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1. Inleiding
In Provincie Gelderland zijn nog steeds veel mensen op zoek naar werk, terwijl veel
bedrijven juist op zoek zijn naar goed opgeleid personeel. Er is een gat tussen vraag en
aanbod.
Gelderland Arbeidswijs is een open innovatietraject van Provincie Gelderland, uitgevoerd
door Wise Up Consultancy, met als doel nieuwe ideeën uit de markt halen die de kloof
tussen werken en leren kunnen dichten. Innoveren lukt alleen als we nieuwe invalshoeken
bekijken van verschillende deelnemers in het speelveld onderwijs en arbeidsmarkt. De beste
ideeën winnen een prijs en begeleiding van het idee naar de praktijk.
Thema

Technologische Revolutie! Nieuwe kansen voor leren en werken,
heb jij een goed idee?
Iedereen kan meedoen en een idee indienen. In dit document lees je hoe je meedoet en
meer informatie en inspiratie over het innovatietraject vindt.
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2. Gelderland Arbeidswijs in het kort
Wat
Gelderland Arbeidswijs is een open innovatietraject van de Provincie Gelderland, uitgevoerd
door Wise Up Consultancy, met als doel vernieuwende ideeën uit de markt halen die de kloof
tussen werken en leren kunnen dichten. Onderwijs +Arbeidsmarkt = Arbeidswijs. De
beste ideeën winnen een prijs en begeleiding van het idee naar de praktijk.

Waarom
Innoveren lukt alleen als we nieuwe invalshoeken bekijken van nieuwe deelnemers met een
frisse, vernieuwende en toekomstbewuste blik op onderwijs en arbeidsmarkt.

Thema 2018/2019

Wie

Technologische Revolutie! Nieuwe kansen
voor leren en werken, heb jij een goed
idee?

Iedereen kan ontwerper of bedenker zijn. Of je nu student, werkzoekend, werknemer,
onderwijzer of ondernemer bent. Iedereen met een goed idee, inzicht, product, dienst of
samenwerkingsvorm betreffende arbeidsmarkt en onderwijs kan meedoen. Alleen of samen
met een team. Heb je je altijd al eens afgevraagd hoe ver je met jouw idee zou kunnen
komen? Doe dan mee!

Hoe

1.
2.
3.
4.

Ga naar www.gelderlandarbeidswijs.nl
Ga naar de indienen idee pagina, download het deelnamereglement en het
deelnameformulier
Bezoek gerust een inspiratiesessie
Vul het deelnameformulier in en stuur deze op aan arbeidswijs@gelderland.nl

| Reglement
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3. Gelderland Arbeidswijs
In Gelderland zijn veel mensen werkzoekend, terwijl veel bedrijven juist op zoek zijn naar
personeel. Vanuit de Human Capital Agenda werkt Provincie Gelderland al sinds 2012 aan
een goede werking van het onderwijs en de koppeling naar de arbeidsmarkt. Dit heeft al veel
vernieuwende projecten opgeleverd. We blijven echter zoeken naar meer samenwerking
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Met het open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs
zoekt Provincie Gelderland naar vernieuwende ideeën, die de kloof tussen leren en werken
kunnen verkleinen. Dat kan door nieuwe werkmethodes, inzichten, producten, diensten of
samenwerkingsvormen.

Thema 2018/2019

Technologische Revolutie! Nieuwe kansen
voor leren en werken, heb jij een goed idee?

In Gelderland is heel veel kennis, ervaring, creativiteit en gezond verstand aanwezig om tot
nieuwe oplossingen te komen. Die innovatiekracht willen we inzetten om meer mensen te
activeren en mobiliseren om mee te doen aan dit innovatietraject. Door deelnemers met een
goed idee te verbinden met onderwijs, werkgevers, overheden en specifieke kennis, creëren
we een goede basis om hen echt verder te helpen. Het belangrijkste aspect zit in het netwerk
en de daaruit voortvloeiende kwaliteit van de begeleiding van de deelnemers, die leidt tot het
daadwerkelijk verder brengen van het idee in de praktijk.

Wie kan meedoen?
Iedereen in dit innovatietraject kan ontwerper of bedenker zijn. Of je nu student,
werkzoekende, werknemer, onderwijzer of ondernemer bent. Iedereen met een briljant idee
voor een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt kan meedoen. We zijn
ervan overtuigd dat er nieuwe oplossingen te vinden zijn in de combinaties van onderwijs en
arbeidsmarkt, scholing op de werkvloer, individuele begeleiding of maatwerk. Innoveren lukt
alleen als we nieuwe invalshoeken bekijken van deelnemers met een frisse, vernieuwende
en toekomstbewuste blik op onderwijs en arbeidsmarkt. Aan jouw de uitdaging hier het
ultieme idee voor te leveren. En dat idee wordt beloond met een mooie prijs en begeleiding
naar de praktijk!

“Maak werk van de toekomst en kies voor techniek.
De technologische revolutie biedt kansen voor iedereen.
Doe je mee?”
Gedeputeerde Conny Bieze, 10-7-2018
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3.1 Nieuwe ideeën, beloond en ondersteund
Iedereen die meedoet krijgt een podium. En als je dat wilt helpen wij om jouw idee online en
offline in de spotlights te zetten. Of je nu bij de winnende ideeën hoort of niet. De finalisten
en de winnaar van Gelderland Arbeidswijs worden professioneel begeleid en ondersteund
door zowel Provincie Gelderland als Wise Up Consultancy. Het blijft dus niet bij het idee
alleen, het team van Gelderland Arbeidswijs denkt mee en doet mee. Het doel is om jullie
ideeën echt verder te helpen. Dat kan via doorgroei in een startup of samenwerkingsverband, maar bijvoorbeeld ook via inbedding in een bestaande organisatievorm.
Een vakjury beoordeelt alle tijdig binnengekomen ideeën en selecteert vijf finalisten (teams)
om tijdens de finale een pitch van tien minuten te houden voor de jury en het publiek. De vijf
finalisten ontvangen elk Euro 1.500,- om hun concept verder vorm te geven richting de finale.
Voorafgaand aan de finale vindt er een online stemming plaats op de vijf finalisten, waarbij
de finalisten alles uit de kast kunnen halen om hun idee digitaal een boost te geven. De
resultaten van de online stemming worden pas tijdens de finale bekend gemaakt. De winnaar
van de online stemming ontvangt de publieksprijs ter waarde van Euro 2.500,- en coaching
om het idee verder te brengen. De jury kent vervolgens hun punten toe waarna de
uiteindelijke winnaar bekend wordt gemaakt. De winnaar ontvangt Euro 10.000,- en
begeleiding voor de verdere uitwerking en toetsing van het idee of concept in de provincie
Gelderland.
Door expertise en coaching te combineren met verbindingen tussen onderwijs, werkgevers
en overheden, creëren we een goede basis om kansrijke ideeën echt te laten slagen.
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3.2 Inspiratie
Ter inspiratie tref je hier enkele urgenties en quotes aan, die als uitgangspunten voor jouw
idee kunnen dienen. We hebben gekozen voor vier verschillende personen die ieder vanuit
hun eigen rol en uitdagingen verder geholpen willen worden.

Werkgever
Wat komt er allemaal op ons af aan nieuwe technologieën? Ik wil wel digitaliseren en
innoveren, maar hoe bereid ik mijn personeel hierop voor?

Werknemer
Ik maak me soms zorgen. Bestaat mijn baan over een paar jaar nog wel? Hoe kan ik
me ontwikkelen zodat ik waardevol blijf op de arbeidsmarkt?

Onderwijzer
Sluit onze manier van opleiden nog wel aan bij de arbeidsmarkt van de toekomst?
Hoe kunnen wij het onderwijs beter inrichten m.b.v. nieuwe technologieën?

Overheid
We willen optimaal gebruik maken van technologische innovatie. Echter de
toenemende mismatch op de arbeidsmarkt baart ons steeds meer zorgen. Hoe
kunnen we het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen?

Laat deze quotes je inspireren! Wil je weten welke technologische innovaties steeds
belangrijker worden en waar je je ideeën op kan richten, kijk dan naar de BIG-8
technologieën op de volgende pagina.
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BIG 8: de belangrijkste technologieën richting 2030
De komende jaren is een grote impact te verwachten van digitalisering en robotisering
op de arbeidsmarkt. Er is zelfs sprake van een 4e revolutie: een technologische! Nieuwe
technologie maakt dat er banen zullen verdwijnen en nieuwe banen zullen ontstaan. De
8 technologieën die de komende jaren oprukken, hebben een grote impact op onderwijs en
arbeidsmarkt:

Kort samengevat komen deze trends op het volgende neer:
Big data
Het verwerken van grote hoeveelheden data ten behoeve van voorlichtingscampagnes,
gezondheidsbehandelingen, beveiligingsprotocollen, voorspellingen, berekeningen etc.
Blockchain
Het decentraal vastleggen van volledig gecontroleerde en transparante processen in ketens.
Robotica
Het inzetten van robotisering bij diverse handelingen, van elektrische auto tot
productieprocessen.
3-D printing
Het printen van voorwerpen, gebouwen, auto’s, voedsel etc.
Computing power
Het digitaliseren van processen via de computer en het inzetten van artificiële intelligentie.
Bio-genetica
Door genetische manipulatie en andere laboratoriumtechnieken veranderingen aanbrengen
in mens, dier en plant.
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Alternatieve energie
het opwekken en gebruiken van energie op nieuwe wijze.

Heb jij een goed idee hoe deze trends om te zetten in kansen voor leren en
werken? Doe mee en stuur jou idee in!

Inspiratiesessies
Wil je meer te weten komen over het innovatietraject Gelderland Arbeidswijs? Wil je meer
horen over het thema en hoe je mee kan doen? Wil je mensen ontmoeten met wie je in
contact kan komen over jouw idee of met wie je samen aan een idee kan werken? Bezoek
dan ook zeker één van de inspiratiesessies die gehouden worden.
De data worden gepubliceerd op de website: www.gelderlandarbeidswijs.nl

4. Planning
Bekijk hier de globale planning van innovatietraject Gelderland Arbeidswijs. Voor de exacte
data kan je terecht op www.gelderlandarbeidswijs.nl.
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5. Deelname
Ga naar www.gelderlandarbeidswijs.nl
1. Ga naar de indienen idee pagina, download het deelnamereglement en het
deelnameformulier
2. Bezoek eventueel een inspiratiesessie in jouw eigen regio
3. Vul het deelnameformulier in en stuur deze op aan arbeidswijs@gelderland.nl

Criteria
De jury zal de inzendingen beoordelen op basis van de volgende criteria:
➢ Is er sprake van een nieuw inzicht, een nieuw product, een nieuwe methode, dienst
of vernieuwende samenwerkingsvorm?
➢ Is er sprake van relevantie voor de arbeidsmarkt?
➢ Beantwoordt de inzending aan het vraagstuk rondom het thema: Technologische
revolutie! Nieuwe kansen voor leren en werken, heb jij een goed idee?
➢ Is de inzending realistisch, uitvoerbaar en in de praktijk te brengen op korte termijn?
Het publiek zal vervolgens online stemmen op de beste vijf ideeën. De winnaar wordt bekend
gemaakt tijdens de finale in december waar ook de jury haar stem zal uitbrengen.

We zien uit naar je inzending!
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6. Informatie & Contact
De organisatie is in handen van het team Onderwijs & Arbeidsmarkt van Provincie
Gelderland en Wise Up Consultancy die gezamenlijk het team Gelderland Arbeidswijs
vertegenwoordigen. Heb je vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op via:www.gelderlandarbeidswijs.nl / arbeidswijs@gelderland.nl

Volg ons op social media

@GLD_arbeidswijs
@gelderlandarbeidswijs
@Gelderland Arbeidswijs

Gelderland Arbeidswijs is een samenwerkingsverband tussen

Inspiratiedocument Gelderland Arbeidswijs 2018
11

