Kennis-community LivingLab:
‘Leren door te doen’
Aan de slag met de nieuwe Omgevingswet. In een LivingLab kunnen kennisinstellingen,
overheden en het bedrijfsleven er alvast mee experimenteren. Zij kunnen veel voor elkaar
betekenen, zo bleek tijdens de eerste kenniscommunity LivingLab op 6 februari in Utrecht.

Ervaringen uitwisselen
De nieuwe omgevingswet vraagt om een
nieuwe manier van denken en werken. Meer
integraal en zelf beslissen. Het doel van de
bijeenkomst is om samen ervaringen uit te
wisselen over het experimenteren met de
nieuwe Omgevingswet. En te ontdekken waarin
verschillende partijen elkaar kunnen
ondersteunen. Hogeschool Saxion is al bezig
met twee LivingLabs, vertelt John van den Hof,
lector Gebiedsontwikkeling.
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Wat is een LivingLab?
In feite kan iedere praktijksituatie een LivingLab
zijn. Het gaat om een vraagstuk vanuit het
bedrijfsleven of de overheid, dat in interactie
met studenten wordt opgepakt . Dit kan een
groot of een klein project zijn. Het doel is om
van elkaar te leren. De vraagstukken geven
studenten de mogelijkheid om alvast te werken
met de nieuwe wetgeving, en biedt professionals
een frisse kijk op de zaak.
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Verder geeft Annemieke Schattenberg, adviseur
bij het programma, een presentatie. ‘We willen
vandaag vooral van jullie horen waar behoefte
aan is bij het starten van een
LivingLab,’ zegt Schattenberg.

bedrijfsleven is het dus ook belangrijk om
samen te werken met de volgende generatie
werknemers. Kortom: het is brengen en halen.’

Uitdagingen
Dat studenten meerwaarde kunnen bieden, is
duidelijk. Maar het samenwerken met
kennisinstellingen brengt ook uitdagingen met
zich mee. Jose Holbert van Waterschap
Zuiderzeeland geeft bijvoorbeeld aan dat ze
niet weet waar ze zou moeten beginnen om
contact te leggen. ‘Ik vind het leuk om met
studenten te werken, maar ze zitten niet
standaard in mijn netwerk.’ Ook voor andere
overheden is het lastig om bij de juiste
contactpersoon te komen. ‘Het moet mij niet
alleen energie kosten, maar ook iets opleveren,’
zegt Ieme Faber van de provincie Friesland.
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Experimenteren
Dat de uitvoering van het concept ‘LivingLab’
voor de Omgevingswet nog in de
kinderschoenen staat, wordt al snel duidelijk.
Van de aanwezige contactpersonen van onder
andere gemeenten, waterschappen,
veiligheidsregio’s en hogescholen is nog
niemand echt gestart met een LivingLab.
Tijdens de voorstelronde blijkt dat de
deelnemers nog zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden en de juiste contacten om te
beginnen. Alleen al daarom is de bijeenkomst
geslaagd. Er worden telefoonnummers
uitgewisseld en afspraken gemaakt om eens ‘op
de koffie’ te komen. Iedereen is duidelijk
geïnspireerd om aan de slag te gaan. Gewoon
beginnen en leren door te doen, is het motto.

Frisse blik
Waarom is het concept van een LivingLab nu
juist zo interessant? Schattenberg: ‘Jonge
mensen denken anders en kijken met een frisse
blik. Die andere kijk kun je goed gebruiken bij
de implementatie van wetgeving.’ Van den Hof
herkent dit. ‘Studenten stellen andere vragen.
Ze denken in mogelijkheden en schuiven
bestaande belemmeringen makkelijk aan de
kant. Dat is natuurlijk niet altijd realistisch,
maar kan in een LivingLab wel interessante
inzichten opleveren. De omgevingswet wordt
heel bepalend. Voor de overheid en het
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Hoe nu verder
Er is dus zeker behoefte aan een steuntje in de
rug bij het opzetten van pilots met studenten.
Saxion heeft een draaiboek gemaakt voor
iedereen die een LivingLab wil starten. Het
advies? ‘Begin klein, bijvoorbeeld met één
thema,’ zegt Van den Hof. Verder wordt er een
vervolgbijeenkomst gepland. In de pauze zijn er
al volop ideeën en contactgegevens
uitgewisseld, dus een goede start voor nieuwe
samenwerkingen is het zeker.
Meer weten over de LivingLabs van Saxion of
tips voor je eigen LivingLab? Kijk op
omgevingswet.live. Ondersteuning nodig bij het
opzet van een LivingLab Omgevingswet?
Programma Aan de slag met de Omgevingswet
kan je verder helpen.
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