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Wij werken vanuit onze waarden om te 

zorgen dat zorg beter werkt. We willen dat 

iedereen met een langdurende zorgvraag zich 

mens voelt en zijn eigen leven kan leiden. 

Samen zorgen 
dat zorg beter werkt



Zorgprofessionals in de: 
• (eerstelijns) chronische zorg
• thuiszorg
• ouderenzorg (verpleging en verzorging)
• gehandicaptenzorg

Bestuurders en beleidsmakers van:
• gemeenten 
• zorgverzekeraars

En:
• mantelzorgers
• opleiders
• onderwijsinstellingen

Voor wie doen we het?





Een trend is een verandering in waarden en behoeftes in de 

samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een waarde als 

‘onafhankelijkheid’ of ‘veiligheid’. 

Trends worden gekenmerkt doordat ze gedreven worden door grotere 

onderliggende krachten, die moeilijk te beïnvloeden zijn. Bijvoorbeeld 

digitalisering, vergrijzing en globalisering. 

Een trend is zichtbaar doordat deze zich manifesteert en daadwerkelijk 

zichtbaar of tastbaar is, bijvoorbeeld in burgerinitiatieven, 3D-printers, 

zorg op afstand en een personeelstekort in de zorg.

Els Dragt



1. Hoe jij het wil

2. Op de plek die jij wil

3. Leren aanpassen

4. Nieuwe solidariteit

5. Mijn duurzame wereld

6. Digitaal veilig en privé

7. Positief gezond

8. Compatibele samenleving





                                

                        



                                

                        

Trends die wij zien 

Kijken naar trends

Aan de slag met een trend, 

wat betekend dit en wat 

willen we dan

Aan de slag met de 

verandering

Ons “prototype”



Hoe jij het wil

Voltooid eeuwig leven

Hyperpersonalisatie
DIY

Burgerinitiatieven



Op de plek die jij wil

15% werknemers 

burned out klachten



Leren aanpassen
21 nieuwe beroepen met toekomst

Data Scientist
Werkgeluksdeskundige

“Internet of Things” Expert
Growth Hacker

Digital Developer
Longevity Coach

Product Owner

Ontwikkelingscoach
Drone Piloot

3D-specialist
Recruitment Specialist

Logistiek Specialist

Professional Organizer
Empathisch Zorg en Welzijn Professional

Docent Webdevelopment
Ethisch Hacker

Groene bouwvakker

Finance Coach
Facilitator

Freelance Specialist
Virtual Assistent



Nieuwe solidariteit

SCP: twee grote 

maatschappelijke 
uitdagingen 

richting 2050:

Hoe solidariteit en 
duurzaamheid 

vorm te geven.



Mijn Duurzame wereld



Digitaal veilig en privé



Positief Gezond



Compatibele samenleving



Compatibele samenleving



AAN DE SLAG! 





Toekomstverhaal Scenario filmpjes Vilans Toekomst EXPO

Meer weten?

Mirella Minkman, m.minkman@vilans.nl
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Lotte Cornelissen, l.cornelissen@vilans.nl

mailto:m.minkman@vilans.nl
mailto:f.vanzoest@vilans.nl
mailto:l.cornelissen@vilans.nl


www.vilans.nl


