. 

5.6.2  Specifiek per 

maatschappelijke opgave: 

1.  Een betrouwbaar en duurzaam 

energiesysteem

Innovatieprogramma Intelligente 

Netten (IPIN) (van 2011-2016)191.

NWO bijdrage 2018-2019, Topsector 

energie192.

Innovatieprogramma TKI Urban Energy: 

In Nederland zijn 250 partijen bezig met 

smart grids en slimme energiesystemen. 

TKI Urban Energy, een consortium voor 

kennis en innovatie binnen de Topsector 

Energie, zet zich in voor de investering 

en opschaling van smart grids en 

slimme energiesystemen. Het TKI 

beheert 50 actieve projecten. Bedrijven, 

netbeheerders en overheid investeerden 

samen ongeveer € 100 miljoen in pilots. 

Komende jaren blijven partijen naar 

verwachting investeren193. 

191  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/smart-grids
192  https://www.nwo.nl/documents/nwo/topsectoren/energie-2018-2019
193  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/smart-grids
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2.  Verduurzaming van de gebouwde 

omgeving

De programmalijn Aardgasloze wijken, 

woningen en gebouwen richt zich op 

innovaties die snel gerealiseerd kunnen 

worden in de bestaande bouw. Deze 

programmalijn is onderdeel van het 

eerdergenoemde innovatieprogramma 

TKI Urban Energy. 

Limburgs fonds: Stimuleringsregeling 

Duurzaam Thuis194.

3.  Een toekomstbestendig 

agrofoodcomplex

NWO-bijdrage 2018-2019, Topsector 

Agri & Food.

4. Verduurzaming van de glastuinbouw

GLITCH (GLastuinbouw Innoveert door 

Co-creatie met koolstofarme Hightech).

Het nationale Exploratie 

Werkprogramma voor Ultradiepe 

Geothermie. In dit werkprogramma 

wordt ultradiepe aardwarmte in 

Nederland verder verkend door meer 

gedetailleerd geologisch onderzoek, 

onderzoek naar boortechnieken, 

risico-inventarisatie & management en 

zorgvuldig omgevingsmanagement. 

Green Deal Ultradiepe Geothermie 

(UDG): De Nederlandse overheid zet in 

op het ontwikkelen van aardwarmte 

en stimuleert onderzoek naar de 

mogelijkheden van aardwarmte op 

verschillende diepten.

‘De Kas als Energiebron’ als 

onderdeel van de Topsector 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 

Kas als Energiebron is een 

innovatieprogramma dat 

energiebesparing en het gebruik 

van duurzame energie in de 

glastuinbouw stimuleert.

5.  Toename klimaatbewustzijn in 

Limburg

Transitieagenda Biomassa en 

Voedsel m.b.t. voedselverspilling en 

vleesconsumptie.

194  https://duurzaam-actueel.nl/europese-impuls-voor-limburgse-energietransitie/
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6.1 Context

De verkenningsopdracht is 

geformuleerd rond de vraag hoe 

Limburg voorop kan lopen in de 

digitale samenleving, met focus op 

de regionale economie. Digitalisering 

van de samenleving vindt in een 

versnellend tempo plaats en is 

onvermijdelijk. Voor Limburg 

zijn de specifieke technologieën 

minder relevant dan de vraag welke 

maatschappelijke vraagstukken met 

digitale middelen opgelost kunnen 

worden, hoe we ons (digitale) 

innovatieklimaat snel kunnen 

verbeteren en hoe we omgaan met de 

noodzakelijke sociale veranderingen 

die digitalisering met zich mee brengt. 

Deze vraagstukken en veranderingen 

zijn op zich vaak niet digitaal, maar 

worden door digitalisering urgent. 

De kans is nu om met en door 

digitalisering niet alleen de economie 

te laten bloeien, maar ook te zorgen 

voor een leefbare maatschappij waarin 

iedereen van de nieuwe mogelijkheden 

profiteert. Het Rathenau instituut 

noemt dit “waardevol digitaliseren”195. 

Digitalisering komt niet alleen op ons 

af, het is er ook al en op veel gebieden 

wordt het in Limburg ontwikkeld en 

gebruikt. De vraag is niet of digitalisering 

belangrijk is voor een sector, maar hoe 

met name het MKB de ontwikkelingen 

bij kan benen en hoe we de unieke 

eigenschappen van de Limburgse 

economie in kunnen zetten om een 

koplopersrol in te nemen. Digitalisering 

is essentieel voor alle sectoren en in 

extreme mate voor de chemie, agrofood 

en zorg/medische sectoren – de 

aandachtsgebieden van drie Brightlands 

campussen - alsmede de logistiek. De 

volgende grafiek geeft een overzicht, 

met gedetailleerde uitleg in bijlage 2.

Het Digital Transformation Scoreboard 

2017 laat zien dat 81% van de 477 

ondervraagde Europese bedrijven groei 

hebben kunnen realiseren dankzij de 

adoptie van digitale technologieën 

die bijdragen aan de ontwikkeling 

en commercialisatie van nieuwe 

producten en diensten196.

Daar staat tegenover dat met name in 

het kleine MKB veel bedrijven niet eens 

een website hebben – slechts 31% van 

ZZPers , 51% van bedrijven met 2-49 

werknemers, en 84% van bedrijven 

met 50-249 werknemers hebben een 

website197. De effectiviteit van deze 

websites en andere online activiteiten zijn 

niet gemeten, maar wel is duidelijk dat 

6  De impact van 
 digitalisering op de 
 regionale economie

195  L. Kool, E. Dujso and v. R. Est, “Doelgericht digitaliseren - Hoe Nederland werkt aan een digitale transformatie waarin mensen en waarden 
centraal staan,” Rathenau Instituut, Den Haag, 2018.

196  Smartindustry, “smart industrie implementatieagenda 2018-2021,” www.smartindustry.nl, 2018.
197  L. Oostrom, N. A. Walker, B. Staats, M. Slootbeek-Van Laar, S. Ortega Azurduy and B. Rooijakkers, “Measuring the internet economy in  

The Netherlands: a big data analysis. CBS | Discussion paper, 2016 | 14,” CBS, 2016.
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veel data door middel van het internet 

gegenereerd worden, en bedrijven 

zonder websites kansen missen.

Daarnaast zullen door kruisbestuiving 

nieuwe sectoren ontstaan en de 

begrenzingen tussen sectoren 

vervagen. Het is waarschijnlijk dat 

reserveonderdelen dichtbij de klant 

vervaardigd gaan worden met 3D 

printers en niet meer over de hele 

wereld hoeven worden gevlogen. 

Producten worden steeds individueler 

en op locatie specifiek voor klanten 

gefabriceerd. Het is zelfs mogelijk 

dat werk dat nu goedkoop in Azië 

wordt uitgevoerd, door 3D printen 

en robotisering weer terugkomt naar 

Europa198. De logistieke en industriële 

sector kunnen inspelen op deze 

verschuiving en nieuwe mogelijkheden 

creëren. Ook de landbouw digitaliseert 

snel door het gebruik van drones, 

data en sensoren om productiviteit 

te vergroten en water en pesticide 

gebruik te verminderen. Digitalisering 

zorgt kortom voor meer producten en 

diensten op individuele maat.

Een belangrijke vraag is hoe Limburg 

op deze versnellende veranderingen 

kan inspelen. Allereerst moet uiteraard 

de basis op orde zijn. Die basis omvat 

sociale aspecten om te voorkomen 

dat digitalisering een tweedeling 

in de maatschappij veroorzaakt, en 

organisatorische aspecten, om de 

versnelling van digitalisering bij te 

kunnen houden. Daarnaast is het zaak 

te voorkomen dat de provincie achter 

gaat lopen, met name in sectoren 

die door digitalisering het sterkst 

zullen veranderen. Tenslotte is het 

belangrijk om onderscheid te maken 

tussen voorop lopen in het toepassen 

van innovatie die door anderen is 

ontwikkeld, of vooroplopen in het 

zelf bedenken en creëren van nieuwe 

innovaties.

De impact van digitalisering op de 

regionale economie wordt naar 

aanleiding van 5 maatschappelijke 

opgaven in kaart gebracht: 

•  Een goed digitaal 

innovatieklimaat is essentieel – 

zowel om niet achter te lopen, als 

om koploper te kunnen worden.

•  Data zijn de grondstof voor de 

digitale samenleving en een 

strategisch databeleid is urgent.

•  Sneller en slimmer werken is de 

enige manier om de versnellende 

veranderingen door digitalisering 

bij te kunnen houden.

•  Digitalisering vergroot het risico 

op tweedeling in de maatschappij. 

Proactief beleid moet zorgen dat 

de voordelen van de digitale 

samenleving voor iedereen zijn.

•  Je kunt alleen vooroplopen als 

anderen je volgen. Het vereist 

marketing en PR rond een aantal 

speerpuntprojecten om Limburg 

op de kaart te zetten als 

koploper.

Deze maatschappelijke uitdagingen 

zijn nauw met elkaar verbonden, en 

om voorop te kunnen lopen is het 

noodzakelijk aan al deze uitdagingen 

aandacht te besteden. Hierbij heeft 

Limburg een aantal unieke kansen 

en bedreigingen. Unieke kansen voor 

Limburg zijn de euregionale ligging, 

een hoog aantal internationale 

studenten, excellentie op het 

gebied van chemie en agrofood, 

een innovatieve robotica/logistieke 

sector, en de mogelijkheid om van 

vergrijzing een voordeel maken. Unieke 

risico’s voor Limburg zijn relatief veel 

laagopgeleiden, sterke verkokering 

op alle niveaus, een gesloten sociaal 

systeem, wegtrekkend (jong) talent, en 

gebrek aan digitaal/technisch talent.

Het is een stuk eenvoudiger om een 

koploper rol te ambiëren dan die ook 

daadwerkelijk te realiseren. Dat laatste 

vereist een proactief en ambitieus 

beleid op provinciaal niveau, waarbij 

een klein aantal speerpuntprojecten 

geïdentificeerd wordt met ambities 

op wereldniveau en de bijbehorende 

financiering en risico bereidheid. Sinek 

noemt 5 essentiële factoren die ook in 

deze verkenning naar voren komen: 

een hoger doel, moedig leiderschap, 

onderling vertrouwen, een waardige 

rivaal en een flexibele aanpak199.

198  E. P. Center, “10 trends shaping innovation in the digital age,” European Union, 2018.
199  B. Tiggelaar, “Werken is een spel, maar één zonder winnaar,” NRC.nl, 13 januari 2019. [Online]. Available: https://www.nrc.nl/

nieuws/2019/01/11/werken-is-een-spel-maar-een-zonder-winnaar-a3481630. [Accessed 13 januari 2019].

2015 2017 2020 estimate

3D printing to surge, driving expansion of 
mass customisation

Source: Statista, International Data Corporation
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6.2  Digitaal innovatieklimaat

Om de kansen van digitalisering te 

kunnen benutten is het essentieel 

dat digitale expertise in alle sectoren 

aanwezig is. De visie en ambitie van 

Brightlands sluit hier goed op aan: 

een netwerk van innovatiecampussen 

op de vakgebieden waarin Limburg 

een unieke positie heeft, met een 

gezamenlijke merknaam en een 

euregionale uitstraling. De provincie, 

als grootste aandeelhouder, 

heeft duidelijke doelstellingen 

voor Brightlands: innovatie door 

kruisbestuiving, het inspireren van en 

samenwerken met het MKB, en het 

dienen van een groter regionaal belang. 

De maatschappelijke opgave is om 

deze prachtige visie om te zetten in 

werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin 

de campussen met elkaar en met het 

MKB samenwerken. Waar inspirerende 

kennisdeling plaats vindt. Waarbij 

bedrijven die we naar de regio halen 

zich welkom voelen en er niet om ze 

geconcurreerd wordt. Waar innovatieve 

bedrijven die niet onder de campussen 

vallen kunnen meeprofiteren van het 

ecosysteem. Waar diversiteit hoog in 

het vaandel staat, en het ambitieniveau 

hoog is. Op dit moment schiet de 

regio op deze punten te vaak tekort, 

en blijft het innovatief vermogen van 

de provincie achter bij de rest van 

Nederland200.

6.2.1  Ambitieuze Brightlands 

doelstellingen

Brightlands als overkoepelende 

organisatie werkt alleen als de 

campussen een verbindende, 

regionale en cross-sectorale rol 

hebben en als digitale expertise 

beschikbaar is op alle campussen. Nu 

zijn campusdoelstellingen gebaseerd 

op traditionele meetpunten rond 

gebouwen, banen en personeel. Er 

zijn nieuwe doelstellingen nodig met 

focus op communities, kennis en 

ecosystemen – met transparante en 

meetbare criteria voor het verbeteren 

van het innovatieklimaat, waarbij 

digitalisering een expliciet doel is 

voor alle campussen. Ook is een 

gemeenschappelijk en ambitieus 

talent-plan nodig waarbij toptalent dat 

(nog) niet in de regio is, aangetrokken 

wordt. 

De doelstellingen moeten dusdanig 

geformuleerd worden dat een campus 

niet wordt afgestraft als bedrijven zich 

elders in de regio vestigen. Er wordt er 

te vaak gesproken van “onze startup” 

of “onze campusbewoners” waar 

anderen niet aan mogen komen. We 

willen dat de regio aantrekkelijk is als 

vestigingslocatie. Daarbij is onderlinge 

concurrentie niet productief en is 

een startup in Brunssum niet minder 

waardevol dan één op een campus.

Voor een regionale koplopersrol is 

het essentieel dat er een duidelijke 

visie is (een hoger doel), dat er risico’s 

genomen worden (moedig leiderschap) 

en dat van fouten geleerd kan worden 

in onderling vertrouwen.

Uiteraard is hierbij een overkoepelende 

en sturende partij essentieel, die het 

regionale, cross-sectorale belang 

bewaakt. Deze rol kan door de Provincie 

worden vervuld of door een nieuw te 

vormen onafhankelijke Brightlands 

raad van toezicht. Deze partij moet de 

ambitieuze doelstellingen waarborgen 

en actie ondernemen als de regionale 

cross-sectorale doelen gefrustreerd 

worden. 

Als het niet snel mogelijk blijkt 

Brightlands te bouwen tot een 

open, regionaal, cross-sectoraal en 

verbindend innovatie-ecosysteem, 

dan is het dringend nodig om 

te onderzoeken of de rol van de 

Provincie kan veranderen en of vier 

onafhankelijke campussen apart 

effectiever kunnen bijdragen aan de 

versterking van de digitaliserende, 

regionale economie.

6.2.2  Stimuleren van cross-

sectoraal werk

Terwijl digitale technologieën zoals 

blockchain en Kunstmatige Intelligentie 

niet uniek zijn voor Limburg (of 

Nederland), is de toepassing 

daarvan op de vakgebieden van de 

Brightlands campussen wél uniek en 

een gelegenheid om koploper te zijn/

worden. Digitalisering in de chemie, 

digitalisering voor het behalen van 

klimaatdoelstellingen, digitalisering 

in de zorg, en digitalisering in de 

landbouw en voedselsector worden 

door velen genoemd als unieke 

Limburgse domeinen waar de provincie 

koploper kan zijn. Vrijwel geen enkele 

industrie blijft onveranderd201.

De provincie (en LIOF) subsidieert 

veel innovatie initiatieven. Een cross-

over index waarbij gemeten wordt 

hoeveel campussen/organisaties 

baat hebben bij een initiatief, kan een 

leidraad zijn voor subsidieverstrekking. 

Initiatieven die uitsluitend het belang 

van 1 campus of organisatie dienen 

worden niet langer gefinancierd, 

en financiering stijgt naar mate er 

meer cross-over is. Een dergelijke 

cross-over index, gecombineerd 

met campusdoelstellingen die 

samenwerking bevorderen moet 

ervoor zorgen dat concurrentie tussen 

campussen tot het verleden gaat 

behoren. De ‘waardige concurrentie’ 

waar Sinek202 over spreekt moet niet 

onderling gecreëerd worden, maar van 

buiten komen – liefst van buiten de 

Euregio.

Er zijn vele digitale 

samenwerkingsprojecten waarbij de 

cross-sectorale aanpak het innovatief 

vermogen versterkt. Een aantal 

voorbeelden die als beginpunt kunnen 

200  Buck Consultants, “Analyse arbeidsmarkt Limburg,” Buck Consultants International, Maastricht, 2018.
201  McKinsey, “Winning in Digital Ecosystems,” 2018.
202  B. Tiggelaar, “Werken is een spel, maar één zonder winnaar,” NRC.nl, 13 januari 2019. [Online]. Available: https://www.nrc.nl/

nieuws/2019/01/11/werken-is-een-spel-maar-een-zonder-winnaar-a3481630. [Accessed 13 januari 2019].
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worden genomen zijn beschreven in “a 

policy brief for the province of Limburg 

from the European Service Center.”203

De Greenport Campus Venlo heeft al 

een groot aantal cross-over initiatieven 

waar meer ruchtbaarheid aan 

gegeven kan worden op het gebied 

van Biocirculair werk (kruisbestuiving 

met Chemie) en Future Farming 

(kruisbestuiving met Smart Services).

6.2.3  Euregionaal open innovatie 

platform

Op veel plekken in de wereld wordt 

met open innovatieplatformen 

geëxperimenteerd. Manieren om 

problemen en ideeën bij elkaar te 

brengen vanuit verschillende partijen. 

Mensen die normaal gesproken niet 

samen zouden werken kunnen nu 

juist met elkaars expertise tot nieuwe 

innovatieve ideeën komen of grote 

maatschappelijke problemen oplossen. 

Open innovatie kan een brug slaan 

tussen academisch onderzoek, het 

bedrijfsleven en de overheid. Enerzijds 

wordt talent van buitenaf gebruikt om 

problemen op te lossen, anderzijds 

worden ongebruikte ideeën van 

organisaties naar buiten gebracht die 

door de groep gebruikt kunnen worden 

in hun eigen innovatieprocessen204205. 

Ondersteund door digitale middelen 

is dit voor Limburg een manier om 

kennisdeling tussen het onderwijs, de 

campussen en het MKB in de Euregio 

te vergroten, kan het de Brightlands 

campussen nauwer met elkaar 

verbinden en de relatie met het MKB 

versterken.

In toevoeging op een open 

innovatieplatform kan kennisdeling 

bevorderd worden door de drempels 

tot de Brightlands campussen te 

verlagen en toegang voor burgers 

en het MKB zo eenvoudig mogelijk 

te maken. Tenslotte zijn er een aantal 

initiatieven waar vol op ingezet kan 

worden om te zorgen dat het MKB bij 

kan blijven in de digitale samenleving 

en er zelfs van kan profiteren, 

bijvoorbeeld het programma 

digitalisering voor MKB (Smart Services 

campus) en het programma innovatief 

ondernemerschap (LIOF, Rabo Bank en 

Brightlands Innovation Factory).

6.2.4  Verbeteren toegang tot 

kapitaal voor startups en 

scale-ups

Momenteel zijn de voornaamste 

investeerders in de regio de provincie 

en de Rabobank. Goede toegang 

tot financiering is direct gerelateerd 

aan het aantal banen dat door 

startups gecreëerd wordt en het 

verkrijgen van financiering is een 

van de grootste zorgpunten van 

startende ondernemers206. Met name 

bij het aantrekken van investeerders 

voor startups kan een gezamenlijk 

euregionaal beleid de regio 

interessanter maken voor 
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203  A policy brief for the Province of Limburg from the European Service Center,” [Online]. Available: http://ec.europa.eu/DocsRoom/ 
documents/5644/attachments/1/translations/en/renditions/native. [Accessed 29 September 2018].

204  H. Chesbrough, “Everything you need to know about open innovation,” Forbes, 21 maart 2011. [Online]. Available: https://www.forbes.
com/sites/henrychesbrough/2011/03/21/everything-you-need-to-know-about-open-innovation/. [Accessed 13 januari 2019].

205  H. A. E. V. W. Chesbrough, “Why does open innovation work?,” EU Commission Single Digital Market, 3 maart 2016. [Online]. Available: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/why-does-open-innovation-work. [Accessed 13 januari 2019].

206  T. Kollmann and C. Stöckmann, “European Startup Monitor,” 2016. [Online]. Available: http://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/
esm_2016/report/ESM_2016.pdf. [Accessed 23 september 2018].
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niet-Europese investeerders. Het 

Benelux Venture Forum dat inmiddels 

twee keer in Limburg plaats vond is 

een voorbeeld. Dat dit dringend nodig 

is laat het overzicht hiernaast zien. 

Investeringen in Europese startups 

blijven ver achter bij de Amerikaanse 

investeringen in alle fases en vooral 

de scale-up fase, wanneer bedrijven 

snel groeien en banen creëren loopt 

achter207. Ook kan overwogen worden 

een crowd-funding platform voor 

Limburg (of de Euregio) op te zetten. 

Dit kan helpen een breder deel van de 

bevolking bij de innovatieve bedrijven 

te betrekken en het draagvlak voor 

innovatie te vergroten. In Berlijn is dit 

bijvoorbeeld heel succesvol208. http://

www.crowdfunding-berlin.com/en/ 

Er zijn steeds meer digitale manieren 

om investeerders voor nieuwe starters 

te interesseren. Zo heeft Kiva, een 

organisatie die begonnen is met 

micro-leningen in derdewereldlanden, 

een groeiend aantal partijen in 

de VS – meestal starters of sociale 

ondernemers. www.kiva.org. In Europa 

is Kiva nog niet actief en we kunnen 

onderzoeken of Limburg het centrum 

kan worden voor Kiva Europa. Naast 

het beschikbaar maken van financiële 

middelen voor digitale innovatieve 

initiatieven zou dit ook een manier 

kunnen zijn om internationale 

studenten aan de regio te binden.

6.3   Strategisch databeleid

In de digitale samenleving staan data 

centraal. Door het internet sensoren, 

en het internet der dingen wordt een 

exponentieel groeiende stroom data 

gegenereerd209. Zonder data kunnen 

digitale technologieën, zoals Kunstmatige 

Intelligentie, drones, robots en virtuele 

realiteit (VR) niet bestaan. Data stellen 

overheden, onderwijs en ondernemingen 

(de 3 O’s) in staat hun effectiviteit te 

meten, hetgeen kan leiden tot grotere 

transparantie en groter vertrouwen van 

burgers in democratische instanties.

Aan de andere kant is er natuurlijk de 

noodzaak om persoonsgegevens te 

beschermen, en kan data misbruikt 

worden om de bevolking (en/of 

overheid) te manipuleren, verkiezingen 

te beïnvloeden, en de democratie te 

ondermijnen. Data zijn zó essentieel 

geworden, dat het risico bestaat 

op tweedeling. Tweedeling tussen 

grote bedrijven die veel data kunnen 

genereren, en kleinere bedrijven die 

minder datamogelijkheden hebben. 

Tweedeling in het MKB tussen degenen 

die begrijpen dat data essentieel zijn en 

degenen die dat inzicht niet hebben. De 

kloof tussen bedrijven die vooroplopen 

en degenen die achterblijven groeit 

door digitalisering snel210.

Strategisch en transparant databeleid 

is essentieel om data effectief te 

gebruiken, de voordelen te benutten en 

de bedreigingen te voorkomen. Hierbij 

zijn fundamentele veranderingen nodig 

in doen en denken. Als data sneller 

beschikbaar en openbaar toegankelijk 

zijn, en als data visualisatie interpretatie 

vereenvoudigt, verandert dit hoe 

de 3 O’s werken en verantwoording 

afleggen. Het tolerantieniveau voor 

verouderde en misleidende informatie 

zal dalen, er zal meer transparantie 

zijn, waardoor nieuwe manieren van 

beleids- en bedrijfsvoering ontstaan. 

Limburg heeft een groot aantal 

partijen die kunnen helpen een 

snelle en grote sprong voorwaarts te 

maken. In Heerlen hebben we een 

aantal van de grootste dataverwerkers 

van Europa (APG en CBS), Sitech 

gebruikt data om één van de grootste 

chemische sites te digitaliseren, de 

UM heeft verschillende top data 

sciences programma’s, en zowel 

Zuyd als UM hebben datavisualisatie 

programma’s. Ook bieden data 

kansen aan kleinere bedrijven 

om disruptief te zijn met nieuwe 

toepassingen, analysemethoden en 

visualisatietechnieken. 

6.3.1  Strategisch provinciaal 

databeleid

De Provincie heeft een faciliterende 

rol om de data-genererende en 

data-verwerkende partijen bij elkaar 

te brengen om zo snel mogelijk een 

strategisch databeleid te formuleren. 

Daarvoor is het nodig dat bij de 

Provincie mensen in dienst zijn die 

hier leiding aan kunnen geven met 

voldoende kennis van data-analyse om 

kritische vragen te kunnen stellen en 

zin van onzin te kunnen onderscheiden. 

Het geplande Limburg Datacenter 

kan een essentieel onderdeel voor 

een strategisch databeleid zijn, maar 

is in de huidige opzet onvoldoende 

door alleen data te verzamelen voor 

de Provincie. Minstens zo belangrijk 

is een duidelijke visie en beleid 

omtrent de doelstellingen. Welke 

Funding gap between the US and Europe
is windening in later stages
Investments in Europe and US by stage focus in 2017, in billion US dollars
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207  E. P. Center, “10 trends shaping innovation in the digital age,” European Union, 2018.
208  European Union Committee of the Regions, “Regional Innovation Ecosystem - learning from EU’s cities and regions,” 2016. [Online]. 

Available: https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/Regional-innovation-ecosystems/Regional-innovation-ecosystems.pdf. 
[Accessed 3 januari 2019].

209  E. P. Center, “10 trends shaping innovation in the digital age,” European Union, 2018.
210  E. P. Center, “10 trends shaping innovation in the digital age,” European Union, 2018.
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data moeten verzameld worden? 

Welke (economische) doelstellingen 

zijn er? Hoe worden die gemeten? 

Waarvoor gaat de data gebruikt 

worden? Hoe kunnen alle O’s (en 

het MKB in het bijzonder) van 

het datacenter profiteren? Welke 

nieuwe mogelijkheden zijn er voor 

waardecreatie door verschillende 

datastromen samen te brengen en 

meer hergebruik van data mogelijk te 

maken, bijvoorbeeld op het gebied van 

circulaire economie? Van wie is de data? 

Veel essentiële vragen waar een 

strategisch databeleid antwoord op 

kan geven. Hiervoor zou een brede 

groep experts uit de 3 O’s gevraagd 

kunnen worden een visie en strategie 

te formuleren. Als deelnemers kan 

gedacht worden aan het bedrijfsleven 

(Google, Facebook), Semioverheid 

(CBS/CBDS), onderwijs (UM, Jheronimus 

Academy of Data Science (JADS) en 

internationale experts. 

Deze vragen zijn essentieel omdat 

data de eigenschap hebben voor 

meerdere partijen interessant 

te zijn. Zo kan een sensor in een 

straatlantaarn geluidsoverlast van 

buren en/of vliegtuigen meten, 

onderhoudsdiensten waarschuwen als 

de lamp vervangen moet worden en 

aanwezigheid van mensen traceren en 

daarmee energiebesparing opleveren. 

Het combineren van verschillende data 

sets kan nieuwe mogelijkheden en 

inzichten genereren.

6.3.2 MKB-dataplatform

Het is noodzakelijk om het MKB 

nu te helpen met hun databeleid. 

Veel MKB’ers zijn te klein om hun 

eigen datastrategie te hebben, 

maar kunnen wel gezamenlijk 

optreden en als branche of in andere 

organisatievormen samenwerken 

(bijvoorbeeld alle logies in het 

heuvelland, of alle middenstanders in 

een gemeente, of alle bedrijven met 

callcenters). De angst voor concurrentie 

(verkokering) moet overwonnen 

worden om gezamenlijk de voordelen 

te plukken die data kunnen bieden. 

Organisaties als het Retail Innovatie 

Centrum kunnen hierbij een rol spelen 

en startups kunnen proactief geworven 

worden om platforms voor het MKB 

te creëren. Bijvoorbeeld https://www.

auravisionlabs.com/ die voetverkeer 

in winkels of steden analyseren om 

meer effectieve ervaringen te creëren. 

De Provincie kan sturend werken 

door financiële middelen alleen ter 

beschikking te stellen voor projecten 

die een groter regionaal belang 

dienen en waar verschillende partijen 

samenwerken. 

6.3.3 Euregionale (MKB) data

MKB’ers hebben vaak moeite elkaar 

te vinden en over landsgrenzen heen 

te opereren. Digitale tools middelen 

kunnen het euregionale MKB helpen 

om elkaar te vinden, te helpen, en 

gemeenschappelijke databestanden 

te genereren. Bijvoorbeeld, veel van de 

huidige zoekmachines zoals Google, 

zijn per land ingericht en missen 

een regionale grensoverschrijdende 

component. Hierdoor vindt iemand 

in Vaals bijvoorbeeld geen resultaten 

voor Aken, maar wel voor Maastricht. 

Hier liggen mogelijkheden om ofwel 

zélf oplossingen te ontwikkelen, ofwel 

dit door Google te laten doen als 

we de situatie uitleggen. Dergelijke 

verbeteringen kunnen voor MKB 

nieuwe deuren openen en hun 

klantenaantal uitbreiden. 

Daarnaast zijn er veel mogelijkheden 

het delen van data over landsgrenzen 

heen te verbeteren om daardoor betere 

beleidsbeslissingen te kunnen nemen, 

bijvoorbeeld rond werkgelegenheid, 

onderwijs, en mobiliteit211.

6.3.4 Transparantie

Openbaarheid van (niet 

persoonsgevoelige) data creëert 

transparantie en digitalisering gaat 

ervoor zorgen dat de maatschappij 

die transparantie gaat verlangen. Dit 

geldt zowel voor de overheid als voor 

het bedrijfsleven. Door transparantie 

een kernwaarde van de overheid te 

maken is een voorbeeldrol richting 

het bedrijfsleven mogelijk. Zowel 

binnen de overheid, om te meten 

of beleidsmaatregelen de gewenste 

effecten te hebben en snel bij te 

kunnen sturen, maar ook naar 

burgers en andere organisaties toe. 

Privé organisaties kunnen redelijk 

eenvoudig allerlei data verzamelen 

en bekend maken, dus uiteindelijk 

is die transparantie onvermijdelijk. 

Twee voorbeelden van openbare 

data die ter inspiratie kunnen dienen 

zijn: Transparantie over vliegveld 

geluidsniveau (o.a. in Eindhoven): 

https://webtrak.emsbk.com/ein en het 

Belgische open data-initiatief waar data 

van onderzoek dat met publiek geld 

wordt gefinancierd beschikbaar is212213.

6.4  Sneller en slimmer werken

Door digitalisering versnellen de 

veranderingen. Computers worden 

exponentieel sneller en kleiner; robots 

worden intelligenter en vaardiger; 

en maatschappelijke acceptatie van 

nieuwe technologieën versnelt. Terwijl 

het meer dan 120 jaar duurde voor 

stoom- en motorboten algemeen 

gebruikt werden, duurde dit maar 

16 jaar voor PCs en 7 jaar voor het 

internet214.

 

211  ”Joost van den Akker grensuniversiteit Venlo-Nettetal,” duitslandnieuws, 10 november 2018. [Online]. Available: https://soundcloud.com/
duitslandnieuws/joost-van-den-akker. [Accessed 15 november 2018].

212  Vlaanderen, “FRIS onderzoeksportaal,” 15 12 20187. [Online]. Available: https://www.researchportal.be/nl.
213  T. Cassauwers, “Vlaamse overheid zet benchmark voor open data: “We moeten data teruggeven aan de samenleving”,” 11 juli 2018. [Online]. 

Available: https://www.bloovi.be/artikels/ondernemen/2018/vlaamse-overheid-zet-benchmark-voor-open-data-we-moeten-data- 
teruggeven-aan-de-samenleving.

214  PGIM, “The technology frontier, investment implications of disruptive change,” PGIM, Newark, NJ, 2018.
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Organisaties daarentegen veranderen 

traag215, en met name het maken van 

wendbaar beleid is moeilijk216. Door 

digitalisering ontstaat een steeds 

groter wordende kloof, tussen een 

veranderende maatschappij en de 

mogelijkheid van organisaties om 

deze veranderingen bij te houden217. 

Bijvoorbeeld, de opkomst van bitcoins 

was zo snel dat de hype alweer 

bijna voorbij was toen de overheid 

ging denken over bescherming 

van burgers. Het is essentieel het 

vermogen van organisaties om op 

de door digitalisering versnellende 

veranderingen in te spelen te 

vergroten, als Limburg voorop wil 

lopen in de digitale samenleving. Ook 

Mercer, een groot HR consultancy, 

ziet organisatorische wendbaarheid 

als een essentiële uitdaging voor een 

florerende bedrijfscultuur218.

In deze verkenning zijn drie 

veelbelovende richtingen naar 

voren gekomen om organisatorische 

wendbaarheid te vergroten: lineaire 

werkwijzen vervangen door een 

experimenteercultuur, verkokering 

doorbreken, en coördinatie van 

business development en starters 

programma’s. 

6.4.1 Experimenteercultuur

Met name bij de overheid en in 

het onderwijs is het gebruikelijk 

beleidsvoorstellen te schrijven met 

een langetermijnvisie. Dit is vaak 

een meerjarig proces, met beperkte 

ruimte voor voortschrijdend inzicht 

en tussentijdse koersverandering. Op 

het gebied van digitalisering werkt 

dit niet. Bij een lineaire benadering 

is het onderwerp en de beschikbare 

technologie dusdanig veranderd tegen 

de tijd dat het beleidsvoorstel af is, dat 

het voorstel niet meer relevant is. Een 

flexibele aanpak met meer iteratief en 

experimenteel werk, waarbij de 3 O’s 

én de burgers worden betrokken en 

fouten snel hersteld kunnen worden, is 

essentieel om een digitale samenleving 

bij te kunnen houden. 

Eén voorbeeld van een oplossing is 

het in de software-industrie bekende 

fenomeen “to eat your own dog 

food”. Dit betekent dat de nieuwe 

producten die in ontwikkeling zijn al 

vanaf een hele vroege (onaffe) versie 

binnen het bedrijf gebruikt worden. 

Daardoor wordt snel duidelijk wat wel 

en niet werkt en welke onverwachte 

gebruikspatronen ontstaan. Vaak 

gebeurt dit met prototypes. Snelle, 

goedkope proefjes, waarmee de 

problematiek en de oplossing beter 

begrepen worden en verbeteringen 

door alle deelnemers worden 

aangedragen. Dit verbreedt het 

draagvlak voor de veranderingen en 

vergroot de kwaliteit van de oplossing 

door snel en iteratief te werken. 

Een cultuur van experimenteren, 

prototypes maken, leren van fouten 

Exhibit 1: Technologies are being adopted across countries at an accelerating pace 
Mean Technology Adoption Lag Since Invention (Number of Years) 
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Source: Diego Comin & Martí Mestieri, 2018. “If Technology Has Arrived Everywhere, Why Has Income Diverged?,”American Economic Journal: Macroeconomics, volume 10(3), 
pages 137-178.
Note: The adoption lagrepresents the average number of years that it has taken for a representative set of countries to begin using new technologies from their dat of invention.
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215  T. L. Friedman, Thank you for being late, Van Ditmar Boekenimport B.V., 2017.
216  B. Stofberg, “Wendbaar beleid,” 18 september 2017. [Online]. Available: https://www.ictmagazine.nl/columns/wendbaar-beleid-de-wereld-

verandert-in-een-steeds-hoger-tempo/
217  S. Brinker, “Martec’s Law: Technology changes exponentially, organizations change logarithmical-ly,” 13 juni 2013. [Online]. Available: 

https://chiefmartec.com/2013/06/martecs-law-technology-changes-exponentially-organizations-change-logarithmically/ .
218  Mercer, “global talent trends report 2018,” 19 april 2018. [Online]. Available: https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/

global/webcasts/gl-2018-pdf-global-talent-trends-study-us-canada.pdf.
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en al itererend naar de uiteindelijke 

oplossing toewerken wordt ook wel 

beschreven als “doen-denken” of 

“design thinking” of “permanent beta”. 

DHL, waar met nieuwe robotsystemen 

geëxperimenteerd wordt en iedereen 

op de werkvloer betrokken is bij het 

proces, is hier een goed voorbeeld van.

De Provincie kan een voorbeeldfunctie 

nemen en zelf aan de slag met doen-

denken, in navolging van gemeenten 

zoals Eindhoven, waar in Nederland de 

meeste ervaring is met het toepassen 

van doen-denken bij de overheid219. 

In eerste instantie door een aantal 

cursussen voor beleidsmedewerkers 

te organiseren. In tweede instantie 

door ontwerpers aan te nemen 

wiens rol het is met deze processen 

te experimenteren en mensen te 

trainen. De Provincie kan hiermee 

een voorbeeld en inspiratie zijn voor 

medeoverheden, het onderwijs en 

ondernemingen. 

6.4.2 Verkokering doorbreken

Inherent aan doen-denken is dat 

verschillende groepen aan het proces 

deelnemen en dat verkokering 

bewust doorbroken wordt. Niet 

de overheid of het bedrijfsleven 

als “baas”, maar verschillende 

partijen als gelijke partners. Door 

over organisatiestructuren en 

bevolkingsgroepen heen te werken 

worden problemen sneller onderkend 

en oplossingen gevonden die écht 

werken voor de betrokkenen en die 

binnen één sector niet bedacht hadden 

kunnen worden. 

De Provincie kan hier het voortouw 

in nemen. Welke lopende projecten 

kunnen beter en sneller cross-sectoraal 

worden aangepakt? TNO toonde al 

in 2008 aan dat samenwerking van 

mensen buiten hun eigen organisatie 

het innovatief vermogen ten goede 

komt220. Een aantal voorstellen in 

dit rapport, zoals het creëren van 

een strategisch databeleid of het 

verbeteren van het (digitale) innovatie 

klimaat lenen zich uitstekend voor 

doen-denken en cross-sectoraal werk.

Het is essentieel dat leiders van cross-

sectorale projecten verbinders zijn, 

die hun eigen belang ondergeschikt 

maken aan het grotere belang en 

die gelegenheid krijgen fouten te 

maken en daarvan te leren. De teams 

die ze om zich heen verzamelen 

bestaan uit mensen die op hun 

vakgebied meer weten dan de leider 

zelf. Diens voornaamste taak is om 

het beste uit iedereen boven te 

halen en transparante en meetbare 

doelstellingen op te zetten. 

Om met name op digitaal gebied 

bedrijven en organisaties aan 

elkaar te binden moeten digitale 

middelen onderzocht worden, maar 

is waarschijnlijk een aanvullende, 

meer persoonlijke aanpak nodig. 

Iemand die partijen verbindt zonder 

daar zelf commercieel belang bij te 

hebben. Iemand die goed de digitale 

mogelijkheden begrijpt, onverwachte 

verbanden kan leggen en partijen 

bij elkaar brengt om vanuit die 

samenwerking nieuwe innovatie te 

stimuleren. Alleen al tijdens deze 

verkenning is spontaan een aantal 

verbindingen gemaakt die niet eerder 

bestonden.

Door cross-sectoraal werk te 

stimuleren kan de verkokering worden 

verminderd op allerlei niveaus tussen 

bedrijven, gemeentes, faculteiten en 

departementen. Ook zal cross-sectoraal 

werk innovatie stimuleren en versnellen 

en het digitale innovatieklimaat 

bevorderen.

6.4.3 Coördinatie van 

  business development en  

  ondernemerschaps-

  programma’s

Naast de Brightlands campussen 

kent Limburg een groot aantal 

organisaties die zich inzetten voor 

(MKB-)ondernemers waaronder LIOF, 

LED/ESZL, Regitel, BIF, HIVE, QESKE, 

versnellingstafels en het Inspiratie 

Huis en er zijn vele innovatie hubs. 

De veelheid aan organisaties maakt 

het onoverzichtelijk voor (startende) 

ondernemers, investeerders en 

studenten/opleidingen. In plaats van 

gezamenlijk de regio groot te maken 

wordt er onderling geconcurreerd en 

zijn de verschillen vaak lastig uit te 

leggen. 

Door een aantal functies op het 

gebied van business development 

en ondernemerschap digitaal te 

centraliseren en te digitaliseren kan de 

Provincie duidelijkheid, efficiëntie en 

transparantie creëren.

•  Vergroten van kwantiteit. Business 

development kan door digitale 

centralisatie efficiënter en beter 

verlopen. Zo wordt bijvoorbeeld 

op Chemelot bij een business 

development pitch de nadruk 

gelegd op het materialen/

chemie ecosysteem. Als deze 

pitch namens Limburg gemaakt 

zou worden, zouden ook de 

digitale capaciteiten in Heerlen, 

de logistieke capaciteiten voor 

distributie, en mogelijke klanten in 

de medische en landbouwsector 

sterker als argument naar voren 

komen, waardoor Limburg als regio 

aantrekkelijker wordt. 

•  Vergroten van kwaliteit. Gebaseerd 

op de “best practices” van de 

afgelopen jaren kan de provincie 

een regionaal startup programma 

financieren dat met en voor de 

hele regio werkt, inclusief de 

campussen. Momenteel kan iedere 

campus zijn eigen concurrerende 

startup programma ontwikkelen, 

hetgeen verwarring en inefficiëntie 

veroorzaakt. 

•  Vergroten van efficiëntie. Een 

coördinerende functie kan 

bestaande initiatieven in kaart 

brengen, de effectiviteit en kwaliteit 

van deze programma’s meten, en 

219  V. Winthagen, Doen Denken, Eindhoven: Gemeente Eindhoven, 2017 
220  R. J. d. T. H. d. M. Huiskamp, “HRM en innovatiof werkgedrag: een verkenning,” 21 januari 2008. [Online]. Available: www.tno.nl/arbeid.
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221  “Uitvoeringsstrategie Zo Werkt Limburg,” Provincie Limburg, Maastricht, 2018.
222  Buck Consultants, “Analyse arbeidsmarkt Limburg,” Buck Consultants International, Maastricht, 2018.
223  Goderis and C. Vrooman, “Armoede in kaart 2016,” Sociaal en Cultureel Planbureau, 27 september 2016. [Online]. Available: https:// 

digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/waar_wonen_de_armen_in_nederland/. [Accessed 3 januari 2019].
224  M. Chui, J. Manyika and M. Miremadi, “Where machines could replace humans - and where they can’t (yet),” july 2016. [Online]. Available: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/where-machines-could-replace-humans-and-where- 
they-cant-yet.

225  C. B. Frey and M. A. Osborne, “The future of employment: how susceptible are jobs to computeriza-tion,” 17 september 2013. [Online]. 
Available: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.

digitale keuzemiddelen creëren 

die ondernemers helpen de weg 

te vinden tussen al deze partijen. 

Programma’s kunnen digitaal 

aan elkaar worden gekoppeld 

zodat doorstroommogelijkheden 

duidelijk zijn en bevorderd worden. 

•  Vergroten van transparantie. 

Innovatiecentra die niet onder 

Brightlands vallen kunnen 

betere aansluiting krijgen met 

de Brightlands gemeenschap, 

en online verbonden worden. 

Zo staat op de provincie website 

Brightlands genoemd, maar 

andere innovatiecentra zoals Smart 

Industry Fieldlab Robotics Limburg, 

Aviation Valley of Customer Service 

Valley ontbreken. https://www.

limburg.nl/over/limburg/economie-

kennis/

6.5   Digitale samenleving voor 

iedereen 

Limburg kampt met een relatief 

hoog aantal langdurig werklozen 

waarbij 11% van de beroepsbevolking 

“onderbenut”221222 is. Ook 

armoedepercentages liggen bij 

een aantal Limburgse steden hoger 

dan het Nederlands gemiddelde223. 

Het is zorgelijk dat als gevolg van 

digitalisering en automatisering banen 

verloren zullen gaan en dat een deel 

van die mensen niet omgeschoold kan 

worden. Daardoor ontstaat een hoog 

risico op tweedeling in de maatschappij 

tussen degenen die profiteren van 

verregaande digitalisering en zij die 

daar de dupe van worden. 

Degenen met de hoogste kans dat 

hun baan door digitalisering verdwijnt 

hebben een laag opleidingsniveau, 

weinig vaardigheden en doen 

fysiek werk dat gestructureerd en 

voorspelbaar is, of verzamelen 

en verwerken data224. Hieronder 

een overzicht van verschillende 

beroepsgroepen. Rechts de beroepen 

waar een grote kans is dat 47 % van 

de banen op lange termijn verloren 

zal gaan. Links de beroepen die het 

minst snel door automatisering zullen 

verdwijnen225.

 

Op de korte termijn zal robotisering 

voornamelijk helpen om gevaarlijk, 

zwaar en saai werk van mensen 

over te nemen en krapte op de 
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arbeidsmarkt te compenseren, en is 

daarmee vooral positief. “Zeventig 

procent van de aardbeientelers denkt 

er niet in te slagen om voor alle 

vacatures seizoenarbeiders te vinden. 

De verwachting is dat een kleine 

1.200 vacatures niet kunnen worden 

ingevuld”226 . Robots worden ingezet als 

uitzendkracht om personeelstekorten 

te voorkomen en om als collega naast 

mensen te werken227. In 60% van de 

beroepen kan een derde van het werk 

door robots overgenomen worden 

met bestaande technologie228. Een 

EU-rapport voorspelt dat in Nederland 

bijna 40% van de huidige banen 

volledig door robots kunnen worden 

overgenomen en nog eens 20% 

gedeeltelijk229. Daarnaast ontstaan er 

natuurlijk ook nieuwe banen die nu 

nog vaak onbekend zijn, maar wel 

aan de digitalisering zijn gerelateerd. 

De uitdaging is om de Limburgse 

arbeidspopulatie mee te laten bewegen 

naar deze nieuwe beroepen. Onderwijs 

en opleiders vervullen daarbij een 

belangrijke rol.

Op de langere termijn zal een 

groeiende groep mensen moeilijk 

meer aan het werk komen, zeker in 

tijden van laagconjunctuur. Ook is de 

kans groot dat werkende mensen door 

robotisering en AI-systemen meer 

vrije tijd zullen krijgen. Tenslotte gaan 

steeds meer mensen onregelmatig 

werk doen, bijvoorbeeld als ZZP’er of 

met tijdelijke contracten230231. Nú is de 

tijd om op deze trends te anticiperen 

en maatregelen te nemen om een 

leefbare maatschappij te creëren. 

Hoeveel belasting draagt een robot 

bijvoorbeeld af, of hoeveel premies 

worden er betaald wanneer er minder 

uren gewerkt worden? Hoe zorgen we 

dat mensen zonder vaste baan nog 

steeds een sociaal vangnet hebben, en 

de mogelijkheden krijgen om een leven 

lang te leren?

Limburg heeft de unieke kans om 

voorop te lopen en de regionale 

economie als ecosysteem te 

behandelen. Hierbij wordt welvaart 

breder gedefinieerd dan het bruto 

regionaal product en werkgelegenheid, 

ontstaat een participatiemarkt waar 

zowel betaald als onbetaald werk 

gewaardeerd wordt, leidt onderwijs 

op tot de moderne vaardigheden die 

een digitale samenleving vereist, en is 

de bevolking gezond en leeft niemand 

in armoede. Nederland is één van de 

weinige EU-landen waar armoede is 

toegenomen het afgelopen jaar. Door 

digitalisering kunnen en gaan meer 

mensen als zelfstandige werken en 

ZZP’ers hebben het grootste risico om 

onder de armoedegrens te vallen232. 

6.5.1  Definitie en meting van 

welvaart

Digitalisering en automatisering 

vereisen een nieuwe kijk op 

productiviteit en nieuwe definities van 

welvaart. Hoe kunnen we naast arbeid 

ook andere vormen van participatie 

meten? Hoe kunnen we voorkomen dat 

er bevolkingsgroepen achterblijven? 

Hoe creëren we een leefbare 

maatschappij wanneer de verwachting 

is dat het bruto nationaal product stijgt, 

terwijl de werkgelegenheid afneemt?233

Recentelijk hebben meer dan 

200 wetenschappers een brief 

ondertekend om de EU aan te sporen 

de afhankelijkheid van economische 

groei te doorbreken en welvaart op 

nieuwe manieren te meten. Digitale 

middelen zijn hiervoor onontbeerlijk 

alsmede de diepe datakennis die in 

226  Blue-engineering, “Robotisering en Artificial Intelligence zijn de oplossing voor tekort arbeiders in agrarische en fresh warehousing  
sector,” 2018. [Online]. Available: https://mailchi.mp/blue-engineering/uitnodiging-conferentie-24-januari-robotisering-en-ai-zijn-de- 
oplossing-voor-tekort-aan-arbeiders-agrarische-sector-en-fresh-warehousing?e=7d20a879dd.

227  Hahn Group, 1 december 2018. [Online]. Available: https://www.hahnrobshare.com/en/robot-as-a-service/.
228  J. Manyika, M. Chui, M. Miremadi, J. Bughin, K. George, P. Willmott and M. Dewhurst, “A future that works: automation, employment, 

and productivity,” McKinsey Global Institute, 2017.
229  European Commision, “Employment and Social Developments in Europe - annual review 2018,” European Union, Luxemburg, 2018.
230  Buck Consultants, “Analyse arbeidsmarkt Limburg,” Buck Consultants International, Maastricht, 2018.
231  Mercer, “global talent trends report 2018,” 19 april 2018. [Online]. Available: https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/

global/webcasts/gl-2018-pdf-global-talent-trends-study-us-canada.pdf.
232  uropean Commision, “Employment and Social Developments in Europe - annual review 2018,” European Union, Luxemburg, 2018.
233  J. Manyika, M. Chui, M. Miremadi, J. Bughin, K. George, P. Willmott and M. Dewhurst, “A future that works: automation, employment, 

and productivity,” McKinsey Global Institute, 2017.
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Limburg aanwezig is. Door de unieke 

samenstelling van de Limburgse 

bevolking (sterker vergrijzend, relatief 

veel langdurig werklozen en meer 

problemen rond gezondheid zoals 

obesitas234) kan een aanvullende index 

Limburg helpen een aantal sociale 

problemen op een andere manier te 

benaderen en voortgang te meten235.

Ook de Rabobank concludeerde 

recentelijk “Als het sturen op BBP, zoals 

nu centraal staat in de beleidswereld, 

niet leidt tot een verhoging van de 

brede welvaart schiet het zijn doel 

voorbij. Een indicator die duurzame 

vooruitgang meet zou dan een 

beter beleidsdoel dienen. Door 

de vergelijking van beschikbare 

alternatieven voor het BBP kunnen 

we concluderen dat een bruikbaar 

alternatief voor de ontwikkeling van 

welvaart voor beleid echter nog niet is 

gevonden”236.

Limburg en de economische faculteiten 

van UM en Zuyd zouden actief bij deze 

projecten betrokken kunnen zijn en 

binnen Nederland een leiderschapsrol 

nemen. Het definiëren van de juiste 

index voor welvaart kan verstrekkende 

gevolgen hebben voor economisch en 

sociaal beleid en met moderne digitale 

middelen zijn wellicht rekenmethodes 

mogelijk die voorheen niet werkbaar 

waren. 

Daarnaast hebben ook de 

traditionele economische metingen 

hun beperkingen. Eenduidige 

sectordefinities ontbreken, data zijn 

vaak 2-3 jaar oud, en gebaseerd op 

Kamer van Koophandel SBI-codes die 

voor het laatst in 2008 herzien zijn237. 

Apps, drones, en andere digitale 

producten bestonden in 2008 nog 

niet, en zijn dus niet in de codes 

vertegenwoordigd. Deze codes worden 

op Europees niveau bepaald en zijn 

daardoor lastig te veranderen. 

Hieronder een representatie van 

de Limburgse economie238. De rol 

van digitalisering is hieruit niet af te 

leiden, en ook de creatieve industrie 

ontbreekt. Cijfers over toerisme, een 

belangrijke sector voor de provincie, 

kunnen hieruit niet rechtstreeks 

worden afgelezen. Daarnaast blijkt dat 

60% van de economie door 4 sectoren 

wordt vertegenwoordigd, en dat de 

landbouwsector slechts 3% van de 

economie vertegenwoordigt. Dit roept 

vragen op. Bijvoorbeeld of de prioriteit 

op de top 4 sectoren moet liggen als we 

kijken naar digitalisering. Of we denken 

dat landbouw als sector significant 

kan groeien door digitalisering. De 

ICT-sector is erg klein en Limburg loopt 

hiermee achter vergeleken met de rest 

van Nederland239240.

Er zijn veel verschillende 

dataverzamelaars, die nauwelijks tot 

niet samenwerken. Dit leidt tot veel 

verschillende rapporten met prognoses 

over arbeidsmarkt en economie die 

soms tot heel andere conclusies 

komen. Zo wordt bijvoorbeeld de 

interneteconomie door verschillende 

instanties anders gedefinieerd hetgeen 

vergelijkingen moeilijk maakt, en zijn er 

geen manieren om data te verzamelen 

die zowel op Facebook als Google 

betrekking hebben241. Verschillende 

vragen die eronder liggen of 

verschillende methoden van analyses 

Regionale economie (data CBS 2015)
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234  Gezondheidsmonitor, “Obesitas per GGD-regio,” volksgezondheidenzorg.info, 2016. [Online]. Available: https://www.volksgezondheidenzorg.
info/onderwerp/overgewicht/regionaal-internationaal/regionaal#node-obesitas-ggd-regio. [Accessed 3 januari 2019].

235  “Stop focus op economische groei, verbeter wat we nu al hebben,” september 2018. [Online]. Available: https://www.eoswetenschap.eu/
technologie/stop-focus-op-economische-groei-verbeter-wat-we-nu-al-hebben.

236   H. Stegeman, “Verschillende welvaartsindicatoren, andere welvaart?,” 07 januari 2016. [Online]. Available: https://economie.rabobank.
com/publicaties/2016/januari/verschillende-welvaartsindicatoren-andere-welvaart/.

237  Kamer van Koophandel, “Standaard Bedrijfsindeling 2008 - versie 2018,” december 2017. [Online]. Available: https://www.kvk.nl/ 
download/Standaard%20Bedrijfsindeling%202008%20versie%202018%20(pdf)_tcm109-451912.pdf.

238  TNO / CBS, “Compositie analyse van de Limburge economie,” Centraal bureau voor de statistiek, Den Haag, 2017.
239  L. Oostrom, N. A. Walker, B. Staats, M. Slootbeek-Van Laar, S. Ortega Azurduy and B. Rooijakkers, “Measuring the internet economy in 

The Netherlands: a big data analysis. CBS | Discussion paper, 2016 | 14,” CBS, 2016.
240  Buck Consultants, “Analyse arbeidsmarkt Limburg,” Buck Consultants International, Maastricht, 2018.
241  L. Oostrom, N. A. Walker, B. Staats, M. Slootbeek-Van Laar, S. Ortega Azurduy and B. Rooijakkers, “Measuring the internet economy in 

The Netherlands: a big data analysis. CBS | Discussion paper, 2016 | 14,” CBS, 2016.
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zijn hiervoor oorzaak. Coördinatie 

hierin is wenselijk, of tenminste een 

soort commissie die de verschillende 

conclusies tegen elkaar afzet. 

Binnen het thema strategisch databeleid 

(sectie 6.3.1.) moet bedacht worden 

hoe we de invloed van digitalisering 

op de regionale economie willen 

meten. Of de sectoren nog van belang 

zijn als we meer cross-sectoraal 

werken en hoe cross-sectoraal werk 

gemeten kan worden. Hoe kan CBS/

KvK andere, aanvullende informatie 

bijhouden waardoor inzicht kan 

worden gegeven in het aantal 

startups in de regio (een subset van 

alle startende ondernemingen), het 

aantal bedrijven dat vooroploopt als 

het gaat om toepassen van digitale 

technieken, en bedrijven die zelf nieuwe 

digitale innovatie ontwikkelen, zoals 

roboticabedrijven. 

6.5.2  Maximaal inzetbare 

beroepsbevolking 

Zelfs met vergaande robotisering 

is het essentieel om een efficiënte 

arbeids- en participatiemarkt te hebben. 

Allereerst moeten bestaande initiatieven 

versneld worden. Programma’s zoals 

Zo Werkt Limburg242, en de Human 

Capital Agenda243. Deze initiatieven 

zijn essentieel voor het opleiden van 

het benodigde digitale talent en 

om mensen bij de maatschappij te 

blijven betrekken. Daarnaast zijn er 3 

aanvullende aandachtspunten:

•  Intensieve persoonlijke begeleiding 

van langdurig werklozen. VDL Nedcar 

heeft laten zien dat door intensieve 

persoonlijke trajecten langdurig 

werklozen weer aan het werk 

kunnen. Vijf Nederlandse gemeenten 

doen momenteel een experiment 

en de eerste resultaten wijzen erop 

dat extra persoonlijke begeleiding 

de meeste gedragsveranderingen 

teweegbrengt en mensen aan het 

werk krijgt. De officiële rapporten 

vermelden dit (nog) niet omdat 

het onderzoek nog loopt244. Hierbij 

is het belangrijk niet alleen te 

kijken naar officiële opleiding, 

maar naar vaardigheden. “HRM 

dient meer energie te gaan steken 

in het ‘matchen’ op basis van 

vaardigheden, passies, talenten 

en toekomstpotentieel. Dit is 

van belang om mensen met een 

kwetsbare arbeidsmarktpositie een 

kans te geven om (weer) aan de slag 

te gaan” 245.

•  Vergroten van vitaliteit en 

verandervermogen. Om effectief te 

kunnen deelnemen aan de moderne 

arbeidsmarkt hebben werknemers 

behalve hun vakkennis ook de 

vitaliteit en het verandervermogen 

nodig om steeds sneller gaande 

digitale veranderingen bij te kunnen 

benen. Gezondheid draagt uiteraard 

bij aan vitaliteit, en bijvoorbeeld 

obesitas komt met name in Zuid-

Limburg meer voor dan in de rest 

van Nederland246. Ook verhoogt 

obesitas de kans op armoede 

omdat er tegen mensen met 

obesitas gediscrimineerd wordt bij 

sollicitatieprocedures, en ze vaker 

ziek zijn dan anderen247. Vitaliteit 

neemt sterk af als mensen in 

armoede leven. Armoedebestrijding 

vormt dan ook een essentieel 

onderdeel van een gezond 

economisch beleid. Gemiddeld 

leven rijke mensen bijna 7,5 jaar 

langer dan mensen in armoede248. 

Ook is het essentieel dat iedereen 

toegang heeft tot transport om 

hun school en werk te bereiken249. 

Voor verandervermogen is het 

essentieel dat mensen regelmatig 

van werkzaamheden wisselen en 

taken uitvoeren buiten hun huidige 

takenpakket. Dit is met name voor 

ouderen belangrijk en ontbreekt bij 

meer dan 40% van de Limburgse 

bedrijven250.

•  Diversiteit – innovatie vindt vaak 

plaats op onverwachte momenten 

tussen onverwachte partijen door 

kruisbestuiving tussen ideeën 

van mensen met verschillende 

achtergronden. Diversiteit is een 

essentiële component, zowel wat 

betreft man-vrouw verhoudingen251, 

als internationale/culturele afkomst 

en leeftijd en bevorderd niet 

alleen het innovatievermogen 

van organisaties252, maar ook het 

2.12 Aandeel vrouwen in het totaal aantal banen van werknemers
 per bedrijfstak, 2017
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242  Uitvoeringsstrategie Zo Werkt Limburg,” Provincie Limburg, Maastricht, 2018.
243  “Herijking Human Capital Agenda’s en Techniekplan Limburg,” Provincie Limburg, Maastricht, 2016.
244  R. Muffels and S. Vos, “2e onderzoeksrapportage Vertrouwensexperiment Wageningen,” Tilburg University/Reflect, Tilburg, 2018.
245  . Stoffers, A. L. R. Kleefstra, R. Gerards, M. Hendriks and D. A. Grip, “Sociale Innovatie Monitor Limburg 2018,” Lectoraat Employability, 

Zuyd Hogeschool; researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) Universiteit Maastricht, Maastricht, 2018.
246  “Overgewicht per GGD regio,” gezondheidsmonitor, [Online]. Available: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ 

overgewicht/regionaal-internationaal/regionaal#node-overgewicht-ggd-regio. [Accessed 6 januari 2019].
247  ‘’Gevolgen van obesitas,” UZ Leuven, [Online]. Available: http://www.uzleuven.be/nl/obesitaskliniek/gevolgen-van-obesitas#sociaal. 

[Accessed 6 januari 2019].
248  J. Bolle and I. Vriesema, “Als het geldgebrek je niet nekt, dan wel de stress,” NRC, 14 juni 2018.
249  H. Donkers, “Mobilitiet is een grondrecht,” 1 oktober 2017. [Online]. Available: https://geografie.nl/artikel/mobiliteit-een-grondrecht.
250  J. Stoffers, A. L. R. Kleefstra, R. Gerards, M. Hendriks and D. A. Grip, “Sociale Innovatie Monitor Limburg 2018,” Lectoraat Employability, 

Zuyd Hogeschool; researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) Universiteit Maastricht, Maastricht, 2018.
251  M. King, “Want An Innovative Business? Start With Gender Equality,” 26 january 2018. [Online]. Available: https://www.forbes.com/sites/

michelleking/2018/01/26/want-an-innovative-business-start-with-gender-equality/#4d0686a32d63.
252  M. Gick, “Cultural diversity has a positive impact on innovation,” Bertelsmann Stiftung, 29 april 2018. [Online]. Available: https://www.

bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/living-diversity/project-news/cultural-diversity-has-a-positive-impact-on-innovation/.  
[Accessed 17 december 208].
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zakelijk resultaat253. Daarnaast 

willen bedrijven bij het bepalen van 

hun vestigingslocatie vooraf weten 

dat voldoende talent van elders kan 

worden aangetrokken254. Dit kan 

gezien de ligging van Limburg een 

uniek punt van differentiatie zijn en 

de Provincie kan een voorbeeldrol 

vervullen door een transparant 

personeelsbeleid te voeren en 

diversiteit te eisen bij het verlenen 

van subsidies en contracten. 

  Er is voor Limburg veel te 

winnen. Vrouwen zijn met name 

ondervertegenwoordigd in 

sectoren die in Limburg juist 

prominent zijn255 en de nieuwe 

digitale technologieën. Ambitieuze 

jongeren trekken uit Limburg 

weg in de veronderstelling dat de 

regio geen mogelijkheden biedt256. 

Onze vergrijzende bevolking kan 

meer bij digitalisering betrokken 

worden. De Universiteit van 

Maastricht heeft in Nederland 

met 58% het grootste percentage 

buitenlandse studenten257, maar 

75% verlaat op lange termijn het 

land258. Ook veel jonge startende 

ondernemers overwegen binnen 

drie jaar uit de regio weg te trekken, 

met als onderzochte redenen de 

verwachting onvoldoende geschikt 

talent te kunnen vinden en de 

relatieve onaantrekkelijkheid van de 

woonomgeving. Amsterdam, Berlijn 

en Londen werden genoemd als 

een meer kosmopoliet alternatief259. 

Limburg is typerend voor niet-

stedelijke gebieden, met hechte 

gemeenschappen waar traditionele 

normen 

en waarden heersen, waar het 

als buitenstaander lastig kan 

zijn je welkom te voelen en waar 

onderlinge currentie samenwerking 

belemmert. De onderlinge gun-

factor is hoog, maar voor een 

buitenstaander zijn deze hechte 

gemeenschappen moeilijk te 

navigeren260261. 

Een bewust beleid van 

cultuurverandering waar de 

Provincie een voortrekkersrol neemt 

en het goede voorbeeld geeft zal 

helpen om meer divers talent in 

Limburg te houden en daarmee het 

innovatieklimaat te verbeteren. Dit is 

met name essentieel om de ambitie 

van vooroplopen waar te kunnen 

maken. Bijlage 2 geeft een overzicht 

van specifieke suggesties waarmee 

diversiteit bevorderd kan worden.

6.5.3  21st-century skills op 

euregionaal niveau 

Steeds meer onderzoek 

geeft aan dat in de digitale 

samenleving de zogenaamde 

21st-century-skills essentieel zijn, 

waaronder innovatie, creativiteit, 

ondernemerschap, wereldburgerschap, 

sociale vaardigheden, en 

verandervermogen262. Daarnaast 

zijn uiteraard (digitale)technische 

vaardigheden essentieel. Om een 

bevolking te krijgen waarin iedereen 

deze vaardigheden heeft, is vergaande 

afstemming nodig tussen de 

euregionale overheden, campussen en 

opleidingen.

Het Train4Smartservices programma 

dat de SSC Heerlen heeft georganiseerd 

is een mooi voorbeeld van euregionale 

samenwerking om versneld veel mensen 

digitale vaardigheden bij te brengen. 

Vergelijkbare programma’s kunnen 

worden opgezet voor andere digitale 

vaardigheden op het gebied van het 

Internet der Dingen en robotica waarbij 

cross-overs naar chemie, agrofood en 

medische sector speciale aandacht 

krijgen. Dit is dringend nodig, want 

om voorop te kunnen lopen moeten 

Limburgse werknemers in grote mate 

digitaal vaardig zijn. Een recent rapport 

Digitale vaardigheden
5
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253  P. Gompers and S. Kovvali, “The Other Diversity Dividend,” Harvard Business Review, July-August 2018. [Online]. Available: https://hbr.
org/2018/07/the-other-diversity-dividend. [Accessed 27 december 2018].

254  N. Driffield, “How can we attract and retain more internationally-mobile R&D?,” SOTA Review, vol. 3, no. September 2018, 2018.
255  European Union Committee of the Regions, “Regional Innovation Ecosystem - learning from EU’s cities and regions,” 2016. [Online]. 

Available: https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/Regional-innovation-ecosystems/Regional-innovation-ecosystems.pdf. 
[Accessed 3 januari 2019].

256  B. Tiggelaar, “Werken is een spel, maar één zonder winnaar,” NRC.nl, 13 januari 2019. [Online]. Available: https://www.nrc.nl/
nieuws/2019/01/11/werken-is-een-spel-maar-een-zonder-winnaar-a3481630. [Accessed 13 januari 2019].

257  “Joost van den Akker grensuniversiteit Venlo-Nettetal,” duitslandnieuws, 10 november 2018. [Online]. Available: https://soundcloud.com/
duitslandnieuws/joost-van-den-akker. [Accessed 15 november 2018].

258  Vlaanderen, “FRIS onderzoeksportaal,” 15 12 20187. [Online]. Available: https://www.researchportal.be/nl.
259  T. Cassauwers, “Vlaamse overheid zet benchmark voor open data: “We moeten data teruggeven aan de samenleving”,” 11 juli 2018.  

[Online]. Available: https://www.bloovi.be/artikels/ondernemen/2018/vlaamse-overheid-zet-benchmark-voor-open-data-we-moeten- 
data-teruggeven-aan-de-samenleving.

260  PGIM, “The technology frontier, investment implications of disruptive change,” PGIM, Newark, NJ, 2018.
261  T. L. Friedman, Thank you for being late, Van Ditmar Boekenimport B.V., 2017.
262  Mercer, “global talent trends report 2018,” 19 april 2018. [Online]. Available: https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/

global/webcasts/gl-2018-pdf-global-talent-trends-study-us-canada.pdf.
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laat matige scores zien, terwijl voor een 

koploper-rol scores tussen de 4 en de 5 

gehaald moeten worden263.

Nieuwe programma’s kunnen ook 

worden ontwikkeld voor het stimuleren 

van creativiteit en doen-denken. 

Door nauwere samenwerking met de 

RWTH Aachen, waar meer technische 

studenten opgeleid worden dan op alle 

Nederlandse technische universiteiten 

samen, kan meer technisch talent naar 

de regio gehaald worden. Doordat 

Engels steeds vaker gesproken wordt 

en digitale vertaaldiensten taalbarrières 

helpen overbruggen, vormen culturele 

verschillen de belangrijkste barrière die 

overbrugd moet worden om tot optimale 

internationale samenwerking te komen. 

Limburg is in een unieke positie om deze 

culturele verschillen vanaf jonge leeftijd 

te overbruggen door een combinatie van 

digitale middelen (spelletjes, Snapchat 

en Instagram sessie tussen scholen/

klassen in buurlanden) en internationale 

uitwisselingen van studenten op alle 

niveaus. Een generatie “wereldburgers” 

opleiden die niet alleen in de euregio, 

maar ook ver daarbuiten in staat is met 

verschillende culturen samen te werken.

6.5.4  Euregionale inzetbaarheid 

personeel vergroten

Met name in de digitale vaardigheden 

kan grensoverschrijdend werk 

makkelijk gerealiseerd worden. Of een 

programmeur vanachter haar bureau in 

Maastricht of Aken of Hasselt werkt zou 

voor haar werk en productiviteit niets 

uit moeten maken. Er zijn echter nog 

(te) veel hindernissen door verschillen 

in wetgeving rond belastingen en 

sociale premies die het met name 

voor kleine bedrijven lastig maken. 

Zo kan een Belgische programmeur 

in dienst van een Nederlands bedrijf 

geen werkzaamheden verrichten voor 

een Belgische klant, zonder daarmee 

in beide landen belastingplichtig 

te worden. Zelfstandigen moeten 

zorgvuldig bijhouden hoeveel dagen 

per jaar ze in welk land verblijven om 

te voorkomen dat ze in twee landen 

belasting moeten betalen. Officieel kan 

een Belgische ZZP'er geen Nederlands 

mobiel abonnement afsluiten of een 

Nederlandse bankrekening openen, 

ook al werkt zij voornamelijk voor 

Nederlandse klanten. Een werknemer in 

het grensgebied raakt regelmatig haar 

mobiele telefoonverbinding kwijt (en 

daarmee klanten) wanneer de telefoon 

tussen de nationale telecombedrijven 

wisselt. Problemen die met digitale 

middelen en verandering in wetgeving 

kunnen worden opgelost en die 

grensoverschrijdend werk aanzienlijk 

kunnen bevorderen. 

Veel goede initiatieven op dit 

gebied staan in het Actieplan 

Grensoverschrijdend Leren en 

Werken264, en een mid-term review 

eind 2017 laat zien dat er successen 

behaald worden, met name op het 

gebied van grensoverschrijdende 

arbeidsbemiddeling en 

internationalisering van het primair en 

VMBO-onderwijs265. Een meer recente 

update is niet beschikbaar, maar het is 

waarschijnlijk dat er mogelijkheden dit 

programma uit te breiden na 2019, en 

ook aan het HBO en WO aandacht te 

besteden. Daarnaast kan de Provincie 

helpen door deze problematiek met 

meer urgentie te agenderen in Den 

Haag en Brussel. Software kan helpen 

om systemen aan elkaar te verbinden 

en informatie makkelijker bereikbaar te 

maken, of zelfs om belastingopgaven in 

het ene land te vertalen naar een opgave 

voor het andere land.

6.5.5  Alternatieve 

beloningssystemen 

Digitalisering biedt mogelijkheden 

om mensen op alternatieve manieren 

te belonen en om maatschappelijke 

participatie te stimuleren. Daardoor 

kunnen mensen die nu zwart 

werken makkelijker in het officiële 

arbeidssysteem meedoen, en kunnen 

mensen die niet in de traditionele 

arbeidsmarkt terecht kunnen volwaardig 

in de maatschappij participeren en voor 

vol worden aangezien.

Vanwege het relatief hoge aantal 

langdurig werklozen en laagopgeleiden 

in Limburg, is de provincie een goede 

locatie voor een pilot geïnspireerd op het 

Belgische systeem van dienstenchecks. 

Dit systeem verschuift kosten van 

uitkeringen naar gesubsidieerd werk 

voor huishoudelijke hulp en geeft 

werknemers betere arbeidsvoorwaarden 

zoals ziekteverzekering, 

arbeidsongeschiktheidsverzekering 

en betaalde vakantie. Een studie van 

PWC berekent dat met een dergelijk 

systeem in Nederland 125,000 nieuwe 

banen voor laagopgeleiden zouden 

worden gecreëerd en dat een totaal 

van 228.000 banen van zwart naar wit 

werk zouden verschuiven. 78% van de 

kosten zou worden terugverdiend door 

extra belastinginkomsten en verlaagde 

uitkeringspremies266267.

Een Limburgse pilot kan volledig digitaal 

zijn waardoor gebruiksgegevens snel 

geanalyseerd kunnen worden en 

aanpassingen kunnen worden gedaan. 

De focus kan liggen op sectoren zoals 

de horeca waar zwart gewerkt wordt én 

waar personeelstekorten zijn, maar ook 

huishoudelijke hulp, kinderopvang/

oppassen, en de bouw268.

263  J. Stoffers, A. L. R. Kleefstra, R. Gerards, M. Hendriks and D. A. Grip, “Sociale Innovatie Monitor Limburg 2018,” Lectoraat Employability, 
Zuyd Hogeschool; researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) Universiteit Maastricht, Maastricht, 2018.

264  Provincie Limburg, “Actieplan Grensoverschrijdend Leren en Werken,” Provincie Limburg, Maastricht, 2016.
265  Provincie Limburg, “Actieplan Grensoverschrijdend Leren en Werken 2016-2019 - Mid-term review,” Provincie Limburg, Maastricht, 2017.
266  Belga, “PWC raadt Nederlanders Belgische systeem van dienstenchecks aan,” 07 oktober 2013. [Online]. Available: https://trends.knack.be/

economie/pwc-raadt-nederlanders-belgische-systeem-van-dienstencheques-aan/article-normal-253235.html?cookie_check=1543763790.
267  PWC, “Nieuwe werkgelegenheid voor laagopgeleiden - de waarde van dienstenchecks voor Nederland,” Price Waterhouse Coopers,  

Amsterdam, 2013.
268  Chantal, “https://www.solliciteer.net/blog/zwart-werk-en-zwart-verdienen/,” 22 08 2018. [Online]. Available: https://www.solliciteer.net/

blog/zwart-werk-en-zwart-verdienen/.
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Een digitaal dienstencheck systeem 

kan gekoppeld worden aan een 

token systeem of digitale munt voor 

maatschappelijke activiteiten zoals het 

opruimen van zwerfvuil of verwijderen 

van graffiti. In 2019 begint de 

gemeente Heerlen al met een pilot269.

6.6   Digitaal Limburg op de kaart 

zetten als koploper

Er is gebrek aan naamsbekendheid van 

Limburgse innovaties in het algemeen 

en van Brightlands in het bijzonder. 

Dit contrasteert sterk met Brabant 

waar veel innovatie onder de naam 

Brainport naar buiten gebracht wordt 

en waar regelmatig gemeld wordt dat 

Brabant/Eindhoven de eerste is met… 

of koploper is op het gebied van … Er 

gebeurt ontzettend veel op het gebied 

van digitale innovatie in Limburg, 

maar we weten het zelf vaak niet, en 

de buitenwereld al evenmin. Dit moet 

veranderen om voorop te kunnen lopen.

Een assertief provinciaal 

marketingbeleid kan ervoor zorgen 

dat de digitale innovaties van de regio 

op een strategische en systematische 

manier naar buiten worden gebracht. 

Limburg heeft nu al op vele 

gebieden unieke innovaties: Smart 

Industry Fieldlab Robotics Limburg 

in Roermond, digitale innovatie in 

de logistiek in Venlo, innovatieve 

toepassingen van sensoren bij Vebego, 

en natuurlijk de innovaties van de 

campussen. De naam Brightlands 

kan aan al deze innovaties worden 

gekoppeld en kan binnen en buiten 

Limburg ambitieuzer worden ingezet 

om duidelijk te maken dat hier veel 

gebeurt. Daarnaast heeft Limburg 

een aantal unieke kansen om door 

kruisbestuiving tussen de sectoren 

digitaal leiderschap te tonen.

Een klein aantal nieuwe speerpunt 

projecten kan helpen vanaf het begin de 

PR goed aan te pakken, maar bestaande 

projecten kunnen ook beter/meer 

onder de aandacht worden gebracht. 

De speerpuntprojecten hieronder 

zijn geselecteerd omdat ze door 

meerdere mensen werden genoemd als 

gebieden waarin Limburg uniek is en 

daadwerkelijk recht van spreken heeft 

om zichzelf koploper te noemen. 

Duurzame slimme materialen keten

Uiteraard worden er in Limburg 

(Chemelot) veel nieuwe, duurzame 

materialen ontwikkeld, maar doordat 

die materialen niet direct aan 

consumenten worden verkocht, weet 

de gewone burger hier weinig van. We 

moeten zoeken naar manieren om de 

innovaties op dit gebied zichtbaar en 

begrijpelijk te maken voor normale 

mensen. Veel mensen interesseren 

zich voor duurzaamheid en als 

koploper op het gebied van duurzame 

materiaalontwikkeling kunnen 

we ook koploper zijn rondom het 

maatschappelijke debat op dit gebied. 

Daarnaast kan digitalisering het 

mogelijk maken om de ontwikkeling 

van nieuwe duurzame materialen te 

koppelen aan de traceerbaarheid die 

door de blockchain mogelijk wordt 

gemaakt. Hiermee kan Limburg unieke 

oplossingen ontwikkelen waarbij de 

samenstelling van afval herleidbaar 

wordt naar de producent en grondstof. 

Hierdoor kunnen nieuwe economische 

systemen voor afvalstromen ontwikkeld 

worden en kan Limburg koploper zijn 

op het gebied van afvalverwerking en 

deze nieuwe economische modellen. 

6.6.1 Modern voedsel

Limburg heeft een groot aantal 

topinitiatieven rond modern voedsel. 

Mark Post met zijn kweekvlees is 

hiervan het meest bekend, maar 

vele anderen doen baanbrekend 

werk. Scelta maakt unieke (vlees 

vervangende) producten met 

champignons; Chloe Rutzerfeld 

experimenteert als ontwerper met 

nieuwe vormen van voeding en 

presentatie; Chemelot ontwikkelt 

verpakkingen die kunnen meten of 

de inhoud nog vers is; UM, Chemelot 

en Greenport werken aan hyper-

persoonlijke voeding en vitaminen. De 

lijst is lang en indrukwekkend. Door 

dit als thema te agenderen ontstaan 

veel mogelijkheden om in binnen 

en buitenland als koploper gezien 

te worden. Durven we bijvoorbeeld 

een ambitieus doel te stellen om in 

2025 alle vervuilende en traditionele 

voedselindustrie (zoals grootschalige 

veeteelt) omgezet te hebben naar 

duurzame moderne (digitale) 

voedselproductie?

6.6.2 Thuiszorg van de toekomst

Limburg heeft een grotere vergrijzende 

en vereenzaamde bevolking dan 

andere provincies. Door het inzetten 

van digitale middelen kan Limburg 

van dit nadeel een voordeel maken. 

Limburg als “de” plek om prettig oud 

te kunnen worden. We kunnen als 

Provincie actief investeren in digitale 

middelen waarmee mensen langer, 

beter en gezonder thuis kunnen blijven 

wonen. De provincie kan dit deels 

financieren en stimuleren, UM en Zuyd 

en organisaties zoals LIME kunnen een 

grote rol spelen met onderzoek, en de 

Brightlands Innovation Factory kan een 

call voor startups doen rond dit thema. 

Een aantal robotica firma’s in Roermond 

kan hun technologie voor deze 

toepassingen aanwenden. BISS kan 

datasystemen ontwikkelen om mensen 

met elkaar te verbinden en effectiviteit 

van programma’s te meten. Binnen dit 

thema past ook het eerdergenoemde 

langer inzetten van ouderen in de 

participatiemarkt.

6.6.3 Woningen van de toekomst

Energiebesparing, duurzaamheid 

en wooncomfort zijn populaire 

thema’s waar Limburg een aantal 

mogelijkheden heeft om koploper 

te worden. Energie door mijnwater, 

nieuwe materialen van Chemelot die 

zonlicht reflecteren en buiten houden 

als het warm is, maar juist andersom, 

269  Heerlen.nieuws.nl, “Heerlen bekijkt invoering digitale munt voor maatschappelijke klussen,” 18 juni 2018. [Online]. Available: https:// 
heerlen.nieuws.nl/nieuws/68375/heerlen-bekijkt-invoering-digitale-munt-lokale-klussen/.
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de warmte binnenhouden als het 

buiten koud is; ramen met ingebedde 

zonnecellen, etc. Slimme thermostaten 

en verlichting. Data om efficiënter met 

energie en materialen om te gaan. De 

lijst is lang en als we besluiten hier 

een aandachtsgebied van te maken 

kunnen er modelwoningen gecreëerd 

worden waar de principes van de 

experimenteercultuur en het doen-

denken (zie sectie 6.4.1.) toegepast 

kunnen worden en tegelijkertijd 

een project (of wijk) kan ontstaan 

waar mensen naar komen kijken als 

voorbeeld van de toekomst.

6.7   Conclusies en volgende 

stappen

De meeste voorstellen in dit rapport 

vereisen een meer gedetailleerde 

uitwerking. Het advies is om 

gebruikmakend van de methoden 

van de experimenteercultuur 

verdiepingssessies te organiseren, 

waarbij de deelnemers bewust 

gekozen worden vanwege hun 

unieke inzicht en diversiteit. Er zullen 

sneller werkbare suggesties op tafel 

liggen om het innovatieklimaat te 

verbeteren wanneer die voorstellen 

gemaakt worden met betrokkenheid 

van mensen die daar geen persoonlijk 

belang bij hebben, maar die wel inzicht 

hebben in de problematiek. 

Door de verdiepingssessies zal 

de specificiteit van de voorstellen 

toenemen, alsmede het draagvlak. Veel 

van de gesprekspartners voor dit project 

hebben aangegeven aan dergelijke 

verdiepingssessies mee te willen werken. 

Onderwerpen die zich bij uitstek lenen 

voor deze vervolgstap zijn:

•  Ambitieuze Brightlands 

doelstellingen met aandacht voor 

cross-sectorale kennisdeling en het 

MKB

•  Het stimuleren van cross-sectoraal 

werk in het algemeen

• Strategisch provinciaal databeleid

•  Euregionaal open innovatieplatform

Voor andere onderwerpen is een 

gerichte inventarisatie van bestaande 

initiatieven de beste volgende stap, 

om naar aanleiding van de resultaten 

de balans op te maken en te bepalen 

waar meer geïnvesteerd moet worden, 

waar minder en hoe cross-sectorale 

samenwerking en gecoördineerde PR-

activiteiten het werk kunnen versnellen. 

•  Actieplannen rond specifieke 

koploper projecten zoals modern 

voedsel of woonwijken van de 

toekomst

• Initiatieven rond diversiteit

•  Inventarisatie en coördinatie van 

ondernemerschapsprogramma’s

Al met al zijn er zeker mogelijkheden 

voor Limburg om voorop te kunnen 

lopen, mits er de bereidheid is een 

ambitieuze visie te formuleren (hoger 

doel), risico’s te nemen (moedig 

leiderschap), fouten te maken 

(onderling vertrouwen) en sneller en 

slimmer te werken (flexibele aanpak)270.

6.8   EU en rijksprogramma’s 

gerelateerd aan regionale 

economie 

Digitale samenleving - regionale 

economie algemeen

•  Nederlandse digitaliseringsstrategie 

-  Ministerie ven Economische zaken 

en klimaat [66]

•  Smart Industry Implementatie 

agenda 2018-2021 https://

www.smartindustry.nl/wp-

content/uploads/2018/02/SI-

implementatieagenda-2018-DEF-LR.

compressed.pdf

•  https://ec.europa.eu/regional_policy/

en/policy/what/investment-policy/

• https://www.interregeurope.eu/

•  https://ec.europa.eu/programmes/

horizon2020/en/

•  Smart Industry 

Implementatieagenda 2018-2021 

DUTCH INDUSTRY FIT FOR THE 

FUTURE Februari 2018 

•  https://ec.europa.eu/growth/industry/

innovation/funding/esif_en

• https://www.clicknl.nl

•  https://ec.europa.eu/info/

business-economy-euro/economic-

and-fiscal-policy-coordination/

eu-economic-governance-

monitoring-prevention-correction/

european-semester/framework/

europe-2020-strategy_en

•  https://dutchblockchaincoalition.org/

•  https://ec.europa.eu/growth/single-

market/public-procurement/e-

procurement_en

•  https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/e-commerce-directive

• https://www.topsectoren.nl/

•  United Nations Working Group on 

Digital Entrepreneurship 

•  https://www.un.org/

sustainabledevelopment/

sustainable-development-goals/

•  https://www.stimulus.nl/

opzuid/openstelling-1b1-per-3-

december-2018/

Kennisdeling

•  https://www.interregeurope.eu/

policylearning/news/4579/connecting-

local-ecosystems-of-start-ups/

• https://www.surf.nl/

•  http://www.knowledge-exchange.

info/

•  https://ec.europa.eu/commission/

priorities/digital-single-market_en

MKB

•  MKB-actieplan - Ministerie van 

economische zaken en klimaat

•  MKB amenwerkingsagenda - 

Ministerie van economische zaken 

en klimaat 

•  https://ec.europa.eu/growth/smes/

cosme_en

270  B. Tiggelaar, “Werken is een spel, maar één zonder winnaar,” NRC.nl, 13 januari 2019. [Online]. Available: https://www.nrc.nl/
nieuws/2019/01/11/werken-is-een-spel-maar-een-zonder-winnaar-a3481630. [Accessed 13 januari 2019].
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•  https://www.welcomeurope.com/

european-subsidies-beneficiary-

SMEs.html

•  https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/how-eu-funding-works/

who-eligible-funding/funding-

opportunities-small-businesses_en

• https://www.stimulus.nl/opzuid/

• https://www.stimulus.nl/mit-zuid/ 

• https://www.crossroads2.eu/ 

• http://www.euregio-mr.com/nl

Diversiteit

•  EU project gender equality: 

https://ec.europa.eu/programmes/

horizon2020/en/h2020-section/

promoting-gender-equality-research-

and-innovation 

•  https://ec.europa.eu/info/policies/

justice-and-fundamental-rights/

combatting-discrimination/

tackling-discrimination/diversity-

management/eu-platform-diversity-

charters_en 

•  Erasmus Young entrepreneurship 

programma: https://ec.europa.

eu/growth/smes/promoting-

entrepreneurship/support/erasmus-

young-entrepreneurs_en

• Kamerbrief leven lang ontwikkelen 

Definitie en meting van welvaart

•  EU project beyond GDP: http://

ec.europa.eu/environment/beyond_

gdp/index_en.html

•  https://ec.europa.eu/eurostat/cros/

content/2018-task-force-european-

set-lmas_en

•  Briefing: Beyond GDP: Regional 

Development indicators http://

www.europarl.europa.eu/RegData/

etudes/BRIE/2016/577953/EPRS_

BRI(2016)577953_EN.pdf

Data strategie

• https://openstate.eu/en/about/

•  https://www.open-overheid.nl/open-

overheid/handvol1/ 

• https://openspending.nl/

•  NWO commit2data : https://www.

nwo.nl/over-nwo/organisatie/ 

nwo-onderdelen/enw/Disciplines/

Info/pps/commit2data

•  Uniforme registratie 

vakantieverhuur - https://

www.rijksoverheid.nl/actueel/

nieuws/2018/04/03/partijen-slaan-

handen-ineen-voor-aanpak-illegale-

vakantieverhuur-van-woningen

21st-century skills

•  https://ec.europa.eu/jrc/en/research-

topic/learning-and-skills

•  https://www.rvo.nl/onderwerpen/

innovatief-ondernemen/topsectoren/

topsector-creatieve-industrie

• https://samendigiwijzer.nl/

Koploperprojecten

•  https://ec.europa.eu/growth/

tools-databases/dem/watify/

boosting/news/introducing-

smart-plastics-%E2%80%93-

%E2%80%98smart%E2%80%99-

materials-changing-our-processes

•  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

smart-electronic-systems

•  High Tech Systems and Materials 

Knowlegde and Innovatiopn 

Agenda 2018-2021

• Technologieën

•  OECD expert groep rond 

vertrouwen en Kunstmatige 

Intelligentie: http://www.oecd.

org/going-digital/ai/oecd-creates-

expert-group-to-foster-trust-in-

artificial-intelligence.htm?utm_

source=e-mailnieuwsbrief&utm_

medium=email&utm_

campaign=AWTI+e-mail+alert

•  Guidelines on the protection of 

individuals with regard to the 

processing of personal data in a 

world of Big Data. https://rm.coe.

int/16806ebe7a

•  COMEST rapport in voorbereiding 

over ethiek en sensoren. 

https://www.utwente.nl/en/

events/!/2018/3/188486/workshop-

ethics-of-internet-of-things-fully-

booked

•  Dutch Blockchain coalition: https://

dutchblockchaincoalition.org/

•  European Political Strategy Centre – 

The age of artificial intelligence.

Zorg

• https://digivaardigindezorg.nl/

Agrofood

•  https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

en/publications/eip-agri-seminar-

digital-innovation-hubs-final
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7.1  Inleiding

Digitalisering is middel én doelstelling 

om de overheidsdienstverlening 

te vergemakkelijken. Estland is hét 

voorbeeld waar e-government ervoor 

zorgt dat burgers enkel digitaal 

zaken doen met de overheid. Een 

voorwaarde daarbij is dat er sprake is 

van een ‘digitale identiteit’. De provincie 

Limburg kan deze voorwaarde niet in 

zijn eentje scheppen, maar het helpt 

enorm dat zowel op Europees, als op 

rijksniveau reeds digitale strategieën 

zijn ontwikkeld. De rijks ambities laten 

zich samenvatten in drie speerpunten:

1. Vooroplopen en kansen benutten

2.  Iedereen doet mee en we werken 

samen

3.  Vertrouwen in de digitale 

samenleving

Het departement van EZK (Economische 

Zaken en Klimaat) gaat over de 

digitale economie, BZK (Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties) over de 

digitale overheid en J&V (Justitie en 

Veiligheid) over digitale veiligheid. 

Voor de provincie Limburg liggen 

kansen om hier bij aan te sluiten en de 

verbinding te leggen met de Limburgse 

gemeenten. Ook onze Duitse buurstaat 

Nordrhein-Westfalen heeft dit najaar 

een ‘Digital Strategie’ gelanceerd met 

aanknopingspunten die tot nadere 

samenwerking kunnen leiden. 

Via vijf onderwerpen brengen we lijn en 

samenhang in de verkenning naar een 

optimalisering van de dienstverlening 

aan de burger. Onderstaand schema 

geeft die samenhang weer. 

Het start met het integreren van 

digitalisering binnen de bestaande 

organisatie. Het ontwikkelen van 

digitale vaardigheden zijn vervolgens 

cruciaal om de drie rollen van digitale 

hoeder, dienstverlener en beleidsmaker 

gepast in te vullen. Toch heeft deze 

verkenning niet enkel betrekking op 

de provinciale organisatie, maar ook 

op die van onze partnerorganisaties en 

Limburgse gemeenten. Via gesprekken 

en bijeenkomsten zijn ook samen met 

hen ontwikkelingen en voorbeelden 

geïnventariseerd die de weg kunnen 

leiden naar een optimale inzet van 

digitale mogelijkheden. 

7.2   Digitale innovatie 

als een integraal 

organisatieonderdeel

7.2.1 Uitdaging:

Uit deze verkenning komt evident naar 

voren dat er voor de Provincie kansen 

liggen om aansluiting te vinden bij de 

digitale/technologische ontwikkelingen 

die zich in rap tempo opvolgen. Om 

mee te kunnen digitaliseren zijn 

nieuwe digitale producten, diensten en 

‘business/public models’ nodig, deze 

noodzaak is de noodzaak tot digitale 

innovatie (Deloitte, Digital Innovation 

Consulting, 2016). Digitale innovaties 

worden ook omschreven als “innovaties 

die betrekking hebben op Data, 

Informatieveiligheid en op Technologie” 

(Interprovinciaal Overleg, Bouwen 

aan een Provinciale Digitale Innovatie 

Agenda, 2018). 

Gezien de aankomende digitale 

innovaties die in deze verkenning 

geschetst worden, is het cruciaal voor 

de Provincie Limburg om als organisatie 

helder te hebben in hoeverre ze in staat 

is om digitale innovaties te faciliteren.

7  De impact van 
 digitalisering op de 
 provinciale organisatie 

Digitale
werkomgeving

Digitale
ontwikkeling

Data gedreven
werken

Digitale hoeder

Digitale
dienstverlening

Digitalisering als integraal
organisatieonderdeel

Bestuurders en ambtenaren
bekwamen in 21st century skills

Rol provincie hoeden van publieke
waarden (ethisch digitaliseren)

Data-gedreven werken
en beleid ontwikkelen

Digitalisering in
dienstverband
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Momenteel staan we aan het begin 

van digitale innovaties die vanuit 

de Provinciale organisatie worden 

doorgevoerd. Reeds nu maakt de 

Provincie gebruik van het ecosysteem, 

onderwijs, overheid, ondernemers, 

door diensten van de Brightlands 

Smart Services Campus te consulteren 

bij experimenten met digitale 

innovatie. Zo worden er ideation 

sessies georganiseerd met partners 

als ‘techruption’ om te experimenten 

met AI/Blockchain maar een concrete 

aanpak/agendering van digitale 

innovatie binnen de provinciale 

organisatie ontbreekt. Om in de 

komende jaren ‘koploper’ te worden 

op het gebied van digitalisering zal 

de Provincie digitale innovatie echter 

structureel op de agenda dienen te 

krijgen. Met andere woorden; digitale 

innovatie zal in de komende periode 

een integraal organisatieonderdeel 

van de Provincie Limburg moeten 

worden om de technologische 

ontwikkelingen die gepaard gaan met 

maatschappelijke opgaven bij te benen. 

7.2.2 Oplossingsrichtingen: 

Best Practices van partner-overheden 

(Provincies, Gemeentes), Corporates en 

de wetenschap kunnen de Provincie 

Limburg helpen om ‘digitale innovatie 

als integraal organisatieonderdeel’ te 

verwerven. Naar aanleiding van een 

gedane verkenning (door middel van 

kennisuitwisseling en deskresearch) 

heeft de Provincie Limburg aan 

deze Best Practices vier kritieke 

succesfactoren ontleend. Deze vier 

kritieke succesfactoren vormen samen 

een raamwerk dat inzicht kan geven 

in hoeverre de Provincie in staat is 

om digitale innovatie te faciliteren. 

Hiervoor dient per succesfactor te 

worden getoetst in hoeverre deze 

binnen de provincie aanwezig is:

1. de innovatiestrategie; 

2.  leiderschapscommitment omtrent 

digitale innovatie; 

3. de innovatiecapaciteiten; 

4.  de inbedding van innovatie in de 

organisatiestructuur, 

Conform het gevoerde beleid van 

vooroplopende provincies op het 

gebied van digitale innovatie zoals 

Friesland en Gelderland betekent dit 

bijvoorbeeld dat er voor de Provincie 

Limburg kansen liggen door o.a. te 

sturen op: 

Innovatiestrategie:

•  Experimenteren en speels 

vernieuwen

•  Ongeformaliseerd pilots neerzetten  

Verandering creëren  

•  Doorbraken organiseren Scale ups 

uitrollen 

Leiderschapscommitment: 

•  Provinciale Digitale Agenda die 

vanuit leiderschap (gedeputeerde 

+ ambtelijk leiderschap) gedreven 

wordt.

•  Formaliseren van dedicated 

innovatie-rollen (bijv. een chief 

digital officer of een intern 

innovatieteam). 

Innovatiecapaciteiten: 

•  Externe kennis durven inzetten 

om innovatietrajecten te 

implementeren (bijvoorbeeld data 

scientists)

Inbedding van innovatie in de 

organisatiestructuur: 

•  Het aanwijzen van dedicated 

innovatoren met als doel om 

digitale innovaties door de gehele 

organisatie te katalyseren

7.3  Digitale Vaardigheden

7.3.1  Onze opgave: bestuurders 

en ambtenaren bekwamen in 

‘21st century skills’

Het bekwamen van medewerkers 

en bestuurders in vaardigheden en 

competenties die passen bij de tijd en 

omstandigheden waarin ze werken 

is natuurlijk van alle tijden. De juiste 

competenties in huis hebben start 

uiteraard met goede werving en 

selectie op de gewenste vaardigheden. 

Inhoudelijke I(C)T professionals zijn zeer 

schaars, dat blijkt uit de IT-arbeidsmarkt 

Monitor 2018271. In principe werken 

alle professionals in het publieke 

domein steeds vaker samen met 

semioverheidsinstellingen en 

marktpartijen binnen zgn. triple-helix 

verbanden. Het is daarom van belang 

dat alle professionals die elkaar vinden 

in deze samenwerkingsverbanden 

bekwaam zijn in de vaardigheden van 

de 21ste eeuw.  

Er worden twee voorname doelen 

gediend door in te zetten op deze 

vaardigheden:

1.  Het zorgt voor minder risico’s op 

het gebied van informatieveiligheid 

voor de Provinciale organisatie272. 

2.  Het legt de basis voor efficiënte 

en professionele werkprocessen 

binnen en van binnen naar buiten 

de organisatie273. 

Er wordt tegenwoordig in het onderwijs 

vaak gesproken over ‘21st century skills 

of competenties’. We kunnen deze 

vaardigheden onderverdelen in vier 

hoofdcategorieën274; 

Denkvaardigheden: 

• Kritisch denken 

• Creativiteit 

• Probleem oplossend vermogen 

• Computational thinking275 

271  Arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group en recruitment- en outsourcingbureau Sterksen
272  Zie ook: rapport van de zuidelijke rekenkamer: Informatieveiligheid provincie Limburg (2018)
273  Zie ook de opgaven ‘Digitalisering in dienstverlening’, ‘Data-gedreven werken en beleid ontwikkelen’ ‘Rol provincie hoeden van publieke 

waarden (ethisch digitaliseren)’ binnen dit rapport.
274  Afgeleide van Stichting Digitale overheid: Academie Digitale overheid
275  Computational thinking’ is iets anders dan denken als een computer of programmeren. Het is het logisch benaderen van problemen  

en die oplossen met technologie.
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Digitale vaardigheden:

• Informatie vaardigheden

• ICT-basisvaardigheden

• (social) Mediawijsheid

Intrapersoonlijke vaardigheden:

• Zelfregulering

• Ondernemen

• Metacognitie 

Interpersoonlijke vaardigheden

• Communiceren

• Samenwerken

• Sociale en culturele vaardigheden 

Een collectie van skills/ competenties 

waarvan de samenhang voor 

sommigen wellicht onduidelijk lijkt. 

We zouden deze samenhang ‘digitale 

intelligentie’ kunnen noemen. In 

oudere leermodellen wordt ook wel 

gesproken over ´T-skills´: vaardigheden 

om inhoudelijk kennis in de breedte te 

verbinden, delen en uit te dragen276’. 

Deze vaardigheden kunnen zowel los 

als in samenhang ontwikkeld worden, 

maar in de aanwending ervan altijd in 

combinatie met een gezonde mate van 

vakspecifieke kennis en vaardigheden. 

Digitale intelligentie is cruciaal om 

duurzame inzetbaarheid en vitaliteit 

van medewerkers te garanderen. 

De uitdaging is om na te gaan:

•  Welke leerbehoeftes er op dit 

gebied leven onder mensen?

•  Hoe deze vaardigheden opgedaan, 

getraind kunnen worden binnen de 

provinciale organisatie.

•  Welke randvoorwaarden (digitale 

werkomgeving?) nodig zijn om 

deze vaardigheden te kunnen 

ontwikkelen?

En vervolgens kunnen wij monitoren of 

deze vaardigheden:

•  Kunnen bijdragen aan de digitale 

dienstverlening van de overheid.

•  Kunnen bijdragen aan data-

gedreven werken en beleid 

ontwikkelen.

•  Kunnen bijdragen aan het vervullen 

van de rol van de provincie in het 

hoeden van publieke waarden 

(ethisch digitaliseren).

7.3.2 De oplossingsrichtingen 

Cluster Personeel & Organisatie 

werkt onder de vlag van strategisch 

Human Resource Management aan 

de ontwikkeling van de Limburg 

Academie. Een cruciale faciliteit die 

medewerkers in staat stelt om zichzelf 

duurzaam inzetbaar te houden is 

het inrichten van een interactieve 

leer en ontwikkel gemeenschap 

(‘Learning Community’). Een platform/

community met een virtuele en fysieke 

component, een plek/portaal waar 

alle medewerkers terecht kunnen voor 

antwoorden op hun leervragen en 

vaardigheden en kennis kunnen delen. 

In 2019 wordt de Limburg Academie 

opgericht met als uitgangspunt een 

aantal principes277. Kennis veroudert 

immers snel en mensen en organisaties 

die tijdig op veranderingen kunnen 

anticiperen hebben meer kansen. 

Wendbaarheid, ondernemerschap, 

communicatieve vaardigheden zijn in 

de huidige arbeidsmarkt al minstens 

zo belangrijk als vakinhoudelijk kennis. 

De ambtenaar van nu is niet meer de 

ambtenaar van gisteren, hierbij speelt 

ook digitale intelligentie een steeds 

grotere rol.  

Via de Limburg Academie krijgen 

medewerkers toegang tot 3 

categorieën opleidingsaanbod: 

1.  Trainingen/opleiding die 

verplicht zijn (geen keuzevrijheid 

medewerker) en vanuit 

concernbudget ‘Medewerkers 

Ontwikkeling’ betaald moeten 

worden (geen keuzemogelijkheid 

organisatie door cao bepalingen); 

2.  Trainingen/opleidingen die niet 

verplicht zijn (keuzevrijheid 

medewerker), maar als organisatie 

zo belangrijk vinden dat we ze 

in-company organiseren en vanuit 

concernbudget (deels)financieren 

(keuzevrijheid organisatie), bijdrage 

uit persoonlijk ontwikkel budget 

van medeweker kan dus aan de 

orde zijn;  

3.  Trainingen/opleidingen die in de 

markt beschikbaar zijn en die we via 

de Limburg Academie “ontsluiten” 

voor medewerker en die volledig uit 

Persoonlijk Ontwikkelings Budget 

betaald moeten worden. 

Met name Lijn 2 en 3 bieden de 

mogelijkheid om medewerkers te 

bekwamen in het veld van digitale 

intelligentie. Indien de organisatie de 

ontwikkeling van 21st century skills 

van zeer groot belang vinden dan kan 

worden geïnvesteerd via lijn 2. Het 

doel zou dan kunnen zijn om samen 

met externe experts leerlijnen te 

ontwikkelen die we intern tegen lage 

of geen eigen bijdrage aanbieden. 

Vanuit deze Agenda is in oktober een 

pilot gestart met de Academie Digitale 

Overheid (blended leeromgeving voor 

21st century skills). Meer info: https://

www.digitaleoverheid.org/academie/. 

Denkvaardigheden Digitale
vaardigheden

Interpersoonlijke
vaardigheden

Intrapersoonlijke
vaardigheden

276  BRON: David Guest in The Independent, September 17, 1991
277  •  Vrijheid, geen vrijblijvendheid: medewerkers worden gefaciliteerd vanuit keuzevrijheid, persoonlijke en professionele ontwikkeling  

is onderdeel van je arbeidsrelatie bij de Provincie Limburg
  •  Werkenderwijs leren en lerende wijs werken: We werken en leren samen in de dagelijkse praktijk (70%), coachen en geven elkaar  

feedback (20%) en spijkeren kennis en vaardigheden bij tijdens cursussen en trainingen (10%).
  •  Talentmanagement: We geloven als Provincie Limburg in focus op en aanboren van aanwezige talenten, het in kaart brengen van  

(verborgen) talenten van medewerkers is daarbij van cruciaal belang. 
  •  Een lerende TVL organisatie: We willen terug naar de bedoeling, een organisatie gestoeld op de kernwaarden van TVL waarin  

ruimte is om van gemaakte fouten te kunnen leren.
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Op basis van deze pilot kunnen we 

overgaan tot het opnemen van dit 

lesmateriaal in onze Limburg Academie. 

Ook werken we aan andere trajecten 

zoals ‘Fast Forward Leadership’ (focus 

op de arbeidsmarkt en de ambtenaar 

van morgen) dat onze medewerkers 

voorbereidt op de veranderingen die 

op het gebied van digitalisering op ons 

afkomen. Een goede inspiratiebron 

waar vanuit content aangeboord kan 

worden is het traineeprogramma ‘train 

4 smart services’278 dat middels een 

Interreg subsidie wordt vormgegeven 

op de Smart Services Campus. 

Met betrekking tot lijn 3 zal de Limburg 

Academie zich inspannen om een 

ruim leeraanbod vanuit de markt te 

ontsluiten via het aan te besteden 

Leer Management Systeem voor 

medewerkers. De ambitie is om op dit 

vlak in  de toekomst samenwerking 

te zoeken met onze partners in het 

(semi)publieke domein. Met name op 

gemeente-ambtenaren komen veel 

samenhangende maatschappelijke, 

technologische en juridische 

ontwikkelingen279 (omgevingswet, AVG, 

wet digitale overheid etc.) af. 

7.3.3 Rijksprogramma`s   

Programma Rijk aan Informatie280

Het programma Rijk aan Informatie 

(RAI) helpt bij het toekomstbestendig 

maken van de informatiehuishouding 

van het Rijk. Dit is belangrijk omdat 

de digitalisering ertoe leidt dat de 

hoeveelheid beschikbare informatie 

en bronnen enorm toenemen. 

Tegelijkertijd komt vanuit de 

samenleving een steeds grotere roep 

om openbaarheid van informatie 

(Kamervragen en Wob-verzoeken).

7.4   Overheid als hoeder van 

publieke waarden

Digitalisering heeft effecten op 

publieke waarden. Het biedt veel 

kansen om de kwaliteit van leven 

van burgers te verbeteren. Zo is 

het dagelijks leven gemakkelijker 

en comfortabeler geworden. 

Nooit eerder was communiceren, 

informatievergaring en dienstenafname 

zo gemakkelijk. Rapporten wijzen 

echter ook op schaduwkanten van 

digitalisering. Zo gaf het Rathenau 

Instituut in haar rapport ‘Opwaarderen. 

Borgen van publieke waarden in 

de digitale samenleving’ (2017) 

voorbeelden van negatieve effecten 

op privacy, veiligheid, controle over 

technologie, machtsverhoudingen, 

rechtvaardigheid, autonomie en 

menselijke waardigheid. 

Het borgen van publieke waarden is 

een belangrijke overheidstaak. Als 

hoeder van de Grondwet speelt het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties hierin een sleutelrol. 

Met behulp van wetgeving en beleid 

tracht het om (samen met anderen) 

waarden, variërend van transparantie 

tot privacy, te borgen.

De verregaande digitalisering vraagt om 

discussie over verantwoordelijkheden 

van overheid, bedrijven en 

toezichthouders. In hoeverre zijn 

bestaande kaders nog up to date? Nu is 

het maatschappelijk debat nog vooral 

gericht op privacy en veiligheid. Er is 

veel minder aandacht voor publieke 

waarden als gelijke behandeling, 

menselijke waardigheid en ongelijke 

machtsverhoudingen. Die staan door 

digitalisering evengoed onder druk. 

Daarnaast leven we in een samenleving 

waarin sinds enkele jaren desinformatie 

en nepnieuws wordt ingezet om, 

zowel op globaal als op landelijk 

niveau, politieke doelen te bereiken en 

democratische processen te beïnvloeden. 

Er is ook in Nederland sprake van 

mogelijk misleidende beïnvloeding van 

burgers op bijvoorbeeld het internet en 

sociale media.

7.4.1 Oplossingsrichting

Het beschermen van privacy, veiligheid, 

autonomie of rechtvaardigheid is bij 

uitstek een kwestie van multi-level 

governance. Er zijn verschillende 

overheden bij betrokken, van lokaal 

tot internationaal niveau. Plus 

particuliere partijen zoals bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, 

wetenschappers en burgers.

Naar analogie van het onderzoek 

van het Rathenau instituut bij de 

G5-gemeenten naar de wijze waarop 

deze gemeenten publieke waarden 

beschermen in de slimme stad, kan 

voor de Provincie Limburg gedacht 

worden aan de volgende instrumenten 

voor het beschermen van publieke 

waarden:

•  door democratisch debat en 

politieke besluitvorming;

•  met beleidsinstrumenten 

(regelgeving, financieel, 

communicatie en participatie);

•  met technologische en 

organisatorische instrumenten 

(privacy, security en ethics 

by design, functionaris voor 

Gegevensbescherming, 

privacyfunctionaris, security officer, 

data scientists).

Op 30-10-2018 heeft de Provincie 

Limburg (GS) een nieuw privacybeleid 

vastgesteld. Hierin is o.a. opgenomen 

dat de Provincie Limburg niet doet aan 

geautomatiseerde besluitvorming of 

profilering die herleidbaar is tot het 

individu. 

Gedacht kan worden aan het 

organiseren van een werkconferentie 

met Limburgse gemeenten en het Rijk 

over het thema publieke waarden, 

maar ook privacy en cybersecurity, om 

op die manier het bewustzijn over en 

de aandacht voor dit onderwerp te 

verhogen. 

278  Zie ook: http://train4smartservices.eu/het-traineeship
279  Zie: https://www.vngrealisatie.nl/roadmap 
280  Zie ook: https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/rijk-aan-informatie/



90

STRATEGISCHE VERKENNING            Digitale samenleving Limburg     februari 2019

Ook kan worden aangesloten bij de 

initiatieven van het Rijk (NL Digibeter), 

niet alleen door deze te volgen, maar 

ook door bijvoorbeeld het aandragen 

van Limburgse casuïstiek

7.4.2  Initiatieven Rijksoverheid en 

Europese Unie

NL Digibeter is een gezamenlijke 

agenda van alle overheden met 

belangrijke publieke en private 

partners. De agenda zet uiteen hoe het 

contact van de overheid met burgers en 

ondernemers slimmer, toegankelijker 

en persoonlijker kan. Onder het motto 

“Kansen en uitdagingen in de digitale 

samenleving”, worden in NL Digibeter 

5 thema’s benoemd waaronder het 

thema “Beschermen van grondrechten 

en publieke waarden”. De geplande 

acties in het kader van dit thema zijn 

onder te verdelen in:

A. Debat, onderzoek en methoden

B. Data en algoritmen

C. Toekomstbestendige wetgeving

7.4.3  Digitale Strategie Nordrhein-

Westfalen

Begin juli 2018 heeft de Duitse 

deelstaat Nordrhein-Westfalen de 

Strategie für das digitale Nordrhein-

Westfalen gepubliceerd. In deze 

strategie wordt naast een technisch-

wetenschappelijke, economische en 

sociaal-culturele ook een ethisch-

wettelijke dimensie gepresenteerd.

7.5  Een betere dienstverlening

Sinds jaar en dag levert de overheid 

diensten aan burgers en ondernemers. 

Niet alleen het afgeven van een 

paspoort of een vergunning hoort 

tot deze producten, maar ook op het 

gebied van zorg en welzijn zijn burgers 

afhankelijk van de lokale overheid. Door 

het toenemende aanbod van diensten is 

een effectieve dienstverlening van groot 

belang om iedereen naar tevredenheid 

te helpen, zonder ongemakken. 

In de digitale samenleving krijgt 

dienstverlening een heel nieuw 

perspectief. Door de razendsnelle 

ontwikkeling van commerciële 

dienstverleners, zijn inwoners 

en ondernemers gewend aan 

een snelle, gepersonaliseerde en 

gebruiksvriendelijke dienstverlening. 

Met een paar klikken is bijvoorbeeld het 

pakketje wat van vandaag is besteld, 

morgen al in huis. Dat het verlenen van 

een vergunning of het aanvragen van 

een paspoort dan nog enkele dagen of 

weken op zich laat wachten, past steeds 

minder bij de actuele leefwereld. 

Door deze ontwikkelingen zet de 

overheid in alle lagen steeds meer in op 

een betere dienstverlening. De urgentie 

hiervan wordt onderstreept door 

meer dan 30 wetten, wetsvoorstellen 

en projecten op nationaal niveau. 

Voorbeeld hiervan is de wet die de 

digitalisering van de Algemene Wet 

Bestuursrecht verplicht. Dit houdt in 

dat alle overheden de mogelijkheid 

moeten bieden om formele berichten 

(klachten, bezwaarschriften etc.) op een 

digitale manier te ontvangen. 

In alle stappen naar een betere 

dienstverlening zijn vier belangrijke 

aspecten te herkennen. Deze aspecten 

spelen een integrale rol in het geheel 

van een betere dienstverlening, maar 

worden niet zelden los van elkaar 

behandeld. 

7.5.1 Slimme dienstverlening

Door nieuwe technologieën op de 

markt is het momenteel al mogelijk 

om oude, papieren processen te 

versnellen. Een voorbeeld hiervan is 

de inzet van kunstmatige intelligentie. 

Pensioenuitvoerder APG ontwikkelt 

algoritmes om beter met hun klanten 

te communiceren. Dit doen ze in 

samenwerking met kleinere partijen 

in een open setting. Hierdoor zijn 

ze in staat snel te beoordelen of een 

toepassing het gewenste effect heeft. 

Bij de Provincie Limburg is het proces 

van subsidieverlening inmiddels 

al aangepast aan 21e-eeuwse 

standaarden. 

7.5.2 Toegankelijke dienstverlening

Om de dienstverlening van de overheid 

optimaal te laten functioneren, 

moet deze toegankelijk zijn voor alle 

inwoners, ondernemers en andere 

overheden. In de diversiteit van 

deze gebruikers biedt digitalisering 

steeds meer mogelijkheden om 

de dienstverlening te ontsluiten 

aan de juiste personen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan de 

inzet van spraakherkenning bij een 

laaggeletterde doelgroep. Hiervoor 

worden bij de RWTH in Aachen 

onderzoeken gedaan hoe dit toegepast 

kan worden in dienstverlening. Op 

Europees niveau zijn verplichtingen 

gesteld aan de toegankelijkheid van de 

dienstverlening bij de overheid, die in 

Nederland gekoppeld worden aan de 

wet Digitale Overheid. 

7.5.3 Persoonlijke dienstverlening

Veel dienstverlening wordt momenteel 

gestandaardiseerd aangeboden 

aan gebruikers. Deze heeft de 

mogelijkheid om zelf te kiezen welke 

opties van toepassing zijn op zijn of 

haar situatie. Door digitalisering in de 

dienstverlening bij de overheid hebben 

we in Nederland al grote stappen 

gezet. Zo zijn initiatieven als DigiD en 

E-herkenning uitermate geschikt voor 

het personaliseren van dienstverlening. 

Het meest bekende voorbeeld is de 

vooraf ingevulde belastingaangifte 

op basis van bekende gegevens. 

Hoewel de technologie bestaat, kan 

toch geconstateerd worden dat op 

regionaal en lokaal niveau nog weinig 

gebruik gemaakt wordt van deze 

mogelijkheden. 

7.5.4 Veilige dienstverlening

Het belang van en de aandacht 

voor cybersecurity is binnen de 

Provincie Limburg de afgelopen 

jaren sterk toegenomen. Het 

informatiebeveiligingsbeleid uit 2014 

is in december 2018 geactualiseerd 

en door GS vastgesteld. De Zuidelijke 

Rekenkamer heeft in 2017 een 

onderzoek uitgevoerd naar de 
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informatiebeveiliging binnen de 

Provincie Limburg en haar bevindingen 

in 2018 gepubliceerd. De afgelopen 

jaren is ook de belangstelling vanuit 

de Staten voor dit thema zichtbaar 

toegenomen, mede ook n.a.v. 

wereldwijde aanvallen met malware in 

2017. De Provincie Limburg maakt werk 

van informatiebeveiliging door het 

nemen van een groot aantal technische 

en organisatorische maatregelen. Eén 

van de organisatorische maatregelen 

betreft het in opdracht van de 

Provincie Limburg zelf periodiek laten 

toetsen van de robuustheid van 

de provinciale informatiesystemen 

door een deskundig bureau een zg. 

penetratietest uit te laten voeren. 

Vanuit het besef dat de gebruiker 

vaak de zwakste schakel is in de keten 

van informatiebeveiliging, investeert 

de Provincie Limburg bewust in 

een programma ter vergroting van 

het bewustzijn van informatieveilig 

handelen van de medewerkers. Nadat 

in 2016 een eerste programma is 

uitgevoerd, is in 2018 een tweede 

programma gestart.

Met de inwerkingtreding van 

de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) op 25-5-

2018 heeft de Provincie Limburg een 

Functionaris Gegevensbescherming 

aangesteld, die binnen de organisatie 

toezicht houdt op de toepassing en 

naleving van de AVG. De AVG heeft 

gevolgen voor o.a. websites, digitale 

nieuwsbrieven, aanvraagformulieren, 

web-formulieren en de relatie met 

derden. De implementatie van de 

AVG is vooral mensenwerk, hetgeen 

betekent dat ook hier geïnvesteerd 

wordt in bewustwording en 

communicatie.

7.5.5 Oplossing

Uit de verkenning naar de digitalisering 

op het gebied van dienstverlening 

zijn enkele aandachtpunten naar 

voren gekomen. Zo blijkt dat op 

technologisch vlak toepassingen op 

basis van kunstmatige intelligentie, 

machine learning en blockchain de 

grootste impact kunnen hebben. 

Deze technologieën richten zich met 

name op slimme en persoonlijke 

dienstverlening. Hoewel nog niet alle 

technologieën volle wasdom hebben 

bereikt, bieden ze perspectief voor 

een betere dienstverlening op alle 

bovengenoemde aspecten. 

Om te onderzoeken welke 

toepassingen geschikt zijn voor de 

overheidsdienstverlening is gebleken 

dat andere organisaties succes boeken 

door op kleine schaal met lokale 

marktpartijen samen te werken. 

Hierdoor kan geëxperimenteerd 

worden met verschillende 

technologieën en snel beoordeeld 

worden of een toepassing effectief is. 

Hiervoor zijn twee succesfactoren te 

herkennen. 

De eerste is een andere houding ten 

aanzien van deze ontwikkeling. Na de 

mislukking van een in 2009 gestart 

omvangrijk digitaliseringsproject 

binnen de Provincie Limburg is het 

beleid geweest dat we bewust geen 

koploper willen zijn bij het inzetten 

van nieuwe technologieën: de 

keuze voor standaard software en 

“proven technology” is sindsdien het 

adagium geweest en is als zodanig 

ook vastgelegd in het Strategisch 

Informatiebeleid Limburg dat in 2013 

is opgesteld. We staan echter aan de 

vooravond van een “mindshift” op 

dit gebied. Willen we als organisatie 

de vruchten plukken van innovatie, 

dan zullen we dit oude adagium 

moeten loslaten en een klimaat van 

durven, doen en bijgevolg ook van 

het accepteren van mislukkingen 

moeten creëren. Uiteraard is dit 

geen vrijbrief voor het uitvoeren van 

ondoordachte experimenten, maar 

dit is wel randvoorwaardelijk voor een 

organisatie die innovatief wil zijn.

De tweede succesfactor die herkend 

is, is het minderen van eisen die 

gesteld worden aan marktpartijen 

voor samenwerking met de overheid. 

De complexiteit van dergelijke 

programma’s van eisen belemmert een 

vruchtbare en wendbare samenwerking 

met kleinere marktpartijen, zoals deze 

bijvoorbeeld te vinden zijn op de 

Brightlands Smart Services Campus.

Tot slot blijkt dat bij de implementatie 

van nieuwe dienstverlening vaak 

de focus op maar één van de 

bovengenoemde aspecten ligt. De 

informatiehuishouding van overheden 

zal alleen efficiënt, effectief en 

duurzaam zijn, als al deze wetten, 

wetsvoorstellen en projecten integraal 

en multidisciplinair worden bekeken 

en toegepast. Door de coördinatie van 

nieuwe dienstverlening centraal te 

beleggen, kan de organisatie borgen 

dat alle aspecten van een goede 

dienstverlening in de juiste verhouding 

meegenomen worden in besluiten. 

7.6   De overheidsorganisatie als 

data-fabriek

7.6.1 Digitalisering en Data

Digitalisering maakt modern 

data-gebruik mogelijk, maar kan 

ook zorgen voor geheel nieuwe 

dienstverleningsconcepten. 

Een voorbeeld hiervan is www.

jouwomgeving.nl in het sociaal 

domein, waarin inwoners in staat 

worden gesteld om nauw samen 

te werken met zorgprofessionals. 

Binnen het bedrijfsleven wordt reeds 

volop geëxperimenteerd met data-

gedreven beleid (technologiebedrijven 

beschouwen data als een belangrijke 

‘asset’). Binnen de overheid geldt de 

Omgevingswet als voorbeeld waarbij 

overheid, burgers en betrokken 

organisaties samenwerken aan de 

ontwikkeling van omgevingsplannen. 

De Omgevingswet als 

dienstverlenings-trigger en 

datamanagement

•  De Omgevingswet stelt 'de klant 

centraal': belanghebbenden, 

waaronder initiatiefnemers 
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(burgers, bedrijven, instanties), 

treffen één overheid die snel en 

consistent (digitaal) antwoord geeft 

op vragen die worden gesteld. 

Belanghebbenden worden bij 

planvorming betrokken via 

  cocreatie en participatie of kunnen 

hierbij zelf regie voeren. 

•  Bij de uitvoering van vergunningen, 

toezicht en handhaving kunnen 

inwoners en ondernemers meer 

zaken zelf regelen en afhandelen. 

Minder vergunningen vraagt om 

sterke dienstverlening; voor elke 

belanghebbende, waaronder 

initiatiefnemer, moet aan de 

voorkant glashelder zijn wat wel en 

niet mag. Ook worden toezicht & 

handhaving en monitoring steeds 

belangrijker.

•   Het verbeteren en professionaliseren 

van gegevensmanagement is een 

belangrijke randvoorwaarde voor 

het invoeren van de Omgevingswet.

Data bieden mogelijkheden voor de 

overheid om diensten te verbeteren en 

meer maatwerk te leveren. Daarnaast 

kan beter beleid worden gemaakt via 

data-analyse en de verantwoording 

over het gevoerde beleid kan op veel 

transparantere wijze gebeuren in 

minder tijd. Het is niet voor niets dat er 

steeds meer samenwerkingsverbanden 

tussen gemeenten en het CBS worden 

gevormd in zogenaamde ‘urban data 

centers’. Provincie Limburg is reeds 

gestart om een Brightlands Data Center 

op te zetten om bovengenoemde 

voordelen te bereiken. En binnen de 

Brightlands Smart Services campus is 

het instituut BISS (business intelligence 

& smart services) opgericht dat via 

onderzoek en onderwijs bijdraagt aan 

de wisselwerking met het bedrijfsleven 

op de campus en zoomt daarbij 

specifiek in op data ecosystemen, 

data-analyse en dataficering. Zie voor 

aanbevelingen op dit vlak ook de 

verkenning regionale economie. 

7.6.2 Wat komt er op ons af?

Data-gedreven werken lijkt een 

veelbelovende toekomst te hebben. 

Waar we nu binnen de overheid nog 

werven op beleidsmedewerkers 

worden dat in de toekomst in 

toenemende mate data-analisten. 

Ook ontwikkeling van ‘Virtual’ 

en ‘Augmented Reality’ lijken 

voordelen te bieden als het gaat om 

driedimensionaal werken, met name 

als het gaat om geo-informatie. Toch 

zijn daar op dit moment nog weinig 

sprekende voorbeelden te noemen.

Jochem de Groot (Microsoft-

Nederland)over belang van digitale 

‘beleidsinnova-tie’

"Innovatie snelt altijd vooruit op 

wetgeving. Dat was al zo toen de auto 

in opmars raakte en er alleen nog maar 

regulering rond treinverkeer was. Meer 

recent zien we hoe platforms als Spotify 

en Uber juridische antwoorden eisen. 

Dat de markt een voorsprong heeft is op 

zich niet erg is want die innovatiekracht 

hebben we nodig. Maar er moet een 

goede balans zijn tussen innovatie en 

regulering. Zelfs de industrie vraagt 

daar om. Als voorbeeld geef ik de 

software voor gezichtsherkenning; een 

ontwikkeling die een extreme vlucht 

neemt en een enorme impact heeft op 

onze grondrechten. Laat het niet aan 

de industrie over om te bepalen wat 

wel en wat niet mag. Nee, het is aan 

de overheid om de kaders te bepalen. 

Wel willen wij van onze kant aangeven 

wat wij verantwoord gedrag vinden. Ik 

gebruik expres de term 'verantwoord' en 

niet het veelgehoorde 'ethisch', want dat 

laatste impliceert een waardeoordeel, 

een mening over goed en slecht. Dat 

waardeoordeel is niet aan ons, een 

niet-democratisch gekozen bedrijf, maar 

aan de samenleving en haar gekozen 

regeringen."

7.6.3 Belang van innovaties 

VNG-Realisatie (www.vngrealisatie.nl) 

biedt mogelijkheden tot workshops 

om over datamanagement meer 

kennis op te doen. Ook worden ‘Data 

Awareness Dagen’ aangeboden. In 

Limburg is met de oprichting van de 

Smart Services Campus in Heerlen ook 

een centrum ontstaan van waaruit 

geëxperimenteerd kan worden via 

hackatons of samenwerking met 

kennisinstituten en ondernemende 

startups. Vertrouwen in nieuwe 

technologie is namelijk cruciaal om 

ontwikkelingen de ruimte te geven, 

ook al zal bij nieuwe experimenten 

tegenslag te verwerken zijn. De rol van 

de overheid kan er uit bestaan om juist 

dan een omgeving van vertrouwen te 

creëren waar theorie in praktijk wordt 

omgezet. 

Deze campus staat ook ook in 

verbinding met de RWTH-campus 

Aachen. Voor de nabije toekomst 

liggen daar mogelijkheden om via 

technologie oplossingen te vinden voor 

de weerbarstige grensoverschrijdende 

bureaucratische uitdagingen die we in 

onze regio ervaren. 

Voorbeelden van reeds ingezette 

initiatieven zijn er ook te noemen zoals:

•  Appchallenge (open 

Stateninformatie); in samenwerking 

met de vier Randstadprovincies 

heeft Limburg informatie van haar 

Provinciale Staten beschikbaar 

gesteld als open data. https://

www.limburg.nl/actueel/nieuws/

nieuwsberichten/2018/oktober/open/

•  Train4smartservices (www.

train4smartservices.eu ); 

dit grensoverschrijdende 

traineeprogramma (interreg) richt 

zich sinds 2018 op duurzame 

inzetbaarheid van professionals 

met digitale vaardigheden voor 

slimme dienstverlening in diverse 

bedrijfssectoren. 

7.6.4 Oplossingsrichtingen/ideeën

Hoe kunnen we dereguleren en via 

digitalisering betere dienstverlening 

bewerkstelligen? Het opzetten 

van een datateam kan een basis 
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vormen voor een actief databeleid 

dat tevens contacten onderhoudt 

met de medeoverheden en 

partnerorganisaties om binnen en 

buiten de overheidskolom beter te 

kunnen opereren. 

Het rijk experimenteert met ‘living labs’ 

op verschillende vlakken. Met de reeds 

bestaande Limburgse infrastructuur 

kunnen we inzetten op een living 

lab op het gebied van Dataficering 

om overheidsdienstverlening te 

optimaliseren. De rol van de Provincie 

zit in het opschalen van projecten als 

deze de taak van gemeenten overstijgt. 

Proefprojecten kunnen nationaal 

onder de aandacht worden gebracht 

en in een goede samenwerking 

met het rijk kunnen we inzetten op 

experimenteerruimte. 

Opzetten van een Datamanagement-

strategie

Binnen het reeds gestarte Brightlands 

Data Centre (BDC) zou ook de 

samenwerking met de gemeenten 

aandacht kunnen krijgen (BDC-

Urban Data Centre samenbrengen, 

dus gericht op het delen van open 

data). Uitbouwen op centrale 

maatschappelijke opgaven van de 

provincie (bijv. mobiliteit), met relaties 

naar Digitale Stelsel Omgevingswet, 

maar ook met inzet op een veilig 

datagebruik. Bijvoorbeeld hier inzetten 

op een data-lab waar experimenten 

kunnen plaatsvinden.

Binnen de provincie (gemeenten, 

waterschap, RUD’s en Veiligheidsregio’s 

+ provincie) wordt reeds samen 

opgetrokken op het gebied van 

gegevensmanagement in zogenaamde 

gegevenshuizen en Informatiehuizen. 

Een eerste concept visie is reeds 

opgesteld waarin innovatie een van de 

pijlers is waarop wordt samengewerkt. 

Daarin wordt uitgegaan van 

toekomstige aansturing in expertise 

centra. Ook bestuurlijk wordt reeds 

verkend in Noord-, Midden- en 

Zuid Limburg of er draagvlak is om 

te komen tot een Limburg-breed 

Gegevensmanagement.

Andere voorbeelden die raken aan 

digitalisering en dataficering:

1.   Common Ground gaat uit van de 

gedachte van een gezamenlijk 

gegevenslandschap en stelt 

overheidsorganisaties in staat 

sneller te innoveren en kosten te 

besparen. Een belangrijk aspect 

van Common Ground is een 

veranderstrategie waarin elke 

gemeente (en ook leveranciers, 

die hun software op dit nieuwe 

ontwerp moeten aanpassen) de 

ruimte krijgt om op dit nieuwe 

ontwerp over te stappen: https://

commonground.pleio.nl en 

https://vng.nl/vereniging/samen-

organiseren/common-ground

2.  Gegevenshuis Zuid-Limburg: www.

gegevenshuis.nl 

3.  Informatiehuis Noord-Limburg: 

www.succesvolverbinden.nl

4.  Limburgse pilot-starters: https://

depilotstarter.vng.nl/

 projecten?thema=All&status=

  All&regio=44&type=All&sort_  

by=created 

7.6.5  EU en Rijksprogramma’s; 

welke programma’s 

sluiten aan bij de 

oplossingsrichtingen?

Naast de technologische ontwikkeling 

is er ook een andere zijde aan de 

toepassing van data. Deze roepen 

maatschappelijk-ethische vragen op die 

vragen om transparantie. Onderstaand 

citaat zoomt daar vanuit een Europees 

perspectief nader op in:

Marietje Schaake 

(Europarlementariër, D66)

“Europa gelooft volgens Schaake in 

een vrije, open samenleving, een open 

economie en het open internet maar 

een land als China niet. Schaake: ‘De 

Chinese regering wil een sterke greep 

houden op de eigen samenleving en 

soevereiniteit. Het is echt een ander 

model dan wij hebben: veel meer 

topdown en met weinig respect voor 

mensenrechten of de rechtsstatelijkheid. 

Maar China is slechts een voorbeeld, we 

ondervinden ook concurrentie vanuit 

bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar 

president Trump het heeft over America 

First, protectionisme in plaats van een 

vrije handel. Europa is een economische 

grootmacht, laten we die macht dan ook 

gebruiken om regels op te stellen vanuit 

onze eigen waarden.”

De Europese Unie maakt zich via 

het Meerjarig Financieel Kader (MFK 

2021-2027) op voor de nieuwe 

begrotingsperiode. Voor de Digitale 

Agenda tekenen zich de volgende 

bedragen af:

• € 2,7 mld voor super-computing

• € 2,5 mld voor Artificial Intelligence

• € 2,0 mld voor cybersecurity

• € 0,7 mld voor digital skills

•  € 1,3 mld voor digitale EU 

programma

Meer info over het Europees 

programma ‘Digitaal Europa‘: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

18-4043_nl.htm
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Dit hoofdstuk presenteert een integrale 

analyse over de sectoren heen. Wij 

hebben onderzocht welke rode lijnen er 

uit de zes verkenningen zijn gekomen. 

Want hoewel deze analyses allemaal 

betrekking hebben op verschillende 

domeinen, zijn er ook duidelijke 

overeenkomsten. Aspecten die 

specifiek zijn voor bepaalde domeinen 

laten wij voor wat ze zijn. Alleen de 

gemeenschappelijke elementen zijn 

het onderwerp van onderzoek. 

8.1   Huidige stand van zaken met 

betrekking tot digitalisering 

in Limburg

Uit de analyse komt naar voren dat 

Limburg beperkt afwijkt van de rest 

van Nederland met betrekking tot 

digitalisering. Er zijn uiteraard wel 

specifieke elementen, maar over de hele 

linie zijn dit relatief beperkte effecten. 

Dit wordt voor een flink deel veroorzaakt 

doordat digitalisering beperkt 

gebonden is aan locaties. Juist een van 

de grote voordelen van digitalisering 

is dat allerlei digitale diensten overal 

kunnen worden afgenomen. Ik 

kan email gebruiken in Maastricht, 

Amsterdam, Peking en zelfs in het 

vliegtuig tussen deze locaties. Hetzelfde 

geldt voor veel andere diensten en de 

beschikbaarheid van hardware. 

Specifieke patronen met betrekking tot 

Limburg komen hieronder aanbod. 

•  De digitale infrastructuur in 

Limburg kent relatief weinig 

adressen waar geen snel internet 

beschikbaar is. Aan de andere kant 

is de uitrol van glasvezel in Limburg 

relatief beperkt. Als wij kijken naar 

de eerste stappen op weg naar de 

uitrol 5G, dan zien wij in Limburg 

relatief weinig activiteit. Kijken wij 

naar datacenters, dan is duidelijk 

dat Limburg een middenpositie 

inneemt, maar geen unieke assets 

heeft.

•  Als wij kijken naar de samenstelling 

van de economie, dan valt 

excellentie op het gebied van 

chemie en agrofood en een 

innovatieve robotica en logistieke 

sector op. De ICT-sector in Limburg 

is relatief klein en Limburg loopt 

hiermee achter vergeleken met de 

rest van Nederland. Dit is ook te 

zien in de onderstaande afbeelding. 

In deze afbeelding wordt de 

relatieve omvang van sectoren 

(o.b.v. SBI-code) gekoppeld aan 

de mate waarin deze sector aan 

ICT verbonden zijn281. Wat opvalt 

is dat met name de industrie, zorg 

en landbouw sterke sectoren zijn. 

Deze sectoren hebben ook nog een 

relatief lage ICT-verbondenheid. In 

het hoofdstuk regionale economie 

is besproken op welke sectoren 

digitalisering veel impact gaat 

hebben. Als we deze gegevens 

combineren zien we dat er met 

name kansen liggen op het gebied 

van zorg, industrie, landbouw 

en vervoer/logistiek omdat deze 

sectoren relatief sterk zijn in Limburg 

en digitalisering een grote impact 

zal hebben op deze sectoren in de 

toekomst.

8  Cross-sectorale analyse

Horeca

Laag

Hoog

- 2 % punt

ICT - verbondenheid

Compositie economie 
Limburg t.o.v. Nederland (in 
%.)

Landbouw

Delfsto�en

Industrie 
(+8,10%)

Energievoorziening

Bouw

Handel

Vervoer en opslag

Financiële dienstverlening 
(-3,27%)

Onroerend 
goed

Cultuur, sport en 
recreatie

Zorg

Onderwijs

Overheid

Overige zakelijke 
diensten

Specialistische 
zakelijke diensten

0 – 5 %

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 20 %

Bijdrage aan 
economie Limburg

ICT-diensten

+ 2 % punt

281  Verbondenheid met ICT gaat over de mate waarin de sector op dit moment ICT gebruikt en verwerkt in bedrijfsprocessen. Het wordt  
in dit onderzoek bepaald door acht indicatoren samen te nemen. Hierbij gaat het om macro-economische indicatoren (gebruik ICT- 
producten en diensten, investeringen in computers en randapparatuur) en indicatoren met betrekking tot bedrijfsprocessen (ICT- 
personeel, actief met Big Data en e-commerce).

Figuur 1:  Relatie tussen omvang van een sector (gebaseerd op SBI-codes) en verbondenheid met ICT voor Limburg (bron CBS Statline en 

TNO (2017). Quickscan sectoren en ICT-technologieën)
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•  Voor wat betreft de arbeidsmarkt, 

valt op dat Limburg veel relatief 

laagopgeleiden kent. Dit heeft geen 

positief effect op digitalisering in 

organisaties. Het feit dat jong talent 

relatief vaak wegtrekt, versterkt 

deze zwakte. Aan de andere kant 

kent Limburg ook relatief veel 

internationale studenten. Het tekort 

aan talent wordt overigens in heel 

Nederland gevoeld. 

•  De bevolking van Limburg kampt 

met een relatief hoog aantal 

langdurig werklozen, relatief hoge 

armoedepercentages in een aantal 

Limburgse steden en relatief veel 

ouderen. Deze elementen samen 

hebben alle drie een negatief effect 

op de digitale vaardigheden van 

inwoners. Het kan ertoe leiden dat 

het gebruik van ICT minder snel van 

de grond komt. 

8.2   Technologische 

ontwikkelingen

In de voorgaande hoofdstukken 

zijn veel technologieën besproken 

en hoe deze impact hebben op de 

desbetreffende thema’s. We zien twee 

typen ICT-producten en -diensten:

•  Generieke ICT-producten en 

-diensten: hebben impact op grote 

delen van de samenleving en 

economie impact 

•  Specifieke ICT-producten en 

-diensten: hebben impact 

op specifieke delen van de 

samenleving en economie (niches)

Met specifieke ICT-producten en 

-diensten is men over het algemeen 

bekend: het gaat dan om zaken als 

3D-printen, blockchain en robotisering. 

Bij de generieke ICT-producten en 

-diensten onderscheiden we groepen 

aan ICT-producten en -diensten die 

samen zorgen voor een aantal bredere 

trends in de ICT-sector. Deze producten 

en diensten zijn minder bekend, maar 

hebben een grote impact hebben op 

de ontwikkeling van de specifieke ICT-

producten en -diensten. In de volgende 

paragrafen gaan we nader in op deze 

categorieën. Ook kijken we naar de lange 

termijn ontwikkelingen (tot circa 2028).

8.2.1  Generieke ICT-producten 

  en -diensten

Als we kijken naar de komende vijf jaar, 

identificeren wij een aantal belangrijke 

trends die zoals gezegd een grote 

impact hebben op de specifieke ICT-

producten en -diensten:

•  Goedkoper, sneller en compacter 

worden van computertechnologie

•  Ontwikkeling van nieuwe ICT-

systemen wordt eenvoudiger

•  Machine learning maakt onze 

systemen slimmer

•  Betere (mobiele) connectiviteit 

maakt remote control en sensing 

haalbaar

Goedkoper, sneller en compacter 

worden van ICT

De ontwikkelingen in het fundamentele 

onderzoek naar ICT, waar wij in het 

volgende hoofdstuk in detail op 

ingaan, leiden er in eerste instantie 

toe dat computertechnologie 

goedkoper, sneller en compacter 

wordt. Computertechnologie kunnen 

we daarbij verdelen in drie functies: 

opslag, verwerking en versturen. Deze 

drie ontwikkelingen (goedkoper, sneller 

en compacter) ten aanzien van de drie 

functies kunnen worden gevisualiseerd 

worden in een drie-bij-drie matrix – zie 

de volgende figuur:
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Figuur 2. Exponentiele ontwikkeling van digitalisering. Bron: Dialogic (2014). De impact van ICT op de Nederlandse economie
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Uit de logaritmische y-assen in 

bovenstaande afbeelding blijkt 

dat vervoer, opslag en verwerking 

van data exponentieel goedkoper, 

sneller en compacter wordt282. Dit 

betekent concreet dat onderliggende 

technologie van digitalisering elk jaar 

grofweg 40% goedkoper wordt, maar 

ook dat het 20% tot 40% sneller en 

meer compact wordt. ICT-producten 

en –diensten die hieraan ten grondslag 

liggen zijn bijvoorbeeld nieuwe 

generaties chipsets van Intel of AMD, 

of de ontwikkeling van HDD naar SSD 

hard disks.

Ontwikkeling van nieuwe ICT-

systemen wordt eenvoudiger

Een tweede belangrijke trend is dat het 

steeds eenvoudiger wordt om nieuwe 

ICT-systemen te ontwikkelen. Dit komt 

grofweg door drie ontwikkelingen die 

deels in elkaars verlengde liggen en 

elkaar daarmee versterken:

• Cloudoplossingen

• Virtualisatie

• Modularisatie

De cloud staat voor een netwerk dat 

met alle daarop aangesloten computers 

een soort ‘wolk’ van computers vormt, 

waarbij de eindgebruiker niet weet 

op hoeveel of welke computer(s) de 

software draait of waar die computers 

precies staan. Door gebruik te maken 

van cloudoplossingen is het mogelijk 

om zonder grote investeringen in 

computerinfrastructuur aan de slag te 

gaan met een nieuwe product of dienst. 

Virtualisatie is software die het mogelijk 

maakt om op één machine meerdere 

computers te laten draaien. Door 

deze techniek kan men de hardware 

van een machine optimaal benutten: 

door de ‘downtime’ te minimaliseren 

kan de capaciteit zo efficiënt mogelijk 

benut worden. Modularisatie van 

software is de derde ontwikkeling die 

het eenvoudiger maakt om nieuwe 

systemen te ontwerpen. Dit houdt 

in dat onderliggende hardware 

of software wordt geabstraheerd, 

waardoor het voor een programmeur 

om het even is op welke hardware 

of software haar programmatuur zal 

draaien. Bij virtualisatie wordt daarom 

in feite ook modularisatie toegepast.

ICT-producten en -diensten die bij deze 

trend horen zijn bijvoorbeeld Amazon 

Cloud en de Google Maps-API. 

Machine learning maakt onze 

systemen slimmer

In paragraaf 2.4 wordt geschreven over 

het fundamentele onderzoek naar 

algoritmes. Deze algoritmes worden 

inmiddels ingezet voor machine 

learning: het inzetten van statistische 

technieken om computers te laten 

‘leren’ van nieuwe data. Dit maakt het 

mogelijk dat de computer output terug 

kan geven die de programmeur niet 

van tevoren heeft ingegeven en dus 

in feite intelligentie kan toevoegen. 

Dit maakt het mogelijk om taken van 

kenniswerkers te automatiseren die 

lange tijd als onmogelijk of onpraktisch 

voor machines werden beschouwd. 

Betere (mobiele) connectiviteit 

maakt remote control en remote 

sensing haalbaar

Digitale connectiviteit wordt met 

de dag relevanter. Hoewel internet 

formeel niet wordt gezien als primaire 

levensbehoefte, is het duidelijk dat 

het wel degelijk een grote impact 

heeft op ons functioneren. Waar onze 

netwerkinfrastructuur (DSL, kabel 

en glasvezel) in huis veelal als een 

‘Next Generation Access’-netwerk kan 

worden aangemerkt, is de mobiele 

dekking ook beter en beter aan het 

worden. Dit faciliteert weer een keur 

aan nieuwe diensten. In het bijzonder 

wordt remote control en remote 

sensing zeer relevant. Door actuatoren 

en sensoren te voorzien van een 

draadloze (of vaste) internetverbinding, 

kunnen deze op afstand aangestuurd 

worden en op die manier zijn een groot 

aantal activiteiten te automatiseren. 

Denk bijvoorbeeld op het op afstand 

aansturen van bruggen, het meten 

van luchtkwaliteit, het controleren of 

vuilnisbakken vol zijn, et cetera. ICT-

producten en -diensten die hieraan 

ten grondslag liggen zijn bijvoorbeeld 

de 4G- en 5G-standaard, of mobiele 

zendmasten.

De netwerkinfrastructuur buiten 

de kernen laat af en toe nog wel te 

wensen over. Vier procent van de 

Nederlandse huishoudens heeft 

momenteel namelijk geen beschikking 

over een ‘Next Generation Acces’-

netwerk, waardoor zij minder goed in 

staat zijn de vruchten van de digitale 

ontwikkelingen te plukken.

8.2.2  Specifieke ICT-producten en 

-diensten

Er zijn een groot aantal specifieke ICT-

producten en -diensten die klaar zijn 

om vaker toegepast te worden door de 

overheid, maatschappelijke sectoren, 

het bedrijfsleven en door consumenten. 

Zeven belangrijke categorieën zijn:

•  Robotisering en autonoom 

transport

•  Beeldherkenning en andere 

machine learning-tools

•  Geavanceerde productie en 

3D-printen

•  Virtual Reality en Augmented 

Reality

• Blockchain

• Satellietdiensten

• Wearables

Naast deze specifieke ICT-

technologieën is een aanpalende 

maar minstens zo belangrijke 

trend de vooruitgang van de 

gebruiksvriendelijkheid van deze ICT-

technologieën. In Bijlage 1 zijn deze 8 

categorieën nader uitgewerkt. 

8.2.3 Lange termijn

De hele ICT-revolutie die wij de 

afgelopen jaren zien is gebaseerd 

op doorbraken in fundamenteel 

onderzoek: wij hebben leren begrijpen 

hoe halfgeleiders zich gedragen en hoe 

deze geproduceerd kunnen worden. Dit 

ligt aan de basis van alle elektronische 

computers die wij op dit moment 

zien. Fundamenteel onderzoek is 

282  Dialogic (2014). De impact van ICT op de Nederlandse economie. [www.dialogic.nl]
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essentieel is voor de ontwikkeling van 

de samenleving, maar de impact op de 

maatschappij duurt vaak langer dan 

vooraf gedacht wordt. Dit vergt een 

lange adem en het lef om investeringen 

in de verre toekomst te doen. We zien 

zes belangrijke ontwikkelingen in 

fundamenteel ICT-onderzoek. 

•  (Door)ontwikkeling van 

halfgeleidertechnologie

•  Ontwikkeling van ICT gebaseerd op 

kwantumtechnologie

•  Ontwikkeling ICT gebaseerd op 

fotonica

•  Ontwikkeling van ICT gebaseerd op 

biologisch materiaal

•  Ontwikkeling van hersen-

computer-interfaces

•  Ontwikkeling van nieuwe 

algoritmes

In Bijlage 1 worden deze 

ontwikkelingen besproken en 

uitgelegd.

8.3   Kansen en bedreigingen in 

de nabije toekomst

In de voorgaande paragraaf is 

besproken welke generieke en 

specifieke technologieën de komende 

circa vijf jaar een grote rol gaan 

spelen in het digitale domein. Wat 

echter veel interessanter is om te 

analyseren van de economische en 

maatschappelijke impact kan zijn van 

deze technologieën. Want hoewel 

technologieën an sich neutraal zijn, is 

de wijze waarop zij onze maatschappij 

en economie beïnvloeden dat niet. 

Uiteraard biedt technologieën 

talloze kansen voor het oplossen 

van maatschappelijke opgaven, 

maar ook voor allerlei relatief kleine 

oplossingen. Aan de andere kant 

brengt het ook nadelen met zich 

mee. Er is nadrukkelijk een rol voor de 

overheid weggelegd om te sturen op 

welke wijze technologie wordt ingezet. 

Tegenhouden van nieuwe technologie 

kan niet. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om met technologische 

veranderingen om te gaan. Een 

struisvogelstrategie betekent in de 

praktijk dat je de markt volledig haar 

gang laat gaan. De afgelopen tien jaar 

hebben talloze traditionele bedrijven 

ondervonden wat dat betekent. 

Juist als de overheid meegaat in 

technologische innovatie, dan heeft zij 

de mogelijkheid om tijdens het proces 

op kritische momenten te sturen. 

De kansen en bedreigingen komen 

dus voort uit hoe de combinatie van 

nieuwe technologieën uitwerkt op 

domeinen, bedrijven, organisaties en 

burgers. Op basis van onze analyse 

van de uitkomsten van de verkenners 

zien wij vijf elementen consequent 

terugkomen:

•  Er is meer transparantie doordat 

data eenvoudiger verzameld en 

gedeeld kan worden.

•  Er worden andere business 

modellen en organisatiestructuren 

mogelijk en in sommige 

gevallen ook meer geschikt dan 

conventionele structuren.

•  In organisaties en ketens is meer 

efficiëntie mogelijk doordat 

er meer accuraat gestuurd kan 

worden. 

•  Het sturen van menselijk gedrag 

wordt veel eenvoudiger en 

effectiever dan voorheen.

•  Systemen kunnen steeds meer 

mensenwerk overnemen en zelfs 

nieuwe mogelijkheden creëren die 

er eerder niet waren. 

De bovenstaande elementen worden 

hieronder nader uitgewerkt. 

8.3.1  Er is meer transparantie 

mogelijk 

Over de hele linie zien wij dat het 

steeds goedkoper en eenvoudiger is 

om transparantie te bieden. Dit sluit 

ook aan bij burgers en consumenten 

die steeds meer willen weten en 

mondiger worden. Deze ontwikkeling 

wordt gedreven doordat wij de 

afgelopen jaren steeds meer gegevens 

zijn gaan digitaliseren en deze trends 

verder doorzet. Steeds meer data wordt 

in databases opgeslagen en oude, 

analoge data wordt gedigitaliseerd. 

Aan de andere kant zien wij ook dat 

organisaties een cultuuromslag aan 

het maken zijn en accepteren dat 

het logisch is dat zij bepaalde data 

toegankelijk maken. Ook allerlei nieuwe 

visualisatiemethodes dragen bij aan 

deze ontwikkeling. Hierdoor kan deze 

veel eenvoudiger gedeeld worden. 

Tot slot komen er steeds betere 

technologieën beschikbaar die het 

mogelijk maken om in ketens de juiste 

informatie te delen. 

De kansen die geboden worden 

door meer transparantie liggen op 

legio gebieden. Op het gebied van 

energie en duurzaamheid wordt 

het bijvoorbeeld mogelijk om als 

consument inzicht te krijgen of je wel 

echt duurzame stroom gebruikt en of 

je biefstuk wel echt biologisch is. Maar 

ook als het gaat om de overheid, dan 

ontstaan er talloze mogelijkheden 

om burgers meer inzicht te geven 

in vraagstukken. Middels VR kunnen 

burgers zien wat de impact kan zijn 

van nieuwe bouwplannen. Sensoren 

kunnen worden ingezet om real time 

de kwaliteit van de lucht te meten. 

Vanuit het perspectief van welzijn komt 

naar voren dat dit kan worden ingezet 

om afnemende maatschappelijke 

participatie tijdig waar te nemen en 

verder afglijden te voorkomen.

De bedreigingen van deze 

ontwikkeling liggen vooral op het 

gebied van privacy of data die 

tegen burgers wordt gebruikt. Voor 

veel toepassingen is het prettig om 

medische data van personen op te 

slaan, maar wat als dit ook voor andere 

doeleinden gebruikt gaat worden? 

Dit kan bewust zijn, bijvoorbeeld om 

de kosten van de zorgverzekering aan 

te passen. Data kan echter ook per 

ongeluk lekken of doelbewust gestolen 

worden. In recente jaren zijn nieuwe 

cybercrime bedreigingen opgekomen 

zoals DDOS-aanvallen, internetfraude 

en het afluisteren van Wifi-netwerken. 
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ICT-systemen moeten daarom ook 

goed beveiligd worden om cybercrime 

te voorkomen. Al deze ontwikkelingen 

stellen ons voor lastige vraagstukken 

met betrekking tot privacy. Dit zien 

wij bijvoorbeeld ook terug in het 

onderwijs. Als wij prestaties en gedrag 

van leerlingen gaan opslaan, onder 

welke condities mogen ouders dit dan 

inzien? 

8.3.2  Andere business modellen en 

organisatiestructuren worden 

mogelijk 

De mogelijkheden die geboden 

worden door digitalisering maken 

andere vormen, andere business 

modellen en organisatiestructuren 

mogelijk. In steeds meer domeinen 

wordt dit zichtbaar. De bedrijven die in 

data(dragers) handelden kwamen hier 

het eerst achter, de FreeRecordShop 

was een van de eerste grote bedrijven 

die door digitalisering failliet ging 

maar de lijst wordt steeds langer. 

Tegenwoordig zijn we dat steeds 

meer bedrijven en organisaties in 

meer traditionele, analoge sectoren 

de effecten van andere business 

modellen ondervinden. Doordat het 

via internet mogelijk is om de hele 

wereld te bereiken en te laten betalen 

voor diensten, is het tegenwoordig 

mogelijk om de hele wereld als klant te 

hebben tegen zeer lage kosten. Allerlei 

nieuwe platformen (AirBNB, Uber, Etsy, 

Marktplaats, Tinder) zorgen voor een 

afstemming van vraag en aanbod. 

De kansen van deze ontwikkeling 

liggen erin dat het voor allerlei 

kleine partijen mogelijk wordt om 

producten of diensten aan de man te 

brengen zonder dat er een complexe, 

traditionele intermediair tussenkomt. 

Een boer kan zijn ambachtelijke 

kaas nu ook via een online platform 

slijten en voorkomt zo de route van 

de supermarkten. Aan de kant van de 

afnemer kan het bovendien betekenen 

dat de kosten een stuk lager liggen. 

Doordat het steeds beter en goedkoper 

mogelijk is om gedrag en gebruik te 

monitoren, zien wij de opkomst van 

“as-a-service” modellen. Hierbij hoeft 

een afnemer geen product meer te 

kopen, maar kan het als dienst worden 

afgenomen. Dit biedt een hogere 

mate van flexibiliteit en veelal lagere 

kosten. In de onderwijssector zien wij 

bijvoorbeeld steeds meer MOOC’s, 

waarbij tegen veel lagere kosten 

onderwijs van zeer hoger kwaliteit kan 

worden afgenomen. In het onderwijs is 

de opkomst van vrije leermiddelen een 

goed voorbeeld. 

Een bedreiging van deze 

ontwikkeling ligt op het gebied van 

machtsontwikkeling van enkele 

partijen. Er wordt veel geschreven 

over de macht die terecht komt bij 

platformen. Booking.com heeft een 

zeer grote invloed op de recreatiesector 

en veel aanbieders moeten gebruik 

maken van dit platform om überhaupt 

in business te blijven. Als wij kijken naar 

de online advertentiemarkt dan zien 

wij een soortgelijke concentratie van 

macht bij Google. Andere voorbeelden 

zijn Netflix, Uber en Facebook. Toch 

zijn het niet altijd de platformen die 

de macht naar zich toetrekken. In 

sommige markten ontstaat er een 

winner-take-all-model bij aanbieders. 

Op dit moment is er wellicht een 

wereldwijde markt voor 1000 

hoogleraren die een college geven over 

calculus, maar als er één uitstekende 

MOOC is dan kan dat snel veranderen. 

Dan is er een hoogleraar-superster 

en nauwelijks vraag naar andere 

aanbieders. Dit voorbeeld kan uiteraard 

naar veel sectoren vertaald worden. 

Naast de machtsontwikkeling,wordt het 

mogelijk worden van andere business 

modellen en organisatiestructuren ook 

als bedreiging gezien die het zal leiden 

tot dynamiek in bestaande organisaties. 

Wij haalden het voorbeeld van 

FreeRecordShop al aan, maar heel veel 

organisatie kamp(t)en met verandering. 

In de toekomst zullen steeds meer 

organisaties moeten veranderen of 

gaan verdwijnen. Dit betekent ook dat 

veel werknemers moeten veranderen. 

Zeker als de transitie snel is, zal dit 

betekenen dat er mensen zijn die 

werkloos raken en zich zullen moeten 

laten omscholen. Daarnaast kan het 

failliet gaan van bedrijven uiteraard 

ook voor andere maatschappelijke 

nadelen zorgen. Enkele voorbeelden: 

In veel binnensteden zijn de littekens 

van het verdwijnen van V&D, Blokker, 

Schoenreus, de Kijkshop, et cetera 

duidelijk zichtbaar. En toen OAD 

failliet ging moest het Garantiefonds 

bijspringen zodat mensen hun geld 

terug kregen. 

8.3.3  Er is meer efficiëntie mogelijk 

door meer accuraat gestuurd 

kan worden. 

Digitalisering maakt het mogelijk 

om tegen steeds lagere kosten op 

detailniveau te meten en te sturen. 

Hierdoor hoeft niet meer gewerkt te 

worden met gemiddelden, maar kan 

op specifiek niveau geoptimaliseerd 

worden. Dit leidt ertoe dat de efficiëntie 

van systemen aanzienlijk omhoog 

gaat. Dit is een van de grootste 

bewegingen die in bijna elke casus 

terugkwam, alleen in heel verschillende 

verschijningsvormen. Hieronder wordt 

dit onderwerp concreet gemaakt.

De grote kans van deze ontwikkeling 

is een hogere mate van efficiëntie in 

systemen. Dit zorgt voor lagere kosten 

en/of betere uitkomsten. In kassen kan 

gemeten worden hoeveel water en 

voedingsstoffen één specifieke plant 

nodig heeft en kan dit direct worden 

toegediend. Hierdoor is er gemiddeld 

minder water en voeding nodig 

en is de opbrengst flink hoger. Dit 

principe werkt niet alleen bij planten, 

maar ook bij koeien de melk geven. 

We kunnen dit zelfs vertalen naar 

onderwijs. Wat gebeurt er als wij per 

leerling kunnen bijhouden hoe goed 

hij of zij deze week presteert en op 

basis daarvan zijn lesstof automatisch 

aanpassen. Sterker nog: Het is mogelijk 

om het niveau van de stof real time 

aan te passen aan inhoud. Ook op 
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het gebied van mobiliteit komt dit 

aspect naar voren: Als wij in real time 

aan automobilisten kunnen duidelijk 

maken waar parkeerplaatsen vrij zijn 

in de binnenstad, dan besparen wij 

heel veel tijd, brandstof en overlast. 

De voorgaande voorbeelden hebben 

allemaal betrekking op het vergroten 

van de efficiëntie door te sturen op 

de input van systemen. Het is echter 

ook mogelijk om te sturen op tijd en 

zo de efficiëntie te verhogen. Door het 

plaatsen van sensoren is het mogelijk 

om preventief onderhoud uit te voeren 

aan allerlei systemen. Dit voorkomt 

onnodige vervangingen of dure 

reparaties. Maar ook als gaat om de 

balanceren van het elektriciteitsnet is 

het nodig om tijdig vraag en aanbod 

op elkaar af te stemmen. Op deze wijze 

kan het systeem efficiënt opereren. 

In het kader van Smart Cities zouden 

wij ons kunnen voorstellen dat allerlei 

objecten in de openbare ruimte 

worden voorzien van sensoren. Zo 

hoeven alleen de volle prullenbakken 

geleegd te worden. 

Het vergroten van de efficiëntie van 

systemen door digitalisering heeft kent 

echter ook een aantal bedreigingen: 

negatieve neveneffecten, een 

hoog energiegebruik en grote 

afhankelijkheid. Als wij kijken naar 

de neveneffecten dan zien wij talloze 

voorbeelden van onbedoelde, 

onverwachte, maar vooral ongewenste 

effecten ontstaan als gevolg van 

digitalisering. Als ik gemakkelijker en 

sneller kan parkeren in de binnenstad, 

dan overweeg ik waarschijnlijk vaker 

om de auto te nemen. Wellicht dat het 

positieve effect volledig opgegeten 

worden door dit gedragseffect. En wat 

gaat een burger doen met het geld dat 

uitgespaard wordt door vraag gestuurd 

stroom afnemen? Als hij of zij hiermee 

op vliegvakantie gaat dan is het effect 

op het klimaat waarschijnlijk negatief. 

Als wij kijken naar het stroomverbruik 

van ICT, dan moeten we concluderen 

dat een steeds groter gedeelte van 

het energieverbruik naar ICT gaat. Er 

zijn in Nederland datacenters die meer 

van 100MW aan energie verbruiken. 

Een enkel datacenter pakt hiermee 

circa 10% van het vermogen van de 

Clauscentrale indien deze op volle 

kracht zou draaien. Tot slot zien 

wij de afhankelijkheid van digitale 

systemen als risico. Wat gebeurt er in de 

eerdergenoemde kassen als de stroom 

uitvalt, de computer crasht of er een 

virus op het systeem komt? Krijgen 

de planten geen water meer of juist 

onbeperkt? En als door digitalisering 

een groot deel van de tomatenteelt dan 

op één locatie plaatsvindt, betekent 

dit dan dat er volgende week geen 

tomaten meer in de winkels liggen? 

Nu is dit een relatief onschuldig 

voorbeeld, maar hoe kijken wij aan 

tegen dergelijke storingen in het 

stroomnetwerk, een vliegveld of een 

ziekenhuis? Tot slot zijn er ook zorgen 

over de impact van digitalisering op de 

menselijke psyche. Leidt het niet tot te 

veel stress of een information overload? 

8.3.4  Het sturen van menselijk 

gedrag wordt eenvoudiger en 

effectiever 

Door digitalisering kunnen we steeds 

beter menselijk gedrag monitoren en 

analyseren. Ontwikkelingen op het 

gebied van kunstmatige intelligentie 

bieden grote kansen op het gebied 

van patroonherkenning. Door 

ontwikkelingen op het gebied van 

users experience en virtual realilty is 

het mogelijk om steeds krachtigere 

communicatie richting gebruikers te 

realiseren. Het is zelfs mogelijk om 

per (type) gebruikers een andere 

vorm van communicatie te realiseren. 

Door deze ontwikkelingen wordt het 

steeds goedkoper en eenvoudiger om 

menselijk gedrag te sturen. 

Het is duidelijk dat de kansen van deze 

ontwikkelingen liggen in het realiseren 

van gewenst gedrag of het wegnemen 

van ongewenst gedrag. Op deze manier 

kunnen wij bijvoorbeeld ongezond 

gedrag remmen. Indien er wearables 

worden ingezet kunnen burgers snel 

bewust worden gemaakt van de 

consequenties van hun gedrag. Deze 

ontwikkeling kan ook worden ingezet 

om huizenbezitters goedkoop en snel 

te informeren over de kosten en impact 

van energiebesparende maatregelen 

op hun huis. In het verlengde hiervan 

kan een thermostaat in huis ook 

feedback geven om energiebesparing 

te stimuleren. Ook in het onderwijs 

zijn er uiteraard veel mogelijkheden 

om systemen in te zeten om gewenst 

gedrag te sturen door te monitoren. 

Hierbij kunnen bijvoorbeeld serious 

games worden ingezet. Toch kan 

het ook veel subtieler. In Eindhoven 

wordt er geëxperimenteerd met het 

beïnvloeden van de sfeer, agressie 

en het veiligheidsgevoel in het 

uitgaansgebied door de verlichting en 

geur aan te passen. In het verlengde 

hiervan ligt er ook een kans in het 

verbeteren van sociale netwerken door 

digitalisering. De BuurtApp is hier een 

voorbeeld van, maar ook allerlei andere 

vormen van sociaal contact kunnen 

worden verbeterd door gebruik te 

maken van digitalisering. Zeker voor 

kwetsbare groepen (ouderen) kan dit 

een interessante optie zijn. 

Het ligt voor de hand dat deze 

ontwikkeling ook een negatieve kant 

heeft. De grootste bedreiging is dat 

deze technologie wordt gebruikt om 

gedrag te stimuleren dat wij juist niet 

willen. Het is een bekend gegeven dat 

sommige verkopers op internet de prijs 

van hun goederen laten afhangen van 

de internetbrowser van de gebruikers. 

Gebruikt iemand bijvoorbeeld Internet 

Explorer, dan is dit waarschijnlijk een 

beperkt vaardige gebruiker en kan er 

een hogere prijs gevraagd worden. Maar 

wat als er een veel scherper beeld van 

klanten geschetst kan worden? Indien 

een bedrijf of buitenlandse mogendheid 

een bepaalde maatschappelijke opinie in 

Nederland niet wenselijk vindt, kan deze 

dan sterk gerichte campagnes inzetten om 

dit in hun voordeel te veranderen. En als 

wij naar verkiezingen kijken: Waar eindigt 

marketing en waar begint fake news? 



101

STRATEGISCHE VERKENNING            Digitale samenleving Limburg     februari 2019

8.3.5  Systemen kunnen steeds meer 

mensenwerk overnemen 

De laatste ontwikkeling die wij als 

rode draad zien in de stukken van 

de verkenners is het feit dat digitale 

systemen steeds meer mensenwerk 

gaan overnemen. Deze ontwikkeling 

speelt al decennia. In de jaren dertig, 

veertig en vijftig van de vorige eeuw 

was computer de benaming voor 

(bijna uitsluitend) vrouwen die bij 

NASA berekeningen uitvoerden. Vrij 

snel werd hun werk overgenomen 

door digitale computers. De komende 

jaren zullen computers vooral taken 

gaan overnemen die een sterk 

repeterend karakter hebben. Hierbij 

spelen robotisering en kunstmatige 

intelligentie een grote rol. In 

tegenstelling tot wat vaak gedacht 

wordt, zijn dit niet noodzakelijkerwijs 

de lager opgeleiden beroepen. Een 

elektricien, kapper of stratenmaker heeft 

waarschijnlijk minder te vrezen van deze 

ontwikkeling dan een databeheerder, 

bibliothecaris of kredietanalist.

De kansen die gepaard gaan met 

deze ontwikkeling is dat mensen 

minder vervelend, gevaarlijk, zwaar 

of repeterend werk hoeven te doen. 

Hierdoor worden werkcondities beter 

en is er minder uitval. Een sector waar 

dit invloed kan hebben is het telefonisch 

te woord staan van klanten en burgers. 

Door dit (deels) te digitaliseren is 

het mogelijk om veel repeterende 

werkzaamheden, zoals vragen die vaak 

gesteld worden, niet meer door mensen 

te laten doen. Het meer afwisselende 

werk blijft hierdoor over. Uiteraard kan 

dit ook betekenen dat wij systemen 

werk kunnen laten uitvoeren die wij 

als mensen minder goed kunnen. Een 

voorbeeld hiervan ligt in de medische 

sector. Er zijn algoritmes die op basis 

van foto’s bepaalde vormen van 

huidkanker beter kunnen identificeren 

dan gespecialiseerde artsen. Daarnaast 

is een voordeel van deze ontwikkeling 

uiteraard dat de welvaart kan groeien.

Bedreigingen die gepaard gaan met 

deze ontwikkeling liggen vooral bij 

de mensen die vervangen worden. 

Op papier klinkt het leuk dat een 

computer de makkelijke vragen 

telefonisch afvangt, maar wat als jij 

bent aangenomen om deze vragen 

te beantwoorden. Voor een deel van 

de arbeidsmarkt zal dit betekenen dat 

zij ander werk moeten gaan zoeken. 

Zeker voor oudere werknemers kan 

dit een uitdaging zijn. In het algemeen 

kan deze ontwikkeling er voor zorgen 

dat er sprake is van een hogere mate 

van ongelijkheid in de samenleving. 

De waarde van arbeid daalt, maar de 

waarde van kapitaal stijgt. Sommige 

wetenschappers geven aan dat deze 

ontwikkeling er wel eens de oorzaak van 

zou kunnen zijn dat de welvaart stijgt, 

maar de salarissen niet. Personen met 

kapitaal en kennis van digitalisering 

profiteren, personen zonder kapitaal 

en kennis van digitalisering hebben de 

nadelen. 

8.3.6 Samenvatting

Bovenstaand is de impact besproken 

die digitalisering heeft op de economie 

en de maatschappij. Onderstaande 

tabel vat deze kansen en bedreigingen 

samen. In de paragraaf 4.4. worden 

beleidsopties besproken om de kansen 

voor de provincie Limburg te benutten 

en de bedreigingen te mitigeren. 

ECONOMISCHE EN 

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Meer transparantie mogelijk

Andere business modellen mogelijk 

door digitalisering

KANSEN

•  Burgers, consumenten, overheden 

en bedrijven krijgen meer toegang 

over data die voor hen relevant is.

•  Betere positie producenten en 

afnemers doordat bestaande 

intermediairs minder macht krijgen.

•  Drempels om markt te betreden 

kunnen lager worden.

•  Lagere kosten en meer flexibiliteit 

door inzet van “as-a-service”-

modellen.

•  Informatiediensten tegen zeer lage 

kosten of gratis

BEDREIGINGEN

•  Privacy staat onder druk doordat 

data (bewust of onbewust) tegen 

burgers wordt gebruikt.

•  Machtsconcentratie bij nieuwe 

online platformen of online 

aanbieders.

•  Negatieve effecten als gevolg 

van het verdwijnen van (delen 

van) organisaties: werkloosheid, 

faillissementen, et cetera.

Tabel 1: Economische en maatschappelijke impact digitalisering
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8.4   Kansen en bedreigingen op 

de langere termijn

Voor beleidsmakers en strategen zou 

het zeer prettig zijn om een goed 

beeld te hebben van de kansen en 

bedreigingen op lange termijn. De 

ervaring leert echter dat het vooruit 

kijken voor een periode van vijf jaar, 

wat we in de vorige paragraaf deden, al 

een hoge mate van onzekerheid kent. 

Vooruitkijken voor een periode van 

tien jaar voor wat betreft de kansen 

en bedreigingen van digitalisering 

komt in de praktijk neer op het werk 

van waarzeggers. Er zijn talloze 

voorbeelden van knappe koppen die 

plank volledig missloegen283.

Wat wij kunnen leren uit veel 

foute voorspellingen is dat zij 

vooral de impact van digitalisering 

onderschatten. Dit zou erop kunnen 

wijzen dat de exponentiele groei in 

impact van digitalisering ook in de 

periode 2024-2029 doorzet. Als wij 

naar technologische ontwikkeling 

kijken, dan zijn kwantum computing 

en artificial general intelligence 

interessante technologieën die zouden 

kunnen zorgen voor een disruptie. Uit 

gesprekken en literatuur komt echter 

vooral naar voren dat er vooral geen 

consensus is over de ontwikkeling van 

deze technologieën. De meningen van 

experts lopen uiteen van “deze techniek 

krijgen wij nooit onder de knie” tot “dit 

heeft over tien jaar een massieve impact”. 

8.5   Beleidsopties voor de 

provincie Limburg

In de vorige paragraaf presenteerden 

wij de kansen en bedreigingen die 

digitalisering de provincie Limburg 

biedt. In deze paragraaf gaan wij in op 

de beleidsopties die de voortvloeien 

hieruit. Wat kan de provincie nu 

doen om de kansen te grijpen en 

de bedreigingen te minimaliseren? 

Ook hier putten wij uit de uitvoerige 

analyses die de verkenners hebben 

uitgevoerd. Op basis hiervan en op 

basis van de uitkomsten van de vorige 

paragraaf ontstaan zes duidelijke 

beleidslijnen waar de provincie 

invulling aan kan geven.

• Kennis van digitalisering vergroten

•  Eigen provinciale organisatie 

digitaliseren

• Publieke waarden borgen

• Institutionele kaders veranderen

• Digitale innovatie stimuleren

•  Technische randvoorwaarden op 

orde brengen 

Hieronder worden zes lijnen nader 

uitgewerkt. Wij willen hierbij 

nadrukkelijk aangeven dat wij geen 

analyse hebben uitgevoerd van de 

ECONOMISCHE EN 

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Meer efficiëntie mogelijk 

Sturen van menselijk gedrag wordt 

eenvoudiger mogelijk

Digitale systemen nemen mensenwerk 

over en bieden nieuwe mogelijkheden

A

KANSEN

•  Lagere kosten en/of hogere output 

van systemen door te sturen op 

microniveau. Van mobiliteit tot 

onderwijs.

•  Efficiënter met middelen omgaan 

door tijdig acties te ondernemen: 

preventief onderhoud, balanceren 

van systemen. 

•  Stimuleren van positief gedrag met 

betrekking tot gezondheid, klimaat, 

onderwijs.

•  Betere sociale netwerkvorming 

tussen mensen 

•  Werknemers hoeven minder 

vervelend, zwaar, gevaarlijk of 

repeterend werk uit te voeren. 

• Hogere output van systemen

• Meer welvaart

KANSEN

BEDREIGINGEN

•  Onverwachte en onbedoelde 

neveneffecten die voordelen 

compenseren. 

• Hoog energiegebruik van ICT.

•  Grote afhankelijkheid van 

digitalisering. 

•  Negatieve effecten op menselijke 

psyche.

•  Ongewenste gedragsbeïnvloeding 

bijvoorbeeld voor commerciële en 

politieke doeleinden.

•  Functies die verdwijnen. Hierdoor 

moeten werknemers herscholen. 

•  Grotere mate van ongelijkheid 

tussen burgers. 

BEDREIGINGEN

Tabel 1: Economische en maatschappelijke impact digitalisering

283  Een paar aardige voorbeelden: Paul Krugman schreef (Nobelprijs Economie) in 1998 dat rond het 2005 wel duidelijk zou zijn dat de impact 
van het internet niet groter zou zijn dan de impact van de fax. Steve Ballmer (CEO Microsoft) gaf in 2007 aan dat de iPhone in geen geval 
een fatsoenlijk marktaandeel zou krijgen. Steve Jobs wist in 2003 dat een betaalmodel voor muziekdiensten (“Spotify”) nooit zou aanslaan. 
Thomas Watson (CEO IBM) dacht in 1943 dat er een wereldmarkt zou zijn voor circa vijf computers. 
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bestaande beleidsinstrumenten van 

provincie Limburg, de Limburgse 

gemeente en andere organisaties in het 

speelveld. Die zijn welk meegenomen 

door de verkenners. Veel van de 

elementen die wij benoemen zullen 

ongetwijfeld op de een of andere 

manier ergens in beleid zijn gevat. Het 

onderstaande biedt echter wel een 

kader om beleidslijnen zwaarder aan 

te zetten, inhoudelijk te accenturen, 

geografisch te verbreden of meer 

integraal aan te pakken. 

8.5.1  Vergroten van kennis van 

digitalisering: de sleutel tot 

succes

Een groot deel van de bedreigingen 

komen voort uit een gebrek aan kennis 

van digitalisering. Burgers die weinig 

kennis hebben van digitalisering zijn 

niet in staat om het voldoende in te 

zetten. Wij kunnen wel een mooie 

app maken om eenzaamheid onder 

ouderen te verminderen door ze 

met anderen in contact te brengen, 

de ouderen in Limburg moeten wel 

een tablet of smartphone kunnen 

gebruiken. Maar ook als het gaat om 

digitale criminaliteit dan is voldoende 

kennis een goede remedie. Aan de 

kant van organisaties zien wij dat 

onvoldoende kennis van digitalisering, 

zowel aan de bovenkant als de 

onderkant van organisaties, nieuwe 

innovaties sterk remt. Voor werknemers 

zorgt te weinig kennis voor 

kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt. 

Via de verkenners is naar voren 

gekomen dat Limburg op dit 

moment circa 300.000 digibeten 

kent. Het exacte aantal is uiteraard 

sterk afhankelijk van de definitie 

van een digibeet. Bovendien wordt 

aangegeven dat vernieuwingen in 

curricula of opleidingsprogramma’s 

niet of nauwelijks bekeken worden 

vanuit het perspectief van verregaande 

digitalisering, technologische invloeden 

op basisvaardigheden, zelfredzaamheid 

en digitaal eigentijds burgerschap. 

Ondanks het relatief groot aantal 

werklozen in Limburg, geven bedrijven 

aan dat er grote tekorten zijn als het 

gaat om hoogwaardige ICT-ers. Er is dus 

duidelijk sprake van een mismatch op 

de arbeidsmarkt. 

Er zijn de verschillende manieren 

waarop de provincie invulling kan 

geven aan deze beleidslijn. Hierbij 

is het verstandig om verschillende 

doelgroepen anders te benaderen. 

Doelgroepen kunnen zijn digibeten 

(ouder en jonger), scholieren (die 

studiekeuze moeten maken), 

werknemers (omscholen en 

bijscholen) en toptalent (behouden en 

aantrekken). Het spreekt voor zich dat 

het goed is om dergelijk beleid samen 

met onderwijsinstellingen, bedrijven 

en brancheorganisaties vorm te geven. 

Naast het voorgaande kan ook worden 

ingezet om academisch onderzoek en 

de valorisatie hiervan te stimuleren. 

8.5.2  Goed voorbeeld doet volgen: 

Een digitale provinciale 

organisatie

Indien de provincie een rol wil spelen 

op het gebied van digitalisering, dan 

zal de eigen provinciale organisatie ook 

voldoende gedigitaliseerd moeten zijn. 

Alleen op deze wijze kan zij naar andere 

partijen en bij andere beleidsopties 

voldoende geloofwaardigheid 

uitstralen. Daarnaast zorgt het ervoor 

dat de kennis van digitalisering van 

medewerkers van de provincie op 

een hoger niveau komt. Hierdoor 

worden zij een betere sparringspartner 

voor partners van de provincie. De 

combinatie van dossierkennis en 

kennis van digitalisering biedt hierbij 

grote kansen. Bovendien is de het de 

verwachting dat een hogere mate 

van interne digitalisering ook leidt tot 

een cultuurverandering. Hierdoor is er 

meer begrip voor de vraagstukken in 

de samenlevering. Tot slot zorgt deze 

beleidslijn voor minder risico’s op het 

gebied van informatieveiligheid voor 

de Provinciale organisatie.

In de stukken van de verkenners 

worden verschillende richtingen 

gegeven om vorm te geven aan 

beleid met betrekking tot een digitale 

provinciale organisatie. 

•  Zorg zelf voor duidelijk digitaal 

beleid, op zowel het vlak van 

communicatie, als dat van 

samenwerking en ondersteuning 

van projecten.

•  Zorg voor voldoende verschillende 

kennis van digitalisering in de 

organisatie om positief-kritisch 

ontwikkelingen te kunnen volgen 

en erop in te kunnen spelen.

•  Zorg dat bestuurders en 

ambtenaren ‘21st century skills’ 

verkrijgen. 

•  Wees toegankelijk. De overheid 

dient zijn infrastructuur (digitaal 

en niet-digitaal) zo in te richten dat 

de toegang tot die overheid voor 

iedere burger gewaarborgd is; 

•  Wees oplossingsgericht. De 

overheid zorgt ervoor dat fouten 

in het digitale systeem opgelost 

worden; 

•  Wees gebruiksvriendelijk. De 

overheid zet digitalisering in 

het belang van de gebruikers in 

en niet alleen vanuit het gemak 

voor de overheid; En laat goede 

dienstverlening daarbij het 

uitgangspunt zijn.

8.5.3  De overheid als hoeder van 

publieke waarden

In dit stuk is duidelijk naar voren 

gekomen dat digitalisering zorgt voor 

nieuwe vraagstukken met betrekking 

tot publieke waarden. Bedrijven 

gebruiken de commerciële kansen die 

digitalisering biedt, maar wij lijken ons 

beperkt af te vragen wat wel en niet 

wenselijk is. Op dit moment zien wij 

dat er te weinig antwoorden gegeven 

worden op de vraag of de macht die 

grote platformen hebben wel wenselijk 

is. Of digitalisering zorgt voor nieuwe 

tweedelingen in de maatschappij 

en op talloze andere nieuwe 

maatschappelijke vraagstukken die 

digitalisering veroorzaakt. De overheid 

heeft een natuurlijke rol als hoeder van 
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publieke waarden. Een rol als partij die 

de spelregels van het spel maakt. 

De rol van de provincie is in dit dossier 

echter relatief beperkt. De provincie 

Limburg is geen gesprekspartner 

van Google als zij vindt dat Google 

te veel marktmacht heeft. Daarvoor 

is de provincie te klein en heeft het 

te weinig invloed. Ook als wij kijken 

naar wetgeving dan is de directe rol 

van de provincie klein. Dit zijn typisch 

vraagstukken die primair in Den 

Haag en Brussel liggen. Uiteraard kan 

de provincie wel via lobby invloed 

uitoefenen, maar dit is relatief indirect. 

Toch betekent het voorgaande niet dat, 

indien provincie toch beleid wil maken 

als hoeder van publieke waarden, de 

provincie geen invloed zou hebben. 

De provincie zal meer gericht te werk 

moeten gaan. Als de basis zou het 

goed zijn als de provincie duidelijk 

formuleert welke waarden zij belangrijk 

vindt en dit ook voor het voetlicht 

brengt. Op verschillende manieren kan 

de provincie dit beleid versterken. Bij 

samenwerking met ketenpartners kan 

de provincie duidelijk maken dat zij 

graag zou willen zien dat deze publieke 

waarden gediend worden. Bij inkoop- 

en subsidietrajecten kan de provincie 

zelfs harde voorwaarden stellen aan het 

naleven van deze kaders. 

8.5.4  Wegnemen van remmende 

institutionele kaders 

Bij de analyse van de verkenners 

worden er verscheidene oorzaken 

genoemd waarom innovaties niet van 

de grond komen. Hierbij gaat het niet 

om technische vraagstukken, maar 

om allerlei expliciete en impliciete 

regels en afspraken die er voor zorgen 

dat er niet geïnnoveerd wordt. In 

het onderwijs zien wij bijvoorbeeld 

dat er veel behoefte is aan flexibele 

bijscholing, maar dat alleen formele 

onderwijs- en opleidingsorganisaties 

diploma’s mogen uitvaardigen. 

Omdat zij vaak vasthouden aan 

opleidingsprogramma’s van twee 

tot vier jaar komen onderwijskundig 

innovaties beperkt van de grond. De 

zorg kent klassieke voorbeelden waarin 

het invoeren van innovaties betekent 

dat zorgverzekeraar de behandeling 

niet meer betaalt. Daarnaast zien 

wij dat bij veel nieuwe technologie, 

neem als voorbeeld bitcoins, het 

regelgevende kader niet bestaat of 

niet meer actueel is. In alle gevallen is 

er sprake van institutionele kaders die 

innovatie remmen. 

Als wij kijken naar de beleidsopties 

die de provincie heeft, dan wordt snel 

duidelijk dat hier samenwerking met 

andere partijen centraal moet staan. 

Het lijkt voor de hand liggen om vooral 

binnen de beleidsdomeinen van de 

provincie samen met partijen in de 

keten oplossingen te zoeken voor 

uitdagingen. Hierbij kan de provincie 

haar bestuurlijke invloed inzetten. Een 

voorbeeld kan zijn het inzetten van 

een landelijke lobby om innovatieve 

interventies die in Limburg zijn 

ontwikkeld nationaal op de schalen. 

8.5.5  Stimuleren van digitale 

innovatie

Veel bedrijven en organisaties in 

maatschappelijke sectoren ervaren 

organisatorische uitdagingen bij het 

invoeren van digitale innovaties. Er 

zijn heel veel mogelijkheden op het 

gebied van digitalisering, maar deze 

worden beperkt gebruikt door veel 

organisaties. Voor veel organisaties 

zou de invoering van de techniek van 

gisteren al een flinke stap voorwaarts 

zijn. Zeker innovaties die impact 

hebben op de organisatorische 

vormgeving blijken zeer complex. 

In de zorg zien wij bijvoorbeeld dat 

een extreem complexe MRI-scanner 

relatief eenvoudig in gebruik werd 

genomen, terwijl een technisch veel 

eenvoudiger landelijke EPD al decennia 

op zich laat wachten. De MRI-scanner 

betekende echter weinig impact op 

de interne organisatie aangezien het 

organisatorisch vergelijkbaar is met 

een Röntgen-apparaat. Een landelijk 

EPD zorgt voor allerlei complexe 

organisatorisch vraagstukken over 

afdelingen en ziekenhuizen heen. 

Het stimuleren van digitale innovatie is 

een zeer omvangrijk vraagstuk waarbij 

de Provincie Limburg op onderdelen 

en samen met andere partners impact 

kan maken. Zo kan de provincie 

binnen haar beleidsdomeinen een 

positieve rol nemen. Zij kan start-ups 

bevorderen, scale-ups ondersteunen, 

deelnemen aan pilots en een 

verbindende rol spelen in Europese 

programma’s en actief aan de slag met 

het interbestuurlijk programma. In dit 

programma gaan Rijk, gemeenten, 

provincies en waterschappen aan de 

slag met een gezamenlijke agenda284. 

Wellicht kan de Provincie in een aantal 

gevallen ook een rol als launching 

customer op zich nemen. 

8.5.6  Technische randvoorwaarden 

op orde maken

Wellicht bedrijven, overheden, 

organisaties in maatschappelijke 

domeinen en burgers echt gebruik 

willen maken van de kansen van 

digitalisering, dan moeten de 

technische randvoorwaarden wel op 

orde zijn. Uiteraard zorgt de markt 

voor een groot deel van dit vraagstuk, 

maar er zijn ook elementen waar de 

markt steekjes laat vallen. Er zijn vier 

elementen opgevallen waarbij de 

randvoorwaarden niet op orde zijn 

en waarbij de provincie een rol kan 

nemen. 

•  Het buitengebied in Zuid-

Limburg is niet volledig voorzien 

van breedband en er zijn ook 

geen concrete plannen om dit 

te realiseren. De markt is op dit 

moment sterk in beweging en de 

kans is reëel dat deze plannen er 

wel komen. Het lijkt voor de hand 

te liggen om als provincie op dit 

moment vooral de ontwikkeling te 

monitoren.

284  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/14/programmastart-interbestuurlijk-programma-ibp
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•  Wij zien in Limburg weinig tot geen 

activiteiten met betrekking tot de 

uitrol van 5G. In veel andere delen 

van Nederland wordt hier veel 

sterker op ingezet. De provincie kan 

hierin verschillende rollen nemen. 

Van het starten van pilots op dit 

gebied tot het ondersteunen van 

gemeenten bij het vormen van 

beleid. 

•  Over alle sectoren heen zien wij 

dat veel onduidelijk is over het 

delen van data in ketens. Hierdoor 

wordt data niet gedeeld en blijven 

er kansen liggen. De Provincie kan 

het voortouw nemen en samen met 

ketenpartners dergelijke kaders 

gaan ontwikkelen. 

•  Grensoverschrijdende 

samenwerking wordt geremd 

door andere technische kaders en 

systemen. In dit kader vooral als 

het gaat om data-uitwisseling en 

telecommunicatie. De Provincie 

kan, bijvoorbeeld middels concrete 

projecten, duidelijker in kaart 

krijgen waar deze problemen exact 

liggen en hoe deze kunnen worden 

gemitigeerd. 
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Bijlage 1  Toelichting technologie

TECHNOLOGIE

 

  Kunstmatige intelligentie 

 (Artificial Intelligence)

 Internet der dingen 

 (Internet of Things of IoT)

 Mobiel internet

UITLEG

Software systemen die zelfstandig 

taken kunnen uitvoeren en beslissingen 

nemen op grond van data of impulsen 

uit hun omgeving. Ze volgen 

algoritmes en herkennen patronen en 

leren van hun eigen fouten (machine 

learning). Deze systemen worden 

steeds slimmer en er zijn mensen die 

verwachten dat AI-systemen tegen 

2040 slimmer zullen zijn dan mensen. 

Nu liggen de beperkingen vooral 

bij taken die creativiteit en gevoel 

vereisen.

Netwerk van fysieke objecten die met 

sensoren zijn uitgerust en dingen 

kunnen meten en die gegevens zelf 

gebruiken om beter te functioneren of 

communiceren met externe systemen. 

Een combinatie van kleine draagbare 

computers (smart watches en 

smart phones) gecombineerd met 

hoge snelheid internet toegang en 

applicaties waardoor alles en iedereen 

altijd online en verbonden kunnen zijn.

VOORBEELD

Een schaakcomputer

Afvalbakken die zelf meten of ze vol 

zijn en doorgeven wanneer ze geleegd 

moeten worden

Een smart phone op een G4 netwerk

In onderstaande tabel285 worden verschillende veelgebruikte termen omtrent digitalisering kort toegelicht. Vervolgens 

worden in de paragraaf ‘specifieke ICT-producten en -diensten’ belangrijke technologieën op de korte termijn nader 

uitgewerkt. De opvolgende paragraaf beschrijft technologie ontwikkelingen voor de lange termijn.

285  Bronnen: 
  P. Jossten, "Virtual Reality. Impact, risico's & voorbeelden," Peter Joosten, 2018. [Online]. Available: https://www.peterjoosten.net/ 

virtual-reality/. [Accessed 3 januari 2019].
  D. Leidens, "Wat is een platform? En hoe kan ik het gebruiken?," TJIP, 16 oktober 2018. [Online]. Available: https://www.tjip.com/ 

publicaties/wat-is-een-business-platform. [Accessed 3 januari 2019].
  Microsoft, "Wat is Cloud computing?," Microsoft Azure, 2018. [Online]. Available: https://azure.microsoft.com/nl-nl/overview/what-is- 

cloud-computing/. [Accessed 3 januari 2019].
  B. Botelho, "Virtual Assistant (AI assistant)," WhatIs.com, 2018. [Online]. Available: https://searchcrm.techtarget.com/definition/virtual- 

assistant. [Accessed 3 januari 2019].
  Mediawijsheid.nl, "Wearables," Mediawijsheid.nl, [Online]. Available: https://www.mediawijsheid.nl/wearables/. [Accessed 3 januari 2019].
  B. Pawliw, "Quantum Computing," WhatIs.com, [Online]. Available: https://whatis.techtarget.com/definition/quantum-computing.  

[Accessed 3 januari 2019].
  P. Gerbert and F. Ruess, "The Next Decade in Quantum Computing - and How to Play," BCG, 15 november 2018. [Online]. Available:  

https://www.bcg.com/en-be/publications/2018/next-decade-quantum-computing-how-play.aspx. [Accessed 3 januari 2019].
  "Icons for everything," The noun project, [Online]. Available: https://thenounproject.com/. [Accessed 3 januari 2019].
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UITLEG

Een netwerk 'wolk’ van computers' die 

via het internet computingservices 

leveren en waarbij de eindgebruiker 

niet weet op hoeveel of welke 

computer(s) de software draait of waar 

die computers precies staan. 

Een systeem van diensten die aan 

elkaar gekoppeld worden en samen 

meerwaarde vertegenwoordigen. Het 

systeem dat de diensten aan elkaar 

koppelt noemen we een platform. 

Steeds geavanceerdere mechanische 

systemen, vaak gecombineerd met 

Kunstmatige intelligentie, die kunnen 

leren van mensen en taken overnemen. 

Een onbemand luchtvaartuig dat op 

afstand wordt bestuurd.

Data die te veel, te snel en te weinig 

structuur bevatten om in een database 

geplaatst te kunnen worden. Iedere 

sensor, iedere foto die online gedeeld 

wordt en iedere tweet genereert data.

Een manier om onveranderbare 

archieven van data te creëren waarbij 

de onderlinge relaties tussen de 

elementen vastliggen en de bestand 

zijn tegen manipulatie en vervalsing.

Een schijnwereld die door de computer 

wordt gegenereerd waarbij met 

stereoscopische (VR) bril een ervaring 

wordt gecreëerd die echt lijkt te zijn. Bij 

‘augmented reality’ wordt een digitale 

laag aan de werkelijkheid toegevoegd. 

Huidige systemen hebben vooral beeld 

en geluid, maar gevoel en reuk zullen 

daar ongetwijfeld aan toe worden 

gevoegd.

VOORBEELD

Amazon - leveranciers van Cloud 

software, HP - leverancier van Cloud 

hardware   Google Drive – voorbeeld 

toepassing

Een App store is een platform voor 

telefoon applicaties. AirBNB is een 

platform voor kamerverhuur

Robotstofzuiger

VDL

IBM loopt momenteel voorop 

De bitcoin gebruikt de blockchain om 

transacties vast te leggen 

Virtuele rondleiding door Rotterdamse 

haven voor potentiele Chinese klant 

van logistiek bedrijf 

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

 Cloud technologie

 Platform technologie

 Robotica / automatisering

 Drones

 Big Data

 Block Chain

 Virtuele werkelijkheid 

 (Virtual Reality)
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UITLEG

Een softwareprogramma dat natuurlijke 

taal verstaat en taken voor de gebruiker 

kan uitvoeren.

Mobiele gadgets die we op ons lichaam 

dragen zoals armbanden, horloges, 

brillen en die (vaak) data verzamelen 

over de gebruiker en/of de omgeving.

Een nieuwe vorm van 

computertechnologie, gebaseerd 

op quantum theorie (kennis over 

gedrag en energie van atomen). 

Deze technologie staat nog in de 

kinderschoenen maar de verwachting is 

dat het in 5-10 jaar algemeen gebruikt 

wordt op vakgebieden waar enorm 

veel data verwerkt moet worden zoals 

chemie, AI en cryptografie.

Een machine die 3-dimensionele 

vormen maakt gebaseerd op digitale 

modellen.

Industry 4.0 of Smart Industry maakt 

wat men noemt een "smart factory". 

Binnen deze slimme fabrieken, worden 

machines gekoppeld en uitgelezen, 

zodat er een goed inzicht kan worden 

verkregen in wat er werkelijk in de 

fabriek gebeurt en de processen sneller 

kunnen worden geoptimaliseerd. Het 

bestaat uit autonome cyber-fysieke 

productiesystemen, het internet 

de dingen (IoT), cloud computing 

en systemen die ons denkproces 

deels of volledig kunnen overnemen 

(kunstmatige intelligentie).

TECHNOLOGIE  

 

 Virtual Assistants

 Wearables

 Quantum Computing

 3-D printing

 Industry 4.0

Amazon’s Alexa. Apple’s Siri 

Fitbit, iWatch, Google Glass

ASML

Ultimaker

Fabrieksoptimalisatie op Chemelot 

campus
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Specifieke ICT-producten en 

diensten

Er zijn een groot aantal specifieke ICT-

producten en -diensten die klaar zijn 

om vaker toegepast te worden door de 

overheid, maatschappelijke sectoren, 

het bedrijfsleven en door consumenten. 

Acht belangrijke categorieën zijn:

Robotisering en autonoom transport

Robots worden steeds geavanceerder 

en scoren steeds beter op het vlak 

van beweeglijkheid, intelligentie 

en zintuigen. Daarmee kunnen ze 

menselijke arbeid vervangen in zowel 

productietaken als in een groeiend 

aantal servicetaken, zoals reiniging en 

onderhoud. Robots zijn dan ook bij 

uitstek geschikt om taken uit te voeren 

die onder een van de volgende drie 

D’s vallen: dangerous, dirty of dull. Ook 

bepaalde transporttaken vallen in die 

categorie. Het is al mogelijk om auto’s, 

vrachtwagens, vliegtuigen en boten 

te creëren die geheel of gedeeltelijk 

autonoom zijn. Dit kan een revolutie 

in het vervoer teweegbrengen, als de 

regelgeving het toelaat. De zelfrijdende 

auto is een van de meest in het oog 

springende voorbeelden daarvan. 

Beeldherkenning en andere machine 

learning-tools

De generieke machine learning-

frameworks en algoritmes zijn 

de bouwblokken voor machine 

learning-tools die bepaalde taken 

kunnen uitvoeren. Dergelijke taken 

zijn onder andere beeldherkenning, 

objectherkenning, tekstherkenning en 

recommender- Het is niet moeilijk om 

toepassingsgebieden voor dergelijke 

tools te bedenken. Gezichtsherkenning 

bij entreepoorten (beeldherkenning), 

sorteersystemen (objectherkenning), 

herkennen van een taal en 

zoeksuggesties doen (tekstherkenning), 

aanbevelingen voor nieuwe muziek 

of films (recommenders): op veel 

manieren kunnen deze tools ons leven 

vereenvoudigen. 

Geavanceerde productie en 

3D-printen

Technologische ontwikkelingen in 

de productietechnologie brengt 

een nieuwe golf van productiviteit. 

3D-printen springt het meest in 

het oog, en heeft als belangrijkste 

waarde dat het on-demand productie 

mogelijk maakt en het heeft op die 

manier verreikende implicaties voor 

wereldwijde toeleveringsketens 

en productienetwerken. 

3D-printen, maar ook aanverwante 

productietechnologieën faciliteren 

daarnaast een concept als ‘rapid 

prototyping’, wat men in staat stelt 

een ontwerp snel te produceren 

en te testen en op die manier het 

productieproces te versnellen.

Virtual reality en augmented reality

Via virtual reality (VR) kunnen 

gebruikers virtuele ervaringen ‘echter’ 

of beter voelen. Dit kan onder andere 

worden toegepast in de entertainment-

industrie: gamers kunnen meer opgaan 

in hun spel met dergelijke technieken. 

Ook in andere domeinen kan VR van 

toegevoegde waarde zijn. Denk aan de 

revalidatiezorg, waarbij patiënten bij 

het uitvoeren van bepaalde oefeningen 

direct feedback krijgen of ze de 

oefening juist hebben uitgevoerd. Of in 

het leger, waarin militairen middels VR 

getraind kunnen worden door ze in een 

bepaalde omgeving te plaatsen. 

Augmented reality is een techniek om 

gebruikers real-time extra informatie 

te geven over hun omgeving, 

waardoor bestaande werkprocessen 

zijn te versnellen of te verbeteren. Het 

werkelijke beeld wordt verrijkt met 

additionele informatie. Zo kan een 

chirurg continu informatie krijgen over 

de vitale functies van een patiënt, of 

een monteur extra instructies krijgen 

over het uitvoeren van bepaalde 

handelingen. Op deze manier kunnen 

fouten geminimaliseerd worden en het 

werk efficiënter worden uitgevoerd. 

Blockchain

Blockchain is een technologie die in de 

kern bestaat uit het gedecentraliseerd 

registreren van transacties. Op die 

manier wordt de rol van een centrale 

autoriteit (zoals een centrale bank, 

een notaris, et cetera) overbodig, en 

dat kan binnen vele sectoren worden 

toegepast. In de financiële sector is 

de ontwikkeling van blockchain het 

meest evident bij de opkomst van 

cryptocurrencies, met de Bitcoin 

als bekendste voorbeeld van een 

alternatief betalingssysteem. Ook in 

andere sectoren kan blockchain grote 

impact hebben. Zo staan Alliander 

en Enexis mede aan de basis van de 

Nationale Blockchain Coalitie voor het 

ontwikkelen van nieuwe blockchain-

toepassingen in het energiedomein.

Satellietdiensten

Vanaf 2020 is Galileo operationeel, het 

wereldwijde satellietnavigatiesysteem 

dat wordt gebouwd door de Europese 

Unie in samenwerking met de Europese 

Ruimtevaartorganisatie (ESA). Dit komt 

naast het Amerikaanse GPS-systeem te 

staan, alsook een Chinees en Russisch 

alternatief. Net als GPS kan het door 

iedereen gratis gebruikt worden voor 

tijdsreferentie en plaatsbepaling, 

waarbij het zelfs nauwkeuriger zal 

zijn dan GPS. Doordat dergelijke 

satellietdiensten steeds makkelijker 

tot ieders beschikking komen, 

kunnen daar steeds interessantere 

diensten mee ontwikkeld worden. 

Denk aan hoogst nauwkeurige 

satellietbeelden van bebouwing of 

de bodemgesteldheid, waardoor 

bijvoorbeeld precisielandbouw tot 

bloei kan komen. 

Wearables

De Apple watch en de Fitbit zijn een 

van de eerste stappen in de categorie 

‘wearables’: technologie die je op je 

lijf draagt en automatisch je activiteit 

bijhoudt. Op die manier krijgt een 

gebruiker beter inzicht in zijn gedrag 

en hoe dat invloed heeft op zijn 

gezondheid of (sport)prestaties. 
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286  Eindhovens Dagblad (2018) ASML haalt hoogste EUV-snelheid ooit in laboratorium in Veldhoven. [www.ed.nl]
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Dergelijke wearables zijn dan ook een 

belangrijke stap naar de ‘quantified 

self’, het concept dat de mens zoveel 

mogelijk informatie over zichzelf 

verzamelt en hiervan probeert te leren. 

Het gebruik van dergelijke technologie 

genereert veel data die vervolgens 

ook weer gebruikt kan worden 

voor geavanceerde data-analyses. 

Op basis hiervan zijn bijvoorbeeld 

voorspellende modellen te maken 

over de toekomstige gezondheid van 

populaties of krijgt men meer inzicht 

in voorspellende factoren van ziektes. 

Het bewaken van de privacy van de 

gebruiker is uiteraard een uitdaging bij 

wearables. 

User experience design

In de voorgaande paragrafen 

hebben we een aantal specifieke 

ICT-technologieën benoemd. Een 

aanpalende maar minstens zo 

belangrijke trend, is de vooruitgang 

van de gebruiksvriendelijkheid van 

deze ICT-technologieën. Door aandacht 

te hebben voor (onderzoek naar) 

het visuele ontwerp, de informatie-

architectuur en de interactie tussen 

mens en computer wordt de kennis 

en kunde over gebruiksvriendelijkheid 

steeds verder gebracht. Aan de ene 

kant zou je kunnen stellen dat de 

digitale kloof steeds groter wordt 

doordat steeds meer complexe 

diensten digitaal worden aangeboden. 

Aan de andere kant maakt de 

groeiende gebruiksvriendelijkheid 

dat ICT-technologie door meer en 

meer mensen gebruikt kan worden. 

Zo bestaan er tegenwoordig apps 

die demente ouderen in staat stellen 

om met één druk op de knop te 

communiceren met professionals, 

mantelzorgers of vrienden en 

kennissen. Die betere toegankelijkheid 

maakt dat deze ICT-producten en 

-diensten een zo groot mogelijk publiek 

kent. 

Lange termijn

De hele ICT-revolutie die wij de 

afgelopen jaren zien is gebaseerd 

op doorbraken in fundamenteel 

onderzoek: wij hebben leren begrijpen 

hoe halfgeleiders zich gedragen en hoe 

deze geproduceerd kunnen worden. Dit 

ligt aan de basis van alle elektronische 

computers die wij op dit moment zien. 

We zien zes belangrijke ontwikkelingen 

in fundamenteel ICT-onderzoek. 

(Door)ontwikkeling van 

halfgeleidertechnologie

Halfgeleiders zijn de basis van bijna 

alle ICT die wij om ons heen zien. In 

de basis zijn halfgeleiders elementen 

die kunnen worden gestuurd in welke 

mate zij stroom doorlaten. Sinds jaar en 

dag zijn (veelal op silicium gebaseerde) 

halfgeleiders de standaard voor 

processoren. Voor de opslag van data 

werd relatief lang gebruik gemaakt 

van magnetische opslag (floppy disks, 

tapes) en optische systemen (CD’s, 

DVD’s), tegenwoordig vindt steeds 

meer opslag in halfgeleiders plaats. 

Om de wet van Moore bij te kunnen 

houden, vindt er veel fundamenteel 

onderzoek plaats naar de toekomstige 

halfgeleiders. Dit leidt niet tot 

een geheel nieuw technologisch 

paradigma, maar zorgt er wel voor dat 

de huidige mogelijkheden maximaal 

uitgenut wordt, bijvoorbeeld middels 

EUV-technologie van ASML286. Bij 

EUV (Extreme ultraviolet lithography) 

kunnen door middel van licht met een 

zeer korte golflengte chips worden 

gemaakt dit nog kleiner zijn. 

Ontwikkeling van ICT gebaseerd op 

kwantumtechnologie

Waar halfgeleiders gebruik maken 

van (een stroom van) elektronen, 

maakt kwantumtechnologie gebruik 

van effecten die zich op een nog 

kleiner schaal voordoen. Er zijn 

verschillende kwantumverschijnselen 

die gebruikt kunnen worden voor 

de ontwikkeling van systeem die in 

de ICT gebruikt kunnen worden. De 

werking van een kwantumcomputer 

verschilt fundamenteel van huidige 

computers. Veel van de huidige taken 

die een computer vervult zullen 

hierdoor waarschijnlijk niet efficiënter 

door kwantumcomputers worden 

uitgevoerd. Aan de andere kant biedt 

deze technologie wel ongekende 

kansen die huidige computers niet 

bieden:

•  Kwantumcomputers maken 

het mogelijk om bestaande 

encryptiemethoden (die op dit 

moment feitelijk onkraakbaar zijn) 

vrij eenvoudig te kraken287. Aan de 

andere kant biedt de technologie 

ook opties voor encryptie die 

(theoretisch) veilig is. 

•  Het simuleren van chemische 

processen zou met een 

kwantumcomputer veel beter 

kunnen gaan: Quantum Simulation. 

Met een kwantumcomputer zou 

het mogelijk moeten zijn om 

vooraf te bepalen wat een reactie 

tussen twee chemische stoffen als 

uitkomst heeft288.

•  Het doorzoeken van data zou in 

theorie met quantumcomputers 

veel sneller kunnen289.

Op dit moment komen de eerste 

bedrijven met berichten dat zij deze 

technologie breder in de markt gaan 

zetten290. Een grootschalige doorbraak 

van kwantumtechnologie zal ons 

nieuwe mogelijkheden gaan bieden op 

het gebied van ICT-toepassingen.

Ontwikkeling van ICT gebaseerd op 

fotonica

Een flink deel van de huidige 

telecommunicatie-infrastructuur 

is gebaseerd op fotonica: 

Glasvezelnetwerken zijn bedoeld om 

fotonen te transporteren. De voordelen 
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die fotonica biedt ten opzichte 

van klassieke elektrotechnische 

telecommunicatienetwerken 

kunnen gigantisch zijn. Het grootste 

verschil ligt vooral in het feit dat 

glasvezelnetwerken veel meer data 

over grotere afstanden kunnen 

overbruggen. Nieuwe ontwikkelingen 

in fotonica richten er zich onder meer 

op om ook de processoren optisch 

te maken. Dit biedt verschillende 

voordelen die vooral gebaseerd zijn 

op de verschillen tussen elektronen 

en fotonen. Een voordeel is een 

lager gebruik van energie. Naast het 

duidelijke maatschappelijke voordeel 

van energiebesparing, betekent dit 

tevens dat chips efficiënter kunnen 

worden gemaakt. Doordat er in het 

telecommunicatiedomein al veel 

ervaring opgedaan is met fotonica, 

ontwikkelen optisch processoren zich 

snel. De kosten zijn nu nog relatief 

hoog, waardoor deze processoren nog 

weinig worden toegepast.

De nationale overheid en het 

bedrijfsleven heeft de potentie 

van fotonica onderkend. Middels 

de Nationale Agenda Fotonica 

(gepubliceerd in de zomer van 2018) 

zal er fors geïnvesteerd worden in de 

ontwikkeling van deze technologie291. 

Ook heeft PhotonDelta, een publiek-

private samenwerking (PPS) gericht 

op fotonica in Nederland, haar 

investeringsplan openbaar gemaakt292.

Ontwikkeling van ICT gebaseerd op 

biologisch materiaal

De primaire functie van ons DNA is niet 

meer en niet minder dan het opslaan 

van (genetische) data. Waarom zouden 

wij een systeem dat zich in miljarden 

jaren geëvolueerd heeft niet kunnen 

gebruiken voor ICT? DNA heeft het 

voordeel dat het een hoge dichtheid 

heeft, eenvoudig te repliceren is en 

zeer stabiel is293. Vooral de dichtheid 

van de data lijkt op korte termijn 

aantrekkelijk. Er zijn voorbeelden van 

215 Petabytes per gram DNA294. Dit 

betekent dat wij alle data die wij op 

dit moment in talloze datacenters 

hebben geplaatst in een kamer kunnen 

opslaan295. Op dit moment zijn de 

kosten voor DNA storage erg hoog. Zo 

kost het opslaan van één minuut audio 

circa $100.000296. Ook het uitlezen 

van data kan duizenden euro’s kosten. 

De verwachting is echter dat deze 

kosten sterk zullen dalen over de tijd. 

In 2013 zijn er biologische transistors 

ontwikkeld297. Dit betekent dat het ook 

mogelijk is om biologische processors 

te realiseren. Het is op dit moment 

nog niet duidelijk waar biologische 

ICT voordelen zullen bieden, maar 

toepassingen in de gezondheidssector 

lijken voor de hand te liggen. 

Ontwikkeling van hersen-computer-

interfaces

De bovenstaande vier ontwikkelingen 

beschrijven manieren waarop 

computers in de basis werken. Hierbij 

wordt echter geen aandacht besteed 

aan de mensen die computers 

gebruiken. We gebruiken veelal 

een toetsenbord om een computer 

duidelijk te maken wat wij willen. 

Een meer directe verbinding tussen 

computer en menselijk brein 

gigantische mogelijkheden bieden. Op 

dit moment zijn er systemen toegepast 

bij mensen die verlamd zijn, om een 

cursor te bewegen door hieraan te 

denken298. Er wordt flink geïnvesteerd 

om dergelijke technologie breder te 

trekken. Vooral de systemen die buiten 

het lichaam blijven zijn, bieden grote 

kansen voor een brede implementatie. 

De technologie valt grofweg uiteen in 

twee toepassingen:

•  Systemen om signalen van 

computers naar de hersenen te 

krijgen. Denk aan systemen om 

blinden weer te laten zien.

•  Systemen om signalen van 

hersenen naar computers te 

krijgen. Denk aan mensen met 

verlammingen of amputaties die 

apparaten aansturen. 

Uiteraard liggen toepassingen van deze 

systemen in de medische sector299, 

maar indien de drempels voor gebruik 

omlaag gaan kan dit ook breder een 

flinke impact hebben. Facebook is 

bezig met ontwikkeling van een pet die 

gebruikers 100 woorden per minuut 

zou moeten laten typen300.

Ontwikkeling van nieuwe algoritmes

Algoritmes zijn instructies hoe een 

bepaald vraagstuk moet worden 

opgelost. In computers worden 

algoritmes verwerkt in software voor 

de aansturing van systemen. Het is 

uiteraard goed om de juiste hardware 

te hebben om operaties uit voeren, 

zonder de juiste instructies is het 

systeem op zijn best zeer inefficiënt 

en in veel gevallen onbruikbaar. Wij 

zien in twee velden interessante 

ontwikkelingen: Kunstmatige 

intelligentie en cryptografie.

Kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie (AI) draait om 

machines die succesvol taken kunnen 

uitvoeren die mensen nu doen. In 

het vorige hoofdstuk zijn we in detail 

ingegaan op de mogelijkheden van AI. 

Ondanks dat deze systemen nu op de 

markt komen, worden er nog steeds 

algoritmes ontwikkeld die beter in 

staat zijn deze systemen te faciliteren. 
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Een van de grootste doorbraken van AI 

ligt erin om systemen niet meer vooraf 

instructies te geven (programmeren), 

maar systemen op basis van een berg 

data zelf de juiste conclusies te trekken 

en hierna te handelen. Zo worden 

systemen zelflerend.

De impact die AI kan hebben op 

de maatschappij en economie is 

gigantisch. Er worden schattingen 

gedaan in de orde grootte van een 

additionele economische groei van 

1,2% per jaar als gevolg van deze 

technologie301.

Cryptografie

Cryptografie gaat over het versleutelen 

van data. Als tussen twee partijen data 

wordt verzonden, dan is een situatie 

waarin iedereen deze data ook kan 

interpreteren veelal ongewenst. Of dit 

nu over een telefoontje naar huis gaat, 

een mail naar een collega of een nog 

te publiceren Rijksbegroting. In veel 

systemen zit encryptietechnologie 

verwerkt, van mobiele telefonie, 

internetbankieren, email, et cetera. 

Er is een rat race gaande tussen de 

ontwikkelaars van nieuwe vormen 

van cryptografie en krakers. Dit 

komt fraai naar voren in oudere 

telecommunicatiesystemen. Toen 

GSM in jaren 80 werd ontworpen 

was het een redelijk veilig systeem, 

tegenwoordig is het vrij eenvoudig te 

ontsleutelen. Huidige systemen hebben 

betere protocollen, die in toekomst 

wellicht ook gekraakt gaan worden. 

De discussies over privacy van 

burgers, het toenemende gevaar van 

cybercrime en afluisterpraktijken van 

overheden doen de relevantie van 

cryptografie toenemen.
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Bijlage 2  Strategieën voor diversiteit

Monthly Benefit Amounts Di�er Based on the
Age You Decide to Start Receiving Benefits

This example assumes a bene�t of $1,300
at a full retirement age of 66 and 4 months
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Bijlage bij themahoofdstuk 

regionale economie

Diversiteit bevorderen kan op veel 

manieren, met nadruk op digitale/

technische vaardigheden en/of 

bedrijven die innovatie voor de digitale 

samenleving kunnen helpen versnellen. 

Hieronder algemene suggesties, 

maar ook suggesties voor specifieke 

doelgroepen zoals ouderen, jongeren, 

internationale mensen en vrouwen.

•  Transparante doelstellingen voor 

diversiteit creëren en digitale 

middelen inzetten om blinde 

sollicitatieprocedures te faciliteren 

zoals AI-systemen die helpen bij 

kandidaatselectie en aangeven als 

er vooroordelen in het spel lijken te 

zijn.

•  Transparanter rapporteren over 

achtergrond van personeel en 

leidinggevende functies (% 

vrouwen, % niet-Limburgers, % 

niet-Nederlanders, leeftijd, etc.) bij 

ondernemingen, onderwijs, en de 

overheid. 

•  Provincie-contracten 

en subsidies uitsluitend 

verlenen aan organisaties die 

diversiteitsdoelstellingen gehaald 

hebben of een concreet plan 

kunnen overleggen.

•  Diversiteit in sprekers en 

panelleden garanderen voor 

ALLE evenementen van de 

Provincie, Brightlands campussen 

en provinciaal gesubsidieerde 

evenementen. De Amerikaanse 

conferentie SouthBySouthWest 

(SXSW) vereist bijvoorbeeld 

diversiteit in alle panels (SXSW, 

n.d.). Ik heb nog geen Nederlands 

equivalent kunnen vinden, maar in 

het buitenland zijn ook sites waar 

vrouwen zich kunnen profileren als 

speaker (Wodtke, n.d.).

•  Digitale middelen inzetten om 

sterkere mentornetwerken 

voor vrouwen op te zetten en 

aanvullende programma’s starten 

om meer meisjes voor digitale 

technische opleidingen te 

interesseren; 

•  Innovatieve investeringsopties 

creëren voor minderheden 

die een nieuwe onderneming 

willen starten. Hier zijn in het 

buitenland een aantal interessante 

voorbeelden van (Syphrett, 2018) 

(Ayim, 2017).

•  Systemen opzetten waarbij 

met behoud van Duo lening/

studieprivileges zoals huisvesting 

voor 1-2 jaar aan/bij een startup 

gewerkt kan worden zouden ertoe 

bijdragen dat hoogopgeleid talent 

in de regio blijft. 

•  Rechten binnen het leenstelsel 

verstrekken aan internationale 

studenten bij opleidingen waar veel 

vraag naar is (Data Sciences, ICT, 

Material Sciences, etc) als ze zich 

verplichten om voor een bepaalde 

tijd in Limburg te blijven werken na 

hun studie. 

•  Studiesubsidies verlenen aan 

wereldwijd top-talent dat in 

Limburg komt studeren en hier 

voor bepaalde tijd blijft.

•  Ouderen trainen in digitale 

vaardigheden.

•  Ouderen stimuleren langer door te 

werken. Uit studies blijkt dat naast 

financiële voordelen, mensen een 

dagelijkse routine en een doel in 

het leven als belangrijke beloning 

zien voor werken op hoge leeftijd. 

Goede gezondheid en flexibele 

arbeidsomstandigheden werden 

als voornaamste voorwaarden 

genoemd (Sewdas, et al., 2017). 

In de VS bestaat bijvoorbeeld 

de mogelijkheid voor mensen 

om zelf te kiezen wanneer ze 

beginnen AOW te ontvangen en 

de maandelijkse uitkering wordt 

hoger naarmate je later start. Als 

voorbeeld de tabel hiernaast (Social 

Security Administration, 2018).

•  Ouderen betrekken bij startups als 

oprichter, werknemer of adviseur.

•  Scholieren informeren en inspireren 

over de vele mogelijkheden die 

Limburg biedt door klassikale 

bezoeken aan innovatieve bedrijven 

of projecten met/voor digitale 

bedrijven. Bijvoorbeeld in plaats 

van de Gaia Zoo een dagje naar 

Chemelot. Ook ‘onderwijs anders’ 

dagen kunnen voor dergelijke 

activiteiten worden gebruikt.

•  Bedrijven en de campussen 

stimuleren om speciale 

programma’s voor middelbare 

scholieren te ontwikkelen die bij 

hun studiekeuze kunnen helpen en 

meer talent in de provincie kunnen 

houden in de vakgebieden die we 

nodig hebben.

•  Een Limburgs toptalent programma 

ontwikkelen. Weten we nu wie 

de meest talentvolle middelbare 

scholieren zijn (en HBO of WO 

studenten)? Wat doen we om 
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hen te inspireren en te koppelen 

aan mentoren uit het regionale 

bedrijfsleven en ze via parttime 

baantjes en stages te binden aan de 

regio? Waar zit het toptalent binnen 

het regionale bedrijfsleven, hoe 

kunnen we ze het meest effectief 

inzetten en het beste inspireren? 

Digitale middelen kunnen deze 

activiteiten ondersteunen.

•  Een Limburgs “neem een kind 

mee naar je werk” evenement. Dit 

fenomeen bestaat sinds 1994 in de 

VS en Canada en biedt kinderen 

de gelegenheid om een dag met 

hun ouders, voogd of vrienden 

mee te lopen op hun werk. De dag 

draagt bij aan betere beeldvorming 

over carrière keuzes en meer 

begrip voor het werk dat ouders of 

vrienden doen. De dag kan gebruikt 

worden om sociale verschillen 

te overbruggen en kinderen 

omgevingen te laten ervaren waar 

ze anders nooit mee in aanraking 

zouden komen (Reeves, 2017).

•  Een digitaal sociaal netwerk 

van en voor alle Limburgers – 

“traditionele” Limburgers, nieuwe 

Limburgers en voormalige 

(weggetrokken) Limburgers. Dit 

netwerk kan gebruikt worden om 

de mogelijkheden en innovatieve 

bedrijven in Limburg onder de 

aandacht te brengen. 


