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Technologische en sociale innovaties zullen de maatschappij 

zoals wij die kennen de komende jaren drastisch gaan 

veranderen. Dit zal ook grote invloed hebben (op de rol van) 

de overheid. Een ‘Edge Lab’ biedt u een blik op de nabije 

toekomst, inzicht in de daaruit voort-komende kansen en 

dilemma’s voor uw organisatie of beleid en faciliteert de 

ontwikkeling van een gedragen visie inclusief roadmap voor 

realisatie.

De wereld van morgen vraagt om een andere overheid…

Bij Deloitte geloven wij dat de wereld zoals wij die nu kennen de 

komende jaren drastisch zal gaan veranderen. Verschillende 

technologieën ontwikkelen zich exponentieel. Denk bijvoorbeeld 

aan 3D printing, Robotica, Augmented Reality, Nano technologie 

en Artificial Intelligence. Dit gaat samen met sociale innovaties, 

waarvan de groei van de ‘Do-it-yourself’ mentaliteit en het 

samenwerken in de ‘crowd’ de belangrijkste exponenten zijn.

Dit alles stelt de overheid voor grote nieuwe uitdagingen. Hoe 

verhoudt de rigide en trage wereld van wet- en regelgeving, nog 

steeds het belangrijkste sturingsinstrument van de overheid, zich 

tot de nieuwe snel veranderende wereld? Hoe houdt je toezicht in 

een wereld waarin grenzen meer en meer vervagen en producten 

op iedere denkbare locatie kunnen worden geproduceerd? Dit zijn 

slechts twee kleine voorbeelden van dilemma’s waar de overheid 

de komende jaren voor staat. 

Tegelijkertijd bieden alle innovaties ook allerlei prachtige nieuwe 

kansen om publieke doelen op veel efficiëntere en effectievere 

manier te realiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingen als 

augmented reality, drones en big data een belangrijke bijdrage 

leveren aan het verbeteren van het toezicht, de handhaving en 

rampenbestrijding.

Waarom een Edge Lab?

 Biedt deelnemers een outside-in kijk op ontwikkelingen in 

de wereld

 Gezamenlijke discussie over de organisatorische impact 

creëert een gedeeld beeld van nut & noodzaak tot 

verandering

 Faciliteert de ontwikkeling van een gedragen visie en een 

roadmap van acties voor realisatie

In een inspirerende omgeving delen verschillende experts hun 

inzichten en gaan de dialoog met u en uw stakeholders aan over 

de te verwachten impact. Voor een brede outside-in kijk adviseren 

wij externen zoals partners, leveranciers, kennisinstellingen, 

belangenorganisaties, etc. te betrekken in de inspiratie sessie(s). 

Samen met u wordt bepaald welk beleidsvraagstuk relevant is om 

op basis daarvan een selectie te maken van expert speakers.

Na de inspiratiesessie(s) gaat u met uw team aan de slag om op 

basis van de opgedane inzichten een visie te ontwerpen en te 

bepalen welke competenties, processen, partners, en acties 

nodig zijn om de geïdentificeerde kansen te realiseren en 

dillema’s op te lossen.

De Edge Lab aanpak maakt uw toekomstperspectief 

concreet

In een ‘Edge Lab’ gaat u met de top van uw organisatie en 

belangrijke stakeholders in dialoog om antwoord te geven op 

belangrijke vragen als: 

 “Welke trends en ontwikkelingen zijn in opkomst?” 

 “Hoe gaan die het publieke belang dat u behartigt raken?”

 “Wat zijn de kansen en dilemma’s voor de overheid?”

 “Wat gaan we nu doen om de kansen te benutten en 

dilemma’s op te lossen?” 

Inspiratie
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Waarom Deloitte?

Deloitte beschikt over de juiste mix van kennis en ervaring om een 

Edge Lab samen met u tot een succes te maken:

 Netwerk van experts, Dankzij de samenwerking met onder 

andere de Singularity University, het onderzoek naar het effect 

van trends op organisaties van het Deloitte Center for the Edge

en de contacten met vele nationale en internationale expert 

speakers zijn wij in staat in korte tijd een passend programma 

samen te stellen en u te faciliteren in het proces van 

visievorming op basis van trends. Dit is bewezen bij de 

ondersteuning aan vele opdrachtgevers zowel in de publieke als 

private sector.

 Kennis van innovatie, Ook voor onze eigen organisatie spelen 

toekomstige ontwikkelingen een belangrijke rol en is het cruciaal 

om innovatief te zijn en te blijven. Deloitte heeft daarom 

innovatie al in 2007 als speerpunt benoemd en processen en 

methodes ontwikkelt die innovatie succesvol aanjaagt. Deze 

ervaring hebben we omgevormd tot een visie op succesvolle 

innovatie binnen organisaties en vorm gegeven in een 

methodiek om te komen tot innovaties en het ontwikkelen van 

een structurele innovatieve cultuur. Deze methodiek hebben we 

de afgelopen jaren al voor meerdere organisaties met succes 

geïmplementeerd. 

Contact 

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van een Edge Lab  

voor uw organisatie?

Graag gaan we met u in gesprek.

Daniël Charité
Senior manager Deloitte Consulting BV
dcharite@deloitte.nl
+31610042651
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