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Jamboard 1: 
Stel je voor en zie wie nog meer aan deze digitale
workshop deelneemt.

Jamboard 2: 
Stel je vraag over Living Labs en zie welke vragen bij
anderen leven. 

• -
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The distinction between a living lab (left) and a living lab platform (right). 
Overgenomen uit Urban Living Labs – A living lab way of working. (p.12) door Steen & Van Bueren (2017)



Het concept Living Lab

Een (real-life) leer- en experimenteeromgeving, waar studenten, docent-
onderzoekers, professionals (uit de publieke en private sector) en 
eindgebruikers van en met elkaar leren, door (transdisciplinair) samen te 
werken aan grootstedelijke, complexe uitdagingen. In co-creatie, wordt 
middels een iteratief proces een gebruikersgerichte en duurzame 
innovatieve oplossing ontwikkeld, in de vorm van een nieuw(e) of 
verbeterd(e) dienst/ product. (Hulst-Waal, 2020)
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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/
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De meerwaarde van Living Labs… 
Onderzoek Onderwijs

Praktijk
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Co-creatie … (hoe) doe jij dat?

Living Labs



Jamboard 3:
Samen weten we meer! Wat kunnen we van en aan
elkaar leren over co-creatie? • -



Bronnen
Afbeelding 1. Uit: Steen, K. & Bueren, E. van,. (2017). Urban Living Labs – A living lab way of working. Amsterdam: Amsterdam 

Institute for Advanced Metropolitan Solutions & Delft University of Technology. Geraadpleegd op 30 november 2020, van 

https://www.ams-institute.org/news/urban-living-labs-living-lab-way-working/

Afbeelding 2.Uit: Maas, T., Broek, J. van den & Deuten, J. (2017). Living labs in Nederland - Van open testfaciliteit tot levend lab.

Den Haag: Rathenau Instituut. Geraadpleegd op 30 november 2020, van 

https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Living%20labs%20in%20Nederland.pdf

Afbeelding 3. Uit: Amsterdam Institute for advanced metropolitan solutions (z.d.). Urban Living Labs [figuur]. Geraadpleegd op 30 

november 2020, van https://www.ams-institute.org/how-we-work/living-labs/

Tekstfragment 1. Hulst-Waal, A.P. (2020). Samen werken, leren en innoveren in Living Labs (Beleidsnotitie Centre of Expertise-

Urban Vitality). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. 

https://www.ams-institute.org/news/urban-living-labs-living-lab-way-working/
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Living%20labs%20in%20Nederland.pdf
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Geen Living Lab is hetzelfde… 

Bekijk https://www.hva.nl/urban-vitality/onderzoek/living-labs/living-labs.html
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https://www.hva.nl/urban-vitality/onderzoek/living-labs/living-labs.html


Amsterdam Nutritional Assessment Center (ANAC)
In ANAC werken onderzoekers met studenten en docenten van de HvA-opleiding Voeding en 
Diëtetiek aan het optimaliseren van dieetbehandelingen. Samen met diëtisten, fysiotherapeuten, 
trainers, coaches en industriële partners verrichten zij praktijkgericht onderzoek. Met state-of-the-
art apparatuur zoals DXA, BODPOD, bio-impedantiemeters en indirecte caloriemeters wordt de 
effectiviteit van behandelingen uit de huidige diëtistische praktijk en van nieuwe 
behandelmethoden onderzocht.

UV-thema’s: Gezond Ouder Worden, Gezond Opgroeien

Robert Memelink r.g.memelink@hva.nl
Mariëtte van Rijmenam m.j.van.rijmenam@hva.nl

mailto:r.g.memelink@hva.nl
mailto:m.j.van.rijmenam@hva.nl


GRZPLUS
GRZPLUS is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties De Zorgcirkel en Omring in Noord-Holland en richt zich 
op ouderen tijdens hun herstel- of revalidatietraject. Het doel van GRZPLUS is een nog sneller, beter en prettiger 
herstel van ouderen na bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of een heup- of knieoperatie.

UV-themas:  Intensieve complexe zorg, Mensen in Beweging, Gezond Ouder Worden.

https://grzplus.nl/samenwerkingspartners/hogeschool-van-amsterdam/ 
Bart Visser b.visser2@hva.nl

mailto:b.visser2@hva.nl


Polifysiek
Polifysiek is een academische werkplaats waar onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg samengaan. Patiënten 
ontvangen hier zorg op het gebied van revalidatie en cardiologie. Zorgprofessionals, onderzoekers en studenten 
werken samen om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

UV-thema’s: Intensieve complexe zorg, Mensen in Beweging, Gezond Ouder Worden

Donne Lek d.lek@hva.nl

mailto:d.lek@hva.nl


Sport Data Valley (SDV)
Sport Data Valley (SDV) is hét nationale platform voor onderzoek en analyse van data rond sport en bewegen. SDV 
is er voor sporters, coaches en onderzoekers. Zowel voor topsport als breedtesport. Met Sport Data Valley kun je 
data van verschillende apps, sensoren en systemen inzien, combineren, delen en analyseren via één platform, 
veilig en conform privacy wetgeving. Het Living Lab SDV Amsterdam is gevestigd in de Ookmeerhal bij de Faculteit 
Bewegen, Sport & Voeding. 
UV-thema’s: Mensen in Beweging, Sport, Presteren & Management
Betrokkenen: VU, Universiteit Leiden, Universiteit Twente en Universiteit Delft. 
Aantal studenten per jaar: 90 (vanuit HvA, UvA, Inholland

Dennis van Kooij dennis@sportdatavalley.nl
www.sportdatavalley.nl

mailto:dennis@sportdatavalley.nl
http://www.sportdatavalley.nl/


The Food Lab
The Food Lab is onderdeel van de opleiding Voeding en Diëtetiek. In The Food Lab wordt onderzoek 
naar gezonde en duurzame voedingsconcepten gedaan. Hier ontwikkelen en testen studenten 
productconcepten, waarvan de meest kansrijke samen met HvA-cateraar Cormet rijp gemaakt 
worden voor productie. Ook doen zij onderzoek naar veranderingen in de voedselomgeving van 
Nieuw-West en de positieve invloed die zij hierop kunnen uitoefenen.

UV-thema’s: Sport, Presteren & Management, Gezond Ouder Worden, Gezond Opgroeien.

Lars Vierbergen l.vierbergen@hva.nl
https://www.hva.nl/foodlab

mailto:l.vierbergen@hva.nl
https://www.hva.nl/foodlab


Living Lab het Amstelhuis
Het Amstelhuis is een woonvoorziening met 120 sociale huurwoningen voor zelfstandig wonende ouderen in 
stadsdeel de Pijp. Dit Living Lab is een ontmoetingsplek voor iedereen die meer wil leren over welzijn van ouderen. 
Studenten werken samen met (buurt)bewoners van het Amstelhuis, (zorg)professionals en de GGD aan sociale en 
technologische innovaties, die de ouderen in staat stellen om langer (met plezier en in gezondheid) thuis te kunnen 
blijven wonen.

UV-thema’s: Gezond Ouder Worden 
Betrokkenen: GGD, Cocon vastgoed, Combiwel
Aantal studenten per jaar: 40-100 van FG, FBSV, FMR, FT

Annemarie Hulst-Waal Amstelhuis@hva.nl

mailto:Amstelhuis@hva.nl
https://www.hva.nl/urban-vitality/gedeelde-content/nieuws/2019/2020/05/hva-studenten-laten-ouderen-swingen-op-nationale-balkonbeweegdag.html


Community Health School 
De Community Health School is een samenwerking tussen bewonersorganisatie st. Eigenwijks, de 
Gezondheidsambassade Nieuw-West en de HvA. In de Community Health School trekken studenten van de HVA-
opleiding Voeding en Diëtetiek op met bewoners van stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Samen onderzoeken zij de 
gezondheidsuitdagingen in Nieuw-West en ontwikkelen, testen en implementeren zij vernieuwende oplossingen. 
Deze vorm van community service learning moet leiden tot een duurzame samenwerking met een blijvende impact 
op de gezondheid van bewoners en op het onderzoekend vermogen, empathisch handelen en zelfregulatie van 
studenten.
UV-thema’s: Gezond Ouder Worden, Gezond Opgroeien.
Betrokkenen: st. Eigenwijks, Gezondheidsambassade Nieuw-West, RIVM, GGD Amsterdam, VU

Anouk van der Steen a.van.der.steen@hva.nl

mailto:a.van.der.steen@hva.nl


Buurtcampus zuid-oost & VIEW
Vitaliteit in de wijk is een onderwijsinnovatieproject, in het kort: VIEW. Het doel is een community gerichte 
leeromgeving creeeren waar studenten werken aan hun interprofessionele en interculturele competenties. 
Tegelijkertijd dragen deze studenten bij aan de deelname, gezondheid en welzijn van kwetsbare mensen in 
Amsterdam.

UV-thema’s: Gezond Ouder Worden, Gezond opgroeien, Mensen in Beweging
Betrokkenen: BOOT, GGD Amsterdam, Rochdale, Bewonerscommissie Geldershoofd, Meer Maatjes, Stichting 
Toekomst Muziek, Buurttalentontwikkeling, G&G juniors, Stichting Re-Boost, Buurtkeuken Healthy Food.
Aantal studenten per jaar: 40-60 van verschillende faculteiten

Fenna Wichers f.m.wichers@hva.nl

mailto:f.m.wichers@hva.nl


Vivium
Jaarlijks revalideren zo’n 1.000 patiënten na een orthopedische ingreep, een beroerte, COPD, de ziekte van 
Parkinson, valproblematiek of andere ouderdomsklachten -en aandoeningen. Zorgprofessionals, studenten en 
onderzoekers ontwikkelen en toetsen samen innovatieve (onderzoeks)projecten voor de geriatrische 
revalidatiezorg.

UV-thema’s: Intensieve complexe zorg, Mensen in Beweging, Gezond Ouder Worden.
Betrokkenen: Vrij Universiteit Amsterdam

Margriet Pol m.c.pol@hva.nl

mailto:m.c.pol@hva.nl


Healthy Urban Living Lab
Het Healthy Urban Living Lab Bajes Kwartier zet zich in voor gezonder leven voor alle (toekomstige) bewoners van 
deze nieuwe wijk die ontwikkeld wordt op de locatie van de oude Bijlmerbajes. Er wordt onderzocht hoe het 
gebied zo in te richten dat het maximaal uitnodigt tot bewegen en ontmoeten: cruciale factoren voor een goede 
gezondheid en welzijn.

UV-thema’s: Gezond Ouder Worden, Gezond opgroeien, Mensen in Beweging
Betrokkenen: de Alliantie, Hotel Jansen, Spinoza20First, het (toekomstige) gezondheidscentrum, het Bajesdorp, 
de gemeente Amsterdam en GGD 
Aantal studenten per jaar: 50

Lea den Broeder l.den.broeder@hva.nl

mailto:l.den.broeder@hva.nl


Vitaalste km2 
De Vitaalste Km2 is een denkbeeldige vierkante kilometer om de faculteit Bewegen, Sport en Voeding heen. Van 
dit deel van Amsterdam proberen we in de komende jaren het meest vitale stukje Nederland te maken. We 
koppelen de kennis van de opleidingen en lectoraten aan vitaliteitsvraagstukken in Amsterdam Nieuw-West. 

Betrokkenen: We zoeken nog partners om samen mee te werken, leren en innoveren!
UV-thema’s: Gezond opgroeien, Mensen in Beweging, Sport, Presteren & Management
Opleidingen: Sportkunde, Sport Studies, ALO, Voeding & Dietetiek

Neal Beentjes n.l.beentjes@hva.nl

mailto:n.l.beentjes@hva.nl
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