
 

 

 

 

 

 

 

Is jouw beleid futureproof? Ontdek het in één dag. 
 

Je wilt als bestuurder, ambtenaar of professional maatschappelijk resultaat bereiken. Daarbij moet je inspelen op trends en 

toekomstige ontwikkelingen en ook gebruik maken van de nieuwste technieken. Maar de technologische ontwikkelingen zoals 

digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) gaan sneller dan het traditionele 

beleidsvormingsproces. Bovendien kan het nog verschillende kanten opgaan. Wat is het winnende scenario en hoe kom je 

daar? En: hoe blijf je flexibel genoeg om in te spelen op kansrijke ontwikkelingen? 

 

Stappen maken doe je het effectiefst met alle belanghebbenden samen. Niet alleen om het noodzakelijke draagvlak te creëren, 

maar vooral ook om al hun denkkracht, energie en middelen te mobiliseren en te benutten. Hoe zorg je ervoor dat je aansluit bij 

wat er werkelijk speelt in je doelgroep? Dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Dat iedereen investeert in het realiseren van 

een duurzaam resultaat? Kortom: coproductie met burgers, instellingen en het bedrijfsleven.  

 

Tijdens de Summerschool krijg je concrete handvatten om richting te 

geven aan deze ontdekkingsreis. Er zijn 5 studiedagen met 5 

verschillende thema’s: werk & onderwijs, smart cities, gezondheid, 

maatschappelijk vastgoed en dienstverlening.   

 

 
Leerdoelen 

Dit mag je van de Summerschool verwachten: 

 Inzicht in de strategische impact van technologische ontwikkelingen 

op je eigen beleidsterrein, de risico’s en de kansen; 

 Een toekomstbeeld van je organisatie en van de noodzakelijke 

maatregelen om dat toekomstbeeld te realiseren; 

 Een concreet stappenplan om eindgebruikers en ketenpartners te 

betrekken in een proces van coproductie. 

 

 

Doelgroep 

De summerschool is bedoeld voor publieke professionals die meer willen 

weten over de impact van technologische ontwikkelingen om hun beleid 

futureproof te maken en te houden.  

  

Summerschool 2019 

 

De Summerschool vindt plaats in de week 

van 1 tot en met 5 juli 2019. Iedere dag kent 

een ander thema, zodat je kunt kiezen voor 

de studiedag die het beste aansluit bij jouw 

werkveld of interessegebied.  

 

Het programma is op hoofdlijnen iedere dag 

hetzelfde. We werpen een blik in de 

toekomst, gaan op zoek naar de 

strategische implicaties daarvan voor 

publiek beleid en bespreken wat er nodig is 

om dat beleid te realiseren. Wat zijn de 

mijlpalen op de strategische roadmap en 

welke coalities moet je vormen? 

 

Het doel is dat je naar huis gaat met nieuwe 

ideeën en tools voor zowel het formuleren 

als het implementeren van futureproof 

publiek beleid. 
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Summerschool 2019 
Futureproof publiek beleid 



 

Keuze uit 5 studiedagen 

We bieden tijdens de Summerschool de keuze uit 5 studiedagen over 5 verschillende thema’s of sectoren.  

 

 

Futureproof:  

Werk & Onderwijs 

 

Maandag 1 juli 2019 

Nieuwe technologieën leiden in hoog tempo tot de robotisering van routinematig werk. Hoe 

ziet de arbeidsmarkt van de toekomst er uit en hoe leiden we de verandering van de 

arbeidsmarkt in goede banen? Hoe moet het onderwijs hierop inspelen? Kun je mensen 

opleiden voor banen die nog niet bestaan? Hoe zorgen we dat we een leven lang leren ook 

daadwerkelijk gaan realiseren? Wat betekent dit voor de organisatie van het (beroeps) 

onderwijs en hoe kunnen onderwijs, leerlingen en bedrijfsleven daarin samenwerken?  

   

 

Futureproof:  

Smart cities 

 

Dinsdag 2 juli 2019 

Door slim gebruik te maken van sensortechnologie en Data Analytics kan de kwaliteit van 

het leven en werken in steden worden verhoogd. Welk perspectief is er in jouw stad voor 

het verbeteren van de mobiliteit, de gezondheid, de bereikbaarheid, het schoon en veilig 

houden van de openbare ruimte en meer cohesie tussen bevolkingsgroepen? Welke 

stappen moeten we nemen om de technologische infrastructuur hiervoor te realiseren? 

Hoe betrekken we het bedrijfsleven hierbij? Hoe sluiten we aan bij burgerinitiatieven? 

 

 

Futureproof:  

Gezondheid 

 

Woensdag 3 juli 2019 

Technologische trends als robotisering, DNA modificatie, 3D bioprinting, beeldzorg en 

wearables veranderen de gezondheidszorg radicaal. Wat is de invloed hiervan op het 

beleid? Hoe zetten we technologie in voor preventieve gezondheidszorg, het langer 

thuiswonen van ouderen en meer zelfredzaamheid van patiënten? Hoe betrekken we 

ketenpartners en komen we tot een businesscase met de verzekeraars? Maar ook wat 

betekent dit voor het personeel in de zorg en het aanpakken van de tekorten? 

 

 

Futureproof:  

Maatschappelijk 

vastgoed 

 

Donderdag 4 juli 2019 

Hoe beïnvloeden de trends in de samenleving en de technologie het gebruik van 

maatschappelijk vastgoed? Vervangen sociale media het dorpshuis? Of is er in de 

toekomst nog steeds behoefte aan een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, samen 

kunnen sporten en van cultuur kunnen genieten? Wat is de betekenis van multifunctionele 

voorzieningen? Welke stappen moeten we nemen om samen met bewoners en 

verenigingen tot een toekomstgericht en betaalbaar aanbod van voorzieningen te komen? 

 

 

Futureproof:  

Dienstverlening 

 

Vrijdag 5 juli 2019 

Door gebruik te maken van Data Analytics krijg je meer inzicht in de behoeften van burgers 

en ondernemers dan ooit. Callcenters worden vervangen door chatbots en er ontstaan 

nieuwe mogelijkheden voor maatwerk. Hoe ontwikkelt de publieke dienstverlening zich de 

komende jaren? Welke nieuwe diensten kunnen we aanbieden? Welke mogelijkheden zijn 

er om tegen lagere kosten een hogere kwaliteit te leveren? Met welke partijen moeten we 

daarvoor samenwerkingen aangaan?  

 



 

 

Programma 

Het programma is iedere dag inhoudelijk anders, maar in opzet 

hetzelfde. Op de agenda staan de volgende 4 onderdelen: 

1. Een blik in de toekomst: wat komt er op ons af en hoe urgent is 

het om daarop te reageren? 

2. Strategisch perspectief voor publiek beleid: hoe ziet het ideale 

toekomstbeeld er uit en wat is daarvoor nodig? 

3. Coproductie: hoe komen we samen met eindgebruikers en 

ketenpartners tot doorbraken en niet-vrijblijvende afspraken? 

4. Strategische roadmap: welke stappen ga je zetten om deze 

ontdekkingsreis naar de toekomst op gang te brengen?   

 

We beginnen om 9.30 uur en sluiten om 17.00 uur af met een borrel. 

 

Per dag is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. 

 

 

Docenten 

 

Willem Peter de Ridder 

Futuroloog Dr. Willem Peter de Ridder is docent, spreker, auteur en strategieconsultant. Als directeur 

van Futures Studies ondersteunt hij organisaties bij het verkennen van de toekomst en het formuleren 

van een toekomstbestendige strategie. In 2016 verscheen zijn boek Digital by Default, over strategisch 

management in de digitale transformatie. Hij schrijft ook regelmatig blogs op www.futuresstudies.nl. 

 

 

 

 

Kees Stob 

Kees Stob is directeur van Public Result. Hij adviseert organisaties in de publieke sector over het 

vertalen van ideeën naar concrete uitvoering. Hij doet dat met een door hem ontwikkelde methodiek die 

partijen in 4 stappen naar een uitvoerbaar plan begeleidt. Daarbij staat centraal dat de overheid steeds 

meer beleid ontwikkelt in coproductie met de eindgebruikers en de ketenpartners. 

 
 
 

 

Praktische informatie 

 

Kosten 

Deelname aan de Summerschool kost € 695,- 
(excl. btw) per studiedag. Dit is inclusief alle 

studiematerialen en lunch. 

 

Locatie 

De Summerschool vindt plaats op het kantoor van 

Public Result. Wij zijn zowel per openbaar vervoer 

als met de auto goed bereikbaar. 

 

Seven Cities, Gebouw Oslo 

Lange Kleiweg 50 F 

2288 GK Rijswijk 

070-3468816 

 

Aanmelden 

Het aanmeldformulier is te vinden op 

www.publicresult.nl.  


