
Living Labs
Samen werken, 
leren en innoveren



Wat is een Living Lab?
Living Labs zijn (real-life) leer- en experimenteeromgevingen gesitueerd 
in de bestaande werkelijkheid. Studenten, docenten, onderzoekers, 
professionals en burgers leren binnen het Living Lab van en met elkaar, 
door samen te werken aan grootstedelijke uitdagingen. De Living Labs 
zijn gericht op innovatie als antwoord op complexe vraagstukken, 
waarbij participatie van betrokkenen (maatschappelijke instellingen, 
overheidsinstanties, bedrijven en burgers) essentieel is. Middels een 
iteratief proces wordt een duurzame innovatieve oplossing ontwikkeld, in 
de vorm van een nieuw of verbeterd product. Er kan pas van een Living 
Lab gesproken worden, als in dit proces co-creatie met de eindgebruikers 
plaatsvindt.

Wie, waar, waarom 
& wat?
Who, where, why, what in Urban 
Living Labs. Overgenomen 
uit Urban Living Labs door 
Amsterdam Institute for 
advanced metropolitan solutions, 
z.d. (https://www.ams-institute.
org/how-we-work/living-labs/)

https://www.ams-institute.org/how-we-work/living-labs/
https://www.ams-institute.org/how-we-work/living-labs/


Samenwerking
Ontwikkel een bestaande 

samenwerking/ community 
door tot Living Lab of start 
een Living Lab met nieuwe 
partners (uit de private en 

publieke sector) rondom een 
gezamenlijke uitdaging of 

idee voor innovatie.

Context 
Kies een fysieke locatie 
waar vanuit verbinding 

met de doelgroep/ 
eindgebruikers kan ontstaan 
en creëer een toegankelijke 

ontmoetingsplek. De 
locatie kan door één van de 
partners geboden worden.

Innovatie 
Zorg voor 

vernieuwing door 
transdisciplinair/ 

sector-overstijgend 
samen te werken. 

Creëer nieuwe 
verbindingen, zodat 

kruisbestuiving 
en nieuwe ideeën 

ontstaan.

Kennisontwikkeling 
Verbind de in het 

Living Lab gegenereerde 
kennis met bestaande kennis 

vanuit theorie en praktijk. 
Faciliteer kennisdeling via 

een evenement, publicatie, 
voorlichtingsmateriaal of 

website.

Duurzaamheid 
Besteed bij de ontwikkeling en ten 

uitvoering brengen van de innovatie 
aandacht aan duurzaamheid. Creëer 
een succesvolle oplossing voor een 

lange(re) termijn, met aandacht voor 
welzijn van mens en natuur.

Ontwikkeling
Ontwikkel een product of dienst 
volgens de methode van Design 

Thinking, Human Centered 
Design of Participatief Actie 

Onderzoek.

Co-creatie
Ontwerp zowel het proces 

als het te ontwikkelen 
product samen met de 

partners en eindgebruikers. 
Sta open voor het 

perspectief van de ander, 
zorg voor transparantie en 

goede communicatie.

Iteratie 
Zorg voor verfijning en 

verbetering van 
het ontwerp door co-
creatie en evaluatie. 

Evalueer op 
technisch niveau 
(het functioneren 

van de innovatie) en 
conceptueel niveau 

(de innovatie en 
zijn doel).

Hoe?
Beslissingsbevoegdheid  

Formuleer met elkaar 
een project-visie en 

doelen. Verdeel rollen en 
verantwoordelijkheden. 

Iedereen levert een bijdrage 
naar eigen kunnen. Draag er 

zorg voor dat binnen het Living 
Lab alle belanghebbenden 

gelijk zijn en alle belangen naast 
elkaar staan.

Living 
Labs



Wat is de meerwaarde? 
Binnen een Living Lab ontstaat synergie tussen onderzoek, praktijk en 
onderwijs, doordat de grenzen zijn verdwenen tussen kennisinstellingen, 
bedrijven, organisaties en stadsbewoners. Onderzoekers, docenten, 
gebruikersgroepen, studenten, ondernemers, beleidsmakers en 
professionals werken samen in onderlinge verbinding, openheid en 
gelijkwaardigheid. Alle aanwezige kennis en expertise wordt hier in een 
proces van co-creatie gezamenlijk ingezet om het vraagstuk/ de uitdaging 
aan te pakken. Door voortdurende afstemming en terugkoppeling 
binnen dit open netwerk, beïnvloeden de betrokkenen elkaar direct. 
Nieuwe kennis wordt vertaald in concepten die in de praktijk worden 
geëvalueerd. De concepten kunnen worden bijgesteld en er kunnen 
nieuwe vraagstellingen worden geformuleerd. Iteratie leidt tot de 
ontwikkeling van nieuwe producten/ diensten. Het onderwijs en de 
(beroeps)praktijk worden met nieuwe kennis en praktijkvoorbeelden van 
innovaties verrijkt en sluiten beter op elkaar aan. 



De infrastructuur van een Living Lab geeft docent-onderzoekers/ lectoren 
de mogelijkheid snel te starten met een onderzoek (er hoeven bijv. niet eerst 
partners of eindgebruikers gezocht te worden), nieuwe kennis te testen, 
hun onderzoek te verrijken met praktijkgerichte kennis en deze ervaringen 
direct te delen in het onderwijs en met de praktijk. Door de implementatie 
in de real-life setting en validatie door betrokkenen, wordt de innovatie  
beter/makkelijk/sneller opgenomen en heeft daardoor een grotere impact. 
Doordat de eindgebruiker betrokken wordt, ontstaat innovatie van onderaf 
(bottum-up).  

Meer informatie
Bekijk overzicht huidige living labs van Urban Vitality. 

Iedereen die meer informatie wil over het concept Living Lab en de methode 
om een Living Lab op te zetten of (duurzaam) door te ontwikkelen kan bij 
Annemarie Hulst-Waal terecht (a.p.waal@hva.nl). 
Zij denkt graag mee met opleidingen en onderzoekers over de samenwerking 
met een Living Lab. Als (toekomstig) Living Lab is het ook mogelijk aan te 
sluiten bij het netwerk van Living Labs van Urban Vitality. 
Daarnaast is er het Platform HvA in de Stad dat studenten, docenten, 
onderzoekers en kennispartners helpt bij het benutten van de stad als rijke 
leeromgeving.

https://www.hva.nl/urban-vitality/onderzoek/living-labs/living-labs.html
mailto:a.p.waal%40hva.nl?subject=
https://www.hva.nl/hvaindestad



