
Welkom!
Inspiratiesessie Leven Lang Ontwikkelaar Challenge
Dinsdag 18 november 2022



Agenda

14.30 uur Welkom
Achtergrond Actieraad/jury

14.40 uur Uitleg over de Leven Lang Ontwikkelaar challenge

14.55 uur Proces en tijdlijn van de challenge

15.10 uur De opdrachtgever, het projectteam

15.15 uur Vragen

15.45 uur Einde van het webinar



De Actieraad

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.



De Actieraad

Wie met beide benen op 
de grond blijft staan, 
komt niet ver.



De Actieraad/de vakjury

Vice voorzitter
van de jury



Aanleiding 
Leven Lang Ontwikkelaar
Gelderland staat – net 
zoals het overgrote 
deel van Nederland –
voor een aantal grote 
uitdagingen: 
de wooncrisis, 
de zorgcrisis,
cybersecurity,
onderwijsvernieuwing. 



Het Deltaplan – het model
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Het Deltaplan – het model
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De 4 thema’s voor Gelderland

• Bouw
• Zorg
• Onderwijs
• Cybersecurity



Criteria voor alle thema’s
Een goede oplossing moet in ieder geval aan de volgende criteria voldoen: 
• Een vernieuwende aanpak voor Leven Lang Ontwikkelen zijn.
• Mensen opleiding bieden buiten hun vakgebied (tot multispecialist).
• Bewegen van diploma-denken naar vakmanschap opleiden en waarderen. 
• Een voorstel bevat een omschrijving van de 5x5x5 aanpak: 5 weken, maximaal 5 

partijen en binnen € 5.000,- budget. 
‘Nice to have’ criteria: 
• Het aanboren van nieuwe verdienmodellen. 
• Drempelverlagend werken voor opschaling van het aantal deelnemers.
• Samenwerkingen met de basisgedachte: gedeeld probleem, gedeeld risico, 

gedeeld resultaat. 



Bouw
Wij zijn op zoek naar oplossingen die:
• Een versnelling bieden in de overgang naar 

biobased bouwen.
• Aantoonbare betrokkenheid hebben van partijen 

uit de keten, van opdrachtgever tot en met 
materiaalproducent en eindgebruiker. 

• Een cultuurverandering teweegbrengen tot sociale 
innovatie rondom biobased bouwen. 

• Inzicht te geven in de kansen van biobased
bouwen op stikstof/CO2, duurzaamheid, 
circulariteit, energieverbruik en leefklimaat.



Zorg
Wij zijn op zoek naar oplossingen die:
• De overgang versnellen naar zorgpreventie. 
• Nieuwe werk- en verdienmodellen bieden. 
• Kennis en vaardigheden uit andere 

domeinen/sectoren betrekken (bijvoorbeeld: 
gepersonaliseerde voeding, sport & beweging). 

• Multispecialisme stimuleren om 
ontwikkelmogelijkheden te bieden. 

Als je denkt dat preventie het verkeerde paradigma 
is, zijn we ook geïnteresseerd in je oplossing.



Onderwijs
Wij zijn op zoek naar oplossingen die:
• Een versnelling bieden voor de overgang naar LLO. 

• Van de vakman een (deeltijds) leraar maken. 
• Van de werkvloer een klaslokaal maken. 

• Ontwikkeling van pedagogiek en didactiek op de 
werkvloer bieden. 

• Invulling geven aan de vorming van de hybride docent. 
• De inzet van de hybride docent aantrekkelijk maken 

voor alle partijen. 

• Ook andere vormen van het ontsluiten van kennis om 
te komen tot een taak in het onderwijs zijn van harte 
welkom.



Cybersecurity
Wij zijn op zoek naar oplossingen die:
• Medewerkers van alle niveaus bewust maken van de 

impact van hun eigen gedrag op digitale veiligheid 
van henzelf en hun (MKB) organisatie. 

• Een positieve ervaring bieden om bewustwording 
blijvend te inspireren (en dus geen correctiemiddel). 
Hoe maken we het ‘fun’ om bij te blijven? 

• Nieuwe methodes brengen voor de persoonlijke 
ontwikkeling van mensen, die een passie ontdekken 
in cybersecurity.

• Nieuwe manieren bieden van samenwerken in een 
regio, sector of ander netwerkverband om 
gezamenlijk kennis, kunde en ervaring op te bouwen 
en te delen rondom digitale veiligheid.



Waarom meedoen?

• De jury beoordeelt uw voorstel en selecteert uit alle voorstellen de 
finalisten. 
• Tijdens de finale kiest de jury uit de finalisten per thema één

winnaar. 
• De winnaars zullen op basis van het door hun zelf voorgestelde 

5x5x5 experiment begeleid worden om in 5 weken met 5 diverse 
partijen en een budget van maximaal €5.000,- te laten zien wat de 
impact van hun oplossing is. 
• Alle voorstellen krijgen zichtbaarheid! Ook als uw oplossing niet 

wint, wordt uw oplossing onder de aandacht gebracht tijdens de 
finale.



De tijdlijn



Deelnameformulier



De opdrachtgever



Het projectteam



Vragen?



Bedankt!


