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Citizen Science



‘The general public engagement in scientific research 
activities when citizens actively contribute to science either
with their intellectual effort or surrounding knowledge or 
with their tools and resources’

(Socientize Consortium	2013).

Citizen Science



Citizen Science overview (video)

https://youtu.be/FcDkIFJjYOY



Increased research capacity:
Meer data tegen low/no costs

Better knowledge:
Toevoegen kennis/knowhow/context lokaal voegt kennis toe aan 
wetenschappelijke kennisà doet meer recht aan complexe 
maatschappelijke uitdagingen
Leidt soms tot nieuwe ‘methoden’

Citizen benefits:
Wetenschappelijke literacy +
Community development/empowerment/change of attitudes/values/
norms, action to improve, engagement policy making

Citizen Science



Tien voordelen van Citizen Science:

1. Praktijkgericht onderzoek wordt versterkt en deelname aan onderzoek 
neemt toe;

2. Maakt onderzoek op grote schaal mogelijk door extra handen;
3. Aanboren van nieuwe informatiebronnen, kennis en perspectieven;
4. Grotere betrokkenheid van burgers bij wetenschappelijk onderzoek en 

sterkere band tussen burgers en wetenschappers;
5. Nieuwe methoden ontwikkelen met onder andere gebruikmaking van 

technologie, bijv. quantified self tools;
6. Grotere openheid en betrouwbaarheid van onderzoek;
7. Groter begrip en betrokkenheid voor wetenschappelijk onderzoek bij 

burgers;
8. Groter begrip en betrokkenheid voor maatschappelijk vraagstukken bij 

wetenschappers en kennisinstellingen;
9. Onderzoek op relevante onderwerpen en prioriteiten van burgers;
10. Burgers versterken van hun eigen kennis over begrip van wetenschap.

Citizen Science



Need for change



Socio ecological model (Sallis)



SO…

• Current approaches NOT effective on population scale

• Implementation is the KEY

• Cross bordering: collaboration between sectors



Future direction

• Socio-ecological approaches

• Multi-level

• Multi-sectoral

• Human centred

• Community-based intervention/ 
approach (CBI)



Citizen Science voor Healthy Lifestyle 

1. CoE HA: 
• (complex) system approach (multi level & meerdere sectoren)
• Brede definitie gezondheid
• Praktijkgericht onderzoek, (sociale)impact

2. Combi Onderwijs & Onderzoek

3. Community based lifestyle interventions

4. Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) 
& Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

5. Betrekken eindgebruikers



• Binnen Erasmus+/KA COP4HL/Europapark

• Living Lab Oldambt

• IWP Man made blue zone

• Living Lab Sport en Bewegen, ZonMw (19_11_2019): sociale innovatie & 
betrekken eindgebruikers. Start 1 januari, looptijd 8 maanden: Living Lab 
Beweegvriendelijk Vinkhuizen

Pilots



• Living Lab Sport en Bewegen, ZonMw: sociale innovatie & betrekken 
eindgebruikers. Doel: innoveren orgware

Pilot



Pilot

Uitnodiging en eerste bijeenkomst COP LLBV (vertegenwoordigers wijkbewoners, 
publieke en private partijen, overheid en kennisinstanties uit diverse sectoren (o.a. sport, 
gezondheid, welzijn, RO). 
Doel van de COP is rondom een gezamenlijke ambitie van elkaar te leren.
Werving van “citizen scientists” in de wijk. Tijdens de eerste sessie wordt op basis van 
de input van gebruikers de vraag nader gespecificeerd. Vervolgens worden ze getraind 
in gebruik van de Discovery Tool.
Twee weken data verzamelen



Pilot

Tijdens workshops wordt de informatie besproken, worden ideeën gegenereerd en 
prototypes gemaakt ter bevordering van beweeggedrag in de bestaande openbare 
ruimte.



Pilot

Verschillende prototypes worden uitgetest en ervaringen besproken. Plannen voor 
implementatie worden gemaakt en afgerond.



Pilot



Pilot



Gradatie

1. Crowdsourcing: verkrijgen van gegevens via middelen 
die onder beheer van vrijwilligers vallen

2. Distributed intelligence: vrijwilligers verzamelen 
informatie c.q. interpreteren onderzoekgegevens;

3. Participatory science: vrijwilligers denken mee over het 
onderzoeksobject en de onderzoeksmethode en doen mee 
aan de uitvoering;

4. Extreme citizen science: vrijwilligers kunnen bij het 
gehele onderzoeksproces betrokken zijn, van 
probleemstelling tot analyse en interpretatie van de 
resultaten.



Discovery tool experiment

Dowload discovery tool (playstore, app store)



Discovery tool experiment

DJOHAN
2019



Discovery tool experiment

PUSH op start!



Discovery tool experiment

PUSH op start!



Protocol

Brengen beweegvriendelijkheid omgeving in kaart (goed-
slecht; facilitators & Barriers)

20 min wandelen in 2 tallen

Maak foto’s-voice records-beoordeel

Terugkoppeling-ervaringen

How to use?



Our Voice

http://med.stanford.edu/ourvoice.html



Toepassing eigen context-situatie 

Bespreek hoe Citizen Science plaats zou kunnen vinden  
jouw onderzoek-innovatie?

Hoe toepassen?

Welke gradatie?

Bespreek voorbeelden

Wat zouden de voordelen zijn?

Waar liggen uitdagingen/issues?



Toepassing eigen context-situatie 

Dank voor je aandacht!

Johan de Jong
Jo.de.jong@pl.hanze.nl


