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Studenten gevraagd voor onderzoek ExperimenteerLokaal Digitaal THUIS 

THUIS (http://thuiswageningen.nl / Tegenlicht) richt zich met haar 

Wageningse stadskamer op verbinden, delen en inspireren. Het spin-off 

initiatief ‘ExperimenteerLokaal’ (Stadslab/ Urban Living Lab) heeft als 

ambitie samen met andere partijen (o.a. overheid, burgers, ondernemers) 

actuele maatschappelijke, lokale vraagstukken te onderzoeken en op te 

lossen.  

THUIS wil door te leren van elders voorkomen dat ze in alles zelf het wiel moet 

uitvinden. Verder vindt ze het belangrijk om haar eigen ervaringen weer te delen met 

de Wageningse samenleving en initiatieven elders in het land.  

Het wetenschapswinkelonderzoek wil mede invulling geven aan een 

‘ExperimenteerLokaal Digitaal’: Een digitale werkplaats (nu als start - 

ExperimenteerLokaal) waar inzichten, ervaringen (van o.m. THUIS) en ideeën worden 

verzameld, gedeeld en in co-creatie tussen burgers, overheden en bedrijfsleven 

worden verdiept.  

In dit onderzoek van de wetenschapswinkel van Wageningen University & Research 

zijn we op zoek naar enthousiaste studenten die in het kader van hun opleiding 

(stagiaires, bachelor of masterthesis) kunnen onderzoeken: 

• Welke werkvormen van belang zijn voor het succes van het 

ExperimenteerLokaal (annex Stadslab, urban living lab, social living lab).  

• Wat voor soort digitaal platform geschikt is voor ExperimenteerLokaal 

Digitaal? Wat mag er niet ontbreken? Hoe wordt het ingevuld? Hoe betrek je 

mensen? Wat vraagt het aan beheer?  

• Hoe bepaalde factoren (zoals: visie, leiderschap, maatschappelijke relevantie, 

draagvlak en de impact of doorwerking ervan in de (Wageningse) 

samenleving) (kunnen) bijdragen aan het ExperimenteerLokaal.  

• Hoe in vergelijkbare experimenteeromgevingen vorm en inhoud wordt 

gegeven aan zaken als: lerende organisatie, kennisdeling, betekenisgeving, 

impact, waarde creatie, spin-off? 

 

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten, neem dan contact op met:  

Jeroen Kruit / jeroen.kruit@wur.nl / (06) 30 23 81 09 

Rosalie van Dam / rosalie.vandam@wur.nl / (06) 22 83 95 98 

Bekijk ook de projectsite van de Wetenschapswinkel  

http://thuiswageningen.nl/
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2016-2017/uitdagers-en-aanpakkers/overzicht.html#488e5e69-e10c-4eb3-9c3a-b45623083ceb
https://part-up.com/partups/experimenteerlokaal-research-op5x7n8CdJY9rFgzt
mailto:jeroen.kruit@wur.nl
mailto:rosalie.vandam@wur.nl
https://www.wur.nl/nl/project/ExperimenteerLokaal-THUIS.htm


  

 

Looking for students for research for Digital Platform of CityLab THUIS  

THUIS (http://thuiswageningen.nl / Tegenlicht), the living room of 

Wageningen, works on social initiatives, projects and activities for a nicer 

Wageningen. In their entrepreneurial approach, they connect, share and 

inspire.  

‘ExperimenteerLokaal’ (City Lab / Urban Living lab) is a spin-off initiative of THUIS 

which explores and tries to tackle local societal questions in co-creation with 

inhabitants of Wageningen, governments, companies and other interested parties. 

THUIS values learning from others (mainly other City Labs), as well as sharing their 

experiences with Wageningen society and other initiatives.  

The Science Shop Research Project aims to contribute to a digital platform (now as a 

start – ExperimenteerLokaal) in which insights, experiences (from THUIS but also from 

others) and ideas are collected, shared and deepened in co-creation with others.  

We are looking for enthusiastic students (internship, bachelor or master thesis) who 

want to investigate:  

• Which work forms and methods define the success of ExperimenteerLokaal 

(annex CityLab, urban living lab, social living lab).  

• What kind of digital platform is suitable for ExperimenteerLokaal? What kind of 

form, what kind of information? How to get people involved? How to manage 

the platform?  

• How certain factors (eg. vision, leadership, societal relevance, impact etc.) 

influence like: vision, leadership, societal relevance, support and the impact on 

the Wageningen society can contribute to the success of ExperimenteerLokaal.  

• How do similar City Labs (or other experimental environments) tackle 

questions around being a learning organisation, sharing knowledge, value 

creation, impact, spin off?  

When interested but in need for extra information, please contact:  

Jeroen Kruit / jeroen.kruit@wur.nl / (06) 30 23 81 09 

Rosalie van Dam / rosalie.vandam@wur.nl / (06) 22 83 95 98 

Projectsite Wetenschapswinkel (in Dutch)

http://thuiswageningen.nl/
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2016-2017/uitdagers-en-aanpakkers/overzicht.html#488e5e69-e10c-4eb3-9c3a-b45623083ceb
https://part-up.com/partups/experimenteerlokaal-research-op5x7n8CdJY9rFgzt
mailto:jeroen.kruit@wur.nl
mailto:rosalie.vandam@wur.nl
https://www.wur.nl/nl/project/ExperimenteerLokaal-THUIS.htm

