
Bijlage 2  Maatschappelijke uitdagingen 

 
 

Overkoepelende 

thema's   Berenschot    Veran d eren de maatsch app i j       
                       
       Veranderende omgeving      
                       
       Technologische on twikke l ingen      
                       
       Veran d eren de arb eid smarkt       
                       
Maatschappel i jke  

opgaven   Berenschot    K l imaat & Mil ieu  Gezondheid  Demografie  Veil igheid  Maatschappij  Economie    Onderwijs  

   +  aanvu l l ing    -  adaptie kl imaat  -  zorg  -  bevolkingsgroei  -  privacy  

-  inclusieve 

samenleving  -  bestaanszekerheid    

-

kansengeli jkheid  

       

-  energie-

transitie  

-  ver-

gri jz ing  

-  voedsel-

voorz iening  

-  sociale 

veil igheid  -  discriminatie vri j   -  waardecreatie    -  vorming  

       

-  circulaire 

economie     -  migratie  

-  dig itale 

veil igheid  -  transparantie  -  waardesystemen    -  faci l iteren  

       -  biodiversiteit      -  urbanisatie     

-  

internationalisering  -  innovatie    -  stimuleren  

                       
Dragende 

ontwikke l ingen   Berenschot    Soc ia l  med ia,  b ig  data ,  art i f ic ia l  inte l l igence,  robotiser ing,  in ternet  of  th ings ,  cyber  secur ity       
                       

SDG's   

Veren igde 

Naties    
 
    

 

 

 

  

 

 

 

   
 

                

                

                

       

 

        

                

                   
                   
       

 

           
                   
                   
                   
             

 

 
 

     
                   
       

 

           
                   
                   
                   
               

 

       
                      
                      
       

 

              
                      
                      
                       
                       



       

 

               
                       
                       
                       
                       
                       
Maatschappel i jke  

thema's   
Overheid  

   

Energietransitie 

& duurzaamheid  

Gezondheid 

& Zorg  

Landbouw, water 

& voedsel  
Veil igheid 

         
   

          
 

         
                       

S leute ltechnologieën   
Overheid  

   

d ig i ta le  techn ologieën ,  geavanceerde mater ia len ,  chemische technologieën ,  kata lyt ische  technologie,  l i fe  sc ience-technologieën ,  

en gineer ing-  en  fab r icagetechnologieën       
   

                    
                       

Topsectoren   Overheid     Energie  Health 

Holland 
 Agri  & Food      Creatieve Industrie      

   
                    

 
  

    Chemistry NL    Tuinbouw & 

uitgangsmaterialen 
     Dutch Digital  Delta      

 
  

 

  

     
Water en maritiem 

     
Logistiek   

  

 

                       

 
  

 

  

     

 

     
Holland High Tech   

  

 

                       

Kenn is  en  

Innovat ieagenda's  
  NWO    

 

Energietransitie 

en 

duurzaamheid  

Gezondheid 

en zorg 
 

Landbouw, water 

en voedsel 
 

Veil igheid 

   

Sleuteltechnologieën   

  

 

       
 

               
Nationa le  

Wetenschapsagenda   Overheid/NWO     

 

 

 

 

 

  
 

 
 

   
                

               

               

               

               

       
 

 

   
 

 
 

     
               
               
               
               
               
       

 

 

 

 

  
 

 
 

     
                
                
                
                
                
       

 

 

 

      
 

     
                   
                   

Circulaire 
conomie en 
grondstoffen
-efficiëntie 

 

 

Gezondheids
-onderzoek, 
preventie en 
behandeling 

Blauwe route: 
water als weg naar 
innovatie en 
duurzame groei 

Op weg naar 

veerkrachtige 

samenlevingen 

Bouwstenen van 

mater ie  en 

fundamenten van 

ruimte en ti jd 

Jeugd in 
ontwikke-
ling en 
onderwijs 

Energie-
transitie 

 
Personalised 
medicine: 
uitgaan van 
het individu 

Duurzame 
productie van 
gezond en veilig 
voedsel 

Susta inable  

Developme nt Goals  

voor  inclus ieve 

mondia le  

samenleving  

Kunst:  

onderzoek en 

innovatie in 

de 21s t e  eeuw 

 
Kwaliteit 
van de 
omgeving 

Regenerat ieve 

Geneeskunde 

game changer  

op weg  naar  

brede toepas-

s ing  

Smart, 
liveable 
cities 

Tussen 
conflict 
en coöpe-
ratie 

Levend 
verleden 

Logistiek en Transport 

in een energieke,  

innovat ie ve en 

duurzame samenlevi ng  

Sport en 
bewegen 

 
Materialen- 
Made in 
Holland 



                 
 

     
                      
                      
                      
                      
                      
                  

     
                      
                      
                      
                      
                      
                 

 

     
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                 

 

     
                      
                      
                      
                      
                      
                 

 

     
                      

 
 

Meten en 
detecteren:  
 
altijd, alles 
en overal 

NeuroLabNL:   

dè werkplaats voor 

hersenen,  

cognitie-  en 

gedragsonderzoekk 

Oorsprong 

van het 

leven-  op 

aarde en 

in het 

heelal 

Smart 
industry 

Waardecreatie 

door verant-

woorde 

toegang tot 

gebruik van 

big data 
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