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Zuid-Limbug  

verbindt leiders,

idealen en acties

Van 2 tot 4 november 2011 ontmoetten 52 betrokken 

Limburgers elkaar in Kasteel Vaalsbroek in Zuid-Limburg. 

Een pluriform gezelschap van directeuren en kunstenaars, 

ondernemers en politici én de ‘creative class’, jonge 

mannen en vrouwen die het verschil gaan maken voor de 

toekomst van de regio. Samen onderzochten ze hoe zij 

de sociaaleconomische ontwikkelingen in Zuid-Limburg 

kunnen versnellen, met Brainport 2020 als motor.  

Het resultaat: zeven gedeelde toekomstbeelden voor de regio in 2020. Zeven 
haalbare idealen waarvan deze 52 kartrekkers geloven dat ze werkelijkheid 
kunnen worden. Zeven missies waaraan zij zich hebben gecommitteerd door 
het formuleren van concrete acties en de overtuiging dat deze alleen met 
vereende krachten gerealiseerd kunnen worden. 

In dit verslag een impressie van de dialoog, de resultaten en het proces dat 
eraan vooraf ging. Meer info op www.hitfoundation.eu/nightingales.

Zuid-Limburg, december 2011

ZEVEN MISSIES VOOR ZUID-LIMBURG IN 2020
Gedeelde basis voor de toekomst van de regio.

1. Kwaliteit van leven
Mensen voelen zich prettig in hun woning, buurt, stad en regio. We staan open voor 
onze omgeving en naar anderen. Gezond en vitaal is ons motto. We willen en blijven ons 
ontplooien en ontwikkelen. We genieten van alles wat de omgeving ons te bieden heeft en 
nemen samen actief deel aan het verder uitbouwen van de kwaliteit van onze gezamenlijke 
samenleving.

2. Kwaliteit van mens 
Wij hebben een ‘open mind’ en nemen verantwoordelijkheid voor gezondheid, best 
mogelijke opleiding, het hebben van een creatieve, ondernemende instelling en we 
participeren optimaal! 

3. Onderwijs als leerbroedplaats met doorlopende leerwegen
Overheid, onderwijs en ondernemers in Zuid-Limburg vormen excellente en resultaatgerichte 
broedplaatsen waar leerlingen in alle fasen van ontwikkeling, maatschappij en bedrijfsleven 
elkaar ontmoeten, inspireren en van elkaar leren. Samen doorbereken wij institutionele 
grenzen, creëren netwerken en organiseren doorstroom binnen het onderwijs. 

4. Technologie & innovatie plus maakindustrie
We zijn een regio die technologisch excellentie heeft door synergie tussen onderwijs, MKB 
en grootbedrijf. In Beta-valley zetten we op eigen bodem kennis om in concrete producten 
op het gebied van life sciences en material sciences. 

5. Infrastructuur OV & schaalgrootte
Wij zijn een grenzeloze regio met een optimale fysieke infrastructuur. De bestuurlijke 
autoriteit is erop ingericht dit te faciliteren. Wij beschikken over toegang tot de nieuwste 
informatietechnologieën.

6. Open samenleving - Immigratie, blue card en ontgrenzing
Een regio die voor 6km aan Nederland grenst en voor 220 km aan de rest van Europa, heeft 
de wereld als speelveld. Zuid-Limburg heeft hard mensen nodig: handen aan het bed, brains 
voor Brainport 2020. Wij zijn in 2020 een open samenleving: grenzeloze nieuwsgierigheid, 
kansen voor iedereen -‘vaan Aoke bis Angola’- die onze samenleving komt versterken.

7. Collaborative communities met dienend leiderschap
Wij zijn verbindende leiders die stimuleren en ondersteunen dat mensen verantwoordelijkheid 
nemen voor en samenwerken aan de gemeenschappelijke opgaven. 1



Nightingales is een initiatief van HIT Foundation, het in Limburg 
gewortelde innovatieplatform voor arbeid en migratie.  

De Nightingales Future Search is georganiseerd in samen-
werking met Stichting Perspectivity, dialoogexpertisecentrum 
gericht op het oplossen van complexe sociale problemen.  
De Provincie Limburg trad op als co-financier. 

Meer info: www.hitfoundation.eu/nightingales
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DE  SAMENHANG  DER  DINGEN
Causale verbanden in Limburgs sociaal-economisch systeem.

TesT uw Limburgse succesformuLe
www.hitfoundation.eu/nightingales

AANLEIDING
Scenario’s: inzicht
De Nightingales Future Search bracht 52 betrokken Zuid-Limburgers bij elkaar 
om samen te onderzoeken hoe zij de sociaaleconomische ontwikkelingen in de 
regio kunnen versnellen, met Brainport 2020 als motor. 

De vraag werd ingegeven door de inzichten uit het Nightingales scenarioproject (2009). Hierin 
werd het sociaaleconomisch systeem dat Limburg drijft blootgelegd. Het model laat zien dat het 
succes van de regio afhankelijk is van een complex samenspel van factoren. Het systeem kan 
zowel omhoog als omlaag spiraliseren.  

Allerlei personen en organisaties in Limburg draaien ieder aan ‘knoppen’ in hetzelfde systeem. 
Als je gelooft in de werking van het systeem, wordt ook de noodzaak tot samenspel evident. 
Met als gezamenlijk doel: zorgen dat alle activiteiten bijdragen aan de opwaartse spiraal. De 
Future Search brengt belanghebbenden in het systeem bij elkaar om samen te ontdekken waar 
zij elkaar kunnen versterken en om de Nightingales inzichten om te zetten in actie. 

Future Search: actie
Een Future Search is een onconventionele werkconferentie van grote groep 
belanghebbenden rondom een complex probleem. Een probleem dat urgent is 
en waarop geen van de betrokkenen alleen het antwoord heeft. 

Een Future Search is een gezamenlijke zoektocht -met pieken en dalen- naar systemische 
verbeteringen in onze leefomgeving. De zeer gestructureerde werkwijze creëert een veilige 
omgeving waarin deelnemers in gesprek gaan over de opgave waar ze samen voor staan. Ze 
ontdekken hoe groot en overlappend hun collectieve ambitie is en op welke wijze alle aanwezige 
belangen kunnen bijdragen aan de verwezenlijking ervan. 

Het succes van een Future Search is gebaseerd op 4 heldere principes:
  •  Het hele systeem’ in één ruimte: Om te integreren moet je eerst differentiëren, hiervoor moet 

het hele systeem bij elkaar zijn;
  •  Groot denken, klein handelen: bezie het brede perspectief voordat je op onderdelen actie 

onderneemt;
  •  Toekomstgericht & ‘common ground’: versus op problemen en conflicten uit het verleden.
  •  Zelfmanagement en verantwoordelijkheid voor actie. 

De Future Search filosofie is ontwikkeld in de Verenigde Staten en in de afgelopen 30 jaar 
succesvol toegepast op een breed scala complexe vraagstukken in het bedrijfsleven, bij de 
overheid en in niet-gouvernementele organisaties.  
Meer info: futuresearch.net - kirin.nl - perspectivity.org 
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Participanten

De deelnemers aan de Nightingales Future Search zijn vertegenwoordigers van 8 clusters die samen het sociaaleconomische systeem van Limburg vormen: 

•  Grote bedrijven: Huub Meessen (Sabic), Ad Robeerst (DSM), Frank van Attekum (Deloitte), Gert-Jan de Geus (OCI Nitrogen), Ron Massot (Deutsche Bank), Stan Berings (PWC)

•  MKB: Jeroen Trienes (Goal 043), Annemiek Groen (Charlzz), Bert Kallen (Health Promotion at Work), Guus Simons (Pathofinder), Hans Keijzer (St. Perspectivity) 

•  Cultuur: Esther Gottschalk (Gottschalk Cultureel Advies), Egid van Houtem (Social Beta), Joop de Jong (MU Arts & Heritage), Jos Bessems (Ander Zight), Mattijs Maussen (Maus Management), 

Peter Fransman (Museum het Domein) 

•  Jongeren: Hans Balmaekers (Young Leadership Academy), Benoit Vanraes (Huis van Bourgondië), Fabiola de Haan (AIESEC), Helena Barroso (DSM), Maartje van Barneveld (Topsport Limburg), 

Mark Keulers (Maastricht Airport), Mark Schellings (Meander Zorggroep), Roger Heijsters (Smart Check / Braineo)

•  Zorg: Guy Peeters (Maastricht UMC+), Cees Sterk (Orbis medisch en zorgconcern), Fons Bovens (GGD Zuid-Limburg), Frans Wilms (Radar Zorginstellingen), Maya Huijberts (Maastricht UMC+) 

•  Wonen: Ger Peeters (Wonen Limburg), Hassan Najja (Wonen Limburg), Jaco Meuwissen (3W New Development), Mirjam Depondt (Woonpunt), Roel Meertens (Gemeente Heerlen), Sandra 

Adriaansens (Domez Woonzorg)

•  Overheid: Sjraar Cox (Gemeente Sittard-Geleen), Frans Bastiaens (HIT Foundation), Jacques Costongs (Gemeente Maastricht), Jean-Paul Urlings (KvK Limburg), Hans Bosch (Provincie Limburg), 

Mike Hodzelmans (Jonge Democraten), Piet Göbbels (FNV), Wim Ortjens (Regiobranding Zuid-Limburg)

•  Onderwijs: André Postema (Maastricht University), Carla Langen (Leeuwenborgh Opleidingen), David Schmidt (Universiteitsraad MU), Harm Hospers (University College Maastricht), Jan van 

Nierop (DaCapo College), Katja Sillen (MU), Kees van der Heijden (Oxford University), Thijs Geradts (Maastricht Center for Entrepreneurship)4



VERSLAG
52 Limburgse stakeholders met invloed, gezag, kennis en/of belang bij het 
succes van de regio ontmoeten elkaar in Vaals. Gedurende 18 uur, verspreid 
over 3 dagen, delen ze verhalen over hun verleden, heden en de door hen 
gewenste toekomst voor hun regio. De dialoog maakt gedeelde waarden en 
toekomstbeelden zichtbaar. Op basis hiervan worden concrete doelen en 
haalbare acties geformuleerd.
 

Verleden: 1980 - 2010
Op drie tijdslijnen schrijven de deelnemers memorabele gebeurtenissen uit de afgelopen 30 jaar. 
Doel: de sociaaleconomische evolutie van de regio in een zo breed mogelijke context plaatsen 
en de implicaties hiervan voor de regio’s toekomst bepalen. Hieronder de rode draad: 

1. Persoonlijk ervaringen die er toe geleid hebben dat je vandaag hier bent:
Komen, blijven en gaan zijn de terugkerende begrippen. Vaak een bewuste keuze.; want 
Limburg is zowel fijn als niet fijn. Wij zijn met elkaar waarschijnlijk kritischer op het gebrek aan 
versnelling dan de gemiddelde Limburger. Wij zullen grenzen moeten slechten - politieke en 
juridische, maar ook mentale. We moeten diversiteit versterken. Een breed palet aan banen, 
maar ook een aantrekkelijke leefomgeving voor ieder creëren. Is de schaal van (Zuid-)Limburg 
niet te klein? Of wil Limburg dingen waar ze eigenlijk te klein voor is?  

2. Wereldgebeurtenissen die de ontwikkeling van de regio hebben beïnvloed:  
  •  Individualisering: dankzij technologische ontwikkelingen communiceren we steeds meer, 

maar hebben minder persoonlijk contact;
  •  Globalisering: de wereld wordt groter, dat maakt mensen onzeker. Men valt terug op het 

individu, dat leidt tot polarisering;
  •  Verschuiving van maak- naar kenniseconomie. 
We moeten keuzes maken; de krenten uit de pap halen. Zijn die keuzes meer lokaal gericht? Of 
richten we ons meer op de globale kenniseconomie? 

3. Regionale gebeurtenissen die de ontwikkeling van Zuid-Limburg hebben beïnvloed: 
70er jaren: transitie na de sluiting van de mijnen. Nieuwe bedrijvigheid: Universiteit, DSM, 
Nedcar, Academisch Ziekenhuis, Centraal Bureau voor de Statistiek. Vervolgens is de slag 
naar de diensteneconomie gemaakt: call-centers. Maar het is een soort parabool. De diensten 
trekken zich nu weer terug. Ligt de toekomst in de kenniseconomie, culturele hoofdstad, ...? 

Conclusies: De gebeurtenissen in Zuid-Limburg lopen parallel aan die in de wereld. We blijven niet 
achter; maar lopen ook niet voorop. Zijn we te kritisch op onszelf, te negatief? Of zijn we in 25 jaar 
inderdaad weinig opgeschoten? We moeten nieuw impulsen zoeken, innovatie mogelijk maken, 
openstaan voor prikkels uit de Euregio en mondiale competitie. De historische werkelijkheid tot 
onze kracht maken. De troeven zijn in handen; nu wordt het tijd dat we goed kaarten!
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Heden: Trends 2011
De mindmap laat de trends zien die impact hebben op de beoogde versnelling van de sociaal-
economische ontwikkelingen in Zuid-Limburg. Dit zorgt ervoor dat iedereen eenzelfde beeld 
krijgt van de brede context waarin we met elkaar acties willen ondernemen. Vervolgens brengt 
ieder cluster sleuteltrends in kaart en wordt besproken wat er nu al gebeurt als antwoord op 
deze trends en wat zij nog meer zouden willen doen. Een impressie:

  • Cultuur: Toenemende druk op cultuur, waarbij de verwarring er toe leidt dat men zich 
vastklampt aan de eigen cultuur. Cultuur kan ruimte bieden om tot werkelijke vernieuwing te 
komen. De grote vraag: hoe kom je uit het gat tussen bottom-up en top-down bewegingen? 
  • MKB: Leiderschap, samenwerken, innovatief, grensverleggend en 
overschrijdend. Gericht op het primaire proces; de winkel draaiende houden. Brainport 2020 
is nog een hermetisch verhaal zonder ingangen voor het MKB; maar Brainport biedt in ieder 
geval focus en nadruk op innovatie. Dat is waar MKB goed in is. De wereld is ons werkterrein. 
  • Onderwijs: Nieuwe manieren van leren en werken, minder beroepsonderwijs, 
grensoverschrijdend werken. We willen graag talentontwikkeling op alle niveau’s. En er is 
behoefte aan allerlei verbinding; binnen het onderwijs en met het bedrijfsleven. En aan (virtuele) 
werkplaatsen die bijdragen aan zelfredzaamheid. 
  • Jongeren: New ways of working en transparantie. Wij leiden ons eigen leven, voeren 
zelf de regie. We veranderen patronen als we denken dat dat nodig is. We laten tradities los en 
bemoeien ons graag overal mee. We zoeken het zelf wel uit en zoeken constant inspiratie. We 
zouden nog meer verbanden kunnen leggen tussen jongerengroepen en met andere generaties. 
Meer gerichte doelen en gerichter kiezen. 
  • Overheid: Vluchtigheid zet het klassiek leiderschap onder druk. Het maatschappelijk 
debat wordt bottom-up gevoerd. Het gevestigde vertrouwen is een beetje zoek. Er is weer 
behoefte aan ideologie, vertrouwen en visie. Hoe sluiten we aan bij de burger? 
  • Wonen: Vergrijzing vraagt om nieuwe woonoplossingen in relatie tot zorg. Consumenten 
hebben steeds meer te kiezen en worden steeds kritischer. Duurzaamheid, werken we 
heel hard aan, we moeten nu werken aan woonmilieu’s die we over 30/40 jaar niet af hoeven te 
breken. We moeten onze voorzieningen opschalen en aansluiten bij de behoefte van de 
consument. Van aanbod- naar vraaggericht bouwen. 
  • Grote bedrijven: Duurzaamheid is business driver geworden; we moeten alleen meer laten 
zien wat we doen en wat daarvan de impact is. Vergrijzing leidt tot de ‘war on talent’. We 
moeten mensen niet krampachtig proberen hier te houden, maar juist stimuleren om ook elders 
ervaring op te doen. Wij moeten meer input geven aan het onderwijs. Vluchtigheid: de emotie 
overheerst in de politiek; de rationaliteit is zoek. We zouden de belissers meer moeten voeden 
met relevante kennis. Schaalgrootte: we kunnen niet voorkomen dat Limburgse bedrijven 
worden overgenomen. We zouden meer lokale spinnoffs kunnen stimuleren. 
  • Zorg: Grensoverschrijdend: we werken al veel over de grens (ambulancezorg) maar 
lopen ook tegen veel grenzen op (financieringstromen). Meer focus op zelfredzaamheid 
versterkt de tweedeling in de maatschappij. We moeten meer focussen op groepen die extra 
hulp nodig hebben: jongeren, bejaarden. Schaalgrootte leidt tot ketenafspraken. Mismatch 
op de arbeidsmarkt; hoe zorgen we dat er ook straks nog voldoende personeel is?

 Hoe dragen de individualistische jongeren bij aan de 

samenleving?  Door waarden te delen binnen ‘collaborative’ 

netwerken. Eigen verantwoordelijkheid nemen is ook een 

vorm van solidariteit. 

 The clash of generations: wij leggen het jullie wel 

uit! Jongeren hoeven zich niet aan te passen. Als we dat 

loslaten, dan veranderen er dingen. Jongeren kansen geven. 

 

 

 Spanningveld tussen vluchtigheid en duurzaamheid. 

We moeten werken aan een gezonde samenleving.

 Als we die Limburgse ambities niet heel helder maken, 

hoe kunnen anderen daar dan bij aansluiten? 
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Spijten
Wat doe je / doen jullie niet waar je oprecht spijt van hebt en wat je anders zou doen als je kans 
zou krijgen om het opnieuw te doen? 

  • Cultuur: Wij hebben spijt dat we niet trotser zijn op onze fouten en dat we ons te veel 
conformeren aan bestaande processen. 
 • Grote bedrijven: We hebben spijt dat we duurzaamheid niet goed hebben vertaald naar de 
lokale maatschappij. 
 • Zorg: We hebben spijt van het tijdverlies dat we hebben geleden door te veel met de interne 
organisatie bezig te zijn (kokerdenken) en te weinig naar het geheel gekeken. 
 • Overheid: We hebben spijt dat we onze successen onvoldoende hebben gecommuniceerd 
waardoor bedrijven zich hier niet vestigen. 
 • MKB: We hebben spijt dat we te veel naar binnen gericht zijn; dat we ons te weinig laten zien.  
  • Onderwijs: Wij hebben spijt van het keurslijf waarin wij ons hebben laten dringen door met 
zaken bezig te zijn die er niet echt toe doen en spijt dat we de enorme studieuitval en vertraging 
te lang hebben laten doorlopen.
  • Jongeren: Wij hebben spijt dat we niet goed op de hoogte zijn van wat er allemaal in Limburg  
gebeurt en van het gebrek aan verantwoordelijkheid om iets voor Limburg te betekenen; omdat 
we nog niet weten of we hier blijven.
  • Wonen: Wij hebben spijt van de binnenstadontwikkeling in Heerlen en Sittard, omdat dit te 
veel geld heeft gekost en tegelijkertijd weinig innovatief is aangepakt. Er is traditioneel gebouwd, 
dat is geen identiteitsontwikkeling. 

Heden: 2011  
Eigenaarschap & verantwoordelijkheid
Trotsen en spijten worden benoemd om eigenaarschap te dragen voor wat nu -al dan niet- 
wordt gedaan en om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen. 

Trotsen
Wat doe je - als individu of als groep - waar je trots op bent met betrekking tot de versnelling van 
de sociaaleconomische ontwikkelingen in Zuid-Limburg? 

  • Cultuur: Wij zijn trots op de evenementen die we organiseren in de samenleving; we zijn 
trots op de energie die de culturele hoofdstad teweegbrengt en we zijn trots op het werk dat de 
creatieve industrie genereert. 
 • Grote bedrijven: Wij zijn trots op onze duurzame inspanningen en op de transitie van het 
Chemelot-terrein. 
  • MKB: Wij zijn trots dat we grensoverschrijdend werken en trots op het ondernemerschap als 
motor voor economische ontwikkelingen binnen Zuid-Limburg. 
 • Zorg: Wij zijn trots op de zorginfrastructuur in Zuid-Limburg en op de voorbeeldfunctie die we 
vervullen binnen veelvoorkomende aandoeningen.
 • Overheid: Wij zijn trots op samenwerking zoals het Vertrouwenspact en Via 2018 en dat we 
het bedrijfsleven stimuleren om maatschappelijke belangen voorop te stellen. 
 • Onderwijs: Wij zijn trots op de kwaliteit van het onderwijs in Zuid-Limburg en op de enorme 
slag die we gemaakt hebben om vroegtijdige schoolverlaters in het (V)MBO terug te dringen. 
  • Jongeren: Wij zijn trots op ons doorzettingsvermogen, onze pro-activiteit en 
samenwerkingactiviteiten. 
   • Wonen: Wij zijn trots op de prijs-kwaliteitverhouding van woningen in de binnenstad, op het 
(relatieve) gebrek aan woningtekorten en op de samenwerking die heeft geleid tot sociale stijging 
van wijken. 
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Toekomst:  
Limburg in 2020
Hoe ziet de gewenste toekomst eruit? 6 gemengde groepen 
visualiseren hun ideale toekomst; hoe zij wensen dat Limburg 
er in 2020 op sociaal-economisch gebied voor staat en hoe dat 
zo gekomen is. Hieronder de hoogtepunten. Op basis van de 
toekomstbeelden wordt het gedeelde fundament vastgesteld.  

Gezonde, talentvolle regio, de overheid in de regie

Internationale kennisregio; bedrijven bieden kennis, 
overheid faciliteert infrastructuur en bereikbaarheid

De kip of het ei?
De vraag die opdoemt is hoe verbinden we wat hier gebeurt 
nu met Brainport 2020 en Kompas Zuid-Limburg? Hoe zorgen 
we dat we elkaar over en weer inspireren? Hoe brengen we 
duurzaamheid aan in de projecten op weg naar 2020? Hoe 
maken we het concreet? 

Brainport 2020 is een belangrijke motor; het Kompas is breder. 
De onderkant van de samenleving meetrekken lijkt geen 
onderdeel van Brainport te zijn. Ook weet nog niet iedereen 
-in het bijzonder MKB- wat Brainport inhoudt en of aansluiting 
mogelijk is. Op voorhand kun je niet vaststellen welke dingen 
de motor kunnen versterken. Ieder bepaalt voor zijn of haar 
organisatie of en hoe hij uitvoering en richting aan Brainport wil 
en kan geven. Hier vindt je energie en gemeenschappelijkheid 
om zaken te verbinden. 

Stedelijk gebied over landsgrenzen; keuzes 
veranderen gedrag

Culturele hart van Europa versterkt economische 
kracht van de regio

Zuid-Limburg: succesvolste gemeente van Nederland

Succesfactor: multidisciplinair samenwerken
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2. Kwaliteit van mens
Wij hebben een ‘open mind’ en nemen verantwoordelijkheid voor gezondheid, 
best mogelijke opleiding, het hebben van een creatieve, ondernemende 
instelling en we participeren optimaal!

Acties
  •  Ron: Vak ondernemerschap vanaf basisschool; Stimuleren talenkennis op alle niveaus + 

dwars door de samenleving
  •  Jan: verbinding tussen ondernemerschap en onderwijs
  •  Trienes: samenwerking GENT, games, 1 ondernemersspel voor kinderen vanaf 8 jaar kunnen 

we meteen inzetten
  •  Maya: Personalized Lifestyle Centre (PLG): MUMC+ (& zo veel mogelijk partners)
     Van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG): 
     Publiek-Privaat; Bewegen, voeding; ‘Vitaliteitsmanagement’; ‘Living Lab’
  •   Hans B: organiseren learning & development voor young professionals over bedrijven heen
  •  Roel: Creatieve buurtparticipatieprojecten starten om ondernemerschap, trots en identiteit 

van de regio te stimuleren

TOEKOMST 2020: MISSIES & ACTIES
De gedeelde basis wordt vastgelegd in stellingen die richting geven aan de ontwikkeling van 
verdere toekomstplannen. Rondom iedere stelling vormen zich -nieuwe- alllianties die samen 
korte en lange termijn acties formuleren om de gedeelde basis te realiseren. 

1. Kwaliteit van leven
Mensen voelen zich prettig in hun woning, buurt, stad en regio. We staan open 
voor de omgeving en voor anderen. Gezond en vitaal is ons motto. We willen en 
blijven ons ontplooien en ontwikkelen. We genieten van alles wat de omgeving 
ons te bieden heeft en nemen samen actief deel aan het verder uitbouwen van 
de kwaliteit van onze gezamenlijke samenleving.

Acties
Operationeel
  1. Veiligheid(sgevoel) creëren (individuele mens)
  2. Integrale wijkaanpak
  3. Levensstijl / bewustzijn van gezond leven: a. Bewegen; b. Gezond & bewust eten (kip in tuin)
Tactisch
  4. Modernisering & herwaardering van de volkscultuur
  5. Behoud & creatie van fysieke identiteitsdragers + iconen!
  6. Creatief benutten van leegstand
  7. Cultuuraanbod verbeteren + betere planning Euregionale cultuur & sportpas
Strategisch 
  8. Steden > stedelijker; Platteland > groener
  9. Kiezen + verkopen v/d USP’s van Zuid-Limburg

Leidende principes
Beweging     Ecosysteem    Energie     

Lange termijn visie + short term sense     
Collectief optimaliseren    
Uitnodiging mee te doen    
Verbinden  Doorbreken

10



3. Onderwijs als leerbroedplaats
met doorlopende leerwegen
Overheid, onderwijs en ondernemers in Zuid-Limburg vormen excellente en 
resultaatgerichte broedplaatsen waar leerlingen in alle fasen van ontwikkeling, 
maatschappij en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, inspireren en van elkaar 
leren. Samen doorbreken wij institutionele grenzen, creëren netwerken en 
organiseren doorstroom binnen het onderwijs.

Acties
  •  Schrijvers van deze groep komen binnen een maand bijeen met bedrijfsleven en andere 

relevante betrokkenen om uitgeschreven doelen in aanpak te concretiseren op korte en lange 
termijn en zorgen voor terugkoppeling naar de hele groep. Actie Carla Langen (maandag)

  • Agenda wordt samengesteld (Katja, Carla, Frank, Mike)
  • We maken concreet plan van aanpak korte / langere termijn
  • We leggen concrete verbindingen naar groepen technologie/innovatie via Katja/Mike
  • We borgen terugkoppeling naar deze groep 

We garanderen dat we over 4 jaar vijf broedplaatsen gerealiseerd te hebben. KISS

4. Technologie & innovatie
plus maakindustrie
We zijn een regio die technologisch excellentie heeft door synergie tussen 
onderwijs, MKB en grootbedrijf. In Beta-Valley zetten we op eigen bodem kennis 
om in concrete producten op het gebied van life sciences en material sciences!

Acties:
  1. Onderzoeken aansluiting mainstream ontwikkeling 2020  
  2. Aanhaken 3-hoek MKB/onderwijs/grootbedrijf (open gezamenlijke leerwerkbedrijven)
  3. Zichtbaar maken!

5. Infrastructuur OV & schaalgrootte
Wij zijn een grenzeloze regio met een optimale fysiek infrastructuur. De 
bestuurlijke autoriteit is erop ingericht dit te faciliteren. Wij beschikken over 
toegang tot de nieuwste informatietechnologieën.

Acties:
  • Mark: Inspannen om te komen tot 1 Eurgionaal OV ticket (dagkaar/abonnement)
  • Annemiek: Instellen van bestaande Euregionale reisplanner (van AVV) op charlzz.com
  • Meeting organiseren met alle regionale verkopers > afstemmen

6. Open, grenzeloze samenleving
immigratie, blue card & ontgrenzing
Een regio die voor 6km aan Nederland grenst en voor 220 km aan de rest van 
Europa, heeft de wereld als speelveld. Zuid-Limburg heeft hard mensen nodig: 
handen aan het bed, brains voor Brainport 2020. Wij zijn in 2020 een open 
samenleving: grenzeloze nieuwsgierigheid, kansen voor iedereen ‘vaan Aachen 
bis Angola’ die onze samenleving komt versterken.

Acties:
  •  Geleide(lijke) overgaan naar Blue-Card systeem door in fase 1 twee functies open te stellen 

(skilled migrants: VMBO-MBO-HBO-WO): 1. Verpleging / zorg; 2. Techneuten
  •  Strategische lobby door overheid/onderwjs richting Den Haag om uitzondering op regionaal 

niveau (proefregio)
  •  Maatschappelijk debat / open communities: “24 uursluier of liefdevolle verpleegsters (uit 

Angola)”
  • Meer maximale, zichtbare inspanning om de kaartenbakken binnenste buiten te keren 11



7. Collaborative communicaties
met dienend leiderschap
Mensen nemen verantwoordelijkheid voor en werken samen aan de 
gemeenschappelijke opgaven, die wij als verbindende leiders stimuleren en 
ondersteunen.

Acties:
  •  Mark S: Vrijheid om te pionieren in eigen organisatie; Cement professionele / informele 

netwerken Parkstad; Zelfredzaamheid, kanteling
  •  Hans K: Topopleiding, Interactie MGT: meer deelnemers + invloed programma
  •  Jos: C-OIL programma (leren open innoveren)
  •  Frans: Opgaven wijk centraal in WMO
  •  Huub: Meer social responsibility projecten zoals met Radar, begrijpen, delen bouwen relaties 

+ vertrouwen
  •  Stan: Aanbieden expertise regio-onderzoeker + governance
  •  Hans B: Verbinden young professionals in collaborative communities voor regionale / 

generationele topics
  •  Jos: Overlegtafels organiseren, thema “open innovatie + leiderschap”; voelen + leren
  •  Sandra: Discussies nieuw leiderschap faciliteren
  •  Huub/Frans/Jacques: “2x8” bijeenkomst concretiseren
 •  Guy: ZZ > GG (zie Kwaliteit van Mens)
 •  Egid: VIA 2018

Afsluiting
De Future Search heeft een enorme creativiteit getoond. In drie dagen tijd zijn vele -nieuwe-
verbindingen tussen de zuilen gelegd. Daar gaan we op voorrborduren. Dit is een collaborative 
community. Een cross-sectoraal netwerk waarin een ieder de vrijheid voelt om anderen op te 
zoeken en om terug te koppelen naar de groep. Jeroen Trienes biedt aan om hiertoe een digitaal 
platform te activeren om dit te faciliteren. Fons neemt zijn actiefpunten die middag nog mee naar 
de Stuurgroep Zorg van het Kompas Zuid-Limburg. Sjraar en Frans gaan terugkoppelen met 
Brainport 2020. Etc. etc.  

En dan overheerst: dankbaarheid, hoop, horizonverbreding, verwondering, ervaring, 
inspiratie, contact, verbinding, actie, perspectivity, samenwerking, doen, kip, drive, vulkaan, 
geestverruimend, committment, nu echt, ondernemen, operationeel verbinden, gezond, 
synergie, dynamiek, cultuurkracht, trots, OK, diversiteit, creatie, positiviteit, gedeelde sense of 
urgency, groots, verantwoordelijkheid.
 

To be continued:  
Nightingales Broedplaatsen
De Future Search als broedplaats. Een vertrouwde plek waar Limburgse kartrekkers elkaar op 
gezette tijden ontmoeten, ervaringen delen, nieuwe inspiratie op doen en concrete acties in 
gang zetten. Voor de versnelling van de sociaaleconomische ontwikkelingen in Zuid-Limburg. 

Meer info en nieuwe ontwikkelingen op: www.hitfoundation.eu/nightingales12


