
 

OVER BEYOND 
beyond is een unieke medical device en medical supply chain community met 
participatiepartners in onderwijs, overheid, uitzendbranches en logistiek. beyond 
richt zich op de continue ontwikkeling van logistieke competenties bij werknemers in 
de medical device branche om daarmee de concurrentiepositie van deze branche in 
de regio te verbeteren. 
 
WAAROM BEYOND? 
De provincie Limburg heeft Logistiek en MedTech benoemd tot twee van de vijf 
speerpunten in het economisch beleid. Limburg is een logistieke hotspot vanwege 
de centrale ligging. 11,6 % van de beroepsbevolking is dan ook werkzaam in de 
(MedTech) logistiek. 
 
Het grote aantal MedTech en medical supply chain-bedrijven dat gevestigd is in 
Limburg zorgt voor een continue vraag naar hoogwaardige logistieke diensten en 
daarmee ook naar voldoende opgeleide en competente medewerkers. Door de 
positionering van Limburg als kennisregio voor de MedTech industrie te versterken, 
worden er nieuwe kansen gecreëerd en wordt niet alleen de medisch-logistieke 
sector aantrekkelijker, maar ook de regio zelf! 
 
DOELSTELLINGEN EN AANPAK 
In beyond werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om Limburg als 
Medical Valley en kennisregio te versterken. Dit gebeurt onder meer met 
opleidingstrajecten gericht op logistieke competenties van medewerkers en door 
kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het vakgebied.  
 
Concreet heeft beyond de volgende doelstellingen: 

• Het verbeteren en versterken van het imago van de medical device branche 
in Limburg 

• Het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen in co-creatie tussen onderwijs 
en gespecialiseerde medisch logistieke bedrijven 

• Het ontwerpen en ontwikkelen van een doorlopend curriculum “Logistiek 
Medewerker” 

• Het continu aanleveren van goed opgeleide en competente logistieke 
medewerkers in Limburg 

 
beyond stimuleert kennisintensivering en –distributie, waarmee de innovatiekracht 
van de aangesloten bedrijven, instanties en overheden wordt vergroot. Door op 
strategische wijze samen te werken aan het creëren van logistieke 
opleidingstrajecten voor medewerkers, zij-instromers en studenten kunnen de 
partijen hun individuele kosten reduceren en de kwaliteit van de talent-pool 
verbeteren en uitbreiden. Op maatschappelijk niveau draagt beyond bij aan een 
leefbaar en aantrekkelijk Limburg met het oog op de continue ontwikkeling van 
werkgelegenheid. 


