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fieldlab-methodiek
Of het nu gaat om het klimaatbestendig maken van wijken, het aanpakken van laaggeletterdheid of het doorbreken van isolement en
eenzaamheid van bewoners: voor de meeste hardnekkige maatschappelijke opgaven bestaan geen eenvoudige oplossingen. Om verder
te komen is een samenspel van inzichten, beslissingen en middelen
van verschillende partijen nodig. Hoe kan een dergelijk proces
gestimuleerd worden? In de periode 2012–2016 heeft de Hogeschool
van Amsterdam (HvA) in het speerpunt Urban Management, samen
met partners, op drie plekken in de stad lokale innovatiemilieus
ontwikkeld, de zogenaamde fieldlabs. Hier is met burgers, bedrijven,
overheden, investeerders en maatschappelijke organisaties geprobeerd om een proces van experimenteren en leren vorm te geven.
Deze leidraad beschrijft de belangrijkste elementen uit de fieldlabmethodiek zoals Urban Management die in de praktijk heeft gebracht. 
Idealiter ziet een leidraad eruit als een overzichtelijk stappenplan dat
houvast biedt aan de lezer die wellicht zelf een fieldlab wil starten. In de
realiteit — zo weten we uit ervaring — verloopt de ontwikkeling van
een fieldlab helemaal niet overzichtelijk. Inventiviteit en improvisatie
vermogen zijn nodig om in te spelen op steeds veranderende omstandig
heden. De leidraad is daarom opgebouwd uit een algemene beschrijving,
die wordt aangevuld met korte uitstapjes naar de vaak weerbarstige Amsterdamse praktijk.
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We gebruiken de spelmetafoor om de leidraad te presenteren. We zien
wijken als interessante lokale speelvelden waar spelers met (deels) verschillende doelen, belangen, kennis en vaardigheden opereren rondom tal
van opgaven. Het is daarom een complex en dynamisch spel: verschillende
wedstrijden lopen door elkaar en er zijn veel spelregels en ingesleten patronen die het spel vormen. Het fieldlab doet een bescheiden poging om te
interveniëren: het experimenteert met enkele nieuwe regels, het probeert
nieuwe spelers te activeren en bestaande tactiek te laten veranderen.
Het doel van het fieldlab is een beter samenspel tussen spelers te creëren
om nieuwe uitkomsten te realiseren.

Voor wie is deze methodiek? Bij de Amsterdamse fieldlabs was de
HvA de trekker in de oprichting van deze innovatiemilieus. Maar in de
praktijk is deze trekkersrol niet automatisch voorbehouden aan een
kennisinstelling. De leidraad is bedoeld voor organisaties of initiatieven
die de verantwoordelijkheid voelen om een gemeenschappelijke leer
omgeving te creëren rond een opgave die hen met andere spelers verbindt. Deze leidraad gaat over fieldlabs als innovatiemilieus, maar
de aanpak heeft veel raakvlakken met communities of practice, onderzoekswerkplaatsen of andere praktijk-kennisallianties die met ver
gelijkbare ambities werken.
Wij denken dat de leidraad aanknopingspunten biedt voor :
v Kennis- en onderwijsinstellingen — Docenten, onderzoekers,
valorisatiemanagers en ontwikkelaars aan universiteiten en hogescholen die op zoek zijn naar manieren om opleidingen en onderzoek aan elkaar te koppelen en maatschappelijke (meer)waarde
te creëren .
v Overheidsinstanties — Beleidsadviseurs, programmamanagers en
andere ambtenaren met een opdracht binnen stedelijke innovatie
en wijkaanpak.
v Burgerinitiatieven — Kwartiermakers, coördinatoren van lokale
burgerinitiatieven op zoek naar versterking van hun project.
v Maatschappelijke organisaties of sociale ondernemingen —
Professionals, adviseurs en managers die hun maatschappelijke
opdracht in co-creatie met andere spelers willen uitvoeren.
v Ondernemersnetwerken — Ondernemers en hun vertegenwoor
digers die het onderling leren en maatschappelijk verantwoord
ondernemen willen versterken.

33

36

II

Werken

1 Waarom een fieldlab?
Wat is de maatschappelijke aanleiding? Terwijl veel steden bloeien
en groeien als knooppunten van handel, kennis en cultuur, kampen ze tegelijkertijd met complexe en hardnekkige problemen waar geen eenvoudig
antwoord op is te geven. Is het mogelijk om het patroon van armoede te
doorbreken dat in sommige buurten van generatie op generatie wordt doorgegeven? Welke maatregelen zijn nodig om wijken ‘rainproof’ te krijgen,
met andere woorden bestendig te maken tegen de extreme regenval die
het gevolg is van klimaatverandering? Maar ook: hoe kan de stad een veel
duurzamere economie krijgen? Meestal is er geen duidelijkheid of overeenstemming over de precieze aard van het probleem, laat staan over mogelijke
oplossingsrichtingen. Daar komt bij dat er veel partijen nodig zijn om der
gelijke vraagstukken aan te pakken, wat allerlei coördinatieproblemen met
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zich meebrengt. Innovatieve aanpakken zijn nodig, maar ingewikkelde
situaties laten zich vaak niet eenvoudig veranderen. Dat komt door de in
gesleten patronen en culturen van partijen en bestaande machtsstructuren.
Huidig beleid is vaak verkokerd, terwijl lokale kennis van probleem
eigenaren (direct belanghebbenden) onvoldoende benut wordt. Innovatie
vereist nieuwe vormen van samenwerking om meer vanuit een lokaal en
integraal perspectief te werken.
Wat voor antwoorden hebben we hierop? De zoektocht naar nieuwe
oplossingsrichtingen is al aan de gang. In tal van buurten zien we experimenten met nieuwe aanpakken ontstaan. Bijvoorbeeld in het beheren van
maatschappelijke voorzieningen, in de samenwerking tussen ondernemers
in een straat of bij burgers die gezamenlijk groenonderhoud regelen. Dit is
veel meer dan een simpele overdracht van verantwoordelijkheden tussen
overheid en maatschappij. Er worden ook nieuwe waarden gecreëerd: lokale
betrokkenheid, ondernemerszin en het gebruik van lokale kennis. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen. Zijn deze initiatieven marginaal of kunnen
ze echt bijdragen aan de eerder genoemde hardnekkige vraagstukken? Zijn
ze effectief en efficiënt? Waar ontstaan ze en waar niet? Wordt er geleerd?
Wie doet er mee en wie niet? Wat is de rol van bestaande partijen? En kunnen
deze aanpakken ook ingezet worden op andere plekken?
Het verder uitbouwen en professionaliseren van deze lokale energie is
de basis voor de fieldlab-methodiek. De inspiratie voor fieldlabs wordt
gevonden in theorievorming over maatschappelijke transities. Daarin
spelen innovatieruimtes waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe
oplossingen een cruciale rol. Fieldlabs zijn daarom bewust gecreëerde
plekken waarin partijen aan de slag gaan om verandering te realiseren.
Belanghebbenden en hun kennis en ervaringen staan centraal. Om hen
heen wordt een gemeenschappelijk onderzoeks- en leertraject opgezet met
een bredere blik: hoe werken bestaande oplossingen? Welke kansen zijn
er om tot vernieuwing te komen? Experimenteren en gezamenlijk reflec
teren op deze vragen is de kern van de methode. Niet alleen om nieuwe
technologieën of interventies te testen, maar ook om een nieuw samenspel
van partijen gaandeweg vorm te geven.
In onze fieldlabs zie ik mensen rondlopen met hun eigen ervaringen,
kennis, belangen, verantwoordelijkheden en emoties. Die mensen
hebben een sterk vermoeden dat het beter kan en dat er geen makkelijke
oplossingen zijn. De fieldlabs zijn geen afgebakende veldjes waarop
de nieuwste genetisch aangepaste aardappel onder gecontroleerde
omstandigheden groeit. Ze zijn de werkelijkheid die we gezamenlijk
omwoelen om mensen te laten bloeien.
Harko van den Hende — Coördinator Fieldlab Oost
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2 Het speelveld
De wijk als speelveld Het speelveld van een fieldlab is in eerste instantie
het lokale schaalniveau: een buurt of een wijk. Juist bij de aanpak van
complexe stedelijke vraagstukken zijn context-specifieke oplossingen
nodig. Er is niet één beste oplossing voor schuldenproblematiek bij jongeren of voor het stimuleren van etnisch ondernemerschap, het gaat om maatwerk toegespitst op de persoonlijke situatie van belanghebbenden en de
kansen en netwerken die er in een wijk zijn. Werken in een wijk of buurt
maakt veel persoonlijk contact tussen partijen mogelijk en biedt daarmee
kansen voor meer integrale oplossingen die aansluiten bij de leefwereld
van probleemeigenaren. Daarmee vormt een fieldlab een speels tegenwicht
aan een soms doorgeslagen centralisatiecultuur in beleid en regelgeving.
Het sluit aan bij een behoefte van veel partijen om meer eigenaarschap
te krijgen over hun directe leefomgeving en de problemen die er spelen.
Om zelf initiatieven te nemen vanuit een soms heel praktisch, soms meer
idealistisch motief.
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De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs De HvA heeft samen met
de stadsdelen, vertegenwoordigers van lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties een gebiedsagenda gemaakt: wat zijn de
belangrijkste opgaven in een gebied en op welke vragen kan het partnerschap zich het best concentreren? Vaak zijn er al verschillende lokale
aanknopingspunten voor een gebiedsgerichte onderzoeks- en innovatie
agenda, het speelveld is immers al volop in beweging. Op basis van deze
agenda ontwikkelen lectoren, opleidingen en lokale projectpartners
verschillende activiteiten. Een kritische benadering van de keuzes
die hier gemaakt worden is belangrijk: welke problemen worden in de
fieldlabs opgepakt en welke niet? Wie doet mee en wie blijft langs de
kant? Hoeveel ruimte bieden gevestigde belangen in een wijk voor meer
ingrijpende vormen van vernieuwing?

De spelers en het samenspel Een fieldlab start niet in een vacuüm, maar
in een bestaande omgeving van partijen met een veeleisende dagelijkse
praktijk en uiteenlopende belangen. In de organisatie van het speelveld is
het daarom nuttig onderscheid te maken tussen strategische partners en
projectpartners. De strategische partners vormen de ruggengraat van de
organisatie van het fieldlab. Dit zijn partners die zich aan een langjarige
gezamenlijke onderzoeks- en interventieagenda willen en kunnen ver
binden. Zij vormen de stabiele basis voor de innovatiestructuur in de wijk.
Binnen deze basis speelt een grotere en meer gevarieerde groep van projectpartners een belangrijke rol rondom concrete opgaven. Denk aan maat
schappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en lokale
initiatieven. Hier is het van belang op zoek te gaan naar belanghebbenden
en vernieuwende initiatieven in wijken.
In een goed werkend partnerschap brengen zowel de strategische als
de projectpartners hun kennis in en delen zij de motivatie om gezamenlijk
aan een probleem te werken. De crux is om de realisatie van de individuele
doelen te koppelen aan een gedeelde verantwoordelijkheid voor opgaven.
De rol van een kennisinstelling is in dit complexe speelveld van belang.
Als relatief neutrale speler gespecialiseerd in leerprocessen kan zij de
samenwerking tussen partijen verrijken.
Je krijgt niet altijd de belangrijke partijen betrokken. De grootste hulp
verlener in het gebied koos na een jaar toch voor een ander innovatie
traject. Dat hoeft niet te betekenen dat je moet stoppen met het project.
Audrey Netel — Kernteam Fieldlab Zuidoost
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3 Hoe organiseer je een fieldlab?
Juist door de innovatieve ambities heeft een fieldlab belang bij een ge
structureerde opzet. Dit helpt partners om elkaar niet te verliezen in de
dynamiek binnen en tussen de organisaties, maar ook om met elkaar te
bepalen in welke fase van ontwikkeling men zich bevindt en wat de vervolgstappen zijn.
In de levensloop van een fieldlab zijn globaal vijf stadia te herkennen:
[ 1 ] verkenningsfase, [ 2 ] startfase, [ 3 ] analyse- en ontwikkelingsfase,
[ 4 ] uitvoeringsfase en een fase van [ 5 ] evaluatie en monitoring. Deze
hebben een opvolgend karakter, maar in de praktijk is het belangrijk om
tussen de verschillende stadia te schakelen en de fasen in een herhalend
proces met elkaar te doorlopen. Een fieldlab moet immers open blijven
staan voor nieuwe ontwikkelingen in wijken, het oppakken van nieuwe
opgaven en het betrekken van nieuwe partners.
In de verkenningsfase begint een fieldlab met een kleine verandercoalitie.
Zij formuleren samen ambities rondom belangrijke maatschappelijke uitdagingen in wijken en betrekken andere partners daarbij. Het is belangrijk
om hier met een klein team te werken — dat verhoogt de snelheid — maar
tegelijk zijn draagvlak en verankering op strategisch niveau binnen de betrokken organisaties essentieel om echt beslissingen te kunnen nemen.
In de startfase wordt de samenwerking hechter en gestructureerder. Een
breed scala aan partijen wordt betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen
van nieuwe oplossingsrichtingen. Er worden ook financiële afspraken gemaakt. Vervolgens stellen onderzoekers samen met de betrokken partijen
in de analyse- en ontwikkelingsfase concrete experimenten voor (meer hierover in paragraaf 4). In de uitvoeringsfase lopen de leer- en experimenteertrajecten en vindt er regelmatig terugkoppeling plaats. De fase van evaluatie
en monitoring brengt resultaten samen en bevat momenten van herijking
van het programma in goed overleg tussen de strategische partners.
Bij de start van een project zijn het probleem en de opdracht nog niet
altijd volledig bekend. Korte wijkscans door met een team letterlijk
de wijk in te gaan, mensen aan te spreken of gebruik te maken van
via-via contacten maken de problematiek snel concreet en zijn aan de
start van een project heel doeltreffend.
Linda Hooijer — Onderzoeker Fieldlab Oost
Een fieldlab is niet alleen een plek waar onderzoek wordt gedaan: er moet
waarde worden gecreëerd voor burgers, maatschappelijke organisaties,
bedrijven en professionals. Dat vraagt in alle fasen om verwachtings
management en het organiseren van eigenaarschap. Het risico is groot
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dat partijen na initieel enthousiasme afhaken of alleen een passieve rol
aannemen als ze geen resultaten voor zichzelf zien. Daarom is het belangrijk
om het partnerschap op verschillende manieren te bekrachtigen en successen te markeren. Zo kan het ondertekenen van een intentieverklaring, tussen
de lokale overheid en een kennisinstelling, een enorm vliegwiel vormen
voor de volgende stappen.
Het gevaar bestaat dat een fieldlab uiteenvalt in deelprojecten. Om
dat te voorkomen, hebben we veel nadruk gelegd op het creëren van
een community waar kennis wordt uitgewisseld. Het organiseren van
gezamenlijke events, zoals een jaarlijks fieldlab-congres, werd een
belangrijk middel om resultaten aan elkaar en de buitenwereld te laten
zien, nieuwe inspiratie op te doen, en ook om dwarsverbanden tussen
projecten en mensen te leggen.
Willem van Winden — Coördinerend lector Fieldlab Zuidoost
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De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs De drie Amsterdamse
fieldlabs liepen uiteen in ontwikkelsnelheden vanwege een verschil
in interesse van strategische partners, bestuurlijke en politieke ont
wikkelingen, personeelswisselingen en lokaal beschikbare middelen.
Ze zijn echter alle drie aan de hand van een redelijk vastomlijnde
structuur opgezet:
1 Verkenningsfase
v Initiële gesprekken met potentiële strategische partners
(in ieder geval de lokale stadsdeelorganisaties)
v Vorming van een kwartiermakersgroep met leden van de
strategische partners
v Vaststelling en ondertekening van een intentieverklaring
tussen strategische partners
v Schrijven van een 100-dagenplan, met daarin contouren
voor een meerjarenplan in doelen, gebieden, thema’s, betrokken
projectpartners en een mogelijke organisatievorm
v Beslismoment — Vaststellen van het 100-dagenplan is een
go of no-go voor de start van een fieldlab
2 Startfase
v Omvorming van de kwartiermakersgroep naar een kernteam
dat strategische sturing geeft aan het fieldlab
v Uitgebreide analyse van vraagstukken in het gebied in samen
werking met bewoners, experts, marktpartijen, maatschappelijk
middenveld en overheid
v Startconferentie van het fieldlab om publieke bekendheid te
geven en ondertekening samenwerkingsovereenkomst strate
gische partners
v Uitwerking van een meerjarenplan voor het desbetreffende
gebied
v Beslismoment — Vaststellen van een meerjarenplan
3 Analyse- en ontwikkelingsfase
v Ontwikkelen potentiële sleutelprojecten (onderzoeks- en
innovatieprojecten) en aanvullende andere activiteiten met
een combinatie van strategische en projectpartners rondom
de belangrijkste maatschappelijke opgaven
v Beslismoment — Beoordeling en mogelijke toekenning
van middelen aan projecten
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4 Uitvoeringsfase
v Uitvoering van sleutelprojecten en aanvullende activiteiten
aan de hand van ontwerpmethodiek of andere methoden
v Ontwerp- en leersessies voor partners in de projecten
v Jaarlijks congres om voortgangsresultaten te markeren en
leermomenten tussen fieldlabs te realiseren
v Terugkerend beslismoment — Herijking van activiteiten
op basis van voortgang en nieuwe inzichten
5 Evaluatie en monitoring
v Tweemaal per jaar afstemming en monitoring op doelstelling
van werkplan
v Herijking van projecten en activiteiten op basis van jaarlijkse
monitoring van strategische partners
v Beslismoment — Projecten wel of niet verlengen, start van
nieuwe projecten

4 Werkwijze en spelregels
De ontwikkelingsfasen en ambitieuze doelstellingen van een fieldlab vragen
om een methodische werkwijze bij de activiteiten. Experimenteren en leren
in een alliantie brengt veel onzekerheid met zich mee. Partners zoeken
daarom naar uitgangspunten die zij kunnen omarmen en die sturend zijn in
de omgang met elkaar en in de gemeenschappelijke activiteiten. De Human
Centered Design (HCD)-methodiek geeft waardevolle aanknopingspunten
voor de werkwijze en de spelregels in een fieldlab.
Werkwijze : actieonderzoek in de wijk Fieldlabs moeten deelnemers
helpen om inzichten uit verschillende kennisgebieden te combineren in
nieuwe oplossingsrichtingen. De werkwijze is gebaseerd op de uitgangs
punten van actie-onderzoek, waarin niet alleen onderzoek wordt gedaan
om situaties beter te begrijpen, maar ook wordt gezocht naar oplossingen.
Gezamenlijk experimenteren en leren is hiervoor nodig. De HCD-methodiek
kan inspiratie bieden aan deze vorm van actie-onderzoek in de wijk. Het
is een pragmatische oplossingsgerichte methodiek die gebaseerd is op
de iteratieve werkwijze van de ontwerper. Belangrijke kernwaarden zijn :
v

De casus als ecosysteem: benader de opgave vanuit de verschillende
perspectieven van de belanghebbenden (percepties, waarden en belangen)
en neem onderlinge afhankelijkheid als uitgangpunt.

43

44

II

v

v

Werken

Vertaal kennis naar lokale context en gebruik nieuwe inzichten
om te komen tot collectief leren en nieuwe manieren van handelen
en organiseren die tot duurzame sociale innovatie leiden.
De gebruiker centraal: als object en doel van de waardencreatie en
als belanghebbende in het proces van co-creatie. Belanghebbenden
krijgen gereedschap aangereikt, werken zelf aan het ontwerp, afgestemd op de lokale wensen en behoeften.

HCD heeft de afgelopen decennia een brede toepassing gevonden in de
context van complexe maatschappelijke vraagstukken die worden gekenmerkt door een combinatie van economische, sociale en culturele componenten. De operationele uitgangspunten van HCD-kenmerken zich door
iteratieve werk- en leercycli waarin (het toegepaste) onderzoek bestaat
uit een herhalend proces van experimenteren en reflecteren.
De werkwijze wordt tastbaar in de concrete activiteiten in een fieldlab,
die kunnen verschillen van aard en omvang. Kleine experimenten met een
vernieuwende aanpak in de luwte en grote onderzoeksprojecten met betrokkenheid van vele institutionele partijen kunnen de partners doen leren
over de lokale aanpak van grootstedelijke vraagstukken. Naast HCD zijn
er ook andere methodische aanpakken die de ambities van een fieldlab
ondersteunen. Voor een succesvol fieldlab moeten partners zich een
gezamenlijke werkwijze eigen maken. Dit is een belangrijke activiteit in
de eerste twee ontwikkelingsfasen.
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De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs Het nader analyseren van
de gekozen deelopgaven in de wijk, in co-creatie met belanghebbenden,
en het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe oplossingsrichtingen
bleek een cruciale stap. Hier heeft de HCD-methode geholpen om
gestructureerd te werken. In de analyse- en ontwikkelingsfase werkten
de fieldlabs bijvoorbeeld met ontwerpsessies, waar onderzoekers,
maatschappelijke organisaties, ambtenaren en burgers het eens moesten worden over wat nu ‘het probleem’ of ‘de opgave’ eigenlijk was.
Vanuit dit startpunt stelden de onderzoekers mogelijke onderzoeken
of experimenten voor.
Het levert veel op om met verschillende partijen om de tafel te zitten
om te praten over innovatie en mogelijke verbeteringen. Je trekt
mensen even ‘los’ van de dagelijkse praktijk en praat met elkaar over
wensen en behoeften. Vaak worden strategen en projectleiders daar
erg enthousiast van. Het is belangrijk om meteen de groep mee te
krijgen die in de praktijk die innovaties vormgeeft. Dat zijn niet altijd
mensen die zin of tijd hebben om deel te nemen aan allerlei brain
stormsessies, maar zij zitten wel midden in de uitvoering.

Samen ontwikkelen van spelregels De kernwaarden en operationele
uitgangspunten van HCD laten zich in de praktijk goed verbinden met de
werkwijze van de fieldlabs. Daarbij kan het helpen om een lokale of contextgebonden invulling van de spelregels tussen deelnemende partijen te ontwikkelen. Zo kan een vertaling van de kernwaarden van HCD naar de fieldlab-methodiek bijvoorbeeld leiden tot de volgende lokale kernwaarden:
1 Vraaggestuurd en gebiedsgericht — De vragen uit het gebied zijn leidend
voor de keuze van de maatschappelijke opgaven binnen het fieldlab.
De activiteiten dragen bij aan een lokaal verankerde en duurzame aanpak.
2 Actieve participatie in een open netwerk — De verantwoordelijkheid
voor mogelijke oplossingen ligt in handen van meerdere partijen: de
overheid, de burger, maatschappelijke instanties, bedrijven of kennis
instellingen. Spelers met verschillende achtergronden en rollen kunnen
vanuit een gelijkwaardige positie actief participeren in het netwerk.
3 Reflectie en leren — Analyseren, experimenteren, evalueren, extraheren,
opschalen en verduurzamen vormen de schakels van het leerproces,
dat gekenmerkt wordt door een open houding, learning by doing, accep
tatie van imperfectie en serendipiteit (de onvoorspelbaarheid van het
veranderproces).
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De aansturing in de fieldlabs en het ontwikkelen van concrete activiteiten
vragen om verdere uitwerking van deze kernwaarden en operationele
uitgangspunten naar ontwikkelcriteria. Deze criteria zijn handelings
gericht en pragmatisch van aard en ondersteunen de deelnemers in de uitwerking van hun plannen. Gedurende de uitvoering bieden deze criteria
houvast voor het reflectieproces en dragen ze bij aan het realiseren van
maatschappelijke impact. Onderstaand kader geeft een overzicht van de
ontwikkelcriteria in de Amsterdamse aanpak.

De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs Onze drie fieldlabs han
teerden in hun analyse- en ontwikkelingsfase in eerste instantie eigen
spelregels voor de totstandkoming en begeleiding van projecten. Die
sloten vaak goed aan bij de lokale partners, maar in de uitwerking van
de activiteiten bleek er te veel verschil in opvattingen over de betekenis
te bestaan. Ze boden onvoldoende houvast voor het ontwikkelen van
goede projecten. Er kwamen ook steeds meer principes bij. Uiteindelijk
hebben we daarom gekozen voor uniforme en eenduidige ontwikkel
criteria voor projecten in alle fieldlabs:
Een fieldlab-project:
1 Komt tot stand op basis van vraagsturing en heeft een gebiedsgerichte
aanpak. Geeft duidelijk aan welke partners behoefte aan nieuwe
kennis op dit thema hebben. Partners hebben een actieve rol bij de
opzet, uitvoering en innovatie van het onderzoek .
2 Heeft een oplossingsgericht en innovatief karakter, dat wil zeggen
dat het niet alleen gericht is op het ontwikkelen van kennis, maar ook
op een concrete verbetering van de praktijk door het toepassen van
deze kennis, en geeft duidelijke deliverables aan .
3 Draagt bij aan kennisontwikkeling over de coördinatie van grootstede
lijke vraagstukken en levert een duurzame bijdrage aan een concrete
opgave in de stad.
4 Kent een multidisciplinaire aanpak. Sluit aan bij de integrale bena
dering van het stadsdeel en de HvA / speerpunt Urban Management.
Dit uit zich onder meer in een samenwerking van meerdere HvA-
onderdelen en stedelijke partijen.
5 Geeft aan wat de relatie is met lopende, relevante initiatieven in
het gebied en binnen de HvA.
6 Heeft een gevarieerde werkvorm. Combinatie van onderzoek,
praktijk en onderwijs. Kent een natuurlijke inbedding in de onderwijsstructuur en biedt substantieel mogelijkheden voor deelname
van studenten en docenten aan het onderzoek.
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7 Stimuleert kenniscirculatie. Stimuleert kennisontwikkeling
en -circulatie tussen de betrokken partijen en zorgt voor het
verspreiden van kennis in bredere kring. Sluit aan op kennis en
onderzoeksprogramma’s van de HvA.
8 Koppelt theorie en praktijk. Is gericht op het vertalen van concep
tuele kennis naar de (voor de HvA relevante) beroepspraktijk
en het ontwikkelen van nieuwe kennis op basis van inzichten en
ervaringen uit de praktijk.
Het toetsen van projecten en activiteiten aan deze ontwikkelcriteria
bleek in veel opzichten een frustrerende stap. Het riep allerlei vragen
op: wie is in de positie om te toetsen? Wanneer gaat een project wel of
niet door en kan het wel of niet rekenen op financiële ondersteuning?
Voor de komende periode stappen de Amsterdamse fieldlabs af van
dit proces van toetsen. Er zijn nog steeds ontwikkelcriteria voor
activiteiten, maar deze dienen vooral als instrument om over de
kwaliteit van projecten te spreken en zijn een belangrijk onderwerp
van debat tussen de partners over werkzame veranderingsstrategieën
in een grootstedelijke omgeving.

Maatschappelijke impact als opbrengst De fieldlabs gaan over de ver
beterde aanpak van grootstedelijke vraagstukken. Over de mogelijkheden
van belanghebbenden om samen toe te werken naar houdbare oplossingen
voor maatschappelijke opgaven. Het ligt daarom voor de hand om opbrengsten te definiëren in procestermen en maatschappelijke impact. Idealiter
creëren fieldlabs op vier velden waarde: praktische relevantie (bijdragen
aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), institutionele optima
lisatie (het verbeteren van het samenspel van partijen rondom een opgave),
professionele ontwikkeling (het adresseren van competenties van betrokkenen bij de opgave) en wetenschappelijke relevantie (het adresseren van
bredere kennisvragen rondom de opgave). Succesvolle fieldlabs zijn inno
vatiemilieus die deze contexten met elkaar verbinden en onderbouwen hoe
ze in de verschillende velden waarde creëren.

De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs Uit analyse van de alumnipopulatie blijkt dat de HvA een belangrijke rol speelt als opleider
van het midden- en hoger kader van de metropoolregio Amsterdam.
Een fieldlab is een ultieme kans om professionals in opleiding inzicht
te geven in de (on)mogelijkheden van co-creatie bij grootstedelijke
vraagstukken. Het biedt ze de mogelijkheid om de aangeleerde vaardig-
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heden toe te passen in experimenten en onderzoeken die midden in de
maatschappij plaatsvinden. Daarnaast zijn studenten zeer waardevolle
verbindende ‘spelers’ naar de ‘leefwereld’ van burgers toe, waar deze
onderzoeken plaatsvinden. Studenten spelen dan ook een rol in de fieldlabs als medeonderzoekers. Hierin is BOOT, Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling, een belangrijke partner.
Met BOOT verplaatst de HvA het onderwijs naar drie wijken in de stad.
Per jaar leveren vijfhonderd studenten gedurende vijf à tien maanden
diensten aan ruim duizend bewoners en 110 organisaties en doen mee
aan onderzoeksactiviteiten in de fieldlabs.

5 Harde en zachte randvoorwaarden
De ambities van een fieldlab vragen om een professionele organisatie
structuur die helderheid brengt in de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en middelen. Deze structuren moeten de condities creëren
voor betrokkenheid, vertrouwen en creativiteit.
Betrokkenheid, vertrouwen en creativiteit De betrokkenheid bij een
fieldlab komt idealiter voort uit een gemeenschappelijke urgentie, een
gedeelde toewijding en oprechte nieuwsgierigheid naar een onderwerp
waar een individuele partij niet zelf uit kan komen. Deze betrokkenheid is
nodig om te blijven investeren in de onderlinge samenwerking en om te
gaan met de dynamiek die daaruit voortkomt. Door het proces van vraag
sturing gedurende de hele samenwerking een prominente rol te geven, blijft
het fieldlab aansluiting vinden bij de concrete behoeften in de wijk.
Deelname aan een fieldlab betekent nog niet dat partijen daadwerkelijk
in staat zijn om nieuwe en misschien zelfs contra-intuïtieve informatie te
accepteren en bestaande werkwijzen tegen het licht te houden. Om tot een
werkelijke veranderingscoalitie te komen is daarom naast betrokkenheid
ook vertrouwen tussen partijen nodig. Vertrouwen betekent dat partijen
een min of meer stabiel positief beeld hebben van de intenties van anderen.
Dit maakt hen meer ontvankelijk voor een onderling reflectief proces. Vertrouwen speelt ook een grote rol in de mate waarin partijen elkaar toestaan
om fouten te maken en hoe partners omgaan met tegenvallers.
De realisatie van vernieuwende oplossingen hangt vooral samen met de
capaciteit van het netwerk om tot creativiteit te komen. De HCD-methodiek
inspireert om tot vernieuwende oplossingen te komen waarin de probleemeigenaren en de lokale context centraal staan in een proces van experi
menteren en leren. Binnen fieldlabs spelen daarnaast intervisie en andere
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vormen van onderling contact en inspiratie een belangrijke rol om tot vernieuwing te komen.
Natuurlijk probeert iedereen samen te werken, maar eigen posities,
verplichtingen, belangen en financiële zorgen leiden regelmatig tot
schuren. Dat hoort erbij. Hoe er met de pers omgegaan wordt bijvoorbeeld. Of hoe onderzoeksresultaten worden geformuleerd. Micropolitiek
is onderdeel van het spel. Het positieve effect is dat deze gesprekken
langzamerhand uitgroeien tot warme contacten, waardoor partners
elkaar sneller vinden bij nieuwe onenigheden.
Alex Straathof — Coördinerend lector Fieldlab Nieuw-West
Organisatiestructuur en zichtbaarheid Betrokkenheid, vertrouwen en
creativiteit komen beter tot stand in een professionele structuur waar afspraken zijn gemaakt over de organisatie, financiën en zichtbaarheid. In de
fieldlabs scharen partijen met verschillende achtergronden en belangen
zich achter een gemeenschappelijk doel. Deze goede initiële bedoelingen
bieden nog geen garantie voor een productieve samenwerking. Als de meerwaarde van het fieldlab niet opweegt tegen de individuele investeringen,
leiden de dagelijkse beslommeringen of concurrerende prioriteiten van
partijen de aandacht al snel af.
Eerder wezen we op het belang om op strategisch niveau partners te betrekken die continuïteit kunnen bieden in het vormgeven van de gemeenschappelijke leer- en experimenteeromgeving, de programmavorming en de
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Voorbeeld van de organisatiestructuur in Fieldlab Zuidoost

financiële middelen. In de dagelijkse aansturing van een fieldlab is het belangrijk om de verantwoordelijkheid helder te organiseren. Te denken valt
aan een klein kernteam met een mandaat van de strategische partners om
onderzoeksprojecten en activiteiten te organiseren. Voor de uitvoering van
de activiteiten wordt gewerkt vanuit coalities rondom de gekozen opgave.
Daarbij verdient het aanleggen en onderhouden van een netwerk van be
woners, verenigingen en ondernemersgroepen in de fieldlabs speciale aandacht.
Het kan waardevol zijn om het fieldlab letterlijk zichtbaarheid te geven
via een fysieke locatie in het gebied. Ondernemers, bewoners en vereni
gingen hebben vaak heel praktische vragen over de wijze waarop ze dingen
aanpakken. Door hen in de wijk een plek aan te bieden waar ze met de
vragen terecht kunnen, ontstaan goede aanknopingspunten voor verdere
samenwerking. Voor een onderwijsinstelling kan dit bovendien een interessante omgeving zijn om het onderwijs te koppelen aan de opgaven in de
wijk en studenten praktijkervaring te laten opdoen.

4

Fieldlab-methodiek

De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs Voor de aansturing van het
fieldlab is een organisatiestructuur gecreëerd waarin de HvA en stadsdeelorganisaties samen een kernteam vormen. Het kernteam met deze
twee strategische partners vormden de spil van het fieldlab. Het kernteam bestaat uit een verantwoordelijke lector van de HvA en een counterpart bij het stadsdeel. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de borging
en continuïteit van het fieldlab in beide organisaties. De fieldlab-coör
dinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en werkt binnen
het stadsdeel samen met opdrachtgevers uit het sociale, fysieke en
economische domein. BOOT en de gebiedsmakelaar van het stadsdeel
onderhouden de lokale netwerken en doen de begeleiding van studenten
in het fieldlab, samen met trekkers van de verschillende activiteiten.

Financiën Onder ieder fieldlab hoort een dekkingsplan of verdienmodel;
een enigszins stabiele situatie waarin verschillende partijen met inzet en
financiële middelen bijdragen. Deze inbreng wordt meestal samengesteld uit
de eigen geldstroom van de strategische partners, aangevuld met middelen
van andere partners of fondsen. Het verdient de voorkeur om de financiële
basis onder de fieldlabs niet vooraf te oormerken en te koppelen aan de
specifieke projectactiviteiten. Idealiter wordt er gewerkt met een gezamenlijke pot om activiteiten te ontwikkelen op basis van een rollende agenda.
Daarnaast kan een zoektocht naar het verkrijgen van allerlei losse project
financiering erg tijdrovend zijn en de samenwerking en voortgang frustreren.
Losse subsidies zorgen voor allerlei verschillende verantwoordingsregimes,
die administratief maar ook inhoudelijk vaak niet stroken met de inter
disciplinaire doelstellingen van een fieldlab.
Een aandachtspunt is het grote verschil in de financiële middelen waarover de deelnemers beschikken en de mate waarin deze middelen direct uit
‘hun eigen zak’ komen. In de praktijk zullen de grote strategische deelnemers
kunnen bijdragen aan een financiële basis onder het fieldlab en zullen
kleinere partners bijdragen op het niveau van de activiteiten of projecten.
Het risico van dit verschil in positie is dat de grote partijen zich binnen de
samenwerking toch als opdrachtgevers gaan gedragen. Dit is begrijpelijk,
maar niet zo constructief. Voor een succesvolle uitvoering zijn verschillende
partijen vaak even afhankelijk van elkaar.
Partijen ervan overtuigen om een financiële bijdrage te leveren was een
enorme klus. Juist omdat je aan het begin niet goed kunt uitleggen wat
voor resultaten er te verwachten zijn, is het voor partijen niet direct
aantrekkelijk om daarin te investeren.
Linda Hooijer — Onderzoeker Fieldlab Oost

51

52

II

Werken

De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs De basisfinanciering van
de Amsterdamse fieldlabs wordt gedragen door de HvA en de gemeente
Amsterdam (de stadsdelen). Beide partijen stellen uren beschikbaar
voor de ontwikkeling en de organisatie van het fieldlab. Dit gaat om
een forse inzet. Vanuit de HvA wordt er ten minste voor 0,4 fte aan
medewerkers ingezet in de fieldlabs. Alles bij elkaar opgeteld zal dit
voor het stadsdeel niet veel minder zijn. Daarnaast matchen de HvA
en de stadsdelen jaarlijks een structurele bijdrage voor activiteiten in
de fieldlabs. Per fieldlab stellen de partners gemiddeld ieder jaarlijks
80.000 euro beschikbaar. Dit budget van 160.000 euro is beschikbaar
voor activiteiten en grotere projecten in de wijk.
Voor de grotere projecten is er een lijst met inhoudelijke ontwerp
criteria die de opgavegerichte werkwijze in de fieldlabs borgt (zie
eerder). Daarnaast kunnen grotere projecten alleen aanspraak maken
op de middelen als zijzelf een gelijk deel aan matching kunnen op
brengen. Deze matching mag voor 25 procent een urenbijdrage van de
deelnemers zijn, maar voor het laatste kwart moeten de projecten aanvullende financiële middelen zoeken. De gedachte achter deze regel
is dat het financieel commitment van meerdere partijen weergeeft dat
het project ook echt inspeelt op een concrete behoefte.
De financiering van een deelproject is dan als volgt opgebouwd:
v 25 procent van de totaalbegroting is bekostigd met speerpuntgeld
(HvA) ; *
v 25 procent van de totaalbegroting is bekostigd door het stadsdeel *
(fieldlab-partner);
v 25 procent van de totaalbegroting is bekostigd door een partij
die het deelproject ‘draagt’ (dit kan op urenbasis zijn);
v 25 procent van de totaalbegroting is bekostigd vanuit een tweede
en /of derde geldstroom (cofinanciering).
* Voor projecten met een gemiddelde jaarbegroting van meer dan 100.000 euro

geldt dat de speerpuntbijdrage en de stadsdeelbijdrage beide zijn gemaximeerd op
25.000 euro per jaar.

