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Living labs, what’s in it for you?
• Kort over de GezondheidFabriek & rol Living Labs

– Sandra Migchielsen, GezondheidFabriek

• Project FieldLabs
– Tamer el Masri, Fieldlabs

• Living Lab vanuit de ondernemer 
– Ferry van Dingstee, Cinnovate

• Living Lab vanuit de opleider
– Alice Bakker, ROC

• Living Lab vanuit de zorgverlener
– Pedro Carvalho, Zorgfix
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Living lab – vele definities
Aanpak om nieuwe initiatieven/ innovaties te ontwikkelen en testen met 
daadwerkelijke gebruikers in een realistische omgeving

Een Living Lab kent vier hoofdactiviteiten:

1. Co-Creatie: co-design door gebruikers en producenten

2. Exploratie: ontdekken mogelijk gebruik, gedrag en marktkansen

3. Experimentatie: toepassen in levensechte situaties in een
gemeenschap/ met gebruikers

4. Evaluatie: beoordelen van de nieuwe concepten, producten, 
diensten… 



Wat is het Fieldlab?
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Living Lab vanuit de ondernemer



• Wat bezielt Cinnovate?

• Wat een verschillen met zorg en onderwijs!

• Geschrokken? 

• Waarom Cinnovate dan wel?

• Risico’s / Kansen

• Vraag gedreven ontwikkelen -

DOE NIET MEE!

Maar wat is ‘de vraag”?



• Nieuwe technieken getoond, uitgeprobeerd en aangeleerd.

• Veilig ideeën en chagrijn oogsten

• Ontwikkeling = iteratief proces – concreet – praktisch 

• Voortschrijdend inzicht: “Ohhh maar als dit kan… kan Cinnovate dan ook???”

• Hoe beter Cinnovate ‘de vraag’ begrijpt...
hoe efficiënter de te ontwikkelen oplossing aangeboden kan worden.

Meestal wel!



Living Lab vanuit de opleider

• Beroepskennis = nauwe verbinding tussen 
kennis en handelen.

• = complex

• - inspelen op onverwachte situaties

• - continue afstemming kennis en handelen



Een eeuwenoud dilemma

De logica van het werken (bedrijfsleven)    

De logica van het leren (onderwijs) 



Hybride leeromgeving





Living Lab vanuit de zorg

wie zijn wij?



Waarom Zorgfix & Fieldlabs



Zorgfix & Fieldlabs voor toekomstbestendige 
ouderenzorg



Forever Young Festival 
22 augustus 2018 - www.foreveryoungfestival.nl/toegangskaarten


