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Plenaire opening
Tijdens de slotbijeenkomst van 10 oktober 2022 op De Haagse Hogeschool zijn de 
belangrijkste inzichten over het leren en experimenteren in de onderzochte stadslabs gedeeld. 
Het programma ging van start met een plenair onderdeel dat werden gevolgd door twee 
rondes workshops. Henno Theisens, leading lector van het Kenniscentrum Governance of 
Urban Transitions, gaf een korte introductie op het onderwerp dat centraal stond in dit 
project: de samenwerking tussen bewoners, ambtenaren en andere wijkprofessionals in 
stadslabs. 

Aansluitend hierop heeft Elke van der Heijden, onderzoeker van het lectoraat Grootstedelijke 
Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam, toegelicht hoe, dat wil zeggen vanuit welke 
perspectieven, er in het onderzoek in stadslabs is gekeken naar samenwerking. Het onderzoek 
in de stadslabs laat zien dat de dynamiek in elk stadslab anders is en toch ook weer niet. In 
elk stadslab, ongeacht het onderwerp of de context, kan gedraaid worden aan de knoppen 
van Puzzling, Participation en Powering (3 P’s) om verandering op gang te brengen. 

Het onderzoek heeft leerzame ervaringen opgeleverd die hebben geleid tot acht inzichten. 
De opgedane leerervaringen zijn ingedikt en beschreven in een aantal korte miniaturen 
met de achtergrond van de labs en de dynamiek in de labs op basis van de 3 P’s. In haar 
bijdrage aan de slotbijeenkomst heeft Elke, aan de hand van het miniatuur van één lab, 
inzicht gegeven in de resultaten en de manier waarop deze gebruikt kunnen worden door 
praktijkprofessionals in andere stadslabs.  
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Workshops
Slotbijeenkomst

Stadslabopstelling
De workshop systemisch werken werd begeleid door 
Marianne Zuur. 

Systemisch werken is het werken met het systeem 
rond een weerbarstig vraagstuk. Bijvoorbeeld via een 
opstelling. In elk systeem heeft iedereen een (eigen) plek, 
is ordening aanwezig en is er een streven naar evenwicht 
in energiestromen. Iemand die een vraag inbrengt kan 
andere betrokkenen op een bepaalde plek neerzetten om 
zo de eigen plek, vraag of doel scherper te krijgen en te 
kunnen verbeteren. Systemisch Werken gaat uit van het 
voelen (ervaren in je lijf) als bron van kennis.

Marianne sloeg de brug tussen het Systemisch Werken 
en het werken in de Stadslabs. Zij liet de participanten 
vraagstukken inbrengen en een opstelling neerzetten. 
Deze manier van werken maakt het mogelijk snel 
gevoelens, emoties en betrokkenheid boven tafel te krijgen. 
Er ontstonden verrassende uitkomsten (en inzichten) 
waarmee de participanten weer verder konden in hun 
dagelijkse werk!
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Wat zijn tips en tricks voor het opzetten van een stadslab? Hoe 
schaal je een stadslab op en zorg je ervoor dat de lessen die 
worden opgedaan terecht komen op beleidsniveau? En hoe 
waarborg je je onafhankelijkheid en integriteit als onderzoeker in 
een stadslab? 
Over deze vragen en meer werd het gesprek gevoerd tijdens de 
workshop Meet de onderzoekers.  

Tijdens deze workshop konden deelnemers – onderzoekers, 
ambtenaren en wijkprofessionals – zelf vragen inbrengen om 
met de onderzoekers van De Stad als Lab over van gedachten te 
wisselen. Het leverde interessante gesprekken en discussies op 
over het samenwerken in stadslabs.  

Meet de onderzoekers

Eenduidige antwoorden op de ingebrachte vragen werden niet 
gevonden. Maar, de theoretische ‘brillen’ die in het onderzoeksproject 
zijn gebruikt, zoals de drie P’s (Puzzling, Powering en Participation), 
en de activerende vragen die zijn opgesteld bij de inzichten die in 
de onderzochte stadslabs zijn opgedaan, leken wel te helpen om 
de aandacht te richten op zaken die mogelijk een rol spelen bij het 
beantwoorden van de vragen. ‘In mijn stadslab, zitten de juiste partners 
aan tafel?’ is een voorbeeld van een activerende vraag die hielp om te 
verkennen hoe de opgedane lessen in een stadslab naar beleidsniveau 
getild kunnen worden.  

Meet de onderzoekers bracht interessante nieuwe inzichten op, zowel 
aan de zijde van de deelnemers van de workshop als aan de zijde van de 
onderzoekers. 
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Samen met Anna de Zeeuw en Elke van der Heijden speelden de 
aanwezigen (MAKE Y) OUR MOVE. Dit spel is prachtig vormgegeven door 
kunstenares Andrea Hvistendahl en is onder andere gebruikt om conflict 
situaties in het Midden-Oosten bespreekbaar te maken.  Het was ook zeer 
behulpzaam om de worstelingen en ingewikkelde situaties in de living 
labs van aanwezigen verder te doorgronden (zie de handreiking van De 
Stad als lab). Het hielp om meer begrip te creëren voor verschillende 
spelers in hun lab en ontstonden nieuwe openingen voor gesprekken.

Make your move

Activerende vragen
In deze workshop zijn onderzoekers Anne Loeber, Marieke Breed en 
Wouter Jaspar samen met de deelnemers de toepasbaarheid van 
activerende vragen gaan onderzoeken. Aan de hand van casus 
Iris werden de activerende vragen over participatie van bewoners 
gepresenteerd. De deelnemers gingen daarna met behulp van de vragen 
hun eigen verhalen over participatie van bewoners met elkaar delen. 
De workshop gaf de onderzoekers aanvullende inzichten. De vragen 
waren voor de deelnemers herkenbaar en konden ook toegepast worden 
op andere situaties en labs. Activerende vragen kunnen daarmee 
behulpzaam zijn om inzicht te krijgen in het probleem en zo tot handelen 
en reflectie te komen. Daarvoor dient wel de formulering van de 
activerende vragen aangepast te worden naar de context van het lab en 
de betrokken deelnemers.  
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Publicaties De Stad als Lab: vind meer
De Stad als Lab: waardevol samenwerken in een Stadslab

Stadslabs: een oplossing voor weerbarstige vraagstukken in wijken?

Stad als Lab OMOOC

Vindmeer informatie op de website www.platformstadenwijk.nl/onderzoek/stadslabs

Colofon

Dit is een publicatie van de Stad als Lab. De 
Stad als Lab is een tweejarig door SIA-RAAK 
gesubsidieerd onderzoekproject (RAAK-Publiek).

Het project is een samenwerking tussen het 
Lectoraat Public Governance van De Haagse 
Hogeschool (penvoerder) en de Hogeschool van 
Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool 
InHolland, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Wageningen Universiteit & Research, Public 
Cinema, SIA, Platform Stad & Wijk, ZIMIHC 
Utrecht en de gemeenten Amsterdam, Den 
Haag, Delft, Utrecht, Rotterdam en Zoetermeer

Contact: Rosa Jehee r.m.g.jehee@hhs.nl
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