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-------AMBITIE

LIVING LAB
PROJECTEN

Monitoren van de

Vergroten van draagvlak &

maatschappelijke impact

zichtbaarheid Living Lab

& het leerproces in de

projecten

Living Lab projecten

City Deal verder vormgeven

Opgedane kennis en ervaringen
inzetten om de stad als
leeromgeving verder uit te bouwen

Meerdere projecten zijn betrokken &

Pilot Klimaat neutrale stad- Living Lab Droevendaal

start project Ede

Living Knowledge
Network
Wageningen & Ede
Het faciliteren van
Living Labs waarin
studenten, inwoners,

Pilot Gezonde Voeding en Duurzaamheid- Living Lab Spelender

Volgende fase Living Lab Droevendaal

onderzoekers,

Wijs Gezond (SWG)

Evaluatie Living Lab SWG

gemeenten en
bedrijven

PROCES

Monitoren proces & impact

Ontwikkeling
Communicatie
platform

Samenwerking versterken

Optie om programmagroep uit te

samenwerken aan

breiden met MBO

maatschappelijke &

Living Lab concept verder vormgeven

lokale uitdagingen

breiden met MBO

|----------------------------------------City Deal so Far ------------------------------------------|
SUCCESSEN

2 studenten

Nauwere samenwerking

TEAMS ingezet

partners maken andere

op pilot

(inwoners Droef en

samenwerkingen &

projecten

scholieren basisscholen),

projecten mogelijk

verzekeraar, MBO, NGO

Tot nu toe geen
systematische

Aanhaken van inwoners

Verduidelijking rollen & taken project

monitoring

team & pilot projecten is nodig

Procesmanager
aangenomen
Droevendaal

Studenten SWG werken
verder aan project als
consultants
(ondernemerschap)

Helderheid over betrokkenheid &

Continuering van

financiële vergoeding is essentieel

middelen &

voor samenwerking

subsidie

UITDAGINGEN
Studenten voelen geen

Studenten inzetbaarheid is

Operationaliseren van

Focus op twee pilot

lange termijn project

afhankelijk van academische

het Living Knowledge

projecten maakt het

eigenaarschap

kalender en roostering

Network

proces ietwat statisch

CityDeal Kennis Maken
Wageningen en Ede

Waarom deze
CityDeal?
Bestaande samenwerkingen
gebruiken en samenwerking
structureel vormgeven.
Kennis en innovatie komt ten
goede aan inwoners in stad
en wijk.

Ambitie
In 'Living Labs' werken MBO-,
HBO- en WO-studenten,
inwoners, onderzoekers,
bedrijven en gemeenten samen aan
maatschappelijke opgaven.

Betrokken partijen
Ondertekenaars
Gemeente Wageningen
Wageningen University &
Research (WUR)
Studentenhuisvester Idealis
Gemeente Ede
Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
Partners
Andere organisaties in stad en regio.

Hoe werken de
partijen samen?
Hoe de ambitie
waar te maken?
We starten met twee pilotprojecten:
het eerste pilotproject is 'gezonde
voeding en duurzaamheid'. Het
tweede gaat over klimaatneutrale
stad. We bouwen kennis en expertise
op, die we delen en toepassen.

Partners zijn het verlengstuk van
de eigen collega’s. Er is een programmateam
met partners, zij hebben mandaat van de
eigen organisatie. Aansturing van de projecten gebeurt door de aanjager, deze werkt aan
uitvoering, afstemming en netwerken.
Projecten zijn duurzaam; we bouwen aan
kennis in vervolgprojecten.
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