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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 

staan voorbeelden en wordt context 

geboden bij de keuze van de 

verkenners.  



3

STRATEGISCHE VERKENNING            Digitale samenleving Limburg     februari 2019

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%



4

STRATEGISCHE VERKENNING            Digitale samenleving Limburg     februari 2019

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
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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 9.541 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


