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Voorwoord
"De coronacrisis raakt onze samenleving in de kern. Deze crisis gaat ook over hoe we met elkaar
omgaan. Mensen willen elkaar nu helpen en er ontstaan allerlei nieuwe initiatieven. Bij veel mensen
brengt dit een reflectie teweeg: we moeten dit samenwerken vasthouden."
Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Ik doe vooral dingen die ik leuk vind en neem dus ook alleen opdrachten aan waar ik energie van krijg.
Mijn uitgangspunt is om samen sociale waarde te creëren voor de maatschappij, de omgeving, de
organisatie en de mensen. In 2016 kreeg ik de kans om bij Avans Hogeschool aan de slag te gaan om
in een paar jaar de opleiding Communicatie te vernieuwen. Bij de start van mijn reis bij Avans en bij de
master kon ik niet vermoeden dat er ook nieuwe wegen zouden ontstaan die dicht bij mijn droom
liggen, een nieuw onderwijs ecosysteem waar samen wordt geleerd en wordt gewerkt aan een vitale
stad en een vitale toekomst voor alle burgers, een open innovatie omgeving, waarbinnen onderzoek,
onderwijs, organisaties en burgers via co-creatie samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de
stad. Dit bleek het Urban Living Lab Breda te zijn waar verschillende wegen bleken bij elkaar te
komen. Ik leerde hierdoor gelijkgestemde mensen kennen, met dezelfde drive en energie.
In de afgelopen maanden is het Urban Living Lab team dichter naar elkaar toe gegroeid en is het
gevoel voor de waarde hiervan alleen maar versterkt. Dit bleek ook door de toenemende interesse
voor dit onderzoek vanuit universiteiten, hogescholen, gemeente en onderwijsbestuurders. In een paar
maanden tijd zijn de ontwikkelingen hard gegaan. Steeds meer mensen sluiten aan. Stapje voor stapje
zijn we aan het bouwen. De coronacrisis heeft wel impact gehad op de uitvoering van het onderzoek,
maar dankzij de flexibiliteit van de kwartiermakers van het Urban Living Lab heb ik de co-creatie
workshops om kunnen zetten naar een online variant.
Ik wil de kwartiermakers van het Urban Living Lab bedanken voor hun positieve energie en openheid,
met name Raymond Sparreboom, Paul Walraven, Stefanie Vermeulen, Henk Schol, Marc Holvoet,
Menno de Lange…...en natuurlijk ook alle studenten die met ons het diepe zijn ingesprongen.
Daarnaast wil ik ook Carolien Giesen, Emmy Bluemink, Ayfer Sari, Morgan Bosma en Jacomine
Ravensbergen bedanken voor het vertrouwen. In het bijzonder wil ook mijn Rotterdamse partner in
crime, Janwillem Leentfaar bedanken voor zijn nuchterheid en inspiratie. Hierbij wil ik ook mijn
begeleider Rob Reitsma bedanken voor zijn waardevolle feedback tijdens dit traject.
Menig vakantie was ik in het kader van deze master aan het schrijven, opdrachten aan het uitwerken
en sloot ik me op in ons studeerkamertje. In het bijzonder wil ik daarom mijn vrouw Annemarie en
kinderen Erik en Lars, bedanken voor hun begrip en de ruimte die ze hebben gegeven om deze
master te voltooien. We gaan deze tijd zeker inhalen. De wereld is te mooi om te blijven ontdekken.
Klaar voor nieuwe avonturen!
Marcel Kesselring
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Samenvatting
De transitie naar een duurzame wereld, een duurzame stad/regio, een duurzame economie is
onontkoombaar. Grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, vragen inzet en
samenwerking van verschillende partijen en dus ook voor onderwijsinstellingen. Parallel aan de
visieontwikkeling, Ambitie2025, van Avans Hogeschool is er een multidisciplinaire samenwerking
gestart tussen verschillende Avans Academies. Dit heeft geleid tot een nieuw initiatief, het Urban
Living Lab Breda (Avans, 2019).
Urban Living Lab Breda (ULL) is een levensechte experimenteerruimte waarbinnen wordt
geëxperimenteerd, geleerd, getest en gecreëerd om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de
regio Breda en stedelijke innovatie. ULL wil dit doen door co-creatie met burgers, studenten, bedrijven
en overheid in een quadruple helix learning community (QHLC).
Het risico is dat het ULL de belofte niet gaat waarmaken als er niet serieus aandacht wordt besteed
aan procesmatig samenwerken (Kieboom, 2013). Het was daarom belangrijk dat geleerde lessen uit
de literatuur en de praktijk onderzocht werden voor verdere ontwikkeling van het ULL. Avans
Hogeschool wil een belangrijke speler worden in succesvolle co-creatie via een QHLC en wil graag
weten wat daarvoor nodig is. De doelstelling voor dit onderzoek was te komen tot ontwerprichtlijnen
voor het Urban Living Lab Breda aan de hand van stimulerende en belemmerende factoren voor cocreatie in een QHLC. De verkregen inzichten zijn gebruikt bij de ontwikkeling van het ULL. Het
onderzoek is relevant voor Avans Hogeschool omdat dit een bijdrage levert aan de concretisering van
Ambitie2025.
De centrale onderzoekersvraag van dit onderzoek: Wat stimuleert of belemmert succesvolle co-creatie
via een quadruple helix learning community? Het onderzoek bestond uit verschillende kwalitatieve
onderzoeksmethoden van verkennend literatuuronderzoek, interviews met vertegenwoordigers van
verschillende living labs en/of werkplaatsen en verdiepend literatuuronderzoek tot actieonderzoek via
co-creatie workshops met het ULL-Team. Uit het verkennend literatuuronderzoek zijn negen
stimulerende/belemmerende factoren naar voren gekomen, die verder zijn gebruikt als basis voor de
onderzoekstappen, n.l. waardecreatie, kwaliteit van de dialoog, faciliteiten, locatie, samenwerking met
lagen, persoonlijk contact, governance, veranderbereidheid en diversiteit. Deze negen factoren
vormen het raamwerk voor succesvolle co-creatie in quadruple helix learning communities, ofwel
creëren van nieuwe waarde voor alle spelers in de vorm van een product, dienst of proces.
Uit de interviews bleek dat met name de factoren waardecreatie en governance gezien worden als de
sleutel voor co-creatie via een quadruple helix learning community. Goede governance heeft een
positieve invloed op de QHLC-benadering en de prestaties hiervan. Governance kan worden
georganiseerd op drie niveaus: platformniveau (Strategisch), projectniveau (Tactisch) en
uitvoeringsniveau (Operationeel). Met betrekking tot de factor waardecreatie kan worden gezegd dat
er voor QHLC-projecten een probleemeigenaar moet zijn voor ieder project. Een vaste fysieke locatie
werd ook gezien als belangrijk om co-creatie te stimuleren en persoonlijk contact te versterken. Het
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hebben van voldoende faciliteiten om een living lab te runnen is voor alle onderzochte living labs een
issue, omdat in de praktijk niemand de kosten wil dragen voor de gezamenlijke organisatie. Het advies
is om bij het ontwerp de vaste kosten inzichtelijk te maken. De meeste onderzochte livings labs waren
gericht productgericht.
Uit het verdiepend literatuuronderzoek bleek dat kwartiermakers/coördinatoren van vitaal belang zijn
voor co-creatie op verschillende niveaus binnen de community. Ze bezitten belangrijke vaardigheden
om relaties, netwerken en ecosystemen op te bouwen, te onderhouden en om multistakeholder
innovatieprocessen uit te voeren (Äyväri & Hossain, 2019). Hiervoor moeten ze wel gefaciliteerd
worden. Co-creatie sessies, zoals bijvoorbeeld hackathons, open spaces, dialoogsessies of
brainstorming versterken de dialoog over de verschillende belangen van spelers en bevorderen
samenwerking tussen verschillende lagen (Värmland County Administrative Board, z.d.). Een QHLC
ontwikkelt zich organisch en heeft vooral bij de start mensen nodig die zich vanuit intrinsieke motivatie
betrokken voelen.
Het actieonderzoek was vervolgens gericht op het ULL. De resultaten uit de vorige stappen van het
onderzoek vormden de basis voor twee co-creatie workshops met ULL-initiatiefnemers en betrokken
spelers. Het ULL bevindt zich tussen fase 1, voorbereiding, en fase 2, verkennen. Er was nog geen
beeld over governance en waarde creatie. De veranderbereidheid van het kernteam was groot. Het
ULL-kernteam werkt al samen op basis van gelijkwaardigheid, is flexibel, geeft ruimte aan alle
stemmen en geluiden. De locatie, De Koepel in Breda, is tijdelijk en faciliteiten waren formeel ook nog
niet op orde. De belangrijkste resultaten van co-creatie workshop 2 zijn door kwartiermakers
opgestelde ontwerprichtlijnen voor succesvolle co-creatie binnen het ULL. Deze vormen de basis voor
een ULL-manifest en een value proposition canvas (Osterwalder, 2014), waarbij het manifest wordt
gebruikt om gezamenlijke waarde en manier van werken extern te communiceren. De value
proposition canvas wordt gebruikt om te achterhalen waarvoor de ‘klant’ het ULL nodig heeft, wat de
burger, student, gemeenteambtenaar of ondernemer extra waarde kan opleveren en wat hij/zij als
vervelend of nadelig kan ervaren. Het manifest en de value proposition zijn geen onderdeel van dit
onderzoek. Vanuit het ULL zijn de ontwerprichtlijnen niet in beton gegoten, maar bieden deze juist
ruimte voor de dialoog met andere spelers. Men hanteert binnen het ULL de regel: het is nooit af.
Persoonlijk contact wordt gezien als een belangrijke succesfactor voor het ULL.
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen gouden formule is voor co-creatie in een
QHLC. Het raamwerk met de negen factoren is een goed vertrekpunt voor elke community.
Governance en waardecreatie zijn de factoren voor succesvolle co-creatie die de meeste aandacht
vragen bij ontwikkeling van een QHLC. Succesvolle co-creatie kan leiden naar nieuwe waarde voor
alle spelers, mits er een probleemeigenaar, gebruiker en uitvoerders aanwezig zijn (productgericht).
Voor procesgerichte co-creatie is het van belang dat er wordt nagedacht over waarde voor alle
spelers. Deze waarde hoeft niet uitgedrukt te worden in geld, maar kan ook uitgedrukt worden in
maatschappelijke impact.
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1. Inleiding
We staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, vergrijzing
en de daarbij toenemende vraag naar zorg. De transitie naar een duurzame wereld en een duurzame
economie is onontkoombaar. De transitie naar een duurzame economie heeft impact op bedrijven,
overheid, onderwijs en burgers (Klimaatakkoord, 2019). De maatschappelijke uitdagingen vragen inzet
en samenwerking van meerdere topsectoren (Topsectoren, 2019).
“Onze samenleving is in een overgangsfase en bevindt zich op een kantelpunt. We gaan daarbij van
een verticale, centrale en verzuilde samenleving naar een horizontale, decentrale
netwerksamenleving. In deze kantelperiode worden oude systemen afgebroken en nieuwe
opgebouwd. Oude waarde verdwijnen en nieuwe waarde ontstaan.” (Rotmans, 2012)
Gezien de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen komt de vraag naar boven wat
de impact daarvan is op de inhoud van hbo-opleidingen en op de manier waarop deze georganiseerd
zijn (Rijksoverheid, 2015, British Council, 2017 & WRR 2013). Naast het opleiden van jongeren
hebben de hogescholen als opgave de bijdrage aan de innovatie van de beroepspraktijk. Ze zullen
zich verder moeten omvormen tot krachtige netwerkorganisaties en zullen samen met bedrijven meer
optrekken op het gebied van toegepast onderzoek, onderwijsprogramma’s en de ontwikkeling van
mensen (Vereniging Hogescholen - Professionals voor morgen, 2019). Onderwijs wordt door
Topsectoren gezien als een belangrijke partner en heeft de ambitie om samen meer impact te maken
door coalities te sluiten en samenwerking te versterken. Learning communities, living labs, field labs
en skillslabs worden met lectoraten en practoraten gezien als samenwerkingsvormen om innovaties
op regionaal niveau sneller te renderen (Topsectoren, 2019).

1.1 De organisatie
Avans Hogeschool bestaat uit 20 academies, 6 ondersteunende diensteenheden, expertisecentra en
het College van Bestuur met een kleine staf. Het bestaansrecht en de maatschappelijke waarde liggen
voor Avans in het verzorgen van onderwijs, het uitvoeren van onderzoek en het valoriseren van
kennis.
Avans Hogeschool is in het najaar 2018 met zo veel mogelijk betrokkenen (medewerkers, studenten,
studiekiezers, werkveld, alumni), gestart met het ontwikkelen van een nieuw meerjarenbeleid richting
een nieuwe ambitie (Avans, 2018). Met deze input zijn in het voorjaar 2019 de contouren geschetst
voor Ambitie2025. Vanuit het ambitieproces zijn vier bouwblokken gedefinieerd: Onderwijs (Student
bepaalt de route), Organisatie (Teams van specialisten), Technologie en data (In onderwijs,
ondersteuning en begeleiding) en Samenwerking (Co-creatie met werkveld).
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“Ons uitgangspunt is dat ons onderwijs en onderzoek bijdragen aan de transitie naar een duurzame
samenleving. Dat vraagt om strategische partnerschappen. We willen samen met het werkveld ons
onderwijs creëren. Dat gaat verder dan advies vragen, maar betekent dat er samen inhoud wordt
gegeven aan de curricula en samen aan oplossingen wordt gewerkt van vraagstukken die in het
werkveld leven. We werken hierin zo veel mogelijk samen in learning communities die plaatsvinden in
een aansprekende leeromgeving, binnen en buiten de hogeschool. Zo ontwikkelen we de
toekomstbestendige professionals en het werkveld.”
Ambitie 2025 (Avans, 2019)
Parallel aan de visieontwikkeling is een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende Avans
Academies gestart. Dit heeft geleid tot een nieuw initiatief, genaamd het Urban Living Lab Breda
(Avans, 2019). Met het Urban Living Lab willen de initiatiefnemers bouwen aan een learning
community van studenten, bedrijven, overheid en inwoners van Breda en wil men met deze learning
community een grote bijdrage leveren aan het welzijn van de regio Breda en stedelijke innovatie.
Het Urban Living Lab Breda is onderdeel van City Deal Kennis Maken Breda (City Deal Kennis
Maken, 2019).

1.2 De spelers
In het hoger onderwijs ligt de focus van samenwerking met het werkveld vooral op het verbeteren van
het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis (Rijksoverheid, 2015). Uit onderzoek
(Avanspanel, 2019) onder docenten en studenten is gebleken dat opleidingen flexibel moeten zijn,
zodanig dat de leerinhoud voortdurend is aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Medewerkers zijn
positief over meer co-creatie met het werkveld (Avanspanel, 2019). Uit gesprekken en de resultaten
van het Avanspanel blijkt dat medewerkers voornamelijk spreken over samenwerking met partners
door middel van praktijkgericht onderzoek en onderwijsprojecten als vorm van co-creatie. Men staat
positief tegenover ontwikkelen van onderwijs met bedrijven en organisaties voor en samen met hen.
De hogeschool zou hierin een actieve rol in moet nemen (Avanspanel, 2019).
Hogescholen zijn een belangrijke partner voor Topsectoren (Topsectoren, 2017). Samenwerken met
het onderwijs betekent voor hen: in co-creatie verzorgen van leerinhoud, het faciliteren van
kennisdeling en verspreiding van kennis tussen organisaties voor een hele sector. (Topsectoren,
2017). De belangrijkste redenen om samen te werken met hogescholen zijn: praktijkgericht
onderzoek, innovatie van de beroepspraktijk en het rekruteren van nieuwe medewerkers (Katapult,
2019).
City Deal Kennis Maken Breda biedt de gemeente en aangesloten onderwijsinstellingen (Avans
Hogeschool, BUAS (Breda University of Applied Sciences), CURIO en De Rooi Pannen) kansen hun
samenwerking te intensiveren en uit te breiden (City Deal Kennis Maken, 2019). Het beoogde
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resultaat is een sterk ecosysteem rondom duurzame kennisontwikkeling in stad en regio die aansluit
bij de maatschappelijke en economische ontwikkelingen (Agendastad - Breda, z.d.).
Er is vanuit verschillende hoeken vanuit de maatschappij behoefte aan samenwerking, samenwerking
van hogescholen met bedrijven en overheid maar ook vanuit overheid en bedrijven. Provincie NoordBrabant stelt dat innovatie steeds meer toegankelijk en open wordt (Brabantadvies, 2017). Burgers
kunnen betrokken worden bij innovaties door urgentie te creëren en in te spelen op hun leefwereld
(Brabantadvies, 2017). Er ontstaat een samenwerking tussen vier spelers in een z.g.n. quadruple helix
netwerk (Carayannis, 2009). Spelers die elkaar niet alleen versterken, maar elkaar alleszins nodig
hebben om in co-creatie tot vernieuwing te komen voor maatschappelijke vraagstukken
(Brabantadvies, 2017 en Maas, 2017).
Elke speler heeft zijn eigen systeem. Hogescholen, bedrijven, overheid en burgers zijn vier entiteiten
met elk hun eigen systeem, doelen, werkwijzen, middelen en community (Kesselring, 2018). Bakker
(2016) spreekt over boundary crossing waarbij verschillende systemen een manier vinden om samen
aan een gedeeld probleem of doel samen te werken. Volgens Engestrőm (2001) is
grensoverschrijdende samenwerking een proces met veel leer-en ontwikkelpotentieel voor de
verschillende systemen. Dat vraagt om structurele en intensieve samenwerking in de regio en om
verbindingen tussen regionale private en publieke partners (Katapult, 2019). Boundary crossing zou
leiden tot innovatie, nieuwe concepten en culturen, tot nieuwe perspectieven en tot vernieuwing van
gehele beroepen (Akkerman & Bakker, 2011).

Fig.1 Vrij vertaald door Kesselring (Engestrőm, 2001)
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1.3 De omgeving
Avans Hogeschool heeft voor onderwijsdoeleinden voor studenten verschillende fysieke plekken al in
huis. De schoolgebouwen zijn deze veelal ingericht op traditioneel klassikaal onderwijs. Er ontstaan
binnen de schoolmuren nieuwe fysieke ontmoetingsplekken met ondernemers, zoals leerlabs. Het is
niet bekend of de bestaande fysieke plekken binnen de hogeschool ook co-creatie in een quadruple
helix learning community bevorderen (Xplora, z.d).
In het onderzoek van Katapult wordt een hybride leeromgeving genoemd voor praktijkgericht leren. In
deze omgeving (bedrijfshal) kunnen onderwijs en bedrijven samen en tegelijk leren met inzet van
docenten en praktijkexperts (Katapult, 2019). Er zijn al verschillende externe fysieke plekken waar
onderwijs en bedrijven samenwerken en co-creëren. Een voorbeeld is de Dutch Innovation Factory in
Zoetermeer waar in één gebouw onderwijs en bedrijven gehuisvest zijn om interactie en
samenwerking te stimuleren. Men spreekt hier over een innovatieve plek waar kennisdeling
plaatsvindt, innovaties ontstaan en co-creaties geboren worden (Dutch Innovation Factory, 2019). Of
Greenport Horti Campus in het Westland, waar men in één gebouw innovatie in de tuinbouwsector wil
bevorderen met passende opleidingen. Steeds meer regionale hotspots worden ontwikkeld met
hogescholen als belangrijke verbindende speler (AWTI, 2014).
Schliwa en McCormick (2016) definiëren een living lab als een fysieke locatie alsmede een
gezamenlijke aanpak, waarin verschillende partijen co-creëren, experimenteren en testen in een
levensechte omgeving, afgebakend door geografische en institutionele grenzen.
Urban Living Lab is een open innovatie omgeving in Breda, zowel een fysieke omgeving als een
gezamenlijke aanpak waarbinnen onderwijs, bedrijven, overheid en burgers in een learning community
op basis van co-creatie ontwerpen, samenwerken aan belangrijke thema’s voor de stad, zoals
energietransitie, goede gezondheid en welzijn voor alle burgers, technologische en sociale innovaties.
In het Urban Living Lab Breda werken studenten, docenten, ondernemers, onderzoekers en burgers
samen aan praktijkgericht onderzoek en challenges, scholing & training, prototype ontwikkeling &
testen/evalueren, advies & consultancy, coaching en meer. Een quadruple helix learning community is
voor de initiatiefnemers van het Urban Living Lab een belangrijk uitgangspunt.
In 2020 wordt de Koepel, de voormalige gevangenis, de fysieke omgeving voor het Urban Living Lab
Breda.

1.4 Het doel van het onderzoek
De probleemdefinitie is tot stand gekomen aan de hand van verkennend onderzoek en vele
gesprekken met verschillende mensen van Avans Hogeschool, van docenten tot directies en door
gesprekken met mensen van City Deal Breda, Katapult en de ‘founding fathers’ van het Urban Living
Lab.
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Urban Living Lab Breda staat aan het begin van een nieuwe fase. Het is met beperkte middelen
gestart door de initiatiefnemers vanuit een pioniersdrift. Vanuit visie en gedrevenheid is het ze gelukt
om vooral buiten Avans Hogeschool verschillende spelers enthousiast te krijgen over het initiatief.
Men wil in co-creatie via een learning community samen met burgers, studenten, bedrijven en
overheid, oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Breda. Als alle spelers
het een succes willen maken dan moet er goed worden nagedacht over de volgende stap (Greiner,
1998). Het risico is dat het Urban Living Lab Breda (ULL) de belofte niet gaat waarmaken als er niet
serieus aandacht wordt besteed aan procesmatig samenwerken (Kieboom, 2013). Het is daarom
belangrijk om geleerde lessen uit de theorie en de praktijk te onderzoeken om de ontwikkeling van het
ULL te bespoedigen. Avans Hogeschool wil een belangrijk speler worden in succesvolle co-creatie via
een quadruple helix learning community en wil graag weten wat daarvoor nodig is en wat stimulerende
en belemmerende factoren zijn hiervoor.
Uit vooronderzoek is gebleken dat er in Nederland mogelijk geen voorbeelden zijn van quadruple helix
learning communities. Dit betekent dat er ook naar voorbeelden uit het buitenland moet worden
gezocht.
De doelstelling voor dit onderzoek is te komen tot ontwerprichtlijnen voor het Urban Living Breda aan
de hand van stimulerende en belemmerende factoren voor co-creatie in een QHLC.

1.5 Onderzoeksvragen
Centrale Onderzoeksvraag:
Wat stimuleert of belemmert succesvolle co-creatie via een quadruple helix learning community?
Bij deze hoofdvraag zijn de volgende theoretische en empirische deelvragen geformuleerd:
1. Wat zegt de theorie over stimulerende en belemmerende factoren voor een succesvolle cocreatie via een quadruple helix learning community? (Theoretisch)
2. Wat kan worden geleerd over quadruple helix learning communities rond andere organisaties,
steden en publiek- private samenwerkingen? (Empirisch)
3. Wat kan verder worden geleerd over quadruple helix learning communities vanuit de theorie?
(Theoretisch)
4. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot succesvolle co-creatie via een
quadruple helix learning community binnen Avans Hogeschool en het Urban Living Lab?
(Empirisch)
5. Hoe kan het geleerde worden toegepast bij Avans Hogeschool binnen het Urban Living Lab?
(Empirisch)
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Dit onderzoek past binnen de MMI-onderzoekslijn: Duurzaam innovatievermogen en het thema
Netwerken voor innovatie (NCOI Onderzoeksinstituut, 2018).

1.6 Relevantie van het onderzoek
Het onderzoek is relevant omdat learning communities een erkend en gewaardeerd onderdeel worden
van landelijke én regionale aanpakken en investeringsagenda’s. Ze worden gezien als een belangrijk
instrument om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. Nieuwe inzichten zijn
bruikbaar voor andere regio’s, gemeenten en hogescholen omdat quadruple helix learning
communities nog geen gemeengoed zijn. Het onderzoek is relevant voor Avans Hogeschool omdat dit
exploratieve onderzoek een bijdrage levert aan de nieuwe ambitie (Ambitie2025). Inzichten kunnen
worden gebruikt bij concretisering van Ambitie2025.
De onderzoeker is werkzaam bij Avans Hogeschool binnen de opleiding Communicatie. Hij is in
contact gekomen met de initiatiefnemers van het Urban Living Lab Breda. Zijn expertise op het gebied
van communicatie en communityvorming is een aanvulling op het kwartiermakersteam. Binnen de
opleiding Master Management & Innovation (MMI) heeft hij zich ook verder verdiept in de materie op
het gebied van learning communities in het communicatievakgebied (Kesselring, 2018). Kesselring
zegt: “Elke community is anders, elke community heeft zijn eigen dynamiek. Het Urban Living Lab is
voor mij en mogelijk voor velen een nieuw soort learning community omdat deze community bestaat
uit studenten, bedrijven, overheid en burgers.”
Met dit onderzoek wil de onderzoeker samen met de initiatiefnemers, studenten, docenten,
gemeenteambtenaren, ondernemers en burgers gezamenlijk praktische stappen maken met het
Urban Living Lab.
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1.7 Leeswijzer
Dit onderzoek is gebaseerd op de stappen zoals beschreven in het boek Praktijkgericht onderzoek
(van der Velde, 2013). Hoofdstuk twee behandelt het theoretische kader waarin kernbegrippen worden
toegelicht aan de hand van verschillende theorieën en geeft hiermee antwoord op deelvraag 1. Dit
mondt uit in een conceptueel onderzoeksmodel. In hoofdstuk drie wordt het onderzoeksontwerp
beschreven met onderzoeksstrategie onderzoeksmethoden, alsmede de dataverwerkings- en
analysemethoden en de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. De resultaten en analyse
hierop zijn te vinden in hoofdstuk vijf. Het rapport wordt afgesloten met conclusies (hoofdstuk 5),
aanbevelingen voor het Urban Living Lab Breda en andere communities (hoofdstuk 6) en tot slot een
discussie (hoofdstuk 7). In de bijlagen zijn gedetailleerde resultaten te vinden.

MMI Integrale eindopdracht van Marcel Kesselring

-13-

2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt deelvraag 1 beantwoord door begrippen toe te lichten aan de hand van
literatuuronderzoek om zodoende grip te krijgen op de probleemdefinitie. Het theoretisch kader begint
met het toelichten van de begrippen learning communities rond hogescholen, quadruple helix learning
communities en stimulerende en belemmerende factoren voor een succesvolle co-creatie. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een conceptueel onderzoeksmodel.
Er wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode om op deze manier goede en
relevante informatiebronnen te vinden door gebruik te maken van literatuurverwijzingen (van der
Velde, 2013). Bij de start wordt een reeks van zoektermen gebruikt zoals: community, communities,
co-creatie, living labs, learning communities, werkplaatsen, boundary crossing…. Naast openbare
bronnen op het internet, Google Scholar en interne documenten wordt ook gebruik gemaakt van de
faciliteiten van Avans Hogeschool voor het doorzoeken van wetenschappelijke literatuur.
Deelvraag 1:
Wat zegt de theorie over stimulerende en belemmerende factoren voor een succesvolle cocreatie via een quadruple helix learning community? (Theoretisch)

2.1 Learning communities rond hogescholen
Samenwerking tussen hogescholen en het bedrijfsleven verloopt op vele plaatsen relatief moeizaam
(Vereniging Hogescholen, 2017). Gielen (2017) en Toren (2015) onderscheiden zeven knelpunten:
ontwikkelen van gezamenlijke waardestrategie is moeizaam proces door verschillende belangen,
gelijkwaardigheid tussen partners kan verstoord worden door wisselende rollen, gebrek aan
organisatiekracht van bedrijfsleven (met name kleine organisaties), open innovatiesysteem
ontoegankelijk voor alle partners, fysieke afstand tussen partners met als gevolg dat persoonlijk
contact beperkt is, cultuurverschillen tussen partners uit bedrijfsleven en onderwijs.
Er zijn de afgelopen jaren steeds nieuwe initiatieven gestart om hogescholen en bedrijven meer te
laten samenwerken, zoals Techniekpact, Smart Industry, Zorgpact (Rijksoverheid, 2015 & Wallner,
2018). Er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden waarin lectoren, onderzoekers, docenten,
studenten en beroepsprofessionals samenwerken aan toepassingsgericht onderzoek en innovatie. De
samenwerking is voor een deel meer incidenteel dan structureel en strategisch van aard. Ook is de
betrokkenheid van het MKB nog beperkt (Onderwijsraad, 2014 & Koster, 2009). Er ontstaan
campussen, science parks en economische clusters door strategische allianties van
kennisinstellingen, bedrijven en overheden (Rijksoverheid, 2015 & Gielen, 2017). In de literatuur is
nog weinig bekend over learning communities tussen hogescholen en het bedrijfsleven in Nederland,
zoals bijvoorbeeld The Automotive Learning Community (Smulders, 2019 en TALCOM, 2020).
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Learning communities, zoals door de Human Capital Roadmap-coördinatoren van de topsectoren
geambieerd, worden gekenmerkt door een karakteristieke ‘driehoek’ van werken-leren-innoveren
binnen publiek-private samenwerkingen (Topsectoren, 2019). De focus van de learning communities
en de positionering kan variëren (Platform Bèta Techniek, 2015). Als we verschillende learning
communities zouden willen typeren, dan zouden we ze mogelijk kunnen indelen in kwadranten, elk
met hun eigen karakter: de incubator; de transformator; de facilitator; de co-creator (Platform Bèta
Techniek, 2015).

Fig.2 Type learning community vrij vertaald van karakter Centre of expertise Platform Bèta Techniek
(2015).
In ons onderzoek richten we ons op het type incubator. De incubator creëert vanuit een zelfstandige,
intermediaire positie op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven nieuwe producten en diensten, die
toegevoegde waarde leveren voor opdrachtgevers. Onderwijs- en bedrijfspartners zitten samen aan
het stuur. Het bedrijfsleven neemt in deze variant naast de rol van partner vooral de rol van klant aan.
De learning community kan zijn eigen koers uitzetten en doelen bepalen en heeft een zelfstandige
positie ten opzichte van de onderwijsinstellingen.
Huisman stelt dat voor een learning community kenmerkend is dat school en beroepspraktijk in elkaar
schuiven en zijn opgenomen in één onderwijsontwerp (Huisman, 2010). In een learning community
wordt opgeleid in een praktijkgerichte omgeving, in een bedrijf of in een simulatieomgeving. Cremers
heeft een learning community, ook wel een innovatiewerkplaats genoemd, een sociale praktijk waarin
partners van kennisinstellingen en de beroepspraktijk samenwerken aan complexe vraagstukken
waarvan de oplossing vraagt om het co-creëren van kennis op een manier die de grenzen van
bestaande structuren, sectoren, disciplines en/of vormen van leren overstijgt (Cremers, 2016). De
sociale praktijk is hier een hybride omgeving of organisatie die kenmerken heeft van de deelnemende
partnerorganisaties (bijv. onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven). De complexe vraagstukken komen
altijd vanuit de beroepspraktijk of de maatschappij (Cremers, 2016). De kracht van de learning
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community is dat leren en werken wordt verweven en dat de kloof tussen wat het beroep vraagt en
wat er op school wordt geleerd, verkleind wordt (Zitter & Hoeve, 2012). Het beoogde doel van learning
community is dat men kwaliteit van onderwijs wil verbeteren en onderwijs beter wil laten aansluiten op
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, en/of een aantrekkelijke leeromgeving te bieden. Inmiddels lijkt
het concept learning communities in Nederland te zijn omarmd (SER, 2018). In de Roadmap Human
Capital Topsectoren 2020-2023 wordt de noodzaak van ontwikkeling van learning communities
benadrukt. Men wil dat het onderwijs snel programma’s kan inrichten waar behoefte aan is en dat er
niet naast elkaar maar met elkaar moet worden gewerkt. Learning communities moeten innoveren,
werken en leren dichter bij elkaar brengen (Topsectoren, 2019). Veel scholen geven aan een learning
community te willen ontwikkelen. In het hoger onderwijs worden verschillende namen gehanteerd,
zoals social labs, innovatiewerkplaatsen, living labs, fieldlabs en professionele werkplaatsen,
waardoor het niet duidelijk is hoeveel er zijn en wat de status hiervan is (Custers, 2018). Door gebrek
aan onderzoek is kennis over het ontwerpen van learning communities rond hogescholen schaars
(Cremers, 2016).
Er bestaat geen blauwdruk voor een learning community. Het concept is een inspirerend en
enthousiasmerend denkmodel met de wens om bestaande en nieuwe leer-werkomgevingen tot
hogere effectiviteit te brengen (Knol, 2019).
Kesselring (2018) heeft op basis van de theorie van Engestrőm (2001) een learning community als
volgt gedefinieerd: “Een learning community is een groep van studenten, docenten
(onderwijssysteem) en professionals uit het werkveld (werksysteem) die gezamenlijk werken aan het
oplossen van een gemeenschappelijke onderzoeksvraag of een gemeenschappelijk probleem (shared
object).”
Voor dit onderzoek geldt:
“Een learning community is een groep van studenten, docenten (onderwijssysteem), professionals uit
het werkveld (werksysteem), ambtenaren vanuit gemeente of provincie (overheidssysteem) en
burgers (gebruikers) die gezamenlijk in co-creatie werken aan het oplossen van een
gemeenschappelijke onderzoeksvraag of een gemeenschappelijk probleem (shared object).”

2.2 Quadruple helix learning community binnen living labs
Nieuwe vormen van samenwerking tussen de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven zijn in de
loop der jaren ontstaan. Deze triple helix netwerken, hybride organisaties waarbij actoren
gelijkwaardig zijn, ontstonden met als doel economische ontwikkeling van een gebied of regio door
innovatie en kennisontwikkeling te vergoten (Etzkowitz, 2000). Carayannis en Campbell (2009)
bouwde hierop door en introduceerden het Quadruple Helix-model als een manier om de kloof te
dichten tussen burgers, industrie en maatschappij op het gebied van innovatie.
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Fig.3 Quadruple Helix model vrij vertaald van Carayannis and Campbell (2009) (Schütz, 2019)
Het Quadruple Helix-model (Schütz, 2019) laat zien dat de vier spelers van een innovatiesysteem
betrokken zijn bij gelaagde, dynamische, interacties. In dit model is actieve betrokkenheid van de
samenleving en burgers belangrijk voor het slagen van innovatieprojecten. Er zijn verschillende
benaderingen die kunnen worden gebruikt bij het gebruik van een Quadruple Helix-model. Living Labs
is een voorbeeld waar de eindgebruiker (burger) centraal wordt gesteld. (Grundel, 2016).
Er is geen eenduidige definitie van living labs in de literatuur. Bergvall-Kåreborn (2009) en Almirall
(2008) definiëren living labs als echte of virtuele omgevingen waarin spelers uit de quadruple helix
samenwerken om complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Het European Network of
Living Labs (ENoLL) definieert living labs als open innovatie-ecosystemen waar onderzoeks- en
innovatieprocessen in echte gemeenschappen worden geïntegreerd door een systematische
benadering van co-creatie met burgers. Ze fungeren als intermediair tussen burgers,
onderwijsinstellingen, bedrijven, steden en regio's met als doel gezamenlijke waardecreatie, co-creatie
van prototypes, validatie of opschalen van innovaties (Evans, 2017). Twee terugkerende
onderscheidende kenmerken van living labs zijn co-creatie en een levensechte experimenteerruimte.
De complexiteit van de thematiek vraagt om een min of meer levensechte omgeving om in te leren en
te testen.
Uit onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat veel initiatieven een living lab worden genoemd
(Maas, 2017). Echter er zijn maar weinig voorbeelden bekend van Urban Living Labs die zijn gestoeld
op een quadruple helix learning community rond een hogeschool. Circulair Buiksloterham en HvA
Fieldlabs worden in hetzelfde onderzoek genoemd als de twee voorbeelden die daadwerkelijk voldoen
hieraan (Maas, 2017). In het voormalig industriegebied Buiksloterham in Amsterdam werken
bewoners, bedrijven, hogescholen en overheden gezamenlijk aan de realisatie van een
kringloopeconomie. Vanuit het onderwijs zijn Hogeschool Inholland en Hogeschool Amsterdam (HvA)
betrokken. In de HvA Fieldlabs werkt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in drie Amsterdamse
wijken aan een meerjarige onderzoeksagenda die samen met strategische partners (stadsdelen) is
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opgezet. In Rotterdam vertonen vijf wijkcoöperaties ook kenmerken van een living lab, die op een
innovatieve en experimentele manier werken aan sociale innovatie. (Van Meerkerk, 2019). Over de
grens wordt Ghent Living Lab gezien en Bristol Living Lab als een voorbeelden (ENoLL, z.d & Evans,
2017). In de voormalige Bijlmerbajes is het Healthy Urban Living Lab van de HvA gevestigd. Hier
staan de (toekomstige) gebruikers van het Bajes Kwartier centraal. Samen onderzoeken ze hoe het
gebied zo gezond mogelijk ingericht kan worden (Bajeskwartier, 2019). Bristol Living Lab hanteert een
actieonderzoek benadering waarbij voortdurende reflectie en evaluatie zijn ingebouwd in het
werkproces waardoor men in staat is om flexibel te zijn en te reageren op de veranderende behoeften.
Voor dit onderzoek geldt:
“Quadruple helix learning community binnen living labs is een learning community van onderwijs,
overheid, bedrijven en burgers in een levensechte experimenteerruimte waarbinnen wordt
geëxperimenteerd, geleerd, getest en gecreëerd.”

2.3 Succesvolle co-creatie in een learning community
In de literatuur zijn een groot aantal definities, perspectieven en interpretaties van co-creatie. Het
begrip co-creatie werd als eerste gebruikt in de private sector voor de ontwikkeling en/of productie van
goederen en diensten door klanten actief te betrekken (Prahalad & Ramaswamy, 2000). Volgens
Chesbrough (2006) spreekt over open innovatie waarbij co-creatie interne innovaties en
marktontwikkelingen versnelt. In het publieke domein wordt gesproken over co-creatie als het gaat om
de inbreng van stakeholders bij het maken van een gezamenlijke agenda en het ontwikkelen en
uitvoeren van overheidsbeleid (Alford, 2009).
Jonker beschrijft co-creatie als een vorm van samenwerken waarbij mensen vanuit gedeelde waarde
en vertrouwen met elkaar aan de slag gaan (Jonker, 2014). Daarbij gelden drie principes: meervoudig,
gedeeld en collectief. In feite spreekt hij over een groep mensen die samen de ambitie hebben om
waarde te creëren om vervolgens waarde te delen. Gedeelde waarden, dialoog, interactie en
samenwerken aan resultaat zijn kenmerken van co-creatie waarbij vertrouwen, wederkerigheid en
openheid de basis vormen (Jonker, 2014). Binnen living labs is co-creatie de basis voor het zoeken
naar oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven en transities (Maas, 2017). Co-creatie
betekent dat spelers actief meedoen in het onderzoeks-en innovatieproces. Iedere deelnemer draagt
vanuit zijn/haar eigen expertise en ervaring bij aan het ontwikkelen van praktische oplossingen, en
aan de kennis die daarvoor nodig is (Maas, 2017). Als vehikel voor co-creatie moet een living lab twee
aspecten zien te verenigen: kennis en oplossingen die werken op locatie in een “real-life” context en
een bijdrage leveren aan bredere maatschappelijke veranderingen (Maas, 2017).
Ehlen spreekt bij innovatieprojecten over co-creatie als een creatief proces, met een steeds
veranderende dynamiek, afhankelijk van de context en van waarde scheppende relaties tussen
professionals (Ehlen, 2015). Ze stelt dat docenten en beroepsprofessionals ruimte, respect, en vooral
vertrouwen verdienen in hun creativiteit. Ehlen vertaalde haar onderzoeksresultaten naar het Co-
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Creatie-Wiel, een instrument dat samenwerking en betrokkenheid van professionals bevordert en zo
bijdraagt aan het succes van innovatieprojecten tussen onderwijs en bedrijfsleven (Ehlen, 2015). Het
wiel bestaat uit vier kwadranten: Constructie, Relatie en emotie, Expertise en Actie of handelen.

Fig.4 Co-creatie wiel van Ehlen, 2015
Voor dit onderzoek geldt:
“Succesvolle co-creatie in een quadruple helix learning community is proces waarin deelnemers
(studenten, docenten, professionals, ambtenaren vanuit gemeente of provincie en burgers) in een
gelijkwaardige dialoog samen nieuwe waardevolle producten, processen of diensten genereren en
ontwikkelen voor alle betrokken spelers. Succes betekent hier dat door co-creatie nieuwe waarde
wordt gecreëerd in de vorm van een product, dienst of proces.”

2.4 Stimulerende en belemmerende factoren voor succesvolle co-creatie
via een QHLC
“Een samenwerking is kansrijk wanneer mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in
een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle
ambitie. Het is de grote opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen.”
(Kaats & Opheij, 2012)
Bij co-creatie bij innovatieprojecten is sprake van een organisatorisch samenwerkingsproject, ofwel
partnerschap samenwerking (Ehlen, 2015 en Klijn en van Twist, 2007). De meerwaarde ontstaat door
synergie, die wordt bereikt doordat verschillende activiteiten aan elkaar kunnen worden gekoppeld en
zo inhoudelijke uitkomsten worden gerealiseerd. Kenmerken hiervan zijn: gezamenlijke
besluitvorming, publieke en private partij betrokken in gezamenlijk proces van probleem- en oplossingspecificatie, neiging naar zoeken scopeverbreding en verbinding elementen, verbinden van ambities

MMI Integrale eindopdracht van Marcel Kesselring

-19-

en doelen, goede regels voor interactie, creëren van commitment en lonende samenwerking, bij start
vooral zoeken naar gezamenlijke ambities en verbindingen, later meer coproductie bij gezamenlijk
realiseren van ambities (Klijn & Van Twist, 2007).
Volgens Kaats & Opheij (2012) helpt een samenhangende manier van kijken de partners in een
samenwerking om samen de ambitie, belangen en context te analyseren en te bepalen wat er goed
loopt in de samenwerking en waar de knelpunten zitten. Ze hebben deze samenhangende manier van
kijken schematisch weergegeven in het kijkglas-model.

Fig.5 Kijkglas-model van Kaats en Opheij, 2012
In de theorie zijn nog geen kant-en-klare factoren beschikbaar voor succesvolle co-creatie via een
quadruple helix learning community. Dit komt omdat er nog zeer weinig quadruple helix learning
communities zijn. De belangrijke factoren stimulerende en belemmerende factoren voor succesvolle
co-creatie in een learning community zijn: open dialoog op basis van gelijkwaardigheid, gedeeld
eigenaarschap met een gezamenlijk visie, doelgericht op een duurzame samenwerking,
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, lidmaatschap en profielen, verschillende niveaus van
participatie, een veilige omgeving, focus op waarde en inhoud, regelmatige online/offline
ontmoetingen, toegang tot alle informatiebronnen, opbrengsten zichtbaar maken (Wallner, 2016 &
Kesselring, 2018). Factoren waar hogescholen invloed op hebben bij een learning community zijn:
frequentie persoonlijk contact, gezamenlijke belangen en waardestrategie, gelijkwaardigheid partners
(Kesselring, 2018).
Uit de resultaten van het literatuuronderzoek is een uitgebreid overzicht van stimulerende en
belemmerende factoren voor co-creatie opgesteld (zie bijlage 1). Deze zijn vervolgens geclusterd tot
de volgende negen stimulerende/belemmerende factoren: waardecreatie, kwaliteit van de dialoog,

MMI Integrale eindopdracht van Marcel Kesselring

-20-

faciliteiten, locatie, samenwerking met lagen, persoonlijk contact, governance, veranderbereidheid en
diversiteit.

2.5 Onderzoeksmodel
Dit onderzoek is gericht op co-creatie via een quadruple helix learning community rond een
hogeschool. Het gezamenlijke object voor de vier spelers (hogescholen, bedrijfsleven, overheid en
burgers) is het oplossen van complexe maatschappelijke problemen (Engestrőm, 2001). In dit
onderzoek wordt de invloed van een (quadruple helix) learning community op co-creatie als proces of
product tussen hogescholen, bedrijfsleven, overheid en burgers (onafhankelijke variabele) onderzocht
(van der Velde, 2013). De verwachting is dat er nog weinig voorbeelden zijn waar co-creatie via QHLC
daadwerkelijk heeft geleid tot een succesvol product of proces omdat bestaande, QHL-communities
nog volop in het innovatieproces zitten. De verwachting is ook dat het Urban Living Lab Breda met dit
onderzoek een sterker fundament bouwt onder het initiatief.
De negen stimulerende/belemmerende factoren vormen het raamwerk voor QHLC binnen dit
onderzoek. In tabel 1 worden theoretische onderleggers en indicatoren beschreven.
Tabel 1: Stimulerende en belemmerende factoren voor succesvolle co-creatie via een quadruple helix
learning community
Factoren
(Stimulerende/
belemmerende)

Theoretische onderlegger

Indicator

Waardecreatie

Kijkglas-model
(Kaats & Opheij, 2012)

De mate waarin de samenwerking
waarde creëert voor ieder van de
partners

Van den Toren (2015) en Gielen
(2017) Baronner (2016)
Kwaliteit van de
dialoog

Kijkglas-model
(Kaats & Opheij, 2012)

De mate waarin partners echt met
elkaar in dialoog zijn over elkaars
belangen.

Faciliteiten

Co-creatie wiel
(Ehlen, 2015)

De mate waarin voldoende tijd en
financiële middelen en geschikte
werkomstandigheden beschikbaar
zijn.

Locatie

Van den Toren (2015) en Gielen
(2017)

De mate waarin de fysieke locatie
toegankelijk is.

Samenwerking met
meer lagen

Co-creatie wiel
(Ehlen, 2015)

De mate waarin samenwerking is op
basis van gelijkwaardigheid.

Van den Toren (2015) en Gielen
(2017)
Persoonlijk contact

Van den Toren (2015) en Gielen
(2017)
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Evans, P., Schuurman, P.,
Ståhlbröst, A., Vervoort, K. (2017)
Governance

Kijkglas-model
(Kaats & Opheij, 2012)

De mate waarin governance is
georganiseerd als een netwerk.

Veranderbereidheid

Evans, P., Schuurman, P.,
Ståhlbröst, A., Vervoort, K. (2017)

De mate waarin spelers betrokken
zijn en bereid zijn te veranderen.

Diversiteit

Bristol Living Lab (Evans, 2017)

De mate van heterogeniteit van de
community. De wijze waarop de
community wordt samengesteld.

Brown, A.L., & Campione, J.C.
(2004).
Dow, W. (2006)

Onderzocht wordt hoe deze factoren kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van een succesvol
Urban Living Lab Breda door co-creatie waarbij nieuwe waarde wordt gecreëerd voor alle spelers in
de vorm van een product of tevreden proces.
Dit leidt tot het volgende conceptueel onderzoeksmodel:

Fig.6 Conceptueel onderzoeksmodel
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3. Onderzoeksontwerp
In dit hoofdstuk worden de volgende zaken besproken: onderzoeksstrategie, onderzoeksmethoden,
procedure en respondenten, dataverzameling, analyse en synthese, kwaliteitsbewaking (validiteit en
betrouwbaarheid, navolgbaarheid, objectiviteit en ethisch verantwoord)

3.1 Onderzoeksstrategie
Het betreft een exploratief kwalitatief onderzoek voor het Urban Living Lab Breda waarbij de
onderzoeksmethode bestaat exploratie door middel van fieldresearch (interviews), verdiepend
literatuuronderzoek en actieonderzoek in de vorm van co-creatie workshops met betrokkenen van het
Urban Living Lab Breda.
De gekozen aanpak is praktijkgericht onderzoek inclusief actieonderzoek, waarbij actie en onderzoek
wordt gecombineerd. Het doel is nieuwe kennis ontwikkelen en tegelijk de praktijk verbeteren door
onderzoek in en met de praktijk te doen (Van der Zouwen, 2018). Er is gekozen voor participatief
actieonderzoek om samen met de spelers van het Urban Living Lab Breda in co-creatie praktische
kennis te genereren om daarmee het ULL verder door te ontwikkelen (Migchelbrink, 2016).
Voor het actieonderzoek wordt gebruik gemaakt een cyclisch proces van ontwerpen-uitvoeren-testen
en reflecteren-vastleggen en delen (Van der Zouwen, 2018). De actieonderzoek cyclus wordt
tweemaal doorlopen met als doel de opbrengsten te gebruiken voor de volgende stap. Niet alleen de
inhoud maar juist ook het proces is belangrijk binnen actieonderzoek.

Fig.7 Actieonderzoek proces
Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode januari 2020 tot en met april 2020.
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3.2 Onderzoeksmethoden
Voor het beantwoorden van deelvragen worden in dit onderzoek de volgende kwalitatieve
onderzoeksmethoden ingezet: interviews (op locatie), verdiepend literatuuronderzoek, actieonderzoek
door co-creatie workshops. Het raamwerk (deelvraag 1) van de negen stimulerende/belemmerende
factoren vormt de basis voor de interviews (deelvraag 2), voor het verdiepende literatuuronderzoek
(deelvraag 3) en voor co-creatie workshop 1 (deelvraag 4). Op basis van praktijkvoorbeelden
(deelvraag 2) en wetenschappelijke literatuur (deelvraag 3) wordt inzicht verkregen in
ontwerprichtlijnen voor succesvolle co-creatie binnen een QHLC. Met initiatiefnemers en betrokken
spelers van het ULL wordt de huidige stand van zaken onderzocht met betrekking tot succesvolle cocreatie via een QHLC middels co-creatie workshop 1 (deelvraag 4). De resultaten worden per
deelvraag geanalyseerd waarna deze analyses worden gebruikt als input voor co-creatie workshop 2
(deelvraag 5) om uiteindelijk te komen tot een set van ontwerprichtlijnen voor succesvolle co-creatie in
het Urban Living Lab Breda. In figuur 8 wordt de samenhang van onderzoeksvragen en
onderzoeksmethoden schematisch weergegeven. In tabel 2 is een overzicht beschreven van de
onderzoeksmethoden.

Fig.8 Schematische weergave van onderzoeksontwerp
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Tabel 2: Overzicht onderzoeksmethoden
Nr. Onderzoeksvraag
Methode
1 Wat zegt de theorie over stimulerende en
belemmerende factoren voor een succesvolle cocreatie via een quadruple helix learning community?
(Theoretisch)
2 Wat kan worden geleerd over quadruple helix learning
communities rond andere organisaties, steden en
publiek- private samenwerkingen? (Empirisch)
3 Wat kan verder worden geleerd over quadruple helix
learning communities vanuit de theorie? (Theoretisch)
4 Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot
succesvolle co-creatie via een quadruple helix learning
community binnen Avans Hogeschool en het Urban
Living Lab? (Empirisch)
5 Hoe kan het geleerde worden toegepast bij Avans
Hogeschool binnen het Urban Living Lab? (Empirisch)

Literatuuronderzoek

Semigestructureerde
interviews
Verdiepend
literatuuronderzoek
Co-creatie workshop 1

Co-creatie workshop 2

De verkregen ontwerprichtlijnen en inzichten worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van het
Urban Living Lab in Breda.

3.2.1 Semigestructureerde interviews
Voor dit onderzoek worden enkele mogelijk bestaande living labs bezocht. De beoogde visitaties zijn:
Buiksloterham (Amsterdam), Bajeskwartier (Amsterdam), Kenniswerkplaats Leefbare Wijken
(Rotterdam) en Ghent Living Lab - Gent (België),
Per living lab worden semigestructureerde interviews gehouden waarbij gebruik wordt gemaakt van
een interviewgids (zie bijlage 2). Streven is om de projectleider, initiatiefnemer, programmaleider,
kwartiermakers of betrokken docenten vanuit de hogeschool (of universiteit) te interviewen. De
interviews gaan respectievelijk over de visie en ambitie van de learning community en over
stimulerende en belemmerende factoren voor succesvolle co-creatie via een QHLC met de focus op
de negen factoren vanuit het raamwerk (waardecreatie, kwaliteit van de dialoog, faciliteiten, locatie,
samenwerking met meer lagen, persoonlijk contact, veranderbereidheid). Er is gekozen voor
semigestructureerde interviews omdat er dan ruimte is om door te vragen en eventueel af te wijken op
basis van de gegeven antwoorden.

3.2.2 Verdiepend literatuuronderzoek
Literatuuronderzoek wordt continu in het proces meegenomen omdat er mogelijke nieuwe inzichten in
het onderzoeksproces ontstaan op basis van interviews. In het vooronderzoek zijn er verschillende
bronnen geraadpleegd over stimulerende en belemmerende factoren voor een succesvolle co-creatie
via een quadruple helix learning community. Met verdiepend literatuuronderzoek wordt dieper
ingegaan op de vraag: Wat kan verder worden geleerd over quadruple helix learning communities
vanuit de theorie?
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De volgende bronnen worden onderzocht:
Tabel 3: Literatuur voor verdiepend onderzoek
Literatuur

Reden voor literatuuronderzoek

Beijderwellen, S. (2019). The living lab approach
in the smart living innovation process. Business
Information Management.

Stimulerende en/of remmende factoren voor
co-creatie in living lab aanpak

European Network of Living Labs (2019).
Conference Proceedings of the OpenLivingLab
Days Conference. Co-creating Innovation: Scalingup from Local to Global. ENoLL

Mogelijk vanuit leden European Network of
Living Labs nieuwe inzichten over
stimulerende en/of remmende factoren voor
co-creatie

Ecorys. (2019). Rapportage. Project: Kennis- en
procestool ontwikkeling learning communities.
(Vertrouwelijk)

Verdieping stimulerende en/of remmende
factoren voor co-creatie binnen learning
communities

Hossain, M., Leminen, S., & Westerlund, M.
(2019). A systematic review of living lab literature.
Journal of cleaner production, 213, 976-988.

Stimulerende en/of remmende factoren voor
co-creatie vanuit een breed
literatuuronderzoek.

Värmland County Administrative Board. (Z.d.) A
Quadruple Helix guide for innovations.

Praktische handvatten voor co-creatie in een
QHLC.

3.2.3 Co-creatie workshops
Er is gekozen voor co-creatie workshops in de vorm van actieonderzoek omdat deze onlosmakelijk
verbonden is met de manier van hoe er gewerkt wordt in een quadruple helix learning community. Het
doel van de eerste co-creatie workshop is om met alle betrokkenen gezamenlijk de huidige stand van
zaken met betrekking tot succesvolle co-creatie via een quadruple helix learning community binnen
Avans Hogeschool en het Urban Living Lab te bespreken. Met als doel een gedragen gezamenlijk
beeld te krijgen van de huidige status en gebruik te maken van de verschillende perspectieven en
expertises zodanig dat deelnemers dezelfde taal gaan spreken en te komen tot concreet resultaat.
Het doel van de tweede co-creatie workshop is om met alle betrokkenen gezamenlijk stimulerende en
belemmerende factoren voor een succesvolle co-creatie te schetsen door het geleerde uit deelvragen
2,3 en 4 toe te passen binnen het Urban Living Lab. Met als doel te komen tot ontwerprichtlijnen voor
succesvolle co-creatie in het Urban Living Lab Breda.
Een uitgebreide opzet van de co-creatie workshops is te vinden in bijlage 5.
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3.3 Procedure en respondenten
Tabel 4: Betrokkenen bij onderzoek proces
Onderzoeksmethode

Betrokkenen

Semigestructureerde interviews

Onderzoeker
Mensen vanuit verschillende living labs
(projectleider, initiatiefnemer, programmaleider,
kwartiermakers of betrokken docenten vanuit de hogeschool
(of universiteit)

Verdiepend literatuuronderzoek

Onderzoeker

Co-creatie workshops

Het onderzoeksteam voor actieonderzoek bestaat uit de
onderzoeker en drie initiatiefnemers van het Urban Living Lab
Breda. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen
wordt het actieonderzoek proces (ontwerpen, uitvoeren,
reflecteren, vastleggen en delen) tweemaal doorlopen. Per
fase kunnen verschillende mensen worden betrokken.
Ontwerpen:
Onderzoeker
Uitvoeren:
Onderzoeker
Initiatiefnemers
Bedrijven
Gemeenteambtenaren Breda
Docenten, studenten,
Burgers
Reflecteren:
Onderzoeker
Initiatiefnemers
Externe experts
Vastleggen en delen:
Onderzoeker
Initiatiefnemers

De onderzoeker heeft verschillende rollen binnen het actieonderzoek. Van ontwerper in de
voorbereiding tot facilitator van het onderzoeksproces. Daarnaast draagt hij inhoudelijke kennis aan
vanuit de interviews en het verdiepende literatuuronderzoek. In de voorbereiding wordt de
onderzoeker bijgestaan door een initiatiefnemer van het Urban Living Lab. Tijdens de co-creatie
workshops faciliteert de onderzoeker het proces en levert hij geen inhoudelijke bijdrage. Een
kernteamlid van het ULL observeert het proces. Na de co-creatie workshops reflecteert de
onderzoeker samen met deze persoon op het proces. De inhoudelijke reflectie wordt gedaan door de
onderzoeker met een initiatiefnemer van het ULL. De onderzoeker verwerkt de opbrengsten en deelt
deze naar alle betrokkenen.
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3.4 Dataverwerking, analyse en synthese
Voor het verwerken van de interviews wordt er per interview een samenvatting gemaakt waarbij
gebruik wordt gemaakt van het raamwerk van de negen factoren voor co-creatie waarna de data wordt
geanalyseerd om inzicht te krijgen over ontwerprichtlijnen voor succesvolle co-creatie binnen een
QHLC. De interviews worden met toestemming opgenomen (digitale audio-opnames). Deze opnames
zijn opvraagbaar bij de onderzoeker. Voor het gebruik van beeldmateriaal wordt vooraf toestemming
gevraagd aan de geïnterviewden. Alle geïnterviewden krijgen toegang tot dit onderzoeksrapport
voordat deze wordt gepubliceerd. Commentaren, aanvullingen of wijzigingen worden eventueel
meegenomen.
Het verdiepende literatuuronderzoek wordt per bron en vanuit het raamwerk van de negen factoren
voor co-creatie samengevat waarna de data wordt geanalyseerd om inzicht te krijgen over
ontwerprichtlijnen voor succesvolle co-creatie binnen een QHLC.
Voor het beantwoorden van onderzoeksvragen 3 en 4 wordt per vraag elke fase van het
actieonderzoek vastgelegd (ontwerpen, uitvoeren, reflecteren, vastleggen en delen). Er wordt een
onderzoekverslag in de vorm van een PowerPointpresentatie gemaakt om betrokkenen mee te nemen
in het onderzoek. Deze presentatie wordt gedurende het onderzoek organisch opgebouwd. Daarnaast
wordt LinkedIn in het proces gebruikt om opgedane inzichten te delen en meer mensen erbij te
betrekken. De onderzoeker doet dit omdat er nog weinig kennis bestaat over succesvolle co-creatie
via een quadruple helix learning communities. Onderzoeker heeft een breed LinkedInnetwerk met ruim
4600 connecties en behoort tot de beste 1% SSI-rang binnen zijn bedrijfstak (onderwijsmanagement)
met een SSI-index van 81. Social Selling Index (SSI) meet hoe effectief een LinkedIn gebruiker is in
het creëren van een professioneel merk, het vinden van de juiste personen, het uitwisselen van
informatie en het opbouwen van relaties (LinkedIn, 2020). De resultaten van het onderzoek worden in
het proces continue besproken met initiatiefnemers. Daarnaast wordt met behulp van peer review een
collega regelmatig gevraagd om delen van het rapport gedurende het onderzoeksproces te lezen en
te voorzien van commentaar (Van der Zouwen, 2018). Alle resultaten en conclusies uit het onderzoek
worden gecheckt door belanghebbenden. In een zogenaamde member check toetsen zij of de
uitkomsten correct, relevant en volledig zijn (Van der Zouwen, 2018). De onderzoeker gebruikt
verschillende hulplijnen, zoals collega’s en mensen uit zijn grote netwerk. Hij organiseert regelmatig
bewust momenten om stil te staan bij het onderzoek en na te denken over wat er gevonden is, hoe het
gaat en welke inzichten daaruit boven komen drijven.
In de laatste fase van het onderzoek wordt er met enkele initiatiefnemers, externe experts (Derk
Loorbach, hoogleraar sociaaleconomische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en
directeur van onderzoeksinstituut DRIFT en Dr. Tonnie van der Zouwen MCM, Lector Sustainable
Working & Organising aan Avans Hogeschool) op het onderzoek en de resultaten gereflecteerd aan
de hand van de PowerPointpresentatie en de opbrengsten van het onderzoek.
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3.5 Kwaliteitsbewaking
3.5.1 Validiteit en betrouwbaarheid
In actieonderzoek zijn net als deductief onderzoek criteria voor interne en externe kwaliteit gebruikt.
Binnen actieonderzoek worden de volgende definities gehanteerd (Van der Zouwen, 2018):
●

Interne validiteit: geloofwaardigheid, de aannemelijkheid dat conclusies kloppen (credibility);

●

Externe validiteit: praktisch, bruikbaarheid voor context en overdraagbaarheid naar andere
contexten (transferability);

●

Betrouwbaarheid: betrouwbaarheid, methoden goed gekozen en goed uitgevoerd
(dependability);

●

Objectiviteit: betrouwbaarheid, controleerbaar bewijs dat beschreven werk echt zo is
uitgevoerd (confirmability).

3.5.2 Kwaliteitscriteria
Advies Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat heeft voor actieonderzoek
de kwaliteitseisen verdeeld in drie pijlers (Vereniging Hogescholen, 2017): praktisch (relevant,
bruikbaar en overdraagbaar), betrouwbaar (geloofwaardig, onderbouwd, bewijsbaar) en ethisch
verantwoord (zorgvuldig uitgevoerd, haalbaar, rekening houdend met belangen van betrokkenen).
Voor dit onderzoek gebruiken we deze kwaliteitscriteria.
Tabel 5: Kwaliteit onderzoek
Pijlers

Kwaliteitscriteria

Waarom onderzoek aan criteria voldoet

Praktisch

Relevant

Onderzoeksvragen passen bij de context en
omgeving van Avans Hogeschool en het Urban
Living Lab

Bruikbaar

Geleerde lessen worden direct toegepast bij
Avans Hogeschool en het Urban Living Lab

Overdraagbaar

Geleerde lessen worden vastgelegd en breder
gedeeld.

Geloofwaardig

Focus op het vraagstuk: Wat stimuleert of
belemmert succesvolle co-creatie via een
quadruple helix learning community.

Onderbouwd

Methoden geschikt voor actieonderzoek.
Verschillende methoden gebruikt.
Onderdompelen in context en doorgaand
waarnemen.

Bewijsbaar

Meerdere bronnen gebruikt. Geleerde lessen
worden vastgelegd en breder gedeeld.

Zorgvuldig uitgevoerd

Starten met literatuuronderzoek en daarop
voortbouwen. Per fase spelers bij betrekken.

Betrouwbaar

Ethisch verantwoord

MMI Integrale eindopdracht van Marcel Kesselring

-29-

Haalbaar

Goede planning. Rekening houdend met
beschikbaarheid spelers.

Rekening houden met
belangen betrokkenen

Onderzoeken vanuit quadruple helix. Per fase
spelers bij betrekken.

De onderzoeker is kritisch en deelt in het onderzoeksproces nieuwe kennis op het gebied van learning
communities via open platformen, zoals LinkedIn en Twitter. Hij gaat bewust om met de tien gouden
regels voor het doen van actieonderzoek (Wadsworth, 2016).
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4. Resultaten, analyse en synthese
4.1 Interviews
Deelvraag 2:
Wat kan worden geleerd over quadruple helix learning communities rond andere organisaties,
steden en publiek- private samenwerkingen?
“Quadruple helix learning community binnen living labs is een learning community van onderwijs,
overheid, bedrijven en burgers in een levensechte experimenteerruimte waarbinnen wordt
geëxperimenteerd, geleerd, getest en gecreëerd.”
De opzet van interviews is te vinden in bijlage 2 & 3. Een lijst met geïnterviewde personen en
uitgebreide uitwerking per interview is te vinden in bijlage 4. In de volgende paragrafen zijn op basis
van de interviews de fasen en types van de verschillende living labs beschreven. Dit gedeelte wordt
afgesloten met een analyse van de resultaten van de interviews.
Kenniswerkplaats Leefbare Wijken (KWP) in Rotterdam is sinds 2011 een samenwerkingsverband
tussen de overheid (gemeente), de universiteit en andere onderwijsinstellingen (onderwijs) ten
behoeve van kennisontwikkeling voor beleid door onderzoek. De inhoudelijke focus is leefbaarheid,
veiligheid en burgerparticipatie. Het uitgangspunt van KWP is de co-creatie van kennis: wetenschap,
beleid en praktijk produceren samen relevante en bruikbare inzichten. KWP deelt deze kennis open en
breed middels lezingen, expertmeetings en discussies tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en
mensen uit de praktijk. Co-creatie is een procesgericht. KWP is geen quadruple helix learning
community.
Ghent Living Lab was ontstaan vanuit de gemeente (overheid) met als doel om intern beter samen te
werken. De inhoudelijke focus waren maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en
zorg, wonen en leefbaarheid, mobiliteit en klimaatneutraliteit, met als doel te komen tot een strategisch
beleid. Ghent Living Lab werkt samen met de lokale onderzoeks- en innovatiegemeenschappen om
use-cases te creëren voor toekomstige toepassingen en diensten relevant voor de stad. Ghent Living
Lab is in de afgelopen jaren in een kleinere vorm verder gegaan als City op People, waar volgens
wordt gewerkt aan 1 thema per jaar. Ghent Living Lab en City of People zijn in de basis quadruple
helix learning communities, echter waren ondernemers niet altijd aangesloten. Co-creatie is
productgericht.
Buiksloterham is een living lab waar experiment, onderzoek en innovatie centraal staan bij de
ontwikkeling van het gebied. De inhoudelijke focus zijn energie, afval en materiaalstromen,
ecosystemen, infrastructuur, lokale economie, cultuur, gezondheid en veiligheid. Het Buiksloterham is
een initiatief dat is geïnitieerd door ondernemers in tijden van crisis. In samenwerking met publieke
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(overheid) en private (ondernemers) partijen is in 2014 een gezamenlijke visie circulair Buiksloterham
gemaakt. Het heeft in 2015 de status ‘Living Lab gekregen. In de loop van de jaren zijn overheid,
ondernemers, onderwijs en burgers in meer of mindere mate aangesloten. Buiksloterham is in de
basis een quadruple helix learning community. Co-creatie is productgericht.
In 2018 is gestart met de voorbereidingen voor het ontwikkelen van het Bajes Kwartier, een nieuwe
wijk op het terrein van de voormalige Bijlmerbajes. De (profit) projectontwikkelaar heeft een ambitieus
plan opgesteld, waarbij de wijk wordt opgezet als groen, duurzaam en gezond, terwijl tegelijkertijd met
de geringe (beschikbare) ruimte moet worden gewoekerd. De Hogeschool van Amsterdam heeft de
opdracht gekregen om te onderzoeken hoe deze ambitie kan worden gerealiseerd. Vanuit het Healthy
Urban Living Lab werkt een team van docenten, onderzoekers en studenten aan dit project door
verschillende onderzoeken te doen met o.a. toekomstige bewoners. Het Bajeskwartier is een
quadruple helix learning community. Co-creatie is productgericht.
Bajeskwartier en Buiksloterham zijn vooral gericht op gebiedsontwikkeling. Ghent Living Lab/City of
People en Kenniswerkplaats Leefbare Wijken zijn gericht op sociale vraagstukken zoals leefbaarheid.
Binnen Bajeskwartier zijn ondernemers (projectontwikkelaar) en in mindere mate overheid (gemeente)
en onderwijs drijvende krachten. Binnen Buiksloterham waren dit ondernemers (initiatiefnemers),
toekomstige inwoners (burgers) en in een later stadium de overheid (gemeente). Bij Ghent Living
Lab/City of People is vooral de overheid de drijvende kracht. Bij Kenniswerkplaats Leefbare Wijken
zijn dit onderwijs (universiteit) en overheid (gemeente).
Bajeskwartier, Buiksloterham, Ghent Living Lab/City of People, Kenniswerkplaats Leefbare Wijken
hebben allen als learning communities kenmerken van de types co-creator en incubator (Platform
Bèta Techniek, 2015). Co-creator omdat ze binnen de strategie van de onderwijsinstelling nieuwe
producten en diensten voor opdrachtgevers te leveren en het focusgebied sluit aan bij de bestaande
positie van de onderwijsinstelling. Incubator omdat ze vanuit een zelfstandige, intermediaire positie op
het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven, overheid toegevoegde waarde leveren voor opdrachtgevers.
Onderwijs is ook een belangrijke toeleverancier van capaciteit aan de living labs, met name
Bajeskwartier. Bajeskwartier, Buiksloterham beschikken ook over eigen fysieke
(onderzoeks)faciliteiten.

4.1.1 Stimulerende en belemmerende factoren voor co-creatie
Een uitgebreide samenvatting van de interviews is te vinden in bijlage 5 (Samenvatting interviews
(stimulerende en belemmerende factoren). In deze paragraaf worden de belangrijkste stimulerende en
belemmerende factoren benoemd welke zijn verkregen uit de verschillende interviews.
Ondanks dat de living labs, types co-creator en incubator, zich bevinden in verschillende fasen zijn er
aantal hoofdlijnen uit de interviews te halen met betrekking tot stimulerende en belemmerende
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factoren voor co-creatie. Deze zijn verwerkt in tabel 6 aan de hand van het raamwerk met de negen
stimulerende (+) en belemmerende (-) factoren voor een succesvolle co-creatie via QHLC. De
geïnterviewde personen gaven allen aan dat er nog weinig bekend is over het opzetten van een
QHLC. Men is ook uitermate geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek.
Tabel 6: Resultaten interviews
WAARDECREATIE:
(+): consortium instellen, private organisatie niet in consortium maar participeert op projectniveau,
probleemeigenaar op projectniveau aanwezig, organisatie aanwezig die oplossing kan
implementeren en/of opschalen, concrete deliverables (nieuwe producten, services/diensten,
keuzes maken, zet richting, pak low hanging fruit en boek snel resultaten om momentum niet te
verliezen, definieer gezamenlijke doelstellingen, kennis gedreven agenda, laten zien wat je doet en
verspreiden kennis (valorisatie)
(-): beperkte meerwaarde voor private organisaties bij procesgerichte co-creatie, onduidelijkheid
welke waarde organisaties toevoegen, geen balans in consortium tussen halen en brengen, geen
overkoepelend thema, geen richting, co-creatie om co-creatie, ontbreken private organisatie,
afname waarde in proces bij co-creatie gericht op product (bv. gebiedsontwikkeling).
KWALITEIT VAN DE DIALOOG
(+): fysieke informele co-creatie sessies per project, per thema (bv. thematafels), Deze sessies
hebben een socialiserende werking en bepalen de sfeer en zetten de toon voor de samenwerking
en de mate van betrokkenheid, concreet aan de slag met betrokken partijen en concrete projecten,
aandacht voor begripsvorming om ervoor te zorgen dat er een gezamenlijke taal gaat ontstaan. Zet
facilitators, moderators in, creëer een open klimaat en werk op basis van vertrouwen, bespreek
hierin verwachtingen en hoe de dialoog wordt gefaciliteerd, voer de dialoog op basis van
gelijkwaardigheid (daarom moderator rol ook belangrijk) met complementaire partners, geef de
kartrekkers van het living lab de ruimte.
FACILITEITEN
(+): geef onderzoekers en studenten tijd en ruimte om mee te doen, locatie eigendom van het
consortium
(-) geen budget, consortium biedt geen faciliteiten, onderwijsinstellingen niet betrokken op
consortium niveau, wel op projectniveau, gemeenschappelijke kosten zijn voorwaardelijk om de
QHLC te draaien, niemand wil kosten dragen voor gezamenlijke organisatie, neem bij ontwerp
vaste kosten (tijd, voorzieningen) mee, anders blijft dit opspelen in een later stadium, financiering
vanuit project gebiedsontwikkeling, financiering van coördinatoren vanuit overheid en onderwijs
alleen is kwetsbaar, als deze partijen er mee stoppen, dan moet je als QHLC weer helemaal
opnieuw beginnen.
LOCATIE
(+): zichtbaar aanwezig in gebied, laagdrempelige ontmoetingsplek, waar iedereen terecht kan om
daadwerkelijk samen te werken, kennisinstellingen zorgen voor continuïteit, co-creatie sessies op
verschillende plekken in de stad, gebruik van locatie die voorhanden is.
(-): tijdelijke aard, verhuizing, moeilijk toegankelijk, geen concrete afspraken over de continuïteit,
geen vaste fysieke omgeving.
SAMENWERKING MET MEER LAGEN
(+): meerdere lagen te betrekken bij co-creatie op basis van open inschrijving (bv.
inspiratiesessies), challenges organiseren om mensen te betrekken vanuit verschillende
achtergrond, externe onderzoekers die QHLC onderzoeken (outsideview), kernteam consortium,
acteert als spin-in-het-web
(-): onderzoekers werken alleen voor eigen publicatie en niet voor het geheel, onderzoekers als
practitioners doen geen actieonderzoek
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PERSOONLIJK CONTACT
(+): kernteam consortium komt 1 dag per week bijeen om strategisch, tactisch, operationeel af te
stemmen en sessies voor te bereiden en te houden, studenten werken regelmatig in de QHLC met
verschillende stakeholders, kernteam consortium organiseert verschillende co-creatie sessies,
meet-ups, brainstormsessies, panelsessies.
(-): online co-creaties sessies
GOVERNANCE
(+): voldoende budget voor de basisorganisatie gefinancierd vanuit consortium, manifest opgesteld
met consortium en belangrijkste stakeholders een manifest, eigen status, identiteit en eigen
onafhankelijk rechtspersoon (bv. stichting), kernteam, vaste club van 5 mensen, die zijn vrijgesteld
om QHLC te runnen, organiseer op 3 niveaus: platform/consortium, project en dagelijkse praktijk,
snelheid, quick-wins nodig om enthousiasme te creëren, starten vanuit huidige praktijk, kijken naar
wat er al gebeurt in de stad (bestaande projecten), bouw samen met consortium het verhaal en
maak tijdspad van een jaar, gemeente niet sturend, probleemeigenaren in de gemeente.
(-): onduidelijkheid leiderschap consortium, niemand aanwezig vanuit een participerende
organisaties die de belangrijkste vragen op tafel kan leggen en/of wil beantwoorden, traag
beslissingsproces, te veel partners met evenveel macht of inspraak, te veel controle en aansturing
vanuit gemeente, geen regierol, geen probleemeigenaar (gemeente of bedrijven), geen legitimatie
QHLC, extern onderzoeksinstituut primaire stakeholder, geen langer termijn commitment
consortium, helemaal geen sturing vanuit gemeente kan leiden dat er onderzoek wordt gedaan dat
niet aansluit bij kennisbeleid.
VERANDERBEREIDHEID
(+): start met mensen die bereid zijn om anders te werken om snelheid te creëren, juiste type
mensen nodig vanuit organisaties, zoals bruggenbouwers, mensen die met onzekerheid kunnen
omgaan en daar energie van krijgen, mensen die ervoor willen gaan, mensen met realiteitszin,
strategisch, budgettair/financieel denken.
DIVERSITEIT
(+): alle mogelijk betrokken partijen de kans geven om aan te haken.

4.1.2 Analyse
Het resultaat van de semigestructureerde interviews is dat de geïnterviewden op basis van hun
ervaringen ontwerprichtlijnen hebben meegegeven voor het ontwerp van succesvolle co-creatie
binnen een QHLC.
De belangrijkste punten zijn:
1. Governance op drie niveaus:
a. Platformniveau (Strategisch)
Langetermijn samenwerking van enkele verschillende organisaties op strategisch niveau.
Voor een procesgerichte QHLC bestaat dit consortium uit onderwijsinstellingen en de
gemeente. Dit consortium zorgt voor lange termijn funding (bv. 4-5 jaar). Dit consortium
kan projecten agenderen, maar delegeert zoveel mogelijk aan een kernteam. Het
kernteam is een vaste club mensen, living lab kwartiermakers/coördinatoren die
gefaciliteerd worden door consortium om living lab te runnen. Het consortium en het
kernteam kunnen samen de programmaraad vormen. In de programmaraad worden
(beleid)vragen verzameld die spelen in de community en wordt er samen inhoudelijke
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richting gegeven. Het kernteam creëert een open innovatienetwerk door het organiseren
van open space bijeenkomsten, inspiratiedagen op basis van co-creatie. Private
organisaties behoren niet tot consortium, maar kunnen fungeren als strategisch partners
door zitting te nemen in een klankbordgroep.
b. Projectniveau (Tactisch)
Projecten passen binnen de langetermijnstrategie van de QHLC. In de projectorganisatie
zijn alle stakeholders vertegenwoordigd.
c.

Uitvoeringsniveau (Operationeel)
Co-creatie op de werkvloer, daadwerkelijk uitvoeren van projecten met meerdere
interventies gebaseerd op co-creatie. Facilitators kunnen een rol spelen om deze manier
van werken te borgen.

2. Waardecreatie voor alle stakeholders:
a. Probleemeigenaar
Een organisatie of persoon die pijn van probleem voelt. Dit kan iemand binnen de
gemeente zijn, maar ook een ondernemer.
b. Gebruikers
Betrek vanaf de start van project gebruikers als klankbord zodat zij de waarde kunnen
zien, voelen en ervaren.
c.

Uitvoerders
Organisaties die oplossing(en) kunnen implementeren en opschalen. Dit kan een
ondernemer zijn, maar ook gemeente afhankelijk van de oplossing.

3. QHLC heeft een vaste locatie, die makkelijk toegankelijk is voor alle stakeholders om te
ontmoeten, te co-creëren en te netwerken. De vaste locatie wordt gebruikt om persoonlijk contact
te versterken;
4. Basisfaciliteiten op orde;
a. Kwartiermakers/coördinatoren worden door het consortium gefaciliteerd voor hun
werkzaamheden ten behoeve van de QHLC.
b. Locatie wordt consortium gefinancierd.
c.

Projecten worden per project gefaciliteerd door zoveel gebruik te maken van bestaande
resources.

5. Start met bestaande projecten die passen binnen visie QHLC;
6. Start met mensen die vanuit intrinsieke motivatie bereid zijn om energie in activiteiten te steken;
7. Creëer op alle niveaus een open klimaat waar samen wordt gewerkt op basis van
gelijkwaardigheid.

4.2 Verdiepend literatuuronderzoek
Deelvraag 3:
Wat kan verder worden geleerd over quadruple helix learning communities vanuit de theorie?

MMI Integrale eindopdracht van Marcel Kesselring

-35-

Op basis van literatuuronderzoek is dieper ingaan op deze vraag en onderzoek gedaan naar cocreatie via een QHLC. In de volgende paragrafen wordt dit per bron beschreven. Dit gedeelte wordt
afgesloten met een analyse op de gevonden resultaten.

4.2.1 Beijderwellen
Beijderwellen (2019) bevestigt dat het betrekken van te veel stakeholders vertragend kan werken voor
succesvolle co-creatie. Een grote diversiteit aan belanghebbenden is nodig om de kennis in de QHLC
te vergroten. Het is van belang om de juiste mensen in een organisatie aan te trekken. De QHLC moet
het hele proces open zijn en vanaf het begin een veelvoud aan perspectieven krijgen, zodat het
resultaat van co-creatie het beste aansluit bij de behoeften van de burgers en andere
belanghebbenden. Daarnaast stelt Beijderwellen (2019) dat door meer kennisuitwisseling en
betrokkenheid van de betrokken stakeholders continuïteit een positieve invloed heeft op de effectiviteit
en efficiëntie van het co-creatie proces. Het is daarom van belang dat er voldoende bijeenkomsten,
communicatiehulpmiddelen worden gefaciliteerd. Het faciliteren van het co-creatie proces stelt
participanten in staat te stellen om transparant met elkaar te communiceren. De faciliterende rol,
binnen de QHLC, van een kernteam, communicatoren of coördinatoren zorgt ervoor dat niet elke partij
alleen zijn eigen toegewezen taak uitvoert, maar dat er echte co-creatie is onder stakeholders. Dit zal
leiden tot een effectiever resultaat en een efficiënter proces. Dezelfde coördinatoren moeten ruimte
geven aan alle meningen, ook als er mogelijk conflicten ontstaan. Zij moeten daar de juiste balans in
vinden (Beijderwellen, 2019). Een goede governance heeft een positieve invloed op de relatie tussen
de QHLC-benadering en de prestaties hiervan. Denk hierbij aan een duidelijke verdeling van rollen en
verantwoordelijkheden, het managen van verwachtingen van de stakeholders, betrokkenheid bij
besluitvormingsprocessen en het creëren van doelconsensus. Coördinatoren van de QHLC moeten
een duidelijke verdeling maken van rollen en verantwoordelijkheden om de efficiëntie te verbeteren.
Het belangrijkste is om de verwachtingen van de stakeholders te beheren en ervoor te zorgen dat het
er voor elke partij waarde wordt gecreëerd. Zet democratische besluitvormingsprocessen op of wees
transparant over de beslissingen die worden genomen en zorg ervoor dat alle belanghebbenden
samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, aldus Beijderwellen (2019).
Stimulerende factoren voor een succesvolle co-creatie via QHLC:
Governance: verwachtingen beheren; duidelijke rollen en verantwoordelijkheden; doelconsensus
creëren; democratische besluitvormingsprocessen; faciliteer stakeholder interacties; creëer
transparantie in het proces
Samenwerking met meer lagen: betrek stakeholders incl. burgers in alle fasen; betrek de juiste
mensen in een organisatie; maak aantal stakeholders niet te groot; geef ruimte voor verschillende
perspectieven.
Diversiteit: hoge diversiteit leidt tot verschillende perspectieven (verschillende leeftijd, geslacht,
achtergrond, beroep, enz.)
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4.2.2 European Network of Living Labs
Proceedings of the OpenLivingLab Days Conference. Co-creating Innovation: Scaling-up from Local to
Global is een compilatie van de papers die zijn gepresenteerd tussen 3 en 5 september 2019, in
Thessaloniki, Griekenland, als onderdeel van de OpenLivingLab Days 2019-conferentie (European
Network of Living Labs, 2019).
In het paper: “Improving Quality in Higher Education by using Living Lab Methods concluderen de
auteurs dat succesvolle co-creatie tussen onderwijsinstellingen, de samenleving, bedrijven is gebouwd
op wederzijdse bijdrage en kennisuitwisseling en co-creatie vereist betrokkenheid van alle
betrokkenen (Axelsson, 2019). De uitdagingen vanuit een onderwijsperspectief is om de
betrokkenheid bij de QHLC te behouden van alle betrokkenen. Dit vereist een vaardigheid in het
uitvoeren van projecten in co-creatie met verschillende partners. Een vaardigheid die zowel aan
studenten als aan docenten en onderzoekers moet worden geleerd. Bovendien hebben externe
partners zoals werknemers in bedrijven ook wat training nodig over hoe ze zich kunnen participeren
en kunnen bijdragen aan kennis in de QHLC. De auteurs stellen voor dat QHLC-methoden voor cocreatie nodig zijn met een duidelijk proces voor het ontwikkelen en opvolgen van de verschillende
fasen en stappen tijdens een QHLC-project (Axelsson, 2019).
In het paper “Business model review for Living Labs: Exploring business challenges and success
factors of European Living Labs” wordt aandacht besteed aan de uitdaging om een QHLC te
financieren, vooral wanneer zij zich richten op het oplossen van stedelijke problemen en de toekomst
van gezondheid van burgers (von Geibler, 2019). Voor de governance van de QHLC dient dus
rekening te worden gehouden met een gezond businessmodel. Hun bevindingen tonen aan dat een
QHLC moet zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden vanuit private bronnen en moet
nadenken over een balans tussen publieke en private financiering, door bijvoorbeeld om het QHLCas-a-service te positioneren (von Geibler, 2019). Het advies is om dan QHLC-as-a-service duidelijker
te communiceren. Daardoor kan het Living Lab beter op de markt worden gepositioneerd en zich
onderscheiden van traditionele R&D-tools of adviesbureaus. Bovendien zouden QHLCbedrijfsmodellen kunnen profiteren van het aanbieden van diensten gericht aan startups vanwege hun
flexibele innovatiecultuur en hun gebrek aan eigen R&D-faciliteiten. Samenwerkingen met startups
kunnen bovendien de impact en de substantiële rol van de QHLC-service aantonen.
De paper “Identifying Living Lab orchestrators’ individual-level skills” gaat in op specifieke
vaardigheden, met name voor de rol van de QHLC-coördinator, die van vitaal belang zijn voor het
coördineren van de QHLC en de activiteiten (Äyväri, 2019). Vaardigheden die nodig zijn om op lange
termijn door de netwerken te navigeren. De vaardigheden op individueel niveau zijn ingedeeld in drie
gedeeltelijk overlappende niveaus:
1. de vaardigheid om relaties, netwerken en ecosystemen op te bouwen (macro en mesoniveau)
Visioning skills, Networking skills
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2. de vaardigheid om relaties, netwerken en ecosystemen te onderhouden (macro en
mesoniveau)
Communication skills, Negotiation skills, Social skills, Coordination skills, Innovation and
lateral thinking skills, Client-centric service modification skills, Ability to manage time
3. de vaardigheid om multistakeholder innovatieprocessen uit te voeren (meso en microniveau)
Project management skills, Facilitation skills, Learning and knowledge co-creation and transfer
skills, Research skills, Design skills (tools, methods), Evaluation skills Commercialization and
upscaling skills
Stimulerende factoren voor een succesvolle co-creatie via QHLC:
Waardecreatie: positioneer QHLC-as-a-service, Samenwerkingen met startups kunnen bovendien de
impact en de substantiële rol van de QHLC-service aantonen
Faciliteiten: tijd en begeleiding om studenten, docenten en onderzoekers de vaardigheid in het
uitvoeren van projecten in co-creatie met verschillende partners te leren; training externe partners
zoals werknemers in bedrijven hoe te participeren, balans tussen publieke en private financiering
(QHLC-as-a-service te positioneren); QHLC-coördinator(en) bezitten key vaardigheden (opbouwen en
onderhouden van relaties, netwerken en ecosystemen en kunnen multistakeholder
innovatieprocessen uitvoeren)

4.2.3 Ecorys
Voor de ontwikkeling van een kennis- en procestool voor learning communities voor Human Capital
Roadmap Topsectoren 2016-2020 is onderzoek gedaan (Ecorys, 2019). Deze tool moet de realisatie
en doorontwikkeling van learning communities effectief stimuleren, door middel van het faciliteren van
dialoog en actiegerichtheid binnen de community (Ecorys, 2019). Het document is specifiek
onderzocht naar mogelijk nieuwe factoren voor een succesvolle co-creatie.
Stimulerende factoren voor een succesvolle co-creatie via QHLC:
Waardecreatie: inventariseren en verspreiden relevante kennis (bv. open-acces artikelen, Massive
Open Online Courses (MOOC’s); aanbieden van en communicatie over relevante netwerkpartners aan
MKB
Locatie: beschikking hebben over een fysieke locatie
Kwaliteit van de dialoog: uitwisselen van good practices
Faciliteiten: zicht hebben op relevante subsidies (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal); werken
met fasen en per fase definiëren wat er nodig is van wie.
Governance: klankbordgroep installeren
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4.2.4 Hossain, Leminen en Westerlund
Hossain, Leminen en Westerlund (2019) hebben een systematisch literatuuronderzoek (114
wetenschappelijke artikelen) uitgevoerd naar living labs en de belangrijkste paradigma's, rollen van
stakeholders, contexten, uitdagingen en de belangrijkste resultaten van een living lab. Zij stelden vast
dat nauwe samenwerking tussen deelnemers in een QHLC om innovatieactiviteiten kan versnellen
indien er wordt gewerkt met belanghebbenden in gezamenlijke activiteiten en gebruik wordt gemaakt
van heterogene kennis. Gezamenlijke activiteiten zijn van belang om botsing van ideeën te
bevorderen. Hossain et al (2019) benadrukken dat QHLC diverse uitdagingen hebben zoals:
langdurige bestaansrecht, governance, onvoorziene resultaten, efficiëntie, de werving van burgers en
schaalbaarheid van activiteiten. De langetermijnwaarde van QHLC is ook vaak moeilijk aan te tonen
voor bedrijven, burgers. Belangrijke deelnemers kunnen de QHLC verlaten en het is nodig dergelijke
spelers tijdig te vervangen om continuïteit te waarborgen (Hossain, 2019). De coördinatoren of het
consortium van een QHLC moet ook continue de verschillende deelnemers motiveren om deel te
nemen aan co-creatie activiteiten. Dit blijft lastig omdat stakeholders organisatiegrenzen overschrijden
en kunnen worden gestuurd of gecontroleerd. Verder beschrijft het onderzoek zowel passieve als
actieve burgers in de QHLC en dat wat betreft passieve deelnemers, de werving van burgers een
uitdaging kan zijn omdat een living lab mensen met bepaalde persoonlijke eigenschappen kunnen
aantrekken. Participatie is hoog wanneer duurzaamheid zeer relevant is voor deelnemers.
Betrokkenheid van gebruikers moet daarom niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, zelfs als de
activiteiten bedoeld zijn om echte problemen op te lossen waarmee de deelnemers worden
geconfronteerd. Co-creatie is een ambitie in plaats van een zekerheid in sommige QHLC (Hossain,
2019). Het voordeel of de waarde van QHLC voor stakeholders kan worden waargenomen, maar uit
literatuuronderzoek van Hossain et al. (2019) is er weinig tot niets bekend geworden over het
kwantificeren en uitdrukken van de waarde van QHLC in duidelijke, meetbare waarde. Living labs
werken voornamelijk op basis van nationale of regionale financiering, en de meeste financiering voor
hen is projectmatig. Daarom is zeer duurzame financiering van vitaal belang om living labs voor een
lange periode actief te houden.
Stimulerende factoren voor een succesvolle co-creatie via QHLC:
Samenwerking met meer lagen: gezamenlijke activiteiten
Persoonlijk contact: motiveren deelname
Governance: lange termijn financiering; tijdig vervangen stakeholders om continuïteit te borgen

4.2.5 Värmland County Administrative Board
Värmland County Administrative Board. (Z.d.) heeft een “quadruple helix” gids ontwikkeld met als doel
informele en formele netwerken te optimaliseren voor innovaties in dienstverlening. Om de
eindgebruikers te betrekken en de samenwerking tussen belanghebbenden te verbeteren, worden co-
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creatie sessies georganiseerd met relevante belanghebbenden. Om het succes van de samenwerking
te vergroten, vindt men het belangrijk om te bepalen welke specifieke stakeholders moeten worden
betrokken (stakeholdermapping) en om ervoor te zorgen dat alle actoren betrokken, gemotiveerd en
open staan. Men stelt dat het belangrijk is om alle actoren vanaf het begin van het proces te
betrekken. Men stelt ook dat een QHLC verschillende fasen doorloopt en dat de betrokkenheid van de
verschillende spelers verschillend kan zijn.

Fig. 9: Quadruple Helix Approach (Värmland County Administrative Board. (Z.d.)
Per fase kunnen er ook verschillende activiteiten zijn om co-creatie te bevorderen:
●

Fase 1: Voorbereiding (bepalen uitdagingen)
Methodes: brainstorming, dialoog sessies, stakeholdermapping

●

Fase 2: Verkennen (identificeren behoeften)
Methodes: brainstorming, focusgroep, open space, co-creatie workshop, customerjourney

●

Fase 3: Begrijpen (begrijpen van de behoeften)
Methode: meetings, dialoog sessie, focusgroep, customer journeys, personas

●

Fase 4: Verbeteren (verbeteren van oplossingen)
Methode: hackathon, open space, co-creatie workshop, brainstorming, focusgroep en
interviews

●

Fase 5: Implementeren (implementeren van oplossingen)
Methode: surveys, interviews en focusgroep

Stimulerende factoren voor een succesvolle co-creatie via QHLC:
Kwaliteit van de dialoog: gebruik methodes die passen bij de fasen de QHLC
Samenwerking met meer lagen: gebruik methodes die passen bij de fasen de QHLC; mate van
betrokkenheid voor stakeholders kan verschillend zijn per fase van de QHLC.
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Een samenvattende tabel van het verdiepende literatuuronderzoek is te vinden in bijlage 9.

4.2.6 Analyse
Het resultaat van het verdiepende literatuuronderzoek heeft naast een verdieping op de dimensies ook
inzicht gegeven in het type mensen dat betrokken is bij co-creatie, in de verschillende (werk)vormen
van co-creatie sessies in de verschillende fasen van de ontwikkeling van een QHLC.
In een governance model van een QHLC moet de rol en verantwoordelijkheden van coördinatoren
duidelijk zijn (Beijderwellen, 2019). Deze coördinatoren zijn van vitaal belang voor co-creatie op
verschillende niveaus binnen de community. Ze bezitten belangrijke vaardigheden om relaties,
netwerken en ecosystemen op te bouwen, te onderhouden en om multistakeholder
innovatieprocessen uit te voeren (Äyväri, 2019 & Hossain, Leminen en Westerlun, 2019).
Co-creatie sessies zijn van belang om innovaties te versnellen (Hossain et al, 2019). Er kunnen
verschillende type co-creatie sessies door het QHLC worden georganiseerd in verschillende fasen van
de ontwikkeling van de QHLC (Värmland County Administrative Board, z.d.). Hierbij kan worden
gedacht aan: hackathon, open space, dialoog sessies, co-creatie workshop, brainstorming,
focusgroep…). Deze sessies kunnen gefaciliteerd worden door QHLC-coördinatoren, of door
specifieke facilitators die multistakeholder innovatieprocessen kunnen faciliteren (Äyväri, 2019).
Co-creatie moet op zich geen doel zijn (Hossain, 2019). Er is nog weinig bekend over de waarde van
een QHLC. Dit is zeker een punt waar het Urban Living Lab aandacht aan moet besteden om
continuïteit te kunnen borgen.

4.3 Co-creatie workshops Urban Living Lab Breda
De opzet van de co-creatie workshops is te vinden in bijlage 6 & 7. Een uitgebreide uitwerking per van
co-creatie sessie is te vinden in bijlage 8 t/m 9. In de volgende paragrafen zijn de resultaten van de
co-creatie sessies beschreven. Dit gedeelte wordt afgesloten met een analyse op de resultaten van de
sessies.
Vanwege coronacrisis was het Urban Living Lab Breda gesloten (Urban Living Lab Breda, (2020). Dit
gebeurde voor de eerste co-creatie workshop. De workshops zijn omgezet naar een
onlinebijeenkomsten. Hierbij is gebruik gemaakt van een besloten groep binnen de online community
(Urban Living Lab Community, 2020), MS Teams voor (video)call, delen van bestanden en chatten
(Microsoft, 2020) en een digitaal prikbord (Padlet, 2020).
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4.3.1 Co-creatie workshop 1
Deelvraag 4:
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot succesvolle co-creatie via een quadruple
helix learning community binnen Avans Hogeschool en het Urban Living Lab? (Empirisch)
De co-creatie sessies zijn gedaan met initiatiefnemers vanuit hogescholen en maatschappelijke
organisaties en studenten. Vanwege de coronauitbraak was het niet mogelijk om ondernemers,
gemeenteambtenaren aan te laten sluiten. Enkele deelnemers zijn ook woonachtig in Breda en
hebben vanuit dat perspectief hun bijdrage geleverd. Een volledige deelnemerslijst en alle resultaten
zijn te vinden in bijlage 7 en 8.
Het Urban Living Lab Breda (ULL) is in enkele maanden gegroeid op verschillende vlakken. Er worden
al enkele projecten uitgevoerd. Vaak is de gemeente de opdrachtgever. De fysieke locatie in De
Koepel is pas in gebruik genomen. De medewerkers vanuit Avans Hogeschool zijn er in een paar
maanden in geslaagd om mensen van BUAS (hogeschool) en PakhuisB (maatschappelijke
organisatie) te enthousiasmeren (BUAS & PakhuisB, 2020). Dit betekende dat er organisch ook een
kernteam werd gevormd met vertegenwoordigers van deze organisaties, met als doel het ULL verder
te ontwikkelen. Het kernteam maakt gebruik van een online community (Urban Living Lab Community,
2020). Het kernteam werkte voor de co-creatie workshop pas een maand samen. De meesten kenden
elkaar niet. Zij kwamen 1x per week samen in De Koepel om projecten te bespreken, te discussiëren
over de richting van het ULL en studenten te begeleiden. Dit onderzoek past precies in de fase waar
men zich nu in bevindt omdat er was besloten dat er meer structuur moest komen in de activiteiten en
de basis op orde moet zijn om succesvol te zijn in de stad. De online co-creatie workshops werden
door de initiatiefnemers gezien als een kans en een manier om elkaar beter te leren kennen. De cocreatie workshops werden onderdeel van een zes weken plan om de basis op orde te krijgen (zie
bijlage 6). Gezien het jonge bestaan van dit team liepen soms discussies van huidige situatie en
gewenste situatie door elkaar heen.
De belangrijkste opbrengsten van co-creatie workshop 1 met betrekking tot stimulerende en
belemmerende factoren voor co-creatie in het ULL:
Waardecreatie
Nog niet gedefinieerd voor de verschillende doelgroepen. De wens is om waarde uit te drukken in
MKBA (Maatschappelijke kosten- en batenanalyse).
Kwaliteit van de dialoog
Gelijkwaardigheid in dialoog, ruimte om verschillende perspectieven en belangen in te brengen binnen
kernteam. Beslissingen worden nog niet veel gemaakt. De wens is om de dialoog te gebruiken om
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bredere thema's te benoemen en te bediscussiëren. Bewuste keuzes maken voor aanpak dialoog is
essentieel, anders gaan luidste stemmen overheersen.
Faciliteiten
Variatie binnen kernteam, sommige krijgen één dag per week vergoed en anderen niets. De meeste
mensen steken er veel vrije tijd in. Er is nog geen formele aansluiting (met facilitering) voor aantal
organisaties. De ruimte wordt gehuurd. De wens is om een basisinkomsten te hebben voor
organisatie, netwerken, programma maken etc. Dit kan voor deel uit afdracht projecten komen en
overige inkomsten. Een idee is om contributie als voorwaarde stellen om te mogen participeren binnen
projecten.
Locatie
De Koepel is een iconisch en herkenbare locatie, maar niet goed toegankelijk. De wens is om de
locatie de uitstraling te hebben van waar ULL voor staat en dat de locatie op alle tijdstippen ook vrij te
gebruiken is. Daarnaast kan het ULL ook elders in de stad op satellietlocaties hebben (vb. ULL-café
en werkplek).
Samenwerking met meer lagen
De sfeer is gelijkwaardig, opbouwend, prettig, ruimte voor alle stemmen en geluiden. Het gaat vanzelf
en dat smaakt voor kwartiermakers naar enorme potentie van het ULL-gelijkwaardigheid om
samenwerking van de grond te tillen, om waarde te creëren voorbij je eigen standpunt. De wens is om
de stad breed te betrekken bij gebiedsprocessen. Als uitdaging wordt gezien het betrekken van
bewoners en ze actief te laten participeren.
Persoonlijk contact
Wekelijkse kernteam meeting. Kwartiermakers zijn heel tevreden hierover. Echter, nu vooral deel van
onderwijs en 'stadmakers', maar ondernemers/ondernemingen en overheid moeten ook betrokken
gaan worden. De wens is: laagdrempelig contact voor alle betrokkenen. De kwartiermakers vinden het
vooral van belang dat de beweging breder gaat worden. Hiervoor vinden ze het creëren van solide
netwerken en betrokkenheid een belangrijke voorwaarde voor samenwerking. Als ULL groeit met
communities en deelnemers zal de onderlinge verwijzing en proactief en waarderende benadering een
belangrijke rol spelen.
Governance
Er is bij de kwartiermakers nog geen beeld over governance en het is ook niet helder wie de
stakeholders zijn. Men wil dit onderzoeken en vraagt zich af wat betekent dit voor de traditionele
partijen en de nieuwe stakeholders. De wens is om mensen in de stad mee laten bepalen en
eigenaarschap te creëren bij netwerk zodat mensen willen investeren. Er is behoefte aan concrete
beschrijving van governance inclusief kerngroepen en financieel plan.
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Veranderbereidheid
Kwartiermakers denken en werken vanuit de toekomst. “Practice what you preach” is hun motto. De
energie bij opdrachtgevers is er vaak bij een bijeenkomst of een project, maar nog niet altijd voor het
ULL. De wens is om te starten met een open doelstelling en de ruimte om te leren. Alle partijen, van
een consortium die het grotere doel ondersteunen. De uitdaging is om de energie vast te houden en
voort te zetten. Men is mening dat missiewerk door kwartiermaker te verrichten blijft binnen
organisaties. Om te bewegen van projecten naar communities zou volgens de kwartiermakers de
bereidheid moeten zijn om alle bijdragen van stakeholders te waarderen. De kwartiermakers vinden
dat het ULL alle hulp nodig heeft van alle gevestigde belangen en instituten als men de stad vanuit
ULL wil veranderen. Kwartiermakers zouden ze moeten helpen, prikkelen, steunen om ruimte te
maken. Kwartiermakers vinden dat ze elkaar moeten stimuleren om risico's te nemen, en lef hebben
om tegen opdrachtgevers te zeggen hoe het ULL het wil doen.
Diversiteit
PakhuisB, Avans en BUAS hebben een heterogeen netwerk, echter ondernemers ontbreken nog. De
wens is om een community te hebben met verschillende mensen in diversiteit van leeftijden, opleiding,
inkomens, wijken, leefomstandigheden. Kwartiermakers vinden dit een voorwaarde om het ULL op
lange termijn solide te maken waarbij ook alle stakeholders aanwezig zijn op projectniveau en op
termijn in de organisatie.
Na co-creatie workshop 1 zijn alle opbrengsten aangevuld met de resultaten uit de interviews en het
verdiepende literatuuronderzoek. Deze samenvatting is te vinden in bijlage 9.

4.3.2 Co-creatie workshop 2
Deelvraag 5:
Hoe kan het geleerde worden toegepast bij Avans Hogeschool binnen het Urban Living Lab?
(Empirisch)
De belangrijkste resultaten van co-creatie workshop 2 zijn door kwartiermakers opgestelde
ontwerprichtlijnen voor succesvolle co-creatie binnen het ULL. Deze ontwerprichtlijnen vormen de
basis voor een ULL-manifest en een value proposition canvas (Osterwalder, 2014), waarbij het
manifest wordt gebruikt om gezamenlijke waarde en manier van werken extern te communiceren. De
value proposition canvas wordt gebruikt om te achterhalen waarvoor de ‘klant’ het ULL nodig heeft,
wat de burger, student, gemeenteambtenaar of ondernemer extra waarde oplevert en wat hij/zij als
vervelend of nadelig ervaart. Het manifest en de value proposition zijn geen onderdeel van dit
onderzoek.
Een volledige deelnemerslijst en alle resultaten zijn te vinden in bijlage 7 en 10.
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De belangrijkste opbrengsten van co-creatie workshop 2 zijn de ontwerprichtlijnen voor succesvolle
co-creatie binnen het ULL.
Tabel 7: Ontwerprichtlijnen voor succesvolle co-creatie binnen het ULL

GOVERNANCE
1. Procesgerichte QHLC georganiseerd op drie niveaus: Platformniveau (Strategisch),
Projectniveau (Tactisch), Uitvoeringsniveau (Operationeel).
2. Consortium: Langetermijnsamenwerking van onderwijsinstellingen, gemeente en
maatschappelijke organisaties. Dit consortium zorgt voor lange termijn funding voor de
basisorganisatie (bv. 4-5 jaar).
3. Consortium kan projecten agenderen, maar delegeert zoveel mogelijk aan een kernteam.
4. Het kernteam is een vaste club mensen, living lab kwartiermakers/coördinatoren die
gefaciliteerd worden door consortium om living lab te runnen.
5. Programmaraad gevormd door het consortium en het kernteam. In de programmaraad worden
vragen verzameld die spelen in de stad en wordt er samen inhoudelijke richting gegeven.
6. Het kernteam creëert een open innovatienetwerk door het organiseren van open space
bijeenkomsten, inspiratiedagen op basis van co-creatie.
7. Klankbordgroepen van ondernemers, lectoren, burgers.
8. Elk project heeft een projectorganisatie. Streven is om projecten uit te voeren waar alle spelers
van de quadruple helix in zijn vertegenwoordigd, de 4O’s (ondernemers, overheid, onderwijs,
onderop)
9. De basis voor alle ULL-activiteiten is co-creatie.
10. Er zijn facilitators om co-creatie sessies (vb. open space, brainstorm…) te begeleiden.
11. Het ULL heeft democratische besluitvormingsvormen.
WAARDECREATIE
1. Het ULL is vooral gericht op verduurzaming en heeft daarbij een brede blik. Doel is een goede,
bestendige balans tussen economie en natuur, en tussen welvaart en welzijn van mensen.
2. Elk project heeft een probleemeigenaar en een bedrijf of organisatie die oplossing kan
implementeren of opschalen. Dit kan iemand binnen de gemeente zijn, maar ook een
ondernemer.
3. Waarde van het ULL wordt uitgedrukt in MKBA (Maatschappelijke kosten- en batenanalyse).
4. Het ULL werkt voor de stad vanuit gedragen doelstellingen die gezamenlijk zijn bepaald.
5. Het ULL deelt nieuwe kennis aan alle netwerkpartners, stakeholders.
6. Het ULL verbindt bestaande kennis en netwerken.
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SAMENWERKING MET MEERDERE LAGEN
1. Het ULL s een levende gemeenschap van mensen die samen met inwoners werken aan
nieuwe oplossingen, nieuwe vormen voor een duurzame, gezonde, leefbare, bereikbare en
voor iedereen toegankelijke stads-samenleving waarin de mensen zichzelf en elkaar weten te
vinden en te redden.
2. Het ULL signaleert en agendeert, brengt mensen en organisaties die te maken hebben met de
vraagstukken bij elkaar, en gaan met elkaar actief op zoek naar oplossingen die ten goede
komen aan iedereen.
3. Er wordt samen gewerkt op basis van gelijkwaardigheid, om waarde te creëren voorbij je eigen
standpunt.
4. De stad en de inwoners worden actief betrokken bij gebiedsprocessen en participeren actief in
de ontwikkeling hiervan.
5. Studenten uit een waaier aan opleidingen van de twee hogescholen en mbo-instellingen in
Breda zijn de frisse denkers en doeners, gecoacht door hun opleiders en deskundigen uit de
netwerken.
6. Het ULL geeft externe onderzoekers, experts toegang tot het ULL om de QHLC te onderzoeken
en te verbeteren.
FACILITEITEN
1. Het ULL heeft een basisinkomen voor organisatie, netwerken, programma maken etc. Dit
basisinkomen wordt gefinancierd door het consortium en bevat vergoedingen voor
kwartiermakers (voor organisatie, maar ook voor begeleiden co-creaties sessies en begeleiden
van studenten), voorzieningen voor locatie en overige kosten, zoals events, studiereizen, uitjes,
teambuilding, basis projectmanagement, pr-marketing, etc.
2. Elk project draagt x% van de inkomsten af aan het ULL. Dit geld wordt gebruikt voor de ULLorganisatie als geheel.
3. Bedrijven en organisaties betalen contributie om te mogen participeren binnen projecten. Deze
contributie hoeft niet gelijk te zijn voor iedereen.
4. Kwartiermakers /coördinatoren bezitten de vaardigheden om relaties, netwerken en
ecosystemen op te bouwen, te onderhouden en om multistakeholder innovatieprocessen uit te
voeren, of worden daarin getraind.
5. Per ontwikkelfase van het ULL wordt gedefinieerd wat en wie er nodig is in de volgende fase.
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PERSOONLIJK CONTACT
1. Het ULL opereert onafhankelijk van wie dan ook en op basis van een aantal principes. Het ULL
is betrouwbaar, laagdrempelig, open en professioneel, betrokken met respect voor mensen,
met een goed afgestelde antenne voor de behoeften van minder uitgesproken of minder
zelfredzame stadgenoten.
2. Persoonlijk contact houdt in goed naar alle betrokkenen luisteren, zorgen voor goede en
transparante informatie, ook van wetenschap en techniek, en tijd nemen voor overleg.
3. Het kernteam komt minimaal 1x per week samen om strategisch, tactisch en operationeel af te
stemmen.
4. Het ULL organiseert regelmatig verschillende co-creatie sessies, meet-ups.
5. Het ULL organiseert de dialoog in de stad en in allerlei communicatieuitingen laat het ULL de
stem van de 4 O's klinken.
KWALITEIT VAN DE DIALOOG
1. De dialoog wordt gebruikt om bredere thema's te benoemen en te bediscussiëren. Hierbij is
aandacht voor begripsvorming om ervoor te zorgen dat er een gezamenlijke taal gaat ontstaan.
2. Elke fysieke informele co-creatie sessie per project, per thema heeft een socialiserende
werking, bepaalt de sfeer en zet de toon voor verdere samenwerking en de mate van
betrokkenheid
3. Het ULL biedt ruimte voor verschillende perspectieven.
4. Het ULL creëert een open klimaat en werkt op basis van vertrouwen
5. De dialoog wordt gefaciliteerd door facilitators, moderators, zoals de
kwartiermakers/coördinatoren of studenten van bijvoorbeeld opleidingen Communicatie of
HRM.
LOCATIE
1. De Koepel, een iconisch en herkenbare locatie is de thuisbasis voor het ULL.
2. De locatie is goed toegankelijkheid voor alle betrokkenen.
3. De ruimte heeft de uitstaling die past bij de ontwikkeling van het ULL.
4. Het ULL heeft in de toekomst ook elders in de stad op satelliet locaties n (vb. ULL-café en
werkplek).
5. De online community is het verlengstuk van de fysieke omgeving. Deze is ook goed
toegankelijk, laagdrempelig en heeft de uitstraling die past bij de ontwikkeling van het ULL.
DIVERSITEIT
1. De community van het ULL is een afspiegeling van de stad Breda.
2. Niet alleen de 4 O’s zijn aanwezig, maar ook is er een diversiteit van leeftijd, opleiding,
inkomens, wijken en leefomstandigheden.
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VERANDERBEREIDHEID
1. Het ULL start met mensen die met onzekerheid kunnen omgaan en daar energie van krijgen,
mensen die ervoor willen gaan, mensen met realiteitszin en mensen die verbindingen kunnen
maken tussen mensen en organisaties, bruggenbouwers en innovators vanuit organisaties of
uit de stad.
2. Het ULL start met DOENKERS, doener en denkers vanuit alle lagen van de stad en
organisaties.
3. Het ULL biedt de ruimte om te experimenteren en te leren, waar fouten maken mag.
4. Het ULL biedt hulp aan alle gevestigde belangen en instituten als men de stad wil veranderen.
5. Het ULL staat voor transitie en pakt transities/systeemveranderingen op.
6. Het ULL helpt, prikkelt, steunt, stimuleert, neemt risico’s en heeft lef.

4.3.3 Analyse
Tijdens de reflectie na afloop van co-creatie workshop 1 bleek dat sommige deelnemers het werken
met een tool als Padlet lastig vonden. Onderzoeker heeft hierop betreffende deelnemers bevraagd
naar een voor hen prettig werkbare manier; onderzoeker heeft dit vervolgens aan de Padlet-tool
toegevoegd. De observant gaf aan dat dit, ondanks ongeduld van enkele deelnemers, geen effect
heeft gehad op de voortgang van het proces. Er was sprake van een positieve, constructieve sfeer
met veel onderling begrip en de wens om volgende stappen te zetten. Alle deelnemers geven aan dat
dit een noodzakelijke stap binnen de ontwikkeling van het ULL.
Voor co-creatie workshop 2 zijn de ontwerprichtlijnen, die waren verkregen uit de interviews en het
verdiepend onderzoek, samen met de uitkomsten van co-creatie workshop 1 via de online community
gedeeld met de deelnemers (bijlage 8 & 9). Voor de start van co-creatie workshop 2 is aan
deelnemers gevraagd of de uitkomsten correct en volledig zijn. Tevens was deelnemers gevraagd zich
voor te bereiden door bijlage 8 & 9 te lezen. Tijdens co-creatie workshop 2 bleek dat niet iedereen dit
had gedaan vanwege tijdgebrek. Men gaf aan dat er eenvoudigweg nog te weinig tijd gefaciliteerd
wordt voor activiteiten van het ULL. De facilitator heeft hierop geanticipeerd door in de workshop
leestijd te creëren. De factoren voor succesvolle co-creatie werden 1 voor 1 besproken en er werd
gevraagd welke punten per factor men belangrijk vond. Aan het eind van de workshop ontstond er een
discussie over noodzakelijke vervolgstappen. Men gaf aan dat er grote behoefte was om een manifest
te maken voor de 4O’s, met daarin weergave van de uitgangspunten van het ULL en gebruik te maken
van de opgestelde ontwerprichtlijnen. Daarnaast werd aangegeven dat men, met elkaar, scherper wil
zien te krijgen welke waarde het ULL kan toevoegen aan de 4O's. Uit de groep kwam het voorstel om
een value proposition canvas te maken voor het ULL (Osterwalder, 2014). Verschillende deelnemers
namen direct het initiatief door afspraken te maken over concrete vervolgstappen. De observant gaf
aan dat de workshop gestructureerd verliep. Aan het eind ontstond er zelfs extra energie en kwam
men volop in de actiemodus. De actiegerichtheid van de groep werd ervaren als positief voor de fase
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waarin het ULL zich bevindt. De kans bestaat echter wel, dat er uitsluitend alleen korte termijn,
tactisch en operationeel wordt gehandeld en strategische stappen onderbelicht worden. Verschillende
deelnemers gaven aan dat men als groep in het onderzoeksproces dichter naar elkaar is toegegroeid
en dat er een gezamenlijk gevoel heerst om van het ULL een succes te maken. Ook gaf men aan dat
er verschillende talenten, expertisen in de groep aanwezig zijn en dat men elkaar in vele opzichten
weet te versterken. Het proces om te komen tot ontwerprichtlijnen voor co-creatie in het Urban Living
Lab Breda heeft ruimte geboden voor verschillende perspectieven. Vanwege de coronauitbraak zijn
niet alle stakeholders evengoed meegenomen kunnen worden in het proces. Vanuit het ULL zijn de
ontwerprichtlijnen niet in beton gegoten maar biedt deze juist ruimte voor de dialoog met andere
stakeholders. Men hanteert binnen het ULL de regel: het is nooit af. Persoonlijk contact wordt gezien
als een belangrijke succesfactor voor het ULL. Vanwege de coronacrisis is dit heel lastig. Echter is
men er toch in geslaagd om online goed contact te hebben door gebruik te maken van de vele digitale
mogelijkheden, zoals MS Teams, Padlet… en vooral de eigen online community. In de periode van het
onderzoek is de online community gegroeid en is de interactie vergroot (> 60 online profielen vanuit
onderwijs, bedrijven, gemeente en burgers).
Na de tweede co-creatie workshop zijn de resultaten en het proces aan de hand van een
PowerPointpresentatie, de ontwerprichtlijnen en het manifest besproken met drie initiatiefnemers, vier
academiedirecteuren van Avans Hogeschool en vervolgens met twee externe experts in
onlinegesprekken (zie bijlage 12).
Zowel de drie initiatiefnemers, de directeuren als de externe experts gaven aan dat de
ontwerprichtlijnen de indruk wekken dat het resultaat van QHLC en de weg ernaartoe zijn te
omschrijven en te voorspellen (De Caluwé, 2012). Het ging hierbij met name over de factor
governance, in het bijzonder het consortium en de programmaraad en de inrichting op de drie niveaus
(strategisch, tactisch en operationeel). Het consortium zou volgens hen moeten volgen uit de hogere
strategische doelen zoals beschreven in het manifest: zelfvoorzienende samenleving, bereikbare en
toegankelijke samenleving, duurzame samenleving en gezonde en leefbare samenleving (bijlage 7).
De ontwikkeling van het ULL governancemodel op basis van deze analyse is te zien in bijlage 12. Het
was ook niet duidelijk hoe het consortium organisch zou moeten groeien naar een coalitie tussen
verschillende organisaties die bovendien in de loop der tijd van samenstelling zou kunnen veranderen.
Het consortium is belangrijk voor richting en draagvlak, maar ook zeker voor het bewerkstelligen van
faciliteiten. Het ULL moet volgens directies en initiatiefnemers duidelijk gaan communiceren dat het
werkt met een groeimodel en dat het een procesgerichte QHLC is. Daarnaast moet volgens directies
een verdiepingsslag worden gemaakt op het gebied van waardecreatie. Het is voor directies en
externe experts nog niet duidelijk welke waarde wordt toegevoegd voor de verschillende stakeholders
binnen de quadruple helix. Dit komt overeen met het beeld dat het ULL-team zelf ook heeft. Externe
experts gaven aan dat de basis van het ULL voor co-creatie goed is, maar dat men communicatief
goed moet opletten hoe men doelgroepen benadert.
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5. Conclusie
Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er vijf deelvragen opgesteld. De deelvragen
zijn in dit onderzoek aan de hand van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden onderzocht
(verkennend literatuuronderzoek, interviews, verdiepend literatuuronderzoek en actieonderzoek door
co-creatie workshops). De resultaten zijn per deelvraag geanalyseerd waarna deze analyses tot slot
zijn gebruikt als input voor de laatste co-creatie workshop met als doel te komen tot een set van
ontwerprichtlijnen voor succesvolle co-creatie in het Urban Living Lab Breda.
Deelvraag 1:
Wat zegt de theorie over stimulerende en belemmerende factoren voor een succesvolle cocreatie via een quadruple helix learning community? (Theoretisch)
Uit het literatuuronderzoek zijn de volgende negen stimulerende/belemmerende factoren naar voren
gekomen: waardecreatie, kwaliteit van de dialoog, faciliteiten, locatie, samenwerking met lagen,
persoonlijk contact, governance, veranderbereidheid en diversiteit. Deze negen factoren vormen het
raamwerk voor succesvolle co-creatie in quadruple helix learning communities.
Deelvraag 2:
Wat kan worden geleerd over quadruple helix learning communities rond andere organisaties,
steden en publiek- private samenwerkingen? (Empirisch)
Uit de interviews is gebleken dat de mate waarin governance is georganiseerd een belangrijke factor
is om co-creatie via een QHLC, te stimuleren of te belemmeren omdat een goede governance een
positieve invloed heeft op de QHLC-benadering en de prestaties hiervan. Een governance kan worden
georganiseerd op drie niveaus: platformniveau (Strategisch), projectniveau (Tactisch) en
uitvoeringsniveau (Operationeel). Uit interviews is gebleken dat private organisaties niet behoren tot
consortium, maar kunnen fungeren als strategisch partners door zitting te nemen in een
klankbordgroepen. Het spanningsveld tussen sturing, vanuit consortium en de ruimte om een
procesgerichte QHLC organisch te laten ontwikkelen belemmert co-creatie. Met betrekking tot de
factor waardecreatie kan worden gezegd dat er voor QHLC-projecten een probleemeigenaar moet zijn
voor ieder project, burgers moeten worden betrokken vanaf de start en er een organisatie aanwezig
moet zijn om oplossingen te implementeren. Een vaste fysieke locatie die makkelijk toegankelijk is
voor alle spelers om te ontmoeten, te co-creëren en te netwerken is ook een belangrijke factor voor
co-creatie om persoonlijk contact te versterken. Het hebben van voldoende faciliteiten om een living
lab te runnen is voor alle onderzochte living labs een issue omdat niemand de kosten wil dragen voor
de gezamenlijke organisatie. Het advies is om bij het ontwerp de vaste kosten inzichtelijk te maken.
De meeste onderzochte livings labs waren gericht productgericht.
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Deelvraag 3:
Wat kan verder worden geleerd over quadruple helix learning communities vanuit de theorie?
(Theoretisch)
Uit het verdiepend onderzoek is gebleken dat kwartiermakers/coördinatoren spelen een belangrijke rol
spelen binnen een QHLC en dat zij gefaciliteerd moeten worden voor hun werkzaamheden ten
behoeve van de QHLC. Deze coördinatoren zijn van vitaal belang voor co-creatie op verschillende
niveaus binnen de community. Ze bezitten belangrijke vaardigheden om relaties, netwerken en
ecosystemen op te bouwen, te onderhouden en om multistakeholder innovatieprocessen uit te voeren
(Äyväri, 2019 & Hossain, Leminen en Westerlun, 2019). Facilitators stimuleren co-creatie binnen
projecten en kunnen een rol spelen om deze manier van werken te borgen.
Hackathons, open spaces, dialoogsessies, co-creatie workshops, brainstorming, focusgroepen in
verschillende fasen van de ontwikkeling van de QHLC (Värmland County Administrative Board, z.d.)
versterkt de mate waarin stakeholders met elkaar in dialoog zijn over elkaars belangen en bevordert
ook de samenwerking met meer lagen. Deze kunnen gefaciliteerd worden door QHLC-coördinatoren,
of door specifieke facilitators die multistakeholder innovatieprocessen kunnen faciliteren (Äyväri,
2019). Een QHLC ontwikkelt zich organisch en heeft vooral bij de start mensen nodig die zich vanuit
intrinsieke motivatie betrokken voelen.
Met name de factoren waardecreatie (de mate waarin samenwerking waarde creëert voor ieder van
de partners) en governance (de mate waarin governance is georganiseerd als een netwerk) worden
vanuit de interviews en het literatuuronderzoek gezien als de sleutel voor co-creatie via een quadruple
helix learning community.
Deelvraag 4:
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot succesvolle co-creatie via een quadruple
helix learning community binnen Avans Hogeschool en het Urban Living Lab? (Empirisch)
De huidige stand van het ULL ten tijde van dit onderzoek was dat er nog geen beeld was over
governance en waarde creatie voor alle stakeholders. De veranderbereidheid van het kernteam was
groot. De mensen geven ruimte voor alle stemmen en geluiden. Men ziet een enorme potentie om
samenwerking op basis van gelijkwaardigheid van de grond te tillen, en waarde te creëren voorbij
eigen standpunten. De locatie is tijdelijk en faciliteiten waren formeel ook nog niet op orde.
Tijdsinvestering was onbetaald voor de meeste initiatiefnemers. Het ULL stond aan het begin van de
ontwikkeling, tussen fase 1, voorbereiding en fase 2, verkennen (Värmland County Administrative
Board, z.d.).
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Deelvraag 5:
Hoe kan het geleerde worden toegepast bij Avans Hogeschool binnen het Urban Living Lab?
(Empirisch)
Het geleerde over belemmerende en stimulerende factoren voor co-creatie in QHLC werd direct
toegepast in de tweede co-creatie sessie. Dit werd gedaan door ontwerprichtlijnen voor het ULL op te
stellen op basis van de interviews en literatuuronderzoek. Deze ontwerprichtlijnen vormden de basis
voor een ULL-manifest en een businessmodel canvas (geen onderdeel van dit onderzoek). Deze
werden aan de hand van een PowerPointpresentatie besproken met twee externe experts in
onlinegesprekken. Het ULL-kernteam werkt al samen op basis van gelijkwaardigheid, is flexibel, geeft
ruimte aan iedereen. Het onderzoek heeft het ULL geholpen om een basis te creëren voor co-creatie
en doorontwikkeling van het concept.
Centrale onderzoeksvraag:
Wat stimuleert of belemmert succesvolle co-creatie via een quadruple helix learning
community?
Voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag “Wat stimuleert of belemmert succesvolle
co-creatie via een quadruple helix learning community?” kan geconcludeerd worden dat er geen
gouden formule is voor co-creatie in een QHLC. Het raamwerk met de negen factoren (waardecreatie,
kwaliteit van de dialoog, faciliteiten, locatie, samenwerking met meer lagen, persoonlijk contact,
governance, veranderbereidheid, diversiteit) is een goed vertrekpunt voor elke community.
Governance en waarde creatie zijn de factoren voor succesvolle co-creatie die de meeste aandacht
vragen bij ontwikkeling van een QHLC. Succesvolle co-creatie kan leiden naar nieuwe waarde voor
alle spelers, mist er een probleemeigenaar, gebruiker en uitvoerders aanwezig zijn (productgericht).
Voor procesgerichte co-creatie is het van belang dat er wordt nagedacht over waarde voor alle
spelers. Deze waarde hoeft niet uitgedrukt te worden in geld, maar kan ook uitgedrukt worden in
maatschappelijke impact (vb. MKBA).
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6. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven aan het management van hogescholen, het Urban
Living Lab team en andere QHLC.
Voor het management van hogescholen in het algemeen:
1. Het Urban Living Lab is een uitstekende plek om te experimenteren voor opleidingen en een rijke
leeromgeving voor studenten. Het ULL kan daardoor een grote bijdrage leveren aan het
verwezenlijken van ambitie 2025 (Avans). Hiertoe moet een inhoudelijke koppeling worden
gemaakt tussen de curricula van de verschillende opleidingen, zodat zij kunnen experimenteren
met o.a. flexibilisering van onderwijs en uitvoering van multidisciplinaire onderwijsprojecten. Het
ULL heeft faciliteiten nodig om dit te realiseren.
2. Er wordt binnen het ULL gewerkt op basis van gelijkwaardigheid. Ga niet sturen op het proces of
concrete opbrengsten, maar geef vertrouwen en commitment aan de mensen van het kernteam
van het ULL Breda en blijf met hen in gesprek middels bijv. dialoogsessies.
3. Een breed consortium is op termijn belangrijk voor de levensvatbaarheid van het ULL. Een breed
consortium betekent ook dat de basiskosten van het ULL kunnen worden verdeeld over meerdere
partijen. Ondersteun het ULL met het breder maken van het consortium door o.a. op agenda te
zetten van bestuurders van verschillende organisaties, zodat alle partijen formeel mee gaan doen.
4. Geef toegang tot innovators, koplopers, lectoren binnen opleidingen en lectoraten door het ULLteam een podium te bieden binnen bijeenkomsten, meetings, overleggen.
Voor het Urban Living Lab Breda specifiek:
1. Blijf trouw aan de eigen, gezamenlijke waarden, principes en communiceer voortdurend eigen
positionering via verschillende kanalen.
2. Maak inzichtelijk welke waarde het ULL toevoegt voor de verschillende 4-O’s. Betrek ze en ga
samen in co-creatie sessies met de verschillende spelers de value proposition canvas bepalen.
3. Probeer uit de paradox van sturing en ruimte te komen door met behulp van verschillende (scrum)
sprints een groeipad te ontwikkelen richting zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Deze manier
van werken zorgt ervoor dat er minder onduidelijkheid is. Daarnaast zorgen sprints voor meer
mogelijkheden tot feedback van alle ULL-spelers aan het einde van elke sprint.
4. Maak een onboarding strategie, een communicatieprogramma met daarin duidelijk hoe welke
doelgroep bij de community wordt betrokken.
5. Een living lab opzetten doe je niet alleen!
a. Gebruik ook nationale en externe expertise: maak verbindingen met experts, sluit aan bij
ENoLL (European Network of Living Labs), bezoek congressen en blijf actief binnen
WONDER (netwerk van onderzoekers om te leren en ervaringen te delen over boundary
crossing)
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b. Deel eigen kennis en ervaring extern via verschillende open platforms; dit kan niet alleen
nieuwe inzichten en contacten opleveren, maar maakt het ook voor anderen mogelijk om
van het ULL te leren.
Voor nieuwe en/of bestaande QHLC’s:
1. Er is geen gouden formule voor het opzetten of ontwikkelen van een QHLC. Gebruik het
raamwerk met de negen factoren (waardecreatie, kwaliteit van de dialoog, faciliteiten, locatie,
samenwerking met meer lagen, persoonlijk contact, governance, veranderbereidheid, diversiteit)
als startpunt. Voor bestaande QHLC: Doe een reality-check door te kijken hoe de factoren uit het
raamwerk zich verhouden tot eigen QHLC.
2. Er is nog weinig bekend over QHLC. Ga dit niet vanaf scratch starten, maak verbinding met Urban
Living Lab Breda en/of mensen die mee hebben gedaan bij dit onderzoek.
3. Governance en waardecreatie zijn de belangrijkste sleutels voor een succesvolle co-creatie in
QHLC. Schenk hier voldoende aandacht aan bij het opzetten van een QHLC.
4. Ga niet ontwerpen vanaf de tekentafel, gebruik actieonderzoek om stappen te maken in
ontwikkeling een QHLC.
5. Maak gebruik van een online community. Voor het ULL is dit een uitstekend platform gebleken om
de verbinding ook online te maken.
6. Een living lab opzetten doe je niet alleen!
a. Gebruik ook nationale en externe expertise: maak verbindingen met experts, sluit aan bij
ENoLL (European Network of Living Labs), bezoek congressen en wordt actief binnen
WONDER (netwerk van onderzoekers om te leren en ervaringen te delen over boundary
crossing)
b. Deel eigen kennis en ervaring extern via verschillende open platforms omdat dit ook
nieuwe inzichten, nieuwe contacten kan opleveren, maar ook anderen van jouw QHLC
kunnen leren.
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7. Discussie
Het onderzoek is zo transparant mogelijk uitgevoerd. Vanaf de start zijn er regelmatig berichten
geplaatst op LinkedIn over het onderzoek. Dit resulteerde in een uitnodiging voor WONDER, een
nieuw netwerk van ongeveer 60 boundary crossende onderzoekers van 5 mbo-instellingen, 13 hboinstellingen, 4 universiteiten en 2 zzp(-collectieven). De allereerste onlinebijeenkomst van WONDER
heeft tijdens de laatste fase van dit onderzoek plaatsgevonden. Er was veel belangstelling voor dit
onderzoek en de ontwikkeling van het Urban Living Lab Breda.
Uit de interviews is gebleken dat co-creatie in een QHLC relevant is, niet alleen voor Avans
Hogeschool en het Urban Living Lab Breda, maar ook voor andere hogescholen, steden en
initiatieven. Alle personen die betrokken zijn geweest bij het onderzoek geven aan dat men graag in
contact wilt blijven en op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen.
Het onderzoek lijkt betrouwbaar omdat het geloofwaardig is gebleken door focus op het vraagstuk,
onderbouwd is met verschillende onderzoeksmethoden en veel verschillende bronnen zijn gebruikt in
verschillende fasen van het onderzoek. Er lijkt sprake van een behoorlijke interne validiteit. Dit blijkt uit
het feit dat er in de verschillende fasen van het actieonderzoek deelnemers een member check is
gedaan (Van der Zouwen, 2018). Er lijkt sprake van enige externe validiteit. De resultaten zijn mogelijk
bruikbaar voor andere QHLC’s. Echter, elke QHLC, elke stad heeft zijn eigen dynamiek en zijn eigen
context. Het is maatwerk. De negen factoren voor succesvolle co-creatie kunnen goed dienen als een
raamwerk voor succesvolle co-creatie in een community. De opbrengsten zijn vastgelegd en worden
breder gedeeld via verschillende socialmediakanalen en platforms.
Het onderzoek lijkt ethisch verantwoord omdat er mensen uit verschillende organisaties en experts,
autoriteiten op hun gebied, bij betrokken zijn geweest. Een gevaar van het onderzoek was dat het
Urban Living Lab die opgedane kennis uit interviews en literatuur niet zou gaan gebruiken en deze
kennis niet gebruikt zou worden, maar het kernteam stond open voor alle input en heeft ook veel
punten overgenomen.
De opzet en de manier van onderzoek past heel goed bij het Urban Living Lab ondanks dat het soms
moeilijk was om de processen van het onderzoek en de ontwikkeling synchroon te laten verlopen. De
opzet werd als zeer prettig ervaren omdat opgedane kennis uit interviews en literatuuronderzoek direct
kon worden toegepast.
Het onderzoek was een grote ontdekkingstocht en heeft veel meer opgeleverd dan verwacht. Het
heeft vele nieuwe inzichten en contacten opgeleverd. De coronauitbraak heeft er niet voor gezorgd dat
het onderzoek stil kwam te liggen, maar was juist een stimulans om andere online wegen te zoeken.
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in Human Behavior, 25(5), 999- 1009.
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BIJLAGE 1: Factoren voor co-creatie via een learning
community
Factor

Bron

Open innovatiesysteem ontoegankelijk voor
alle partners

van den Toren (2015) en Gielen
(2017)

x

Fysieke afstand tussen partners

van den Toren (2015) en Gielen
(2017)

x

Gebrek aan organisatiekracht aan
bedrijfsleven (met name kleine organisaties)

van den Toren (2015) en Gielen
(2017)

x

Ontwikkelen van gezamenlijke waardestrategie

van den Toren (2015) en Gielen
(2017)

Communicatie, samenwerking, visie en
gedeelde waarde en verantwoordelijkheid, zijn
van belang om met de beoogde doelen aan
het werk te gaan en om opbrengst te bereiken.

Stimulerend

x

Baronner (2016)

Gelijkwaardigheid tussen partners

van den Toren (2015) en Gielen
(2017)

x

Cultuurverschillen tussen partners uit
bedrijfsleven en onderwijs

van den Toren (2015) en Gielen
(2017)

x

Persoonlijk contact beperkt

van den Toren (2015) en Gielen
(2017)

Gedeeld eigenaarschap met een gezamenlijk
visie gericht op een duurzame samenwerking.

Wallner (2016)

x

Inhoudelijke activiteiten dragen bij aan de
doelen van de betrokken organisaties.

Wallner (2016)

x

Leeropbrengsten zichtbaar en gedeeld

Wallner (2016)

x

Afhankelijk van doelen, expertise en
leervragen is de community flexibel qua
samenstelling

Wallner (2016)

x

Communityleden hebben lidmaatschaps
profielen welke zichtbaar zijn voor alle leden.

Wallner (2016)

x

Communityleden hebben een open-mindset,
willen leren van elkaar en kennis en ervaringen
delen.

Wallner (2016)

x

Maximaliseer het verschil tussen verschillende
burgers

Bristol Living Lab (Evans, 2017)

x

Betrek burgers die flexibel zijn en bereid zijn te
veranderen en die een sterke sociale
competentie hebben. Eén enkele saboteur kan
een ontwikkelingsproject volledig vernietigen.

Bristol Living Lab (Evans, 2017)

x

De deelname moet vrijwillig zijn.

Bristol Living Lab (Evans, 2017)

x

Evenwichtige verdeling per geslacht.
Traditioneel is aangetoond dat mannelijke
deelnemers hebben geleid tot een ontwikkeling
die meer gericht is op technische prestaties,

Bristol Living Lab (Evans, 2017)

x
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x

Brown, A.L., & Campione, J.C.
(2004).
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terwijl vrouwelijke deelname heeft geleid tot
een ontwikkeling die meer gericht is op
menselijke behoeften.
Om het verschil tussen de gebruikscategorieën
te maximaliseren, moeten alle leeftijden
worden weergegeven.

Dow, W. (2006)
Bristol Living Lab (Evans, 2017)

x

Brown, A.L., & Campione, J.C.
(2004).
Dow, W. (2006)

Focus in de selectie moet liggen op de
gebruikers die het minst goed op de hoogte
zijn van het gebied.

Bristol Living Lab (Evans, 2017)

Beloon de gebruikers niet noodzakelijkerwijs
voor hun betrokkenheid. Richt je meer op het
vinden van een goede combinatie van de vier
F's die deelname motiveren: Fun, Fame,
Fortune en Fulfillment.

Bristol Living Lab (Evans, 2017)
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BIJLAGE 2: Verzoek kennisdeling
Opzet mail
Beste x,
Mag ik mij eerst even voorstellen. Ik ben Marcel Kesselring en werkzaam bij Avans Hogeschool in
Breda. Hier ben ik betrokken bij het opzetten van het Urban Living Lab Breda.
Het Urban Living Lab Breda is een open innovatie omgeving, waarbinnen onderzoek, onderwijs,
ondernemingen en burgers o.b.v. co-creatie en participatief ontwerpen, samenwerken aan innovatieve
oplossingen voor de stad. Studenten, docenten, ondernemers, onderzoekers en gebruikers werken
samen aan praktijkgericht(e) onderzoek en challenges, scholing & training, prototype ontwikkeling &
testen/evalueren, advies & consultancy, coaching en meer. Urban Living Lab Breda staat aan het
begin van een nieuwe fase. Het is door vier initiatiefnemers vanuit een pioniersdrift, visie en
gedrevenheid gelukt om verschillende spelers enthousiast te krijgen over het initiatief. In 2020 wordt
de Koepel, de voormalige gevangenis de fysieke omgeving voor het Urban Living Lab Breda.
Met het Urban Living Lab (ULL) willen we in co-creatie via een learning community samen met
burgers, studenten, bedrijven en overheid, oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen in
de regio Breda. We willen geleerde lessen uit de theorie en de praktijk in deze fase onderzoeken om
de ontwikkeling van het ULL te voorspoedigen. Wij spreken over een z.g.n. quadruple helix learning
community.
“Quadruple helix learning community binnen living labs is een learning community van onderwijs,
overheid, bedrijven en burgers in een levensechte experimenteerruimte waarbinnen wordt
geëxperimenteerd, geleerd, getest en gecreëerd.”
Uit vooronderzoek is gebleken dat er in Nederland weinig voorbeelden zijn van quadruple helix
learning communities (QHLC). Namens het ULL doe ik onderzoek naar stimulerende en
belemmerende factoren voor co-creatie in een QHLC. Ik wil daarom een aantal visitaties doen en
interviews houden op verschillende living labs in Nederland en België. De verkregen inzichten worden
gebruikt bij de ontwikkeling van het Urban Living Lab Breda en daarnaast uiteraard ook gedeeld onder
de deelnemende living labs.
Waarschijnlijk komt bovenstaand verhaal u bekend voor en daarom wil ik u vragen of ik een afspraak
kan maken om langs te komen bij XXXXX.
Het doel van de de visitatie is te kijken naar faciliteiten, locatie, kort te spreken met spelers die
werkzaam zijn XXXXX met wat vragen over de samenwerking en hoe het persoonlijk contact verloopt.
Naast de visitatie wil ik graag semigestructureerde interviews houden met een aantal mensen binnen
XXXXX. zoals de projectleider, initiatiefnemer, programmaleider, kwartiermakers of betrokken
docenten vanuit de hogeschool (of universiteit). De interviews gaan respectievelijk over de visie en
ambitie van de learning community en over stimulerende en belemmerende factoren voor succesvolle
co-creatie via een quadruple helix learning community met de focus op waardecreatie, kwaliteit van de
dialoog, faciliteiten, locatie, samenwerking met meer lagen, persoonlijk contact, veranderbereidheid.
Ik hoop dat u hiervoor openstaat en dat dit een begin is van kennisdeling. We staan met z’n allen voor
een grote uitdaging. Om Pippi Langkous te citeren: "Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het
wel kan". Daar wil ik aan toevoegen: “Samen weten we meer, delen is het nieuwe vermenigvuldigen”.
Ik hoor graag wat er mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
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BIJLAGE 3: Interviewgids
Intro

Voorstellen, doel interview, aanpak, anonimiteit, tijdsduur, uitleg

Context

Wat verstaat de persoon onder een quadruple learning helix learning
community?
Wat is de ervaring met de quadruple learning helix learning community?
Welke rol heeft persoon binnen de quadruple learning helix learning
community?
In welke fase zit de quadruple helix learning community?

Waardecreatie
De mate waarin de
samenwerking waarde
creëert voor ieder van de
partners

Is er voor alle partijen in de samenwerking de mogelijkheid om voordelen te
behalen en te verzilveren?
Is de balans tussen halen en brengen door samenwerkingspartners voldoende
in evenwicht?
Wordt datgene wat partijen halen en brengen door andere partijen
geaccepteerd en naar waarde geschat?
Creëert de samenwerking ook voor externe stakeholders waarde?
Hoe wordt er waarde gecreëerd voor alle partners?
Wat heeft de QHLC door middel van co-creatie concreet opgeleverd?
(bv. nieuw product, dienst, oplossing)
Wat is de grootste belemmerende factor geweest voor het creëren van
waarde?
Wat is de grootste stimulerende factor geweest voor het creëren van waarde?
Wat zou u anders doen om meer waarde te creëren voor alle partners?

Kwaliteit van de dialoog
De mate waarin partners
echt met elkaar in dialoog
zijn over elkaars belangen.

Wordt er voldoende sfeer en plaats gecreëerd waar alle perspectieven en
gezichtspunten besproken en gehoord worden?
Is er voldoende aandacht voor de uitgesproken en onuitgesproken woorden?
Wordt daarbij de waarde erkend van verschillen in identiteit van de
deelnemers?
Is er aandacht voor zowel collectieve, organisatie- als individuele belangen
Wat is de grootste belemmerende factor geweest in de dialoog tussen de
partners?
Wat is de grootste stimulerende factor geweest in de dialoog tussen de
partners?
Wat zou u anders doen in de dialoog tussen partners?

Faciliteiten

Hoe zijn deelnemers van de partners in de QHLC gefaciliteerd in tijd?

De mate waarin voldoende
tijd en financiële middelen
en geschikte
werkomstandigheden
beschikbaar zijn.

Is dit voldoende om succesvol te co-creëren?
Hoe is de QHLC gefinancierd?
Zijn er voldoende financiële middelen om succesvol te co-creëren?
Zijn er geschikte werkomstandigheden om succesvol te co-creëren?
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Wat is de grootste belemmerende factor geweest op het gebied van faciliteiten
voor succesvolle co-creatie?
Wat is de grootste stimulerende factor geweest op het gebied van faciliteiten
voor succesvolle co-creatie?
Wat zou u anders doen op het gebied van faciliteiten voor succesvolle cocreatie?
Locatie
De mate waarin de fysieke
locatie toegankelijk is.

Hoe toegankelijk is de locatie voor alle partners in de QHLC? en voor
externen?
Hoe uitnodigend is de fysieke locatie voor co-creatie met partners?
Wat is de grootste belemmerende factor geweest met betrekking tot de fysieke
locatie?
Wat is de grootste stimulerende factor geweest met betrekking tot de fysieke
locatie?
Wat zou u anders doen met de fysieke locatie voor succesvolle co-creatie?

Samenwerking met meer
lagen
De mate waarin
samenwerking is op basis
van gelijkwaardigheid.

Hoe wordt er samengewerkt tussen de verschillende lagen tussen de partners?
(bv. ambtenaren met docenten, docenten met burgers, wethouders met
bedrijfseigenaren)
Hoe verlopen de communicatiestromen binnen de QHLC?
Welke communicatiemiddelen worden gebruikt voor co-creatie in de QHLC?
(bv. online community)
Welke rol mag niet ontbreken voor succesvolle co-creatie in de QHLC?
Wat is de grootste belemmerende factor geweest met betrekking tot
samenwerking met meer lagen?
Wat is de grootste stimulerende factor geweest met betrekking tot
samenwerking met meer lagen?
Wat zou u anders doen om samenwerking met meer lagen te bevorderen voor
succesvolle co-creatie?

Persoonlijk contact

Hoe vaak ontmoeten mensen binnen de QHLC elkaar?

De mate waarin er
persoonlijk contact tussen
de verschillende spelers is.

Is dit volledig georganiseerd? Met een doel en agenda?
bv. bijeenkomsten, workshops
Of is dit per toeval in de fysieke QHLC-omgeving?
Wat wordt er gedaan om deelname aan de QHLC te motiveren?
(denk hierbij aan de 4F: Fun, Fame, Fortune, Fulfillment)
Wat zou u anders doen om persoonlijk contact te bevorderen voor succesvolle
co-creatie?

Governance

Is er een duidelijke rolverdeling in de samenwerking?

De mate waarin governance
is georganiseerd als een
netwerk.

Is de regierol belegd en aanvaard? Hoe?
Zijn rolverdeling en procesregie onderwerp van regelmatige evaluatie en
heroverweging?
Geven samenwerkingspartners elkaar feedback met betrekking tot de wijze
waarop procesregie wordt gevoerd?
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Wat is de grootste belemmerende factor geweest voor hoe de governance is
georganiseerd?
Wat is de grootste stimulerende factor geweest voor hoe de governance is
georganiseerd?
Wat zou u anders doen met betrekking tot governance voor de QHLC?
Veranderbereidheid
De mate waarin spelers
betrokken zijn en bereid zijn
te veranderen.

In welke mate zijn alle partners betrokken en bereid te veranderen?
(bv. docenten, gemeente ambtenaren, burgers…)
In welke mate voelen deelnemers van de QHLC zich eigenaar van de
verandering?
Wat zou u anders doen als blijkt dat partners niet bereid zijn te veranderen?

Diversiteit
De mate van heterogeniteit
van de community. De wijze
waarop de community wordt
samengesteld.

In hoeverre is de samenstelling van deelnemers binnen QHLC een afspiegeling
van de omgeving (stad)?
Wat is de verdeling tussen mannen en vrouwen die samenwerken in de
QHLC?
Wat is de verdeling tussen generaties die samenwerken in de QHLC?
Hoe wordt rekening gehouden met diversiteit in de QHLC?
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BIJLAGE 4: Uitwerking interviews
Kenmerken living labs

Ghent Living Lab
Buiksloterham
Bajeskwartier
Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Quadruple Helix

Type

Ja
Ja
Ja
Nee (Triple Helix)

Co-creator
Incubator
Incubator
Facilitator

Overzicht interviews

Living Lab

Adres

Contactpersoon

Datum interview

Locatie interview

1

Ghent Living Lab

Gent (België)

Dimitri Schuurman

11 februari 2020

Antwerpen

2

Buiksloterham

Amsterdam

Ellen van Bueren

21 februari 2020

Delft

Nina Bohm Leendert
Verhoef Aranka Dijkstra

18 maart 2020
(Niet doorgegaan
vanwege corona
uitbraak)

Amsterdam

3

4

Bajeskwartier

Amsterdam

Maarten Markus

25 februari 2020

Amsterdam

5

Kenniswerkplaats
Leefbare Wijken

Rotterdam

Erik Snel

31 maart 2020

Online via Teams

REFLECTIE OP RESULTATEN
6

Lector Sustainable
Working &
Organising
Avans Hogeschool

Breda

Tonnie van der Zouwen
MCM

21 april 2020

Online via Teams

7

DRIFT

Rotterdam

Derk Loorbach

23 april 2020

Online via Teams
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Interview 1

Living Lab

Ghent Living Lab

Naam

dr. Dimitri Schuurman

Datum interview

11 Februari 2020 Antwerpen

Audiofile

Dimitri Schuurman.m4a. (opvraagbaar bij auteur)

Organisatie

Imec.livinglabs

Functie

Team Lead User Experts (imec.livinglabs) en Senior
Researcher (imec at imec-mict-Ghent University in
Belgium.

Expertise

Dimitri is als Competence Center & Cluster Lead
binnen imec verantwoordelijk voor de methodologie
van de Living Labs services aangeboden door
imec.livinglabs. Hij stuurt hierbij een dynamisch team
aan van een 30-tal innovatie managers, onderzoekers
en domeinexperten. Dimitri is ook actief als Living Lab
expert binnen het European Network of Living Labs
(ENoLL) en binnen ISPIM. Tot op heden heeft hij meer
dan 100 concrete Living Lab projecten beheerd binnen
diverse domeinen met een link naar digitale
technologie. Hij promoveerde begin 2015 op Living
Labs.

Rol binnen QHLC

Onderzoeker binnen Ghent Living Lab.

Fase QHLC

Ghent Living Lab was ontstaan vanuit een intern
vraagstuk binnen de gemeente om departementen
meer met elkaar te laten samenwerken. Ghent Living
Lab is niet meer heel actief en is in een andere en
kleinere vorm verder gegaan als City op People, waar
wordt gewerkt aan 1 thema per jaar.

Waardecreatie

●
●
●
●
●
●

Bij de start geen gedeeld doel vastgesteld door het consortium van
partijen, waardoor het niet duidelijk was welke waarde het gaat
opleveren voor de verschillende partijen.
Vanaf start niet helder wat een partij gaat toevoegen en wat ze eruit
willen halen.
Geen balans in consortium tussen halen en brengen.
Geen overkoepelend thema, geen richting!
Geen gezamenlijk doel, gekoppeld aan de governance.
Niet duidelijk wie er beter gaat worden van de oplossing. Co-creatie
om co-creatie. Geen profit-organisatie bij betrokken om nieuwe
kennis voor product- en bedrijfsontwikkeling toe te passen.

Ghent Living Lab heeft er wel voor gezorgd dat er een nieuw dienst voor
gemeente is ontwikkeld (proces). Daarnaast is er vanuit deze aanpak ook een
nieuwe stadswebsite ontwikkeld (product) en vanuit City of People is er een
technologie (product) ontwikkeld ('Hello Jenny') om senioren met elkaar te
verbinden tegen vereenzaming (Stad Gent persruimte, 2019).
Advies geïnterviewde:
●
Scoping, bepaal wat je wel of niet gaat doen. Kies inhoudelijk thema.
●
Geef per partij organisatie voldoende budget voor de
basisorganisatie.
●
Je hebt een utiliser nodig, een bedrijf dat daadwerkelijk de oplossing
verder kan brengen.
●
Zet richting, pak low hanging fruit en boek snel resultaten om
momentum niet te verliezen. In project moet scherp zijn wat de
waarde is voor een partij (what’s in it for me?).

Kwaliteit van de dialoog

●
●

MMI Integrale eindopdracht van Marcel Kesselring

Betrokken partijen wilden er bij zijn om iets voor de stad te doen,
maar het was geen noodzaak.
Bij de start waren er geen projecten, waardoor partners met elkaar in
competitie gingen en offertes indienden.
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●
●

Informeel.
Taalgebruik kan duidelijkheid verschaffen binnen QHLC. Spreken wij
dezelfde taal?

Advies geïnterviewde:
●
Creëer een open klimaat en werk op basis van vertrouwen.
●
Zorg dat consortium minimaal 1x fysiek samenkomt in een open
sessie met een moderator. Bespreek hierin verwachtingen en hoe de
dialoog wordt gefaciliteerd.
●
Voer de dialoog op basis van gelijkwaardigheid (daarom moderator
rol ook belangrijk) met complementaire partners.
●
Geef de trekkers van het living lab de ruimte.

Faciliteiten

Er was geen budget. Daarom is balans tussen geven en nemen in de vorm van
inzet van mensen en in de vorm van tijd een belangrijke factor.
Consortium nodig voor samenwerking op gezamenlijke doelstellingen.
Consortium kan ook infrastructuur bieden voor living lab omdat ze ook zaken
willen leren over projecten heen.

Locatie

Er was geen vaste fysieke omgeving. Co-creatie sessies werden op
verschillende plekken in de stad gehouden. Dit werd niet als een
belemmerende factor ervaren.

Samenwerking met meer lagen

Stimulerende factor is buy-in creëren.
Opzet om meerdere lagen te betrekken bij co-creatie:
●
Call for projects uitgezet om te komen tot 1 project per jaar.
●
Inspiratiedagen met 100 mensen (design thinking sessie). Open
inschrijving. Hierdoor veel afvallers, maar mensen kunnen zich niet
gepasseerd voelen. Hierdoor weet men ook gelijk welke mensen je
nodig hebt voor volgende stappen en creëer je breed draagvlak.
●
Consortium bepaald een aantal challenges.
●
Per challenge worden weer mensen betrokken vanuit verschillende
hoeken.
Onderzoekers hebben eigenlijk een dubbelrol in een living lab. Ze zijn vaak
practitioner/deelnemer die met co-creatie gaat meedoen. Daarnaast moeten zij
ook onderzoeken over het living lab concept, maar er ontbreken vaak bredere
innovatieperspectief of de kadering of ze zijn geen practitioner genoeg om te
kunnen functioneren in day-to-day projects. Veel onderzoekers werken alleen
voor eigen publicatie en niet voor het geheel. Het advies is om juist externen te
laten kijken naar ontwikkeling living lab (outsideview).

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact wordt gezien als een belangrijke factor voor co-creatie. Dit
werd vooral gedaan a.d.h.v. postersessie, brainstormsessies en met
panelsessies. Men denkt dat online co-creaties sessies niet het maximale uit
de deelnemers haalt.

Governance

Belemmerende factoren:
●
Niet duidelijk wie de leider van het consortium is. Iemand vanuit een
organisatie die de belangrijkste vragen op tafel kan leggen en/of wil
beantwoorden.
●
Te veel partners. Beter te weinig partners dan te veel omdat dan ook
het beslissingsproces traag is.
●
Te veel partijen met evenveel macht of inspraak. Gevolg is geen
kennisdeling maar concurrentie. Je hebt bij start snelheid nodig
quickwin nodig om enthousiasme te creëren.
●
Te veel controle en aansturing vanuit gemeente.
Stimulerende factoren:
●
Eigen status, identiteit en eigen onafhankelijk rechtspersoon (bv.
stichting).
●
Vaste club van 5 mensen, die zijn vrijgesteld om dit het living lab te
runnen.
●
Starten vanuit huidige praktijk, kijken naar wat er al gebeurt in de
stad. Bestaande projecten onder vlag van living lab steken. Nadeel
is wel dat je minder sturing hebt maar wel snel resultaten kan laten
zien.
●
Bouw samen met consortium het verhaal en maak tijdspad van een
jaar.
3 niveaus van co-creatie;
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●

Platform niveau - consortium, lange termijn samenwerkingen. Dit
consortium zorgt voor lange termijn funding (bv. 4-5 jaar).
Consortium kan bestaan uit onderwijsinstellingen en gemeente.
Deze kan eventueel projecten definiëren (open innovatienetwerk),
maar kan dit ook delegeren aan de vaste club mensen die zijn
vrijgesteld om living lab te runnen. Platform Niveau zorgt voor
aansturing. Private/bedrijven zitten niet in consortium.
●
Projectniveau - werken aan projecten die passen binnen de lange
termijnstrategie. Burgers, bedrijven doen mee op projectniveau.
●
Co-creatie living lab methodologie - Co-creatie op de werkvloer,
daadwerkelijk uitvoeren van projecten met meerdere interventies
gebaseerd op co-creatie.
Op elk niveau heb je andere mensen nodig.
Advies geïnterviewde:
●
Neem partners mee via klankbordgroep op thema's.
●
QHLC hoeft niet altijd aanwezig te zijn, dus ook niet in consortium
en/of projecten.
●
Je hebt iemand nodig die energie kan kanaliseren zodat niet alle
kanten uitschiet.
●
Je hebt een projectowner nodig (gemeente of bedrijven). “Wie heeft
meeste pijn als probleem niet wordt opgelost”
●
Zoek naar bestaande projecten welke passen binnen living lab
filosofie (low hanging fruit).

Veranderbereidheid

Start met mensen die bereid zijn om anders te werken om snelheid te creëren.

Diversiteit

Juiste type mensen nodig vanuit organisaties, zoals bruggenbouwers, mensen
die met onzekerheid kunnen omgaan en daar energie van krijgen, mensen die
ervoor willen gaan, mensen met realiteitszin, strategisch, budgettair/financieel
denken.

Bijzonderheden
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Interview 2

Living Lab

Buiksloterham

Naam

prof. Dr. Ellen van Bueren

Datum interview

21 februari Delft

Audiofile

Ellen van Bueren.m4a (opvraagbaar bij auteur)

Organisatie

TU Delft

Functie

Hoogleraar Urban Development Management

Expertise

Zij is board member van het Leiden-Delft-Erasmus
Centre for Sustainability en Principal Investigator bij
AMS, Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

Rol binnen QHLC

Ellen was betrokken als onderzoeker vanuit
kennisinstelling of vanuit onderwijsrol zodat studenten
participeren.

Fase QHLC

Het Buiksloterham is een initiatief dat is geïnitieerd
door ondernemers in tijden van crisis. Het heeft in 2015
de status ‘Living Lab gekregen. De initiatiefnemers
hebben een stapje teruggezet. De ontwikkeling van het
living lab is gekoppeld aan de ontwikkeling van het
gebied..

Waardecreatie

●
●
●

●

QHLC kan vraagstuk gerelateerd zijn of oplossingsgericht of
innovatiegericht of meer gebiedsgericht zijn (gebiedsontwikkeling)
Definieer met elkaar wat je wilt bereiken door gedragen
doelstellingen te formuleren.
Bespreek het doel van QHLC. Doelgericht of procesgericht
(doelzoekend)? Indien procesgericht dan is het gevaar dat onderweg
commitment verlies omdat niet alle partijen de meerwaarde ervan
zien.
Er moet een probleemeigenaar aan tafel. Iemand die oplossing ook
verder kan brengen.

Kwaliteit van de dialoog

De initiatiefnemers organiseerden verschillende thematafels waaruit nieuwe
initiatieven uit zijn ontstaan. Thematafels: energietafel, afvaltafel, maar ook met
manifest tafels. Deze tafels waren ook belangrijk om gezamenlijk te creëren.
Informele bijeenkomsten hebben een socialiserende werking en bepalen de
sfeer en zetten de toon voor de samenwerking en de mate van betrokkenheid.
Voorbeelden uit andere regio’s zijn: Imbinck en de vriendinnen van cartesius.

Faciliteiten

Het living lab zou een natuurlijke omgeving moeten zijn om aan de slag te
gaan. Bij Buiksloterham waren onderwijsinstellingen niet betrokken op living
lab niveau, wel op project niveau. Onderzoekers en studenten kregen tijd en
ruimte om mee te doen, maar waren niet verantwoordelijk voor de faciliteiten
van het living lab.
Advies geïnterviewde:
●
Gemeenschappelijke kosten zijn voorwaardelijk om dit goed te laten
vliegen, maar tegelijkertijd wil niemand deze dragen. Neem dit aan
de voorkant bij het ontwerp van een living lab mee anders blijft dit
opspelen.

Locatie

Aanwezigheid in gebied, zichtbaar zijn belangrijk. Je moet elkaar kunnen tegen
kunnen komen en weten wat er speelt…Daarom is een locatie een belangrijke
ontmoetingsplek. Het moet laagdrempelig zijn, waar iedereen terecht kan om
daadwerkelijk samen te werken.
Buiksloterham had heel lang een plek in het pand New Energy Docks. New
Energy Docks biedt ook kantoor- en bedrijfsruimte aan startende en jonge
bedrijven. Het pand zit nu vol met ondernemingen waardoor er voor het living
lab geen plek meer was. Op deze plek werden community bijeenkomsten
georganiseerd. Nadat het living lab geen vaste plek meer had is het gaan
zwerven over het gebied.
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Advies geïnterviewde:
●
Kennisinstellingen zouden de rol moeten oppakken om continuïteit te
borgen, incl locatie.
Samenwerking met meer lagen

Initiatiefnemers hadden met veel partijen contact, waren spin in het web.

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact met de verschillende stakeholders was er bij meet-ups
waar bewoners, ondernemers en geïnteresseerden kennis en ideeën
uitwisselen. Persoonlijk contact is van belang. Vergroot vergevingsgezindheid
van elkaar als je elkaar niet goed kent.

Governance

Er was geen regierol was. Het Buiksloterham living lab is evolutionair ontstaan
met als doel om een goed klimaat te creëren voor duurzaam ondernemen. De
partners hebben in 2015 een manifest gemaakt en getekend met daarin de
gezamenlijke doelen. Deze partners hielpen ook met kennis en toegankelijk
maken van subsidies. De rol van de initiatiefnemers veranderde omdat
ontwikkeling in het gebied te groot werden en het niet duidelijk meer was
namens wie het living lab sprak. Uiteindelijk werd het living lab een stichting en
werd het Stadslab Buikersloterham met als doel ideeën en goede voorbeelden
signaleren en koppelen en faciliteren dat ingenieurs, bewoners en bouwers
elkaar tegenkomen. Legitimatie is vanaf de start een issue geweest.
Een onderzoeksinstituut dat niet direct in omgeving van living lab opereert kan
geen primaire stakeholder zijn omdat deze dit niet kan waarmaken.
Advies geïnterviewde:
●
Concrete activiteiten en doelstellingen helder formuleren en boek
tussentijdse resultaten.
●
Zorg voor langer termijn commitment binnen een langer lopend
traject.

Veranderbereidheid

Deze vraag kwam niet aan de orde tijdens het interview.

Diversiteit

Een living lab is een nieuwe manier van onderzoek. Voor nog niet iedereen
geschikt, maar moet het wel worden. Je kan niet zomaar alle academies er in
loslaten, dus niet mensen die alleen maar komen om artikel te schrijven.

Bijzonderheden
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Interview 3

Living Lab

Health Urban Living Lab

Naam

Maarten Markus

Datum interview

25 februari 2020

Audiofile

Maarten Markus.mp4. (opvraagbaar bij auteur)

Organisatie

AM

Rol binnen QHLC

Projectmanager Duurzaamheid bij AM en initiatiefnemer
van het Healthy Urban Living Lab.

Fase QHLC

In 2018 is gestart met de voorbereidingen voor het
ontwikkelen van het Bajes Kwartier, een nieuwe wijk op
het terrein van de voormalige Bijlmerbajes. De
ontwikkelaar (AM) heeft een ambitieus plan opgesteld,
waarbij de wijk wordt opgezet als groen, duurzaam en
gezond, terwijl tegelijkertijd met de geringe
(beschikbare) ruimte moet worden gewoekerd. De
Hogeschool van Amsterdam heeft de opdracht gekregen
om te onderzoeken hoe deze ambitie kan worden
gerealiseerd. Vanuit het Healthy Urban Living Lab werkt
een team van docenten, onderzoekers en studenten aan
dit project.

Waardecreatie

De toegevoegde waarde voor het consortium van AM, AT Capital en Cairn is
nieuwe inzichten verkrijgen in ontwerpfase van bouwproject. Voor de
hogeschool biedt het een real-time leeromgeving voor studenten. De
toegevoegde waarde voor het consortium wordt minder vanaf de start van de
bouwfase van het gebied.

Kwaliteit van de dialoog

Er is aandacht voor zowel de organisatie als individuele belangen. Er is een
plan van aanpak gemaakt en de onderzoeksvragen zijn gezamenlijk opgesteld.
AM fungeert wel als opdrachtgever.

Faciliteiten

Financiering vanuit project gebiedsontwikkeling. Thema gezondheid zit in
masterplan waardoor er middelen vrijkomen. Hogeschool is inhoudelijk
aangehaakt vanuit curricula binnen verschillende opleidingen. Er zijn
resultaatafspraken vastgelegd tussen de verschillende partners. De locatie is
eigendom van het consortium. Zowel AM als de hogeschool hebben mensen
vrijgemaakt in tijd om bijdrage te leveren aan Healthy Urban Living Lab. HvA
heeft al een intern proces voor het runnen van fieldlabs en daardoor ook een
goed beeld van de kosten.

Locatie

Het Healthy Living Lab kan gebruik maken van het projectbureau van het
bouwproject Bajeskwartier. De ruimte is niet specifiek ingericht voor co-creatie.
Muren worden gebruikt om posters op te hangen om resultaten te laten zien. Er
is ook een z.g.n. knowledge kast waar verschillende kennisbronnen worden
bewaard. Studenten en docenten gebruiken ook de locaties van de hogeschool.
De locatie, het projectbureau is moeilijk toegankelijk. Mensen staan zonder
afspraak voor een gesloten deur. Aangezien het Bajeskwartier een bouwterrein
is gaat het projectbureau ook verplaatst worden gedurende de bouw. Als de
bouw is voltooid gaat het projectbureau ook verdwijnen. De locatie van het
Healthy Living Lab is dus van tijdelijke aard voor een aantal jaren. Er zijn nog
geen concrete afspraken over de continuïteit.

Samenwerking met meer lagen

Er is een kernteam vanuit projectorganisatie AM en een kernteam Healthy
Urban Living Lab met mensen vanuit de hogeschool. De geïnterviewde ziet zich
als de verbinder tussen beide teams.
De projectorganisatie voor het bouwproject heeft een eigen structuur voor
communicatie en samenwerking met alle stakeholders. Via het projectbureau
worden verbindingen met stakeholders gelegd met het Healthy Urban Living
Lab. Projectgroep gebruikt input van het living lab. Er is sprake van
kruisbestuiving, maar ook van afhankelijkheid.
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Advies geïnterviewde:
●
Laat zien wat je doet en verspreid kennis (valorisatie).
Persoonlijk contact

Leden van het Healthy Urban Living Lab komen 1 dag per week bijeen in
projectbureau. Studenten kunnen hun onderzoeken pitchen en er zijn regelmatig
sessies met verschillende stakeholders (zoals architecten).
De projectorganisatie organiseert verschillende co-creatie sessies. Hiervoor
gebruikt men het eigen ontworpen “I am you” methode en maakt men gebruik
van crowdsourcing (enquête) en panelonderzoek (AM, z.d.). In de enquête zijn
ook vragen meegenomen vanuit Healthy Urban Living Lab.
Ter verdieping van de enquête wordt door studenten, onderzoekers van het
Healthy Urban Living Lab gebruik gemaakt van een Structured Interview Matrix
(SIM) sessie. In een SIM interviewen deelnemers elkaar. Iedereen is minstens
een keer de geïnterviewde en een keer de interviewer. De groep wordt in vier
kleinere groepen verdeeld. De deelnemers bereiden in hun eigen groepje
gezamenlijk hun interviewvragen voor. Na de interviews bespreekt elk groepje
de uitkomsten. Aan het eind komen alle resultaten bij elkaar in de grote groep

Governance

Het consortium is sturend en vraagt input van het Healthy Urban Living Lab.
Projectbelangen gaat altijd voor op onderwijsvraagstukken. Indien er meer
opleidingen gaan aansluiten en er nieuwe vraagstukken komen dan wordt het te
groot voor het projectbureau en kan men de capaciteit niet aan.
Een nieuw consortium zou kunnen ontstaan met nieuwe partners bij de
overgang binnen het bouwproject, van ontwerpfase naar bouwfase. Hierbij
wordt gedacht aan woningcorporaties omdat daar een belang ligt met name op
de gezondheid van de sociale huurder. De gemeente is in eerste fase niet
volledig betrokken, maar moet meer bij actief worden betrokken vanwege
beleidsdoelstelling gemeente.

Veranderbereidheid

Niet van toepassing.

Diversiteit

Niet direct aan de orde gekomen tijdens interview

Bijzonderheden
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Interview 4

Living Lab

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken (KWP)

Naam

Erik Snel

Datum interview

31 maart 2020
online interview als gevolg coronacrisis

Audiofile

Erik Snel.mp4 (opvraagbaar bij auteur)

Organisatie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Rol binnen QHLC

Coördinator regiegroep van de KWP Leefbare Wijken

Fase QHLC

In 2011 is de gemeente Rotterdam met de Erasmus
Universiteit en andere onderwijsinstellingen een
samenwerkingsverband gestart op het gebied van
kennisontwikkeling en beleid. Deze samenwerking zit
vooral op overheid en wetenschappelijk onderwijs.
Burgers en bedrijven spelen geen belangrijke rol. KWP
en is dus geen QHLC. Er zijn verschillende
kenniswerkplaatsen in de afgelopen jaren ontstaan,
vanuit Academische werkplaatsen.Een aantal zijn
toendertijd gestart zoals Rotterdam Talent (meer
praktijkgericht) en Leefbare wijken en o.a. Urban Big
Data.

Waardecreatie

Gemeente zet in op kennisgedreven beleid. Nieuwe kennis
(onderzoeksresultaten) worden gepubliceerd op de website en gedeeld via
bijeenkomsten (valorisatie). Belangrijk om deze waarde te laten zien. Er worden
bijeenkomsten georganiseerd waar uitkomsten worden gepresenteerd aan
gemeente. Men vindt het belangrijk dat hier professioneel verslag van wordt
gedaan. Er is geen onderzoek gedaan of er daadwerkelijk iets mee wordt
gedaan binnen de gemeente.

Kwaliteit van de dialoog

Niet direct aan de orde gekomen tijdens interview

Faciliteiten

Beperkt budget vanuit gemeente en de universiteit om onderzoek door derden
te stimuleren. Met budget worden ook deels de coördinatoren betaald (1 dag per
week) voor coördinatie en organisatie. 25% budget wordt besteed aan
organisatie en 75% aan onderzoeken of bijeenkomsten. Deze financiering is
kwetsbaar omdat universiteit en/of gemeente dit stop kunnen zetten en KWP
geen eigen middelen heeft.

Locatie

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken (KWP) heeft geen fysieke locatie. KWP is de
te klein hiervoor. In Rotterdam is wel de Veldacademie, die ook praktijkgericht
onderzoek doen in gemeente, maar dat is geen onderdeel van KWP.

Samenwerking met meer lagen

Sterk gericht op onderzoek en bijeenkomsten. Bijeenkomsten zijn ook om
betrokkenheid te vergroten. Er is geen verbinding met andere
kenniswerkplaatsen.

Persoonlijk contact

Regiegroep komt 1x per 3 weken bij elkaar, 2x per jaar programmagroep en 1-2
grote bijeenkomsten waar resultaten onderzoek worden gepresenteerd of aantal
kleine expertmeetings. Daarnaast is er een LinkedIn groep waar mensen met
elkaar in contact kunnen komen.

Governance

Een brede regiegroep wordt gevormd door de twee coördinatoren en de
kennismanagers van gemeente Rotterdam (Stadsbeheer, Onderzoek en
Business Intelligence, Stadsontwikkeling) en Erasmus School of Social and
Behavioural Sciences, Erasmus Universiteit Rotterdam. Verdeling 60%
gemeente en 40% Universiteit.
Regiegroep kijkt samen waar de gemeente iets over wil weten, welke kennis.
Gemeente is niet sterk sturend en dit wordt soms als een probleem ervaren. In
de praktijk kloppen onderzoekers vaak aan bij KWP met een
onderzoeksvoorstel. Men probeert vraaggericht te werken maar het is vooral
aanbodgericht richting gemeente. Meeste initiatieven komen van coördinatoren
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af. Coördinatoren zouden meer sturing willen omdat gevaar is dat er onderzoek
wordt gedaan dat niet aansluit bij beleid. Daarom belangrijk dat er
probleemeigenaren zijn in de gemeente.
Er zijn geen duidelijke rollen afgesproken. De coördinatoren faciliteren
bijeenkomsten en maken verslag.
De bedoeling was dat bij programmagroep (30 personen) thema’s voor
onderzoeken werd opgehaald en deze groep een leidende rol zou krijgen, maar
dit functioneert niet omdat deze mensen 1-2 per jaar elkaar kwamen en
daardoor men ter plekke met ideeën kwam voor onderzoek. Regiegroep krijgt
belangrijkere rol bij het ophalen van kennisvragen.
Veranderbereidheid

Niet direct aan de orde gekomen tijdens interview

Diversiteit

Voornamelijk onderzoekers, kennismakelaars.

Bijzonderheden
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BIJLAGE 5: Samenvatting interviews (stimulerende en
belemmerende factoren)
Waardecreatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consortium instellen (+)
Profit organisatie niet in consortium maar participeert op projectniveau (+)
Utiliser aanwezig op projectniveau, een probleemeigenaar, een bedrijf of organisatie dat daadwerkelijk de
oplossing verder kan brengen (+)
Concrete deliverables: Nieuwe producten, nieuwe services/diensten op projectniveau (+)
Scoping - maak keuzes. Maak ook keuze wat je niet gaat doen (+)
Zet richting, pak low hanging fruit en boek snel resultaten om momentum niet te verliezen (+)
Definieer met elkaar wat je wilt bereiken door gedragen doelstellingen te formuleren (+)
Kennisgedreven agenda (+)
Laat de waarde zien door kennis te publiceren en breed te delen (+)
Niet alle partijen zien de meerwaarde van een procesgerichte QHLC waardoor commitment in later stadium
wordt verloren (-)
Onduidelijkheid over wat een partij gaat toevoegen of wat ze uit de QHLC willen halen (-)
Geen balans in consortium tussen halen en brengen (-)
Geen overkoepelend thema, geen richting! (-)
Niet duidelijk wie er beter van gaat worden van de oplossing. Co-creatie om co-creatie (-).
Geen profit-organisatie bij betrokken om nieuwe kennis voor product- en bedrijfsontwikkeling toe te passen (-)
Een QHLC opgezet vanuit gebiedsontwikkeling met consortium bestaand uit projectontwikkelaars volgt de fasen
van gebiedsontwikkeling (ontwerpfase tot bouwfase). De toegevoegde waarde voor dit type consortium wordt
minder vanaf de start van de bouwfase van het gebied, waardoor continuïteit van QHLC niet geborgd is (-)

Kwaliteit van de dialoog
•
•
•
•
•
•
•

Organiseer verschillende fysieke informele co-creatie sessies per project, per thema (bv. thematafels). Deze
sessies hebben een socialiserende werking en bepalen de sfeer en zetten de toon voor de samenwerking en de
mate van betrokkenheid (+)
Ga concreet aan de slag met betrokken partijen en concrete projecten (+)
Aandacht voor begripsvorming om ervoor te zorgen dat er een gezamenlijke taal gaat ontstaan. Zet facilitators,
moderators in (+)
Creëer een open klimaat en werk op basis van vertrouwen (+)
Bespreek hierin verwachtingen en hoe de dialoog wordt gefaciliteerd (+)
Voer de dialoog op basis van gelijkwaardigheid (daarom moderator rol ook belangrijk) met complementaire
partners (+)
Geef de kartrekkers van het living lab de ruimte (+)

Faciliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geef onderzoekers en studenten tijd en ruimte om mee te doen (+)
Locatie is eigendom van het consortium (+)
Geen budget voor faciliteiten (-)
Consortium biedt geen faciliteiten voor living lab (-)
Onderwijsinstellingen niet betrokken op consortium niveau, wel op projectniveau (-)
Gemeenschappelijke kosten zijn voorwaardelijk om de QHLC te draaien (-)
Niemand wil kosten dragen voor gezamenlijke organisatie (-)
Neem bij ontwerp QHLC vaste kosten (tijd, voorzieningen) mee, anders blijft dit opspelen in een later stadium (-)
Financiering vanuit project gebiedsontwikkeling (-)
Financiering van coördinatoren vanuit overheid en onderwijs alleen is kwetsbaar. Als deze partijen er mee
stoppen, dan moet je als QHLC weer helemaal opnieuw beginnen (-)

Locatie
•
•
•
•
•

Zichtbaar aanwezig in gebied (+)
Locatie als een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar iedereen terecht kan om daadwerkelijk samen te werken
(+)
Kennisinstellingen zouden de rol moeten oppakken om continuïteit te borgen, incl. locatie (+)
Co-creatie sessies op verschillende plekken in de stad (+)
Gebruik van locatie die voorhanden is (-)
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•
•
•
•

Locatie van tijdelijke aard. Nadeel is dat er mogelijk steeds moet worden verhuisd (-)
Locatie moeilijk toegankelijk (-)
Geen concrete afspraken over de continuïteit (-)
Geen vaste fysieke omgeving (-)

Samenwerking met meer lagen
•
•
•
•
•
•
•

Creëer buy-in op verschillende niveaus door meerdere lagen te betrekken bij co-creatie op basis van open
inschrijving (bv. inspiratiesessies) (+)
Werk met challenges om mensen te betrekken vanuit verschillende achtergrond (+)
Laat externen ontwikkeling QHLC onderzoeken (outsideview) (+)
Kernteam consortium, acteert als spin-in-het-web (+)
Laat zien wat je doet en verspreid kennis (valorisatie) (+)
Onderzoekers werken alleen voor eigen publicatie en niet voor het geheel (-)
Onderzoekers als practitioners doen geen actieonderzoek (-)

Persoonlijk contact
•
•
•
•

Kernteam consortium komt 1 dag per week bijeen om strategisch, tactisch, operationeel af te stemmen en
sessies voor te bereiden en te houden (+)
Studenten werken regelmatig in de QHLC met verschillende stakeholders (+)
Kernteam consortium organiseert verschillende co-creatie sessies, meet-ups, brainstormsessies, panelsessies
(+)
Online co-creaties sessies (-)

Governance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stel met consortium en belangrijkste stakeholders een manifest op (+)
Eigen status, identiteit en eigen onafhankelijk rechtspersoon (bv. stichting) (+)
Kernteam, vaste club van 5 mensen, die zijn vrijgesteld om QHLC te runnen (+)
Organiseer op 3 niveaus: platform/consortium, project en dagelijkse praktijk (+)
Snelheid, quick-wins nodig om enthousiasme te creëren (+)
Low hanging fruit - Starten vanuit huidige praktijk, kijken naar wat er al gebeurt in de stad (bestaande projecten)
(+)
Bouw samen met consortium het verhaal en maak tijdspad van een jaar (+)
Gemeente niet sturend (+)
Zorg voor probleemeigenaren in de gemeente (+)
Geef per partij organisatie in consortium voldoende budget voor de basisorganisatie (+)
Niet duidelijk wie de leider van het consortium is. Iemand vanuit een organisatie die de belangrijkste vragen op
tafel kan leggen en/of wil beantwoorden (-)
Te veel partners. Beter iets te weinig partners dan iets te veel omdat ook het beslissingsproces dan traag is (-)
Te veel partijen met evenveel macht of inspraak (-)
Te veel controle en aansturing vanuit gemeente (-)
Geen regierol (-)
Geen probleemeigenaar (gemeente of bedrijven) (-)
Geen legitimatie QHLC (-)
Extern onderzoeksinstituut primaire stakeholder (-)
Geen langer termijn commitment consortium (-)
Helemaal geen sturing vanuit gemeente kan leiden dat er onderzoek word gedaan dat niet aansluit bij
kennisbeleid (-)

Veranderbereidheid
•
•

Start met mensen die bereid zijn om anders te werken om snelheid te creëren (+)
Juiste type mensen nodig vanuit organisaties, zoals bruggenbouwers, mensen die met onzekerheid kunnen
omgaan en daar energie van krijgen, mensen die er voor willen gaan, mensen met realiteitszin, strategisch,
budgettair/financieel denken (+)

Diversiteit
•

Alle mogelijk betrokken partijen de kans geven om aan te haken (+)
Stimulerende (+) en belemmerende (-) factoren
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BIJLAGE 6: Co-creatie workshops
Opzet co-creatie workshop 1 - huidige situatie
“Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot succesvolle co-creatie via een quadruple helix
learning community binnen Avans Hogeschool en het Urban Living Lab? “
Stap 1: Ontwerpen (onderzoeker)
Doel: Het doel van de eerste co-creatie workshop is om met alle betrokkenen gezamenlijk de huidige stand van
zaken met betrekking tot succesvolle co-creatie via een quadruple helix learning community binnen Avans
Hogeschool en het Urban Living Lab te bespreken. Met als doel een gedragen gezamenlijk beeld te krijgen van
de huidige status en gebruik te maken van de verschillende perspectieven en expertises zodanig dat deelnemers
dezelfde taal gaan spreken en te komen tot concreet resultaat.
Duur: 2 uur
Locatie: Urban Living Lab Breda
Voorbereiding:
● Uitnodigen initiatiefnemers en kwartiermakers Urban Living Lab en vertegenwoordigers vanuit de
verschillende lagen uit de QHLC.
● Benodigdheden sessie: 11 A0-vellen (waardecreatie, kwaliteit van de dialoog, faciliteiten, locatie,
samenwerking met meer lagen, persoonlijk contact, governance, veranderbereidheid, diversiteit en
issues), instructievel per factor, stiften, post-it in twee kleuren). Iedere A0 vel is verdeeld in vier vlakken.
Voorbeeld:
WAARDECREATIE (=factor)
De mate waarin de samenwerking waarde creëert voor ieder van de
partners (=indicator)
Positief
(=stimulerende factor)

Negatief
(=belemmerende factor)

Kennis/expertise toevoegen
(=welke kennis/expertise/oplossing voegt men toe)
●

Maximum aantal deelnemers: 12 personen

Stap 2: Uitvoeren (onderzoeker, initiatiefnemers, bedrijven, gemeente ambtenaren Breda, docenten,
studenten, burgers)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De procesbegeleider start met een check-in werkvorm om ervoor te zorgen dat de bijeenkomst
efficiënter verloopt en te weten hoe de deelnemers in de sessie zitten en/of er onderhuids nog zaken
spelen die invloed hebben op de workshop.
De procesbegeleider zorgt ervoor dat men in 3 heterogene groepen zit. Elke groep krijgt 3 A0 vellen met
daarop 1 factor per vel (serie A: faciliteiten, locatie, veranderbereidheid; serie B: persoonlijk contact,
diversiteit, kwaliteit van de dialoog; serie C: governance, waardecreatie, samenwerking met meer lagen)
De deelnemers lezen de instructie, gaan in gesprek over de status van bv. faciliteiten en schrijven
stimulerende factoren op groene post-its voor de huidige situatie van het Urban Living Lab en schrijven
belemmerende factoren op gele post-its voor de huidige situatie van het Urban Living Lab.
Vervolgens noteert ieder lid van de groep op oranje post-its welke kennis/expertise/oplossing hij/zij in
huis heeft voor deze dimensie. (Wat heb jij (in) te brengen?). Ze vermelden onder elke post-it die ze
hebben genoteerd, hun eigen naam en wie welke kennis en expertise zij zouden kunnen inbrengen.
Met roze post-its voegen de leden van de groep vervolgens (externe) personen toe, die op dat moment
niet in hun netwerk zitten, maar die wel een waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren op deze
dimensie.
De procesbegeleider stimuleert de dialoog door open vragen te stellen aan deelnemers indien ze
vastlopen.
Stap 2 t/m 5 worden herhaald totdat 3 dimensies zijn besproken van de groep.
Na de eerste serie wordt er gewisseld van serie. (Bv. de groep die is begonnen met serie A gaat nu naar
serie B)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

De deelnemers lezen wat er per dimensie door anderen al is geschreven op de post-its, gaan in gesprek
over wat ze lezen en voegen op dezelfde manier post-its toe voor de huidige situatie van het Urban
Living Lab.
Stap 2 t/m 5 worden herhaald totdat 6 factoren zijn besproken van de groep.
Na de tweede serie wordt er wederom gewisseld van serie en wordt er gestart met de laatste serie.
De deelnemers lezen wat er per factor door anderen al is geschreven op de post-its, gaan in gesprek
over wat ze lezen en voegen op dezelfde manier post-its toe voor de huidige situatie van het Urban
Living Lab.
Stap 2 t/m 5 worden herhaald totdat 9 factoren zijn besproken van de groep.
Plenair worden de opbrengsten van de sessie na besproken en conclusies genoteerd.
Gezamenlijk wordt geïnventariseerd welke kennis aanwezig is en welke externen betrokken kunnen
worden.
Ieder krijgt 5 blauwe stickers en 5 rode stickers. Deze plakt men op de factoren voor de huidige
situatie van het Urban Living Lab waar men de meeste energie (blauwe stickers) krijgt of waar men de
minste energie krijgt (rode stickers).

Stap 3: Reflectie (onderzoeker & initiatiefnemer)
Aan het eind van de workshop wordt een member check gedaan om samen het verband te zien tussen alle
factoren en de relevantie om eigen ervaringen te herkennen.
1.

2.
3.

De procesbegeleider eindigt met een check-out werkvorm om met elkaar terug te kijken op hoe
deelnemers de bijeenkomst vonden gaan. Wat werkte en wat niet. (Let op: Het is geen gesprek).
Deelnemers kunnen hun ervaringen, gedachten en visies delen. Het uitchecken heeft een evaluatief
karakter en heeft tot doel goed af te ronden zodat er naar de volgende co-creatie workshop kan worden
gegaan en ook om te checken of er onderhuids nog iets speelt in de groep.
De procesbegeleider vraagt wat mensen achter willen laten en wat ze mee willen nemen.
De onderzoeker en één initiatiefnemer reflecteren in een aparte sessie op de opbrengsten (is het
volledig? Wat missen we?). Denken na over verbanden en structuren, leggen verbanden tussen de
theorie en interviews voorafgaand aan de workshop en wat er is gevonden in de workshop….

Stap 4: Vastleggen en delen (onderzoeker, initiatiefnemers)
Tijdens de workshop wordt er met deelnemers al real-time een verslag gemaakt. Deelnemers worden
medeverantwoordelijk hiervoor gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van flip-overs, foto’s. Van alle foto’s wordt een
digitaal fotoverslag gemaakt. Daarnaast wordt er een tabel gemaakt met daarin de stimulerende en
belemmerende factoren per factor. De verslaglegging wordt gebruikt als input voor workshop 2.
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Opzet co-creatie workshop 2
“Hoe kan het geleerde worden toegepast bij Avans Hogeschool binnen het Urban Living Lab?”
Stap 1: Ontwerpen (onderzoeker)
Doel: Het doel van de tweede co-creatie workshop is om met alle betrokkenen gezamenlijk stimulerende en
belemmerende factoren voor een succesvolle co-creatie te schetsen door co-creatie workshop 1, het geleerde uit
theorie en interviews toe te passen binnen het Urban Living Lab. Met als doel een gedragen gezamenlijk beeld te
krijgen van de toekomst. De werkvorm is: Visualiseer je droom.
Duur: 2 uur
Voorbereiding:
● Samenvatting maken co-creatie sessie 1 en aanvullen met resultaten interviews en verdiepend
literatuuronderzoek.
● Uitnodigen initiatiefnemers en kwartiermakers Urban Living Lab en vertegenwoordigers vanuit de
verschillende lagen uit de QHLC.
● Samenvatting sturen naar deelnemers met verzoek deze gelezen te hebben voor de sessie
● Benodigdheden sessie:
○ A0-vellen van co-creatie sessie 1
○ A0-vellen per deelnemer
○ Grote ruimte waar alle vellen opgehangen kunnen worden
○ Stiften, knutselmateriaal zoals stickers, scharen, lijm, post-it in meerdere kleuren.
Stap 2: Uitvoeren (onderzoeker, initiatiefnemers, bedrijven, gemeenteambtenaren Breda, docenten,
studenten, burgers)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Procesbegeleider geeft plenaire instructie aan de deelnemers aan deze werkvorm
Procesbegeleider legt het doel van de werkvorm uit aan de deelnemers. Individuele visualisatie van het
ULL met daarbij de dimensies als kapstok te gebruiken. Droom: wat is volgens jou de ideale
toekomstsituatie van het Urban Living Lab?
Deelnemers gaan individueel aan de slag
Procesbegeleider moedigt iedereen aan om ook ‘out of the box’ te denken.
Brainstormen: Deelnemers krijgen de tijd om een Mindmap te maken, om associaties te bedenken bij de
droom/ de gewenste situatie. Ze kunnen ook een schets maken van hun droom Lving Lab. Op de
Mindmap staan in ieder geval alle dimensies (15 min)
Zodra de mindmap of schets klaar is pakt iedere deelnemer het benodigde materiaal om de droom te
visualiseren op een flip-overvel. (Flip-overvel, kleurenpapier, tijdschriften, scharen, lijm etc) (45 min)
Gezamenlijke bespreking: De visualisaties worden aan de wand gehangen in de centrale ruimte.
Iedere deelnemer presenteert in max 1 minuut zijn visualisatie van de droom.
Na 1 minuut strikt de presentatie afkappen. Dit dwingt de presentator om ter zake te blijven.

Stap 3: Reflectie (onderzoeker, initiatiefnemers)
Aan het eind van de workshop wordt een member check gedaan om samen het verband te zien tussen alle
factoren en de relevantie om eigen ervaringen te herkennen.
1.

2.
3.

De procesbegeleider eindigt met een check-out werkvorm om met elkaar terug te kijken op hoe
deelnemers de bijeenkomst vonden gaan. Wat werkte en wat niet. (Let op: Het is geen gesprek).
Deelnemers kunnen hun ervaringen, gedachten en visies delen. Het uitchecken heeft een evaluatief
karakter en heeft tot doel goed af te ronden zodat er naar de volgende co-creatie workshop kan worden
gegaan en ook om te checken of er onderhuids nog iets speelt in de groep.
De procesbegeleider vraagt wat mensen achter willen laten en wat ze mee willen nemen.
De onderzoeker en één initiatiefnemer reflecteren in een aparte sessie op de opbrengsten (is het
volledig? Wat missen we?).

Stap 4: Vastleggen en delen (onderzoeker, initiatiefnemers)
Tijdens de workshop wordt er met deelnemers al real-time een verslag gemaakt. Deelnemers worden
medeverantwoordelijk hiervoor gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van flip-overs, foto’s. Van alle foto’s wordt een
digitaal fotoverslag gemaakt.
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BIJLAGE 7: Online co-creatie workshops
Vanwege coronacrisis zijn de deuren van het Urban Living Lab gesloten. Dit gebeurde enkele dagen voor de
workshops. De workshops zijn omgezet naar een onlinebijeenkomsten. Hierbij is gebruik gemaakt van een
besloten groep binnen de online community, MS Teams en Padlet.

Urban Living Lab Community
https://urbanlivinglab.kenniscafe.net/welcome
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Berichten in de online community naar deelnemers workshop Living Lab Community
6weeksplan aankondiging ter voorbereiding online co-creatie workshops

Instructiefilm plan ter voorbereiding online co-creatieworkshops

https://screencast-o-matic.com/watch/cYe02MyYa7
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Co-creatie online workshop 1

Co-creatie online workshop 2

Deelnemers workshops
G. Pepels (BUAS & inwoner Breda))
R. Sparreboom (Avans Hogeschool)
S. Vermeulen (Pakhuis B en inwoner Breda)
H. Schol (persoonlijke titel, inwoner Breda)
M. de Lange (Pakhuis B en inwoner Breda)
P. Walraven (Avans Hogeschool)
R. Teunissen (Avans Hogeschool)
M. Holvoet (BUAS)
E. Ruiten (Pakhuis B en inwoner Breda)
E. Meijer (student)
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Opbrengst in Padlet
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Opbrengst in Manifest
Versie 1

Versie 2
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BIJLAGE 8: Resultaten co-creatie workshop 1
Waarde creatie

NU

WENS/ IDEEEN

Versterkt waarde en positie van Pakhuis

Aantal kernwaarden afspreken

B
Waarde uitdrukken in MKBA

Kwaliteit dialoog

Nog niet in kaart wat de waarde zijn die

(Maatschappelijke kosten- en

ULL met governance wil organiseren.

batenanalyse)

Wordt goed geluisterd naar elkaar en

Onderscheid in het dialoog en de

men spreekt dezelfde taal van

dagelijkse projecten. Gebruik de dialoog

veranderen, transitie en samenwerken

om bredere thema's te benoemen en te
bediscussiëren. Dialoog is voor iedereen.

Mate van beslissingen nemen is nog laag
Bewuste keuzes voor aanpak dialoog (bv
Gelijkwaardigheid in dialoog, ruimte om

in meetings) is essentieel, anders gaan

verschillende perspectieven en belangen

luidste stemmen overheersen;

in te brengen
Sociocratie/holocratie als werkwijze
Faciliteiten

Tijdsinvestering is onbetaald voor de

Vrij gebruik van de ruimte en initiatieven

meeste initiatiefnemers.

uit de stad.

1 dag/week inzet (Avans Hogeschool)

Het creëren van eigenaarschap bij je
netwerk zodat mensen willen investeren.

Ruimte wordt gehuurd (Avans
Hogeschool)

Denk ook aan de tijdsspots. Netwerk: 's
avonds, studenten en docenten: overdag.

Nog geen formele aansluiting (met
facilitering) voor aantal organisaties

Basisinkomsten zijn voor organisatie,
netwerken, programma maken etc. Dit
kan voor deel uit afdracht projecten
komen en overige inkomsten.
Inrichten ULL in De Koepel van belang
om dit vooral 'groen' te laten zijn.
Contributie als voorwaarde om te mogen
participeren binnen projecten.

Locatie

Locatie niet goed toegankelijkheid.

Iedereen kan op alle tijdstippen gebruik
maken van de locatie

Iconisch en herkenbare locatie.
Dicht bij de mensen werken, faciliteiten
kunnen we ook elders in de stad vinden,
op satelliet locaties (vb. ULL café en
werkplek)
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Samenwerking met

De sfeer is onwijs gelijkwaardig!

Het doel van ULL om de stad breed te

meer lagen

Opbouwend, prettig, ruimte voor alle

betrekken bij gebiedsprocessen.

stemmen en geluiden. Het gaat vanzelf
en dat proeft naar enorme potentie van

Betrekken van bewoners en mensen

het ULL-gelijkwaardigheid om

onder de radar is een uitdaging. Ze aan

samenwerking van de grond te tillen, om

zet krijgen is nog moeilijker. We moeten

waarde te creëren voorbij je eigen

ons hiervoor blijven inzetten en niet

standpunt

terugvallen op 'onze' projecten en de
usual suspects.

Persoonlijk contact

Nu vooral deel van onderwijs en

Laagdrempelig contact maken is voor alle

'stadmakers', maar

betrokkenen.

ondernemers/ondernemingen en
overheid zal ook betrokken moeten

Het is vooral van belang dat de beweging

worden.

breder gaat worden.

Het gaat hartstikke goed bij ULL!

Voorwaarde voor samenwerking, het
creëren van solide netwerken en

Wekelijkse kernteam meeting. In

betrokkenheid.

coronatijd is voor kernteam een
wekelijkse ontmoeting noodzakelijk.

Buiten de specifieke projecten persoonlijk
contact in kleinere gezelschappen voor
nadere kennismaking; en straks weer
fysiek! Zeker als living lab groeit met
communities en deelnemers zal de
onderlinge verwijzing en proactief en
waarderende benadering een belangrijke
rol spelen.

Governance

Er is nog geen beeld over governance.

Mensen in de stad mee laten bepalen.

Onderzoeken hoe governance

Governance dynamisch van karakter om

vormgeven en verder brengen. Wat

te anticiperen op dynamiek in startfase

betekent dit voor de traditionele partijen
en de nieuwe stakeholders

Concrete beschrijving van governance
inclusief kerngroepen en financieel plan

Eenzijdige benaderingen en niet helder
hebben van stakeholders
Veranderbereidheid

De energie is er vaak wel bij een

Starten met een open doelstelling en de

bijeenkomst of een project, maar nog niet

ruimte om te leren. Alle partijen, van het

voor ULL.

consortium, ondersteunen het grotere
doel.

Practice what you preach.
Energie vasthouden en voort te zetten
Kwartiermakers denken en werken vanuit
de toekomst
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Snelheid van reageren vanuit
management
Missiewerk te verrichten binnen
organisaties voor kwartiermakers
Bewegen van projecten naar
communities én bereidheid alle bijdragen
van stakeholders te waarderen
Als je de stad vanuit ULL wil veranderen,
dan hebben we hulp nodig van alle
gevestigde belangen en instituten. Die
hebben allemaal conditioneringen en
remmingen. We moeten ze helpen,
prikkelen, steunen om ruimte te maken.
Mate voor nieuwe ideeën en oplossingen
en bereidheid om risico te nemen, om het
niet precies te weten, die is heel
wisselend. Er zijn ondernemers,
ambtenaren, docenten en inwoners die
zowel heel graag als totaal niet willen
veranderen, en alles wat er tussenin zit.
De kunst van ULL is dat we elkaar
vasthouden om de risico's wel te willen
nemen. En dus ook vast te stellen wat
onze eigen beweging inhoudt, waar
willen we zelf naar toe? We moeten
elkaar stimuleren om risico's te nemen,
en lef hebben om tegen opdrachtgevers
te zeggen hoe wij het willen doen. We
zijn met ULL een lab waarin we lessen
leren en zo voortbouwen.
Diversiteit

Ondernemers ontbreken nog.

Diversiteit van leeftijden, opleiding,
inkomens, wijken, leefomstandigheden.

Stadslab, Pakhuis B, Avans en BUAS
hebben een heterogeen netwerk

Voorwaarde om het op lange termijn
solide te maken en voor de stad. Alle
stakeholders aanwezig op projectniveau
en hopelijk op termijn in de organisatie.
Gelijkwaardige ruimte voor verstilde
stemmen in het geheel
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BIJLAGE 9: Samenvatting resultaten co-creatie workshop 1,
literatuur en interviews
Factor 1
WAARDECREATIE
Stimulerende factoren (+)

Belemmerende factoren (-)

INTERVIEWS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consortium instellen
Profit organisatie niet in consortium maar
participeert op projectniveau
Utiliser aanwezig op projectniveau, een
probleemeigenaar, een bedrijf of organisatie dat
daadwerkelijk de oplossing verder kan brengen
Concrete deliverables: Nieuwe producten,
nieuwe services/diensten op projectniveau
Scoping - maak keuzes. Maak ook keuze wat je
niet gaat doen
Geef per partij organisatie in consortium
voldoende budget voor de basisorganisatie
Zet richting, pak low hanging fruit en boek snel
resultaten om momentum niet te verliezen
Definieer met elkaar wat je wilt bereiken door
gedragen doelstellingen te formuleren

1.

Niet alle partijen zien de meerwaarde van een
procesgerichte QHLC waardoor commitment in
later stadium wordt verloren
Onduidelijkheid over wat een partij gaat toevoegen
of wat ze uit de QHLC willen halen
Geen balans in consortium tussen halen en
brengen
Geen overkoepelend thema, geen richting!
Niet duidelijk wie er van beter van gaat worden van
de oplossing. Co-creatie om co-creatie
Geen profit-organisatie bij betrokken om nieuwe
kennis voor product- en bedrijfsontwikkeling toe te
passen
Een QHLC opgezet vanuit gebiedsontwikkeling met
consortium bestaand uit projectontwikkelaars volgt
de fasen van gebiedsontwikkeling (ontwerpfase tot
bouwfase). De toegevoegde waarde voor dit type
consortium wordt minder vanaf de start van de
bouwfase van het gebied, waardoor continuïteit van
QHLC niet geborgd is

2.
3.
4.
5.
6.
7.

LITERATUUR
1.

2.
3.

Positioneer QHLC-as-a-service,
Samenwerkingen met startups kunnen
bovendien de impact en de substantiële rol van
de QHLC-service aantonen
Inventariseren en verspreiden relevante kennis
(bv. open-acces artikelen, Massive Open Online
Courses (MOOC’s)
Aanbieden van en communicatie over relevante
netwerkpartners aan MKB

·

CO-CREATIE WORKSHOP

·

1.

·

2.

3.

Lijkt mij goed om een aantal waarde af te
spreken voor onszelf. Daarnaast vooral ook
breed de waarde benoemen, zoals bij b.v.
MKBA.
Deelnemen aan ULL versterkt de waarde en
positie van Pakhuis. Pakhuis heeft een groot en
divers netwerk en heeft veel daadkracht, maar is
kwetsbaar als onafhankelijke, brutale partij die
kritisch is naar de gevestigde orde en patronen in
de stad. Met grote spelers als Avans, BUAS
staan we veel sterker als groep.
evident; zonder meerwaarde geen contributie.
Maar ook contributie als voorwaarde om te
mogen participeren; a la de commons: de
contributie aan de common in welke opzicht dan
ook centraal stellen; hoeft niet GELIJK te zijn,
mag/moet divers zijn
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Factor 2
KWALITEIT VAN DE DIALOOG
Stimulerende factoren (+)

Belemmerende factoren (-)

INTERVIEWS
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organiseer verschillende fysieke informele cocreatie sessies per project, per thema (bv.
thematafels). Deze sessies hebben een
socialiserende werking en bepalen de sfeer en
zetten de toon voor de samenwerking en de mate
van betrokkenheid
Ga concreet aan de slag met betrokken partijen en
concrete projecten
Aandacht voor begripsvorming om ervoor te
zorgen dat er een gezamenlijke taal gaat ontstaan.
Zet facilitators, moderators in
Creëer een open klimaat en werk op basis van
vertrouwen
Bespreek hierin verwachtingen en hoe de dialoog
wordt gefaciliteerd
Voer de dialoog op basis van gelijkwaardigheid
(daarom moderator rol ook belangrijk) met
complementaire partners
Geef de kartrekkers van het living lab de ruimte

LITERATUUR
1.
2.

Uitwisselen van good practices
Gebruik methodes die passen bij de fasen de
QHLC

·

CO-CREATIE WORKSHOP
1.

2.

3.
4.

5.

Punt van aandacht, hoe zorgen wij dat wij alle
geluiden in de dialoog krijgen. Als wij
bijeenkomsten organiseren, komen de
veranderaars er vooral op af. Moeten gericht
uitnodigen om het 'gezonde' tegengeluid ook te
horen.
Maak onderscheid in het dialoog en de dagelijkse
projecten. Gebruik het dialoog om bredere
thema's te benoemen en te bediscussiëren.
Dialoog is voor iedereen.
We luisteren goed naar elkaar en spreken
dezelfde taal van veranderen, transitie en
samenwerken
De volgorde van de meetings mag omgekeerd
worden: eerst thema bijeenkomst, dan lopende
zaken. Volgens mij zijn we dat aan het doen. De
mate van beslissingen nemen is nog laag. We
dwalen vaak af van wat we werkelijk willen doen
op de dinsdag ochtend.
gelijkwaardigheid in dialoog, ruimte om
verschillende perspectieven en belangen in te
brengen is cruciaal; bewuste keuzes voor aanpak
dialoog (bv in meetings) is essentieel, anders
gaan luidste stemmen overheersen;
sociocratie/holocratie als werkwijze?
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Factor 3
FACILITEITEN
Stimulerende factoren (+)

Belemmerende factoren (-)

INTERVIEWS
1.
2.

Geef onderzoekers en studenten tijd en ruimte om
mee te doen
Locatie is eigendom van het consortium

1.
2.

Geen budget voor faciliteiten
Consortium biedt geen faciliteiten voor living
lab
Onderwijsinstellingen niet betrokken op
consortium niveau, wel op projectniveau
Gemeenschappelijke kosten zijn
voorwaardelijk om de QHLC te draaien
Niemand wil kosten dragen voor gezamenlijke
organisatie
Neem bij ontwerp van de QHLC vaste kosten
(tijd, voorzieningen) mee, anders blijft dit
opspelen in een later stadium
Financiering vanuit project
gebiedsontwikkeling

3.
4.
5.
6.
7.
LITERATUUR
1.

2.

3.

4.
5.

Tijd en begeleiding om studenten, docenten en
onderzoekers de vaardigheid in het uitvoeren van
projecten in co-creatie met verschillende partners te
leren
Training externe partners zoals werknemers in
bedrijven hoe te participeren, balans tussen publieke
en private financiering (QHLC-as-a-service te
positioneren)
QHLC-coördinator(en) bezitten key vaardigheden
(opbouwen en onderhouden van relaties, netwerken
en ecosystemen en kunnen Multi stakeholder
innovatieprocessen uitvoeren)
Zicht hebben op relevante subsidies (lokaal, regionaal,
landelijk, internationaal)
Werken met fasen en per fase definiëren wat er nodig
is van wie.

·

CO-CREATIE WORKSHOP
1.

2.
3.

4.
5.

Stimulerende factoren: vrij gebruik van de ruimte en
initiatieven uit de stad. Het creëren van eigenaarschap
bij je netwerk zodat mensen willen investeren. Denk
ook aan de tijdsspots. Netwerk: 's avonds, studenten
en docenten: overdag.
"Wat betreft tijd, zolang het zonder betaling is,
gemiddeld halve dag per week. Zodra er betaalde
mogelijkheden zijn, maximaal 2 dagen per week.
Zou fijn zijn als er basisinkomsten zijn voor stuk
organisatie, netwerken, programma maken etc. Dit kan
voor deel uit afdracht projecten komen en overige
inkomsten.
"Stimulerend: 1 dag/week min inzet. Ruimte wordt
gehuurd en dus betaald door Avans
faciliteiten in ruimte zullen stimuleren als ze er zijn;
inrichten koepel van belang om dit vooral 'groen' te
laten zijn. En onafhankelijk van Breda Robotics zijn
(geen ruimte hoeven delen)
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·
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Belemmerende factoren zijn de
mogelijkheden van de deelnemers. Iedereen
moet het ULL zien als een investering en ook
iets extra's. "Dus iedereen 1/2 dag per week
voor ULL activiteiten (ondersteund door de
desbetreffende organisaties)
High-end internet voor werken op afstand.
STEF : Het internet is nog niet toereikend
voor grote groepen, althans begin maart
Beperkend: geen basisbudget (vooralsnog)
dus nu voor velen vooral liefde oud papier.
Geen overeenkomst tussen deelnemende
hogescholen Avans en BUas die
samenwerking ULL feitelijk breed draagt.
"vooralsnog geen tijd
"halve dag per week
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Factor 4
LOCATIE
Stimulerende factoren (+)
1.
2.
3.
4.

Zichtbaar aanwezig in gebied
Locatie als een laagdrempelige ontmoetingsplek,
waar iedereen terecht kan om daadwerkelijk
samen te werken
Kennisinstellingen zouden de rol moeten
oppakken om continuïteit te borgen, incl locatie
Co-creatie sessies op verschillende plekken in de
stad

Belemmerende factoren (-)
1.
2.

Gebruik van locatie die voorhanden is
Locatie van tijdelijke aard. Nadeel is dat er
mogelijk steeds moet worden verhuisd
Locatie moeilijk toegankelijk
Geen concrete afspraken over de continuïteit
Geen vaste fysieke omgeving

3.
4.
5.

LITERATUUR
1.

Beschikking hebben over een fysieke locatie

CO-CREATIE WORKSHOP
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

wij hebben al wat ervaring met verschillende
1.
locaties, maar toen wij tijdelijk in een winkel
mochten, was wel het beste. Op de begane grond,
direct langs de straat en letterlijk in de etalage. Je
merkt dat mensen dan makkelijk naar binnen
komen. Alles zal niet lukken, maar ergens op de
begane grond een ruimte zou nog wel fijn zijn.
Belemmering: toegankelijkheid van de locatie.
Kan iedereen en op alle tijdstippen gebruik maken
van de plek.
Iconisch en herkenbare locatie. Verder geen uitleg
nodig.
de locatie is niet zo geschikt voor mensen die
slecht ter been zijn
we willen dicht bij de mensen werken, faciliteiten
kunnen we ook elders in de stad vinden, op
satelliet locaties
onbekend met locatie; wat decentraal in stad voor
interactie; als sleutel nodig is (zie opmerking
Marcel) dan is dat belemmerend voor de
ontwikkeling van interactie op locatie; het actief
faciliteren van interacties is grote benefit
zie ook opmerking bij faciliteiten; verder
bereikbaarheid, voorzieningen op de locatie
SLEUTEL NODIG OM BINNEN TE KOMEN
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Factor 5
SAMENWERKING MET MEER LAGEN
Stimulerende factoren (+)

Belemmerende factoren (-)

INTERVIEWS
1.
2.
3.
4.
5.

Creëer buy-in op verschillende niveaus door
meerdere lagen te betrekken bij co-creatie op
basis van open inschrijving (bv. inspiratiesessies)
Werk met challenges om mensen te betrekken
vanuit verschillende achtergrond
Laat externen ontwikkeling QHLC onderzoeken
(outsideview)
Kernteam consortium, acteert als spin-in-het-web
Laat zien wat je doet en verspreid kennis
(valorisatie)

1.

Onderzoekers werken alleen voor eigen publicatie
en niet voor het geheel
Onderzoekers als practitioners doen geen
actieonderzoek

2.

LITERATUUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Betrek stakeholders incl. burgers in alle fasen
Betrek de juiste mensen in een organisatie
Maak aantal stakeholders niet te groot
Geef ruimte voor verschillende perspectieven.
Gezamenlijke activiteiten
Gebruik methodes die passen bij de fasen de
QHLC
Mate van betrokkenheid voor stakeholders kan
verschillend zijn per fase van de QHLC

·

CO-CREATIE WORKSHOP

·

1.

·

2.

Betrekken van bewoners en mensen onder de
radar is een uitdaging. Ze aan zet krijgen is nog
moeilijker. we moeten ons hiervoor blijven inzetten
en niet terugvallen op 'onze' projecten en de usual
suspects.
de sfeer is onwijs gelijkwaardig! Opbouwend,
prettig, ruimte voor alle stemmen en geluiden. Het
gaat vanzelf en dat proeft naar enorme potentie
van het ULLgelijkwaardigheid is essentieel; om
samenwerking van de grond te tillen, om waarde
te creëren voorbij je eigen standpunt
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Factor 6
PERSOONLIJK CONTACT
Stimulerende factoren (+)

Belemmerende factoren (-)

INTERVIEWS
1.

2.
3.

Kernteam consortium komt 1 dag per week bijeen
om strategisch, tactisch, operationeel af te
stemmen en sessies voor te bereiden en te
houden
Studenten werken regelmatig in de QHLC met
verschillende stakeholders
3. Kernteam consortium organiseert
verschillende co-creatie sessies, meet-ups,
brainstormsessies, panelsessies

1.

Online co-creaties sessies

LITERATUUR
1.

Motiveren deelname

·

CO-CREATIE WORKSHOP
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Laagdrempelig contact kunnen maken is
belangrijk. Ik hoop dus ooit nog op het ULL café
en werkplek.. ;)
Het is vooral van belang dat de beweging breder
gaat worden. Zie nu vooral deel van onderwijs en
'stadmakers', maar ondernemers/ondernemingen
en overheid zal ook betrokken moeten worden en
zijn.
Voorwaarde voor het creëren van solide
netwerken en betrokkenheid.
is absolute voorwaarde voor goede
samenwerking. Het gaat hartstikke goed bij ULL!
in coronatijd is voor kernteam een wekelijkse
ontmoeting noodzakelijk; hopelijk lukt dat ook
buiten de specifieke projecten om in kleinere
gezelschappen voor nadere kennismaking; en
straks weer fysiek! Zeker als living lab groeit met
communities en deelnemers zal de onderlinge
verwijzing en pro-actief en waarderende
benadering een belangrijke rol spelen
WEKELIJKSE MEETINGS
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Factor 7
GOVERNANCE
Stimulerende factoren (+)

Belemmerende factoren (-)

INTERVIEWS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stel met consortium en belangrijkste stakeholders
een manifest op
Eigen status, identiteit en eigen onafhankelijk
rechtspersoon (bv. stichting)
Kernteam, vaste club van 5 mensen, die zijn
vrijgesteld om QHLC te runnen
Organiseer op 3 niveaus: platform/consortium,
project en dagelijkse praktijk
Snelheid, quick-wins nodig om ehousiasme te
creëren (+)
Low hanging fruit - Starten vanuit huidige praktijk,
kijken naar wat er al gebeurt in de stad (bestaande
projecten) (+)
Bouw samen met consortium het verhaal en maak
tijdspad van een jaar

1.

Niet duidelijk wie de leider van het consortium is.
Iemand vanuit een organisatie die de belangrijkste
vragen op tafel kan leggen en/of wil beantwoorden
Te veel partners. Beter iets te weinig partners dan
iets te veel omdat ook het beslissingsproces dan
traag is
Te veel partijen met evenveel macht of inspraak
Te veel controle en aansturing vanuit gemeente
Geen regierol
Geen probleemeigenaar (gemeente of bedrijven)
Geen legitimatie QHLC
Extern onderzoeksinstituut primaire stakeholder
Geen langer termijn commitment consortium

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LITERATUUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verwachtingen beheren
Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
Doelconsensus creëren
Democratische besluitvormingsprocessen
Faciliteer stakeholder interacties
Creëer transparantie in het proces
Klankbordgroep installeren
Lange termijn financiering
Tijdig vervangen stakeholders om continuïteit te
borgen

·

CO-CREATIE WORKSHOP

·

1.

·

2.

3.
4.
5.

Het doel van ULL lijkt me om de stad breed te
betrekken bij gebiedsprocessen. In ieder geval
onderzoeken hoe we dat kunnen vormgeven en
verder brengen. Wat betekent dit voor de
traditionele partijen en de nieuwe stakeholders
daar hebben we nog niet zo'n beeld van. We
hebben nog niet zo veel governance. We hebben
nog niet in kaart wat de waarde zijn die we met
governance willen organiseren. GOVERNANCE
VRAAG: in hoeverre laten wij de mensen in de
stad meebepalen en hoe regelen we dat? Wat zijn
de (spel)regels?
zal dynamisch van karakter moeten zijn om te
anticiperen op dynamiek in startfase;
een concrete beschrijving van governance
inclusief kerngroepen en financieel plan
eenzijdige benaderingen en niet helder hebben
van stakeholders
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Factor 8
VERANDERBEREIDHEID
Stimulerende factoren (+)

Belemmerende factoren (-)

INTERVIEWS
1.
2.

Start met mensen die bereid zijn om anders te werken om snelheid
te creëren
Juiste type mensen nodig vanuit organisaties, zoals
bruggenbouwers, mensen die met onzekerheid kunnen omgaan en
daar energie van krijgen, mensen die ervoor willen gaan, mensen
met realiteitszin, strategisch, budgettair/financieel denken

LITERATUUR
·
CO-CREATIE WORKSHOP

·

1.

·

2.
3.

4.

5.

6.
7.

is de combinatie van goede voorbeelden door zowel programma
en projecten van belang. Met de community moeten wij een
beweging op gang brengen. De energie is er vaak wel bij een
bijeenkomst of een project, maar de kunst voor ULL is om die
energie vast te houden en voort te zetten.
Stimulerend: Starten met een open doelstelling en de ruimte om te
leren. Alle partijen, van het consortium, ondersteunen het grotere
doel.
Als je de stad vanuit ULL wil veranderen, duurzamer, socialer, etc
dan hebben we hulp nodig van alle gevestigde belangen en
instituten. Die hebben allemaal conditioneringen en remmingen.
We moeten ze helpen, prikkelen, steunen om ruimte te maken. Wij
denken dat dat het beste werkt door vanuit jezelf uit te gaan, in
plaats van door op de ander te hameren dat ie moet veranderen.
Goed doen, doet goed volgen. Practise what you preach. Maak
duidelijk waar je zelf voor staat en laat zien hoe je dat doet. Zo
kunnen anderen in hun eigen tempo, vanuit hun eigen
overtuigingen zich aansluiten en aanpassen.
mate voor nieuwe ideeen en oplossingen en bereidheid om risico
te nemen, om het niet precies te weten, die is heel wisselend. Er
zijn ondernemers, ambtenaren, docenten en inwoners die zowel
heel graag als totaal niet willen veranderen, en alles wat er
tussenin zit. De kunst van ULL is dat we elkaar vasthouden om de
risico's wel te willen nemen. En dus ook vast te stellen wat onze
eigen beweging inhoudt, waar willen we zelf naar toe? We moeten
elkaar stimuleren om risico's te nemen, en lef hebben om tegen
opdrachtgevers te zeggen hoe wij het willen doen. We zijn met ULL
een lab waarin we lessen leren en zo voortbouwen.
formele aansluiting BUAS (met facilitering) is voorwaarde voor
bijdrage met grotere impact; missiewerk te verrichten binnen
academie/buas; voor kwartiermakers: bewegen van projecten naar
communities én bereidheid alle bijdragen van stakeholders te
WAARDEREN
snelheid van reageren vanuit management
KWARTIERMAKERS DENKEN EN WERKEN VANUIT
TOEKOMST
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Factor 9
DIVERSITEIT
Stimulerende factoren (+)

Belemmerende factoren (-)

INTERVIEWS
1.

Alle mogelijk betrokken partijen de kans geven om
aan te haken

LITERATUUR
2.

Hoge diversiteit leidt tot verschillende
perspectieven (verschillende leeftijd, geslacht,
achtergrond, beroep, enz.)

·

CO-CREATIE WORKSHOP

·

1.

·

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Naast de 4 O's is ook diversiteit van leeftijden,
opleiding, inkomens, wijken, leefomstandigheden
etc. van belang.
Voorwaarde om het op lange termijn solide te
maken en voor de stad. Alle O op projectniveau
aangesloten en hopelijk op termijn in de
organisatie.
Wat nog wel ontbreekt zijn de Ondernemers. Dat
is een zwakke plek van ULL nu
Stadslab en Pakhuis hebben een heterogeen
netwerk, Avans en BUAS op zich ook als je kijkt
naar de studenten.
meervoudigheid van communities is waardevol,
hoewel oog voor samenhang/overzicht ook nodig
is (voorkomen dat je door de bomen het bos niet
meer ziet)
heterogeniteit is van belang, waarbij vooral oog
moet zijn voor de gelijkwaardige ruimte voor
verstilde stemmen in het geheel;
heterogeniteit op zich is onvoldoende;
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BIJLAGE 10: Resultaten co-creatie workshop 2
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BIJLAGE 11: Opbrengsten co-creatie workshops
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Ontwikkeling governanceUrban Living Lab
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BIJLAGE 12: Onderzoeksverslag PowerPointpresentatie
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