1 MINT

Vervolgens bestuderen we samen met partners via onderzoek
een maatschappelijke opgave of een aspect daarvan. Voldoende
oplossend vermogen bij betrokkenen is essentieel voor het
succesvol aanpakken van een maatschappelijke opgave.

DEBAT

Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen: Wat is de maatschappelijke
invloed in Zuid-Holland van nieuwe
technologieën? En hoe verandert dat
de wijze waarop we met zijn allen aan
de opgaven van de toekomst werken?

Plein1

2 Interventiestrategieën
We organiseren ontmoetingen rond actuele vragen en trends.
PLEIN1 is bijvoorbeeld zo’n platform. Met debat roeren en
schudden we de discussie tot een gemengd beeld ontstaat van
een opgave. Na debat meten we de energie die provincie en
partners voelen om maatschappelijke opgaven samen op te
lossen. Is er voldoende energie? Dan wordt een onderzoek
gestart naar mogelijke oplossingen.

De vraag is hoe we in Zuid-Holland
sneller van interventie kunnen wisselen
als dat nodig is. Het onderzoeksproject
Interventiestrategieën richt zich op die
vraag.

3 Gezonde leefomgeving

ONDERZOEKEN

TRENDS
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Hoe kunnen we deze trek naar de stad
verbinden aan de ambitie dit ook
gezond te doen? Is de centrale vraag
van dit onderzoek.

4 Maritiem topcluster

• Klimaatadaptie
• Groene groei
• Inclusieve samenleving
stimuleren

Toekomst

Door een chemische reactie van
nieuwe allianties, onderzoeken en
verkenningen krijgt de oplossing
een unieke DNA-code mee.
Hiermee kunnen we samen de
opgaven van de toekomst aan.

Na onderzoek is een moment om de
temperatuur bij de betrokken partners
te meten. Stijgt het kwik voldoende
dan is er genoeg oplossend vermogen,
urgentie en energie bij partners. Is er
kans op realisatie? Dan komt het
onderzoek in de bestuurlijke
verkenningsfase.

Partners

Voorlopers

Living lab van de ToekomstAgenda

Dit cluster omvat industrie verbonden
met zeevaart, binnenvaart en haven.
Wat heeft het maritieme cluster in
Zuid-Holland nodig om ook in de
toekomst internationaal concurrerend
te zijn en hoe kan hierin binnen
Zuid-Holland en de Maritieme
Topregio Drechtsteden worden
voorzien?

Agenda

Wij hebben allemaal te
maken met veranderingen, onze economie,
ons klimaat, ontwikkelingen in nieuwe
technologie. Samen met
alle partners draaien we
aan de knoppen om
maatschappelijke
opgaven van vandaag
én morgen op te lossen.

Maatschappelijke
opgave

• Onderzoeksrelaties
• Kennisinstellingen
• Regio’s
• Gemeentes
• Bedrijfsleven
• Universiteiten
• Onderzoeksinstituten

TOEKOMST
VERKENNINGEN
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