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We leven in een tijd die vraagt om nieuw leiderschap: fris denken, kantelen, 
open staan voor een andere aanpak. Daarom heeft StadsLAB033 in opdracht 
van de 033 regio een traject ontwikkeld waar je kan ontdekken wat dit betekent 
voor jou en je werk. Dit ontdekken doe je door samen met andere deelnemers 
uit de 3 O’s (Overheid, Onderwijs en Ondernemers) op een experimentele 
manier te werken aan regionale vraagstukken. Ontdek je eigen innovatiekracht 

en help mee om de toekomst van onze regio vorm te geven!

Transitie

De crisis heeft laten zien dat we op een omslagpunt zitten. 
Wij leven in een tijdperk van transitie. Er verandert veel op economisch, 
sociaal en technologisch vlak tegelijk. Nieuwe technologieën komen 
steeds sneller op de markt, de arbeidsmarkt verandert, de overheid trekt 
zich meer terug, en we hebben het over de netwerksamenleving en de 
participatiemaatschappij. 

Maar wat betekent dat voor jou en je werk? 
Tegen deze achtergrond zijn bedrijven, onderwijs en 
overheids- en maatschappelijke organisaties 
zich bewust van de noodzaak van verandering. 
Het gaat vaak niet meer alleen om beter, maar juist 
om anders. De vraag is alleen hoe?

Broedplaats voor elk experiment



Loslaten en open staan

Belangrijk bij het stimuleren van innovatie is 
het creëren van een klimaat waarin er ruim-
te is om nieuwe ideeën te ontwikkelen, te 
experimenteren en je open te stellen voor 
invloeden van buitenaf. 

Dat wordt open innovatie genoemd: een 
proces waarin organisaties en bedrijven niet 
meer volledig geïsoleerd werken aan hun 
innovatie, maar juist de interactie met de 
buitenwereld opzoeken.

In de praktijk is daar bij veel organisaties 
maar weinig ruimte voor. Medewerkers 
worden vooral geacht zich te concentreren 
op het behalen van de gestelde doelen. Die 
constante druk kan echter dodelijk zijn voor 
je creativiteit en plezier in je werk.

Regionale vraagstukken op een 
innovatieve manier aanpakken

Regiolab033 gaat over Leiderschap van de 
Toekomst; word je eigen leider door op een 
innovatieve manier te kijken naar vraag-
stukken die een andere aanpak vergen. Het 
Regiolab033 gaat over horizonverbreding; 
ervaar hoe je samen met andere deelnemers 

vanuit de 3 O’s breder en multidisciplinair 
kan werken aan regionale vraagstukken zoals     
arbeidsmobiliteit, ondernemerschap, regi-
naal samenwerken of vluchtelingenprob-
lematiek. Regiolab033 zet daarmee niet 
alleen jezelf in beweging, maar ook de regio. 
Namelijk door het versterken van het regio-
nale netwerk en een verbeterde samenwerk-
ing tussen de 3 O’s

Programma

Regiolab033 biedt een 90 Days Trail aan. 
In 6 dagen verdeeld over 12 weken ga je 
samen met andere deelnemers uit de 3 O’s 
op onderzoek uit. In een reeks van bijeen-
komsten wordt gewerkt aan persoonlijke 
thema’s waarin je wilt groeien, zoals flexibel 
organiseren, slimmer werken, verantwoor-
delijkheid, eigenaarschap en co-creatie. Er is 
ruimte om zelf onderwerpen aan te dragen 
waarover je inhoudelijk meer wilt weten en 
experimenteren. Daarnaast ga je aan de slag 
met een regionaal vraagstuk waaraan je een 
bijdrage wilt leveren. 

Natuurlijk kun je ook zelf een case aandra-
gen. Er wordt ervaringsgericht geleerd. Er zal 
gebruik worden gemaakt van het 70/20/10 
principe, 

70%  van de tijd wordt geleerd door te doen 
en te experimenteren, 20% wordt geleerd 
door in gesprek te zijn met anderen. 

Zo wordt in een informele setting feedback 
gegeven, wordt ruimte gecreëerd om ach-
tergronden en kennis te delen en onders-
teunen de deelnemers elkaar. En dan blijft 
er 10% over om op een meer traditionele 
manier kennis op te doen. Maar dat gebeurt 
op een compacte manier waarbij je direct 
wordt uitgedaagd om de nieuwe kennis in 
praktijk toe te passen. 

Het programma biedt een voortdurende 
koppeling van theorie en praktijk. Bij de 
bijeenkomsten worden innovatieve werkvor-
men ingezet, zoals Open Space en World 
Café. Hierdoor wordt een een optimale 
setting gecreëerd, waarin de uitwisseling van 
kennis, ervaringen en creativiteit kan plaats-
vinden. Deze samenwerkingstechnieken kan 
je ook weer toepassen in je eigen organisa-
tie. Zo leer je dus op twee niveaus.



Voor wie?

De 90 Days trail is bedoeld voor ambtenaren, docenten, 
ondernemers, medewerkers en leidinggevenden. We 
streven naar een mix van organisaties van verschillende 
omvang. Juist deze diversiteit zorgt voor extra innovatie 
en lerend vermogen. 

Per trail is er plek voor maximaal 15 personen.

 

ondernemers 
overheid
onderwijs

Resultaat 

De 90 Days trail levert resultaten op die je helpen bij het ontwikkelen van nieuwe management-
vaardigheden, het hanteren van innovatieve organisatievormen (flexibel organiseren), het real-
iseren van hoogwaardige arbeidsrelaties (slimmer werken) en leren je samenwerken met externe 

partijen (co- creatie).

Na afloop van de 90 Days trail

• Heb je een andere en bredere manier van kijken ontwikkeld;

• Heb je de eerste concrete stappen gezet naar de oplossing van 

je eigen of regionale vraagstuk;

• Heb je ontdekt hoe jij deze ruimere manier van kijken bij jezelf 

en anderen wakker kunt  maken en houden;

• Heb je meer kennis van (de 3 O’s in) de regio;

• Heb je een breder en versterkt netwerk in de regio; 

• Ontstaat er meer mobiliteit in de regio.


