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Samenvatting	

	

Het	 strategisch	 project	 Citizen	 Science	 for	 a	 Healthy	 Lifestyle	 is	 gestart	 op	 1	 november	 2019.	 Het	

project	had	als	doel:	kennis,	ervaring,	scholing	en	internationalisering	op	het	thema	Citizen	Science	for	

Healthy	Lifestyle	bevorderen.	Deze	strategische	fonds	heeft	op	concrete	wijze	vorm	en	inhoud	gegeven	

aan	de	visie	en	doelen	van	het	CoE	HA.	Deze	aanvraag	heeft	mede	geleid	tot	het	benoemen	van	Citizen	

Science	als	belangrijke	enabler/versneller	binnen	de	visie	van	het	CoE	HA.		

In	jaar	1	lag	het	accent	op	scholing	(expert	conference/workshop	etc.)	en	de	opzet	van	een	3-tal	pilots.	

In	 jaar	2	werd	de	opgedane	kennis	en	ervaring	verwerkt	 in	ontwikkelde	onderwijs	modules	Citizen	

Science.	

De	Hanzehogeschool	stelt	zich	tot	doel	waarde	en	impact	te	creëren	in	Noord-Nederland,	met	de	inzet	

van	onderwijs,	onderzoek	en	innovatie.	De	strategie	van	het	Centre	of	Expertise	Healthy	Ageing	(CoE	

HA)	 belicht	 drie	 thema’s:	 1)	 gelijkheid	 en	 participatie	 in	 gezondheidszorg,	 2)	 gezonde	 leefstijl	 en	

omgeving,	 en	 3)	 kwetsbaarheid	 en	 passende	 zorg.	 Zowel	 als	 onderzoek/innovatiestrategie	 én	 als	

middel	om	burgers	en	gemeenschappen	te	betrekken,	speelt	Citizen	Science	for	health	een	belangrijke	

rol	in	het	mogelijk	maken	en	versnellen	van	processen	binnen	de	drie	thema’s.		

Citizen	Science	kan	gedefinieerd	worden	als	een	vorm	van	onderzoekssamenwerking	en	co-creatie	die	

burgers	betrekt	bij	onderzoek	en	innovatie	om	concrete	vraagstukken	aan	te	pakken,	en	die	dus	vereist	

dat	 niet-professionele	 bijdragers	 onderdeel	 van	 de	 samenwerking	 zijn	 (Bonney	 et	 al.,	 2009).	

	

Belangrijkste	resultaten:	

• Citizen	 Science	 is	 mede	 door	 deze	 strategische	 fonds	 aanvraag	 één	 van	 de	 drie	 enablers	

geworden	in	de	nieuwe	CoE	HA	strategische	koers	2021-2026;		

• Opstart	 pilots	 van	 Living	 Lab	 Beweegvriendelijk	 Vinkhuizen,	 Living	 Lab	 Oldambt	 Tijd	 voor	

Toekomst	 en	 Meer	 Gezonde	 Jaren	 Appingedam.	 Mede	 door	 blijvende	 investering	 en	

honorering	 van	 Living	 Labs	 Sport	 en	 Bewegen	 van	 ZonMw;	 Het	 gaat	 hier	 om	 een	

netwerksubsidie	 (8	 maanden),	 lokale	 verankering	 (12	 maanden)	 en	 experimentsubsidie	 (5	

maanden);	

• Integratie	 Citizen	 Science	 in	 Erasmus+	 capacity	 building	 project	 Sustainable	 Wellbeing	

(SUSWELL);	

• Ontwikkeling	SPRONG-aanvraag	op	het	thema	Citizen	Science	(deadline	31	mei	2022);	

• Diverse	scholingsactiviteiten	en	workshops	(master	HAP,	bachelor,	docent-onderzoekers	van	

de	Healthy	Ageing	schools,	studiedagen)	hebben	in	2020,	2021	en	2022	plaatsgevonden;	
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• Studie	 tweedaagse	over	Citizen	Science	gehouden	voor	 studenten	en	docent-onderzoekers	

CoE	HA	en	KC	Noorderruimte;	

• Samenwerking	 met	 Stanford	 University	 en	 Our	 Voice:	 Citizen	 Science	 for	 Health	 Equity	

network	gerealiseerd;	

• Positioning	statement	Citizen	Science	geschreven	in	NL	en	EN;	

• Lid	geworden	van	European	Citizen	Science	Association	(ECSA);	

• Scholingsmateriaal	 ontwikkeld	 voor	 studenten	 en	 docent-onderzoekers	 van	 de	 vijf	 schools	

vallend	onder	Healthy	Ageing;	

• Ontwikkeling	NWO-subsidie	aanvraag	maatschappelijk	verdien	vermogen	over	citizen-student	

Science	voor	studenten	welzijn	tijdens	en	na	de	Coronapandemie	(deadline	voorjaar	2022);	

• Postdoc	aanstelling	Citizen	Science	vanuit	het	CoE	HA.	

• Met	de	Citizen	Science	scholingsactiviteiten	zijn	in	totaal	270	bachelor	studenten,	145	master	

studenten,	279	docentonderzoekers,	109	professionals	en	180	burgers	bereikt	verspreid	over	

de	verschillende	pilots.	

	

Aanbevelingen:	

• Mede	 op	 basis	 van	 de	 impact	 van	 praktijkgericht	 onderzoek	 op	 praktijk,	 onderwijs	 en	

onderzoek	(PRIME-model	pagina	29),	doorgaan	met	onderwijs	en	praktijk	ontwikkelingen.	De	

bijdrage	 aan	 het	 wetenschappelijke/onderzoeksdomein	 op	 Citizen	 Science	 verdient	 de	

komende	jaren	extra	aandacht;	

• 	Mede	 op	 basis	 van	 bevindingen	 visitatie	 terugkoppeling	 CoE	 HA	 (6-7	 april	 2022),	 verder	

doorontwikkelen	tot	herkend	en	erkend	expertisecentrum	op	Citizen	Science	in	de	context	van	

(publieke)	gezondheidsdomein;		

• De	komende	jaren	verder	investeren	in	mensen	en	middelen	in	Citizen	Science	zodat	het	een	

van	de	leidende	aanpakken	wordt	binnen	onderwijs-onderzoek	binnen	het	CoE	HA	zodat	de	

Hanze	zich	ontwikkelt	tot	een	expertisecentrum	(o.a.	m.b.v.	SPRONG);	

• Komende	 jaren	 verder	 kennis	 en	 expertise	 ontwikkelen	 op	 Citizen	 Science	 door	 eigen	

onderzoek	(promovendi/postdocs)	en	scholing;	

• Citizen	Science	integreren	in	relevante	onderzoeksprojectaanvragen;		

• Citizen	Science	verder	integreren	in	de	drie	inhoudelijke	thema’s	van	het	CoE	HA;	

• Citizen	 Science	 onderwijsmodules	 en	 scholingen	 implementeren	 in	 het	 onderwijs	 van	

studenten	(bachelors,	masters)	en	bij-	en	nascholing	van	docent-onderzoekers.	
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1. Aanleiding	

	

Deze	strategische	fonds	aanvraag	geeft	op	zeer	concrete	wijze	vorm	en	inhoud	aan	de	huidige	doelen	

van	het	CoE	HA.	Verbindend	thema	tussen	de	vijf	speerpunten	van	Healthy	Ageing	voor	de	toekomst	

is	een	nadrukkelijke	focus	op	een	‘systeem	aanpak’	die	als	doel	heeft	Healthy	Ageing	te	bevorderen.	

Voor	de	realisatie	en	evaluatie	van	complexe	systeemaanpakken	zijn	‘nieuwe	werkwijzen’	en	‘nieuwe	

onderzoeksmethoden’	nodig.	Citizen	Science	levert	een	zeer	concrete	bijdrage	hieraan.	Het	stimuleert	

co-creatie	en	betrokkenheid	van	de	eindgebruikers,	de	burgers.	Daarnaast	worden	deze	burgers	ook	

benut	als	‘onderzoekers’	in	de	evaluatie	van	de	gerealiseerde	aanpak.	Verder	sluit	Citizen	Science	aan	

bij	bestaande	 regionale	 en	 internationale	projecten	als	E+/KA2	Community	of	Practice	 for	Healthy	

Lifestyle,	 de	 Innovatiewerkplaats	 Beweegvriendelijke	 Inrichting	 Openbare	 Ruimte	 (BIOR),	

Innovatiewerkplaats	 Meer	 Gezonde	 Jaren	 Appingedam,	 ‘de	 Gezonde	 Stad’,	 Nationaal	 Programma	

Groningen/Groningse	 Kracht	 en	 Trots	 en	 gewenste	 onderwijsontwikkelingen	 binnen	 de	 master	

Healthy	 Ageing	 Professional,	 minor	 Global	 Health	 en	 verschillende	 bacheloropleidingen	 (o.a.	 van	

Sportstudies,	Gezondheidsstudies	en	de	Pedagogische	Academie).	

	

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.	

	

Samenvattend:	 Citizen	 Science	 is	 enerzijds	 een	 ‘nieuwe’	 onderzoekswijze	 die	 erg	 goed	 past	 bij	 de	

gewenste	systeemaanpak	voor	Healthy	Lifestyle.	Anderzijds	is	het	ook	een	interventie	op	zich	doordat	



	 6	

het	 betrokkenheid	 en	 participatie	 bij	 de	 ontwikkeling,	 uitvoering	 en	 evaluatie	 van	 en	 door	

eindgebruikers	 stimuleert.	 Hiermee	 versterkt	 het	 onze	 visie	 en	 positionering	 op	 praktijkgericht	

onderzoek.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

De	strategisch	fonds	aanvraag	‘Citizen	Science	for	Healthy	Lifestyle’	levert	een	bijdrage	

aan	het	onderzoek	en	onderwijs	portfolio	van	de	Hanzehogeschool	in	combinatie	met	

internationalisering.	
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2. Samenwerking	Citizen	Science	project	

	

De	 aanvraag	 is	 tot	 stand	 gekomen	 vanuit	 afstemming	 tussen	 de	 volgende	 lectoren,	 (docent)	

onderzoekers	en	(internationale)	samenwerkingspartners	uit	de	praktijk:	

Lectoraat	 praktijkgericht	 Sportwetenschap	 (Johan	 de	 Jong,	 penvoerder);	 Master	 Healthy	 Ageing	

Professional	 (Paul	 Beenen,	 Gezondheidsstudies);	 Lector	 Public	 Health	 (Fons	 van	 der	 Lucht);	 Lector	

Jeugd,	 Educatie	 en	 Samenleving	 (Jeannette	 Doornenbal);	 University	 of	 Southern	 Denmark	 (SDU,	

international	 preferred	 partner	 van	 de	 Hanzehogeschool);	 Centre	 of	 Expertise	 Healthy	 Ageing;	

Instituut	 voor	 Sportstudies;	 Academie	 voor	 Gezondheidsstudies;	 Pedagogische	 Academie;	 Sport	

Innovation	(Matthias	Guett	&	Dirk	Steinbach,	EU-subsidie	ontwikkeling);	Harold	Hofenk	(onderzoeker	

lectoraat	duurzame	innovatie	in	de	regionale	kenniseconomie,	IWP	BIOR	en	de	gemeente	Groningen;	

Innovatiewerkplaats	 Beweegvriendelijke	 Inrichting	 Openbare	 Ruimte/kennislab	 BIOR	 Noord;	

Innovatiewerkplaats	Meer	Gezonde	Jaren	Appingedam;	Minor	Global	Health	and	Quantified	Self	(Henk	

Willemse);	Management	 in	 de	 Zorg	 (Ron	 Kersjes),	 Gemeente	 Groningen,	 Gezonde	 stad;	 Our	 voice	

movement	(Stanford	University	o.v.b.).	
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3. Resultaten	

	

1) Er	 is	 een	 stuurgroep	 ingesteld	 bestaande	 uit	 Kris	 Tuinier	 (Dean	 Sportstudies),	 Lies	 Korevaar	

(Lector),	Fons	van	der	Lucht	(Lector),	Paul	Beenen	(HHD	Master	HAP),	Johan	de	Jong	(Lector)	en	

Nikki	 Jepkema	 (projectcoördinator).	 De	 stuurgroep	 is	 sinds	 de	 start	 van	 het	 project	 12	 keer	

bijeengekomen.	

Inmiddels	 is	 besloten,	 mede	 op	 basis	 van	 het	 belang	 voor	 de	 toekomst	 strategie	 om	 deze	

stuurgroep	 onder	 een	 andere	 noemer	 voort	 te	 zetten	 teneinde	 de	 visie,	 ontwikkelingen	 en	

activiteiten	op	het	gebied	van	Citizen	Science	verder	voort	te	zetten.	Het	doel	is	wel	om	hierbij	in	

de	toekomst	ook	betrokken	burgers	te	betrekken.	

	

2) Er	zijn	4	in	plaats	van	de	beloofde	3	pilots	gestart.	Dit	was	mede	mogelijk	op	basis	van	aanvullende	

cofinanciering,	 door	 succesvolle	 subsidieaanvragen	 waaronder	 twee	 Living	 Labs	 Sport	 en	

Bewegen	(ZonMw).	De	4	pilots	zijn:		

a. Meer	Gezonde	Jaren	Appingedam/Citizen	Scientist	Lieke	Dalstra	aangesteld;		

b. Europapark	 (onderdeel	 Erasmus+	 project	 Communities	 of	 Practice	 for	 a	 Healthy	

Lifestyle	COP4HL)/Citizen	Scientist	Berry	van	Holland	aangesteld;	

c. Living	Lab	Beweegvriendelijk	Vinkhuizen/Citizen	Scientist	Nikki	Jepkema	aangesteld;	

d. Living	Lab	Oldambt/Citizen	Scientist	Nikki	Jepkema	aangesteld.	
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4. Pilot:	Meer	Gezonde	Jaren	Appingedam			

	
	

	

Citizen	 Scientist	 Lieke	 is	 hier	 sinds	 2020	 actief	

-	Meer	Gezonde	Jaren	voor	Appingedam	–	Meer	Gezonde	Jaren	

-	 Meer	 Gezonde	 Jaren	 voor	 Appingedam	 (hanze.nl)	

-	Meer	Gezonde	Jaren	voor	Appingedam	|	Gemeente	Eemsdelta	

Meer	 Gezonde	 Jaren	 voor	 Appingedam	 is	 een	

innovatiewerkplaats	(IWP)	die	wil	bijdragen	aan	het	realiseren	

van	 meer	 gezonde	 jaren	 voor	 de	 inwoners	 van	 Appingedam.	 De	 gezonde	 levensverwachting	 in	

Appingedam	lag	 in	2016	met	56,8	jaar	5,8	 jaar	onder	het	landelijk	gemiddelde	(VzInfo,	20211).	 	Alle	

reden	om	in	te	zetten	op	meer	gezonde	jaren	en	het	potentieel	in	Appingedam	te	benutten.	Met	de	

innovatiewerkplaats	 willen	 we	 hieraan	 bijdragen	 door	 samen	 met	 de	 bewoners	 gezondheid	

bevorderende	 initiatieven	te	bedenken	en	uit	 te	voeren.	Onder	meer	door	de	structurele	 inzet	van	

studenten	en	opzetten	van	nieuwe	projecten.	Er	gebeurt	veel	in	Appingedam	en	vanuit	de	IWP	houden	

Citizen	Science	lessons	learned	

	

Citizen	Science	heeft	in	de	innovatiewerkplaats	Meer	Gezonde	Jaren	voor	Appingedam	een	nadrukkelijke	

plek	in	de	werkwijze	van	studenten.	Citizen	Science	wordt	ingezet	binnen	de	studentenprojecten	als	

onderzoeksmethode	om	snel	inzicht	te	krijgen	in	dat	wat	er	in	de	praktijk	bij	de	eindgebruiker	speelt.	De	

inwoners	van	Appingedam	hebben	een	actieve	rol	in	het	onderzoeks-	en	ontwerpproces	van	de	

praktijkgerichte	vraagstukken	van	de	studenten.	Studenten	maken	kennis	met	deze	onderzoeksmethode	

en	leren	de	meerwaarde	herkennen	voor	de	aanpak	van	toekomstige	vraagstukken.	Ook	wordt	er	vanuit	

praktijkgerichte	vraagstukken	nauw	samengewerkt	met	lokale	professionals.	De	meerwaarde	van	citizen	

science	wordt	ook	in	deze	samenstelling	steeds	meer	erkend	en	in	(gemeentelijke)	beleidsstukken	

opgenomen.	

Specifiek	op	het	gebied	van	Citizen	Science	gebeurt	er	in	het	IWP	het	volgende:	Samen	met	inwoners	

toekomstige	wijk	vormgeven	en	gevaarlijke	kruispunten	gezamenlijk	erkennen	en	herzien.	Maar	ook	leren	

Voeding	en	Diëtetiek	studenten	af	te	stappen	van	hun	eigen	kennis	en	kunde,	aan	te	sluiten	bij	de	

eindgebruiker	door	in	te	zetten	op	het	sociaal	domein	in	plaats	van	gezonde	voeding.	In	totaal	zijn	er	zo’n	

100	studenten	actief	geweest	binnen	het	IWP.	Op	dit	moment	zijn	er	studenten	die	een	module	Voeding	in	

Maatschappelijk	Perspectief	volgen	betrokken	van	de	opleiding	Voeding	&	Diëtetiek.	Maar	ook	is	er	een	

groep	studenten	van	minor	Healthy	Ageing	actief	met	verschillende	opleidingsachtergronden	zoals	

gezondheidsstudies,	social	studies,	hrm,	ict	en	bedrijfskunde.	Tot	slot	zijn	er	studenten	vanuit	de	master	
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we	overzicht,	sturen	we	waar	nodig	bij	en	borgen	we	de	continuïteit.	Dat	 laatste	 is	zeker	belangrijk	

want	de	inzet	op	meer	gezonde	jaren	vereist	langdurige	inspanning,	waarbij	we	de	effecten	pas	later	

gaan	zien.			

Diverse	organisaties	zijn	aangesloten	bij	de	Innovatiewerkplaats.	Lokale	kernpartners	zijn	de	gemeente	

(Eemsdelta,	 voorheen	 Appingedam),	 gezondheidscentrum	Overdiep	 en	welzijnsorganisatie	 Cadanz.		

De	 laatste	 twee	organisaties	werken	al	 langer	 samen	 in	de	 ‘Damster	 zorgbalie’	 (Damster	 Zorgbalie	

(gezondheidscentrumoverdiep.nl)).	Andere	partners	zijn	de	GGD	Groningen,	Healthy	Ageing	Network	

Noord	Nederland,	het	Noorderpoort	college	en	natuurlijk	de	Hanzehogeschool	Groningen.	Studenten	

vanuit	verschillende	studierichtingen	participeren	in	de	innovatiewerkplaats	en	werken	waar	mogelijk	

samen.	

Kenmerkend	voor	de	werkwijze	is	dat	we	van	onderaf	beginnen,	door	te	kijken	wat	er	in	de	praktijk	en	

bij	 de	 inwoners	 speelt	 en	 daarbij	 aan	 te	 sluiten.	 Op	 deze	 manier	 willen	 we	 betrokkenheid	 en	

eigenaarschap	in	de	gemeente	bevorderen6,	hetgeen	de	effectiviteit	van	de	aanpak	ten	goede	komt.	

We	 hanteren	 daarbij	 onder	 meer	 principes	 van	 citizen	 science	 ‘burgerwetenschap’,	 waarbij	 de	

inwoners	van	Appingedam	een	actieve	 rol	 in	het	onderzoeks-	en	ontwerpproces	hebben	en	op	die	

manier	 bijdragen	 aan	 de	 kennisontwikkeling7.	 In	 Appingedam	 proberen	 we	 burgers	 en	 andere	

betrokkenen	 binnen	 de	mogelijkheden	maximaal	 betrekken	 (van	 participative	 tot	 collective	 citizen	

science),	 waarbij	 inwoners	 ook	 echt	 invloed	 kunnen	 hebben	 op	 de	 vraagstelling	 en	 het	

onderzoeksproces8.		
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5. Pilot:	Living	Lab	Beweegvriendelijk	Vinkhuizen	

	

	

	

Citizen	Scientist	Berry	van	

Holland	is	hier	sinds	2020	

actief.	

	

Living	Lab	Beweegvriendelijk	

Vinkhuizen	(hanze.nl)	

	

Living	Lab	Beweegvriendelijk	

Vinkhuizen	–	KennisLab	BIOR	

Noord	

	

Living	Lab	Beweegvriendelijk	Vinkhuizen	|	Netwerk	Katapult	(wijzijnkatapult.nl)	

	

Labevaluatie	2020:	HG12491	ZonMW	Living	Labs	-	Labevaluatie	Netwerkfase	Living	Labs	Sport	en	

Bewegen	2020	-	Groningen	LLBV.pdf	-	All	Documents	(sharepoint.com)	

Citizen	Science	lessons	learned	

	

Citizen	Science	is	toegepast	in	Living	Lab	Beweegvriendelijk	Vinkhuizen	door	met	bewoners	allerlei	

elementen	in	de	wijk	in	kaart	te	brengen	die	te	maken	hebben	met	de	beweegvriendelijke	inrichting.	Het	

heeft	ons	geleerd	dat	Citizen	Science	een	goede	onderzoeksmethode	is	om	snel	inzicht	te	krijgen	in	

perspectieven	van	bewoners	ten	aanzien	van	beweegvriendelijkheid	in	hun	wijk.	Daarnaast	bood	de	wijze	

waarop	Citizen	Science	is	toegepast	de	mogelijkheid	om	aan	netwerkvorming	te	doen.	Citizen	Science	had	

in	dit	living	lab	niet	alleen	als	resultaat	om	onderzoek	te	doen,	maar	ook	om	betrokkenheid	te	creëren	en	

bewoners	een	stem	te	geven	(engagement	en	empowerment).	Door	bewoners	zijn	er	ideeën	

geformuleerd	om	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	beweegvriendelijkheid	van	de	wijk.	Een	aantal	ideeën	uit	

de	eerste	fase	gaat	vanuit	de	gemeente	daadwerkelijk	gerealiseerd	worden.	Het	vormen	van	een	

Community	of	Practice	(netwerk)	kan	een	krachtig	middel	zijn	om	een	thema	verder	te	brengen.	Het	kost	

veel	tijd	om	stakeholders	te	leren	kennen,	het	vertrouwen	te	winnen	en	ze	goed	aangehaakt	te	krijgen.	

Betrokkenheid	tonen	en	laten	zien	dat	er	iets	met	de	inspraak	wordt	gedaan,	kan	het	vertrouwen	

versterken.	Dit	begint	bij	het	luisteren	naar	de	wensen	en	behoeften	en	dat	centraal	te	stellen.		
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Eindrapportage	 2021:	 HG12491	 ZonMW	 Living	 Labs	 -	 eindverslag	 Living	 Lab	 Beweegvriendelijk	

Vinkhuizen	def.pdf	-	All	Documents	(sharepoint.com)			

	

Door	middel	van	Living	Lab	Beweegvriendelijk	Vinkhuizen	is	gericht	op	het	innoveren	van	het	totale	

proces	 van	betrokkenheid,	 co-creatie,	 leren	 en	 sociale	 innovatie	 op	het	 thema	beweegvriendelijke	

omgeving,	de	zogenaamde	“orgware”.	Drie	elementen	stonden	centraal:	design	thinking,	opzet	van	

een	Community	Of	Practice	(COP)	en	Citizen	Science.		

De	 COP	 is	 stap	 voor	 stap	 gevormd	 door	 via	 de	 sneeuwbalmethode	 in	 contact	 te	 komen	 met	

wijkbewoners,	hen	mee	 te	 laten	denken	en	enthousiast	 te	maken	voor	het	 thema.	Tegelijkertijd	 is	

citizen	 science	 (Our	 Voice	 aanpak	 met	 gebruikmaking	 van	 de	 Discovery	 Tool)	 toegepast,	 doordat	

onderzoekers	met	 bewoners	 allerlei	 elementen	 in	 de	wijk	 in	 kaart	 hebben	 gebracht	 die	 te	maken	

hebben	met	beweegvriendelijke	inrichting.		

Op	 basis	 van	 deze	 inventarisatie	 zijn	 door	 wijkbewoners	 ideeën	 ontwikkeld	 om	 de	

beweegvriendelijkheid	van	de	wijk	 te	 verbeteren.	Alle	 ideeën	 zijn	aan	de	gemeente	voorgelegd	en	

gepresenteerd.	Hierna	is	langzamerhand	een	projectgroep	ontstaan.	Deze	bestaat	uit	2	onderzoekers	

van	de	Hanzehogeschool	(Berry	en	Nikki),	gemeenteambtenaar,	medewerkers	van	WIJ	en	Cosis	en	een	

buurtbewoner.	In	2021	is	nogmaals	gepolst	onder	de	betrokken	bewoners	of	wandelroutes	prioriteit	

hadden	en	die	wens	bestond	nog	steeds.	Daar	om	is	door	een	klein	groepje	bewoners	het	voortouw	

genomen	om	routes	uit	te	gaan	werken	en	testen.	Op	papier	zijn	de	routes	zo	goed	als	voltooid,	nu	

nog	de	realisatie	 in	de	 infrastructuur.	Het	meest	concreet	 is	een	kunstroute,	d.w.z.	een	route	 langs	

allerlei	kunstwerken	in	de	wijk.	Na	ontwikkeling	zijn	ze	getest	door	bewoners	en	is	besproken	waar	

rekening	mee	 gehouden	 zou	moeten	worden	bij	 realisatie.	 Tegelijkertijd	wordt	 door	 de	 gemeente	

bekeken	hoe	de	voorgestelde	routes	passen	binnen	reeds	bestaande	beheer-	en	onderhoudsplannen,	

zodat	twee	vliegen	in	een	klap	geslagen	kunnen	worden.	
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Een	andere	wens	die	vorig	jaar	tijdens	de	buurtbijeenkomsten	werd	genoemd,	is	de	aanleg	van	een	

fietscrossbaan	 of	 pumptrackbaan.	 Eén	 bewoonster	 heeft	 dat	 idee	 ter	 harte	 genomen	 en	 is	 een	

verkenning	in	de	wijk	gestart.	Samen	met	enkele	partijen,	zoals	WIJ	Vinkhuizen,	is	gesproken	over	de	

haalbaarheid	en	draagvlak.	Er	is	aandacht	gekomen	vanuit	de	lokale	media,	waardoor	enkele	artikelen	

op	 websites	 verschenen,	 opnames	 voor	

regionale	 televisie	 zijn	 gemaakt	 en	 alles	

verder	 is	 verspreid	 via	 sociale	 media.	

Tegelijkertijd	is	een	handtekeningenactie	

gestart	 waarbij	 inmiddels	 350	

handtekeningen	 (op	 ca.	

3600huishoudesn	 zijn	 opgehaald.	 Dit	

betekent	dat	 er	 vanuit	 de	wijkbewoners	

voldoende	 draagvlak	 is.	 De	 huidige	

subsidie	 richt	 zich	 voor	 een	 deel	 om	 dit	

initiatief	te	ondersteunen.			

	

	 	

Data	
collection

••± 40	phone calls
••22	research	walks
(Discovery	Tool)

Data	
analysis

••Community	
meetings
••Idea	generation

Prototyping

••Community	
meetings
••Protoype
formation
••Prototype	testing

Implementation ••Realization in	
practice



	 14	

6. Pilot:	Living	Lab	Oldambt	–	Tijd	voor	Toekomst		

	

Citizen	 Scientist	 Nikki	 Jepkema	 is	 hier	 sinds	

2020	actief.	

	

Tijd	voor	Toekomst	(hanze.nl)	

	

Living	Lab	Tijd	voor	Toekomst	

Oldambt	–	ZonMw	

Citizen	Science	lessons	learned	

	

In	het	Living	Lab	Oldambt	–	Tijd	voor	Toekomst	heeft	het	met	stakeholders	vormgeven	van	een	

innovatieproces,	met	als	doel	een	gezondere	leefstijl,	meer	welzijn	en	vergroting	van	kansen	van	kinderen	

in	Oldambt,	geleid	tot	draagvlak	voor	verdere	ontwikkeling	van	een	verrijkte	schooldag.	Het	Living	Lab	is	

ingebed	in	bredere	planvorming	in	de	provincie	Groningen	op	het	gebied	van	een	verrijkte	schooldag	in	de	

provincie	Groningen,	genaamd	Tijd	voor	Toekomst.	Vanuit	het	Nationaal	Programma	Groningen	(NPG)	is	

voor	de	komende	twee	jaar	subsidie	verkregen	om	op	vier	scholen	in	de	gemeenten	Oldambt	toe	te	werken	

naar	een	verrijkte	schooldag.	

	

Citizen	Science	heeft	in	dit	Living	Lab	een	nadrukkelijke	rol	als	het	gaat	om	de	leerlingen	die	betrokken	zijn	

bij	de	vraagarticulatie	door	o.a.	deelname	aan	de	leerlingenraad.	Door	bijvoorbeeld	het	maken	van	foto’s	

van	hun	omgeving	wordt	het	gesprek	over	hun	omgeving	gestart.	De	kinderen	uit	de	leerlingenraad	

vervullen	een	belangrijke	rol	in	de	voorbereiding	op	een	pilot	van	Tijd	voor	Toekomst.	Zij	denken	mee	over	

de	invulling,	informeren	ouders	en	leveren	input	voor	de	naamgeving.	De	uitkomsten	van	de	bijeenkomsten	

met	de	leerlingenraad	worden	gedeeld	met	een	werkgroep	van	ouders,	directie,	leerkrachten	en	gemeente	

en	andersom	worden	uitkomsten	uit	de	werkgroep	vertaald	richting	de	leerlingenraad.   

In	de	uitvoering	is	de	leerlingenraad	betrokken	doordat	zij	bijhouden	in	dagboekjes	wat	zij	van	de	verrijkte	

schooldagen	en	de	activiteiten	vinden.	

	

Een	netwerk	vormen	en	bestendigen	kost	veel	tijd.	Wat	helpt	is	een	gedeelde	visie	met	elkaar	te	bespreken	

en	hier	middels	procesevaluaties	telkens	op	terug	te	komen	zodat	er	gezamenlijke	stappen	worden	gezet	en	

er	gedeeld	eigenaarschap	kan	ontstaan.	Een	voorbeeld	hiervan	is	de	tijdlijnevaluatie.		

Voor	samenwerking	is	het	belangrijk	om	te	bouwen	aan	een	relatie	en	het	vertrouwen	te	winnen	van	de	

mensen	in	de	context.	Dit	doe	je	door	zichtbaar	te	zijn,	inzet	te	tonen	en	de	mensen	in	de	context	belangrijk	

te	maken.		
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Tijd	voor	Toekomst:	Doorbraak	in	de	kansenkaart	›	Healthy	Ageing	Network	(hannn.eu)	

	

TIJD	VOOR	TOEKOMST	–	YouTube	

	

Sport	&	Gemeenten	nr	4	-	2021	by	Arko	Sports	Media	-	Issuu	

Rapportage	2020:		

 

Eindrapportage	2021:	eindverslag-format-nl-Living	Labs	546006014-	aanvullingen	AvdS.docx	

(sharepoint.com)	

 

Het	 Living	 Lab	 Tijd	 voor	 Toekomst	 houdt	 zich	 bezig	 met	 de	 maatschappelijke	 uitdaging	 van	

kansengelijkheid	onder	kinderen	in	het	primair	onderwijs	in	de	gemeente	Oldambt	en	meer	specifiek	

de	gevolgen	daarvan	op	een	gezonde	leefstijl.	Het	Living	Lab	is	ingebed	in	bredere	planvorming	in	de	

provincie	Groningen	op	het	gebied	van	een	verrijkte	schooldag	 in	de	provincie	Groningen	Tijd	voor	

Toekomst	 -	Nationaal	Programma	Groningen.	Vanuit	het	Nationaal	Programma	Groningen	 (NPG)	 is	

voor	de	komende	jaren	subsidie	verkregen	om	op	vier	scholen	in	de	gemeenten	Oldambt	toe	te	werken	

naar	een	verrijkte	schooldag.		

In	de	eerste	pilot	binnen	het	Living	Lab	is	de	schooldag	op	basisschool	obs	Houwingaham	verrijkt	door	

een	keur	aan	activiteiten	aan	te	bieden.	Deze	activiteiten	hebben	zich	onder	andere	gericht	op	het	

gebied	van	sport	en	bewegen.	De	pilot	is	samen	met	het	netwerk	uitgebreid	geëvalueerd	waardoor	er	

draagvlak	is	ontstaan	om	toe	te	werken	naar	een	tweede	pilot	met	een	structurele	verrijkte	schooldag	

als	 uitgangspunt.	 Tijdens	 de	 tweede	 pilot	 kreeg	 het	 thema	 sport	 en	 bewegen	wederom	 een	 plek.	

Dankzij	de	pilots	hebben	de	kinderen	hun	talenten	kunnen	ontdekken,	zich	kunnen	oriënteren	m.b.t	

sport	 en	 is	 de	 samenwerking	 met	 (nieuwe)	 lokale	 partijen	 versterkt.	 Voor	 het	 verzorgen	 van	 het	

aanbod	 tijdens	 de	 pilots	 is	 een	 beroep	 gedaan	 op	 commerciële	 beweegaanbieders	 wegens	 hun	

beschikbaarheid	 overdag.	 Tegelijkertijd	 is	 er	 gewerkt	 aan	 draagvlak	 rondom	 het	 thema	

kansengelijkheid	 en	 Tijd	 voor	 Toekomst	 op	 andere	 scholen	 in	 de	 gemeente	 Oldambt,	 o.a.	 door	

gesprekken	met	scholenkoepel	SOOOG.		

Gaandeweg	is	binnen	het	Living	Lab	de	omvang	en	het	doel	gewijzigd.	De	verwachting	is	namelijk	dat	

steeds	meer	basisscholen	in	Oldambt	zullen	starten	met	Tijd	voor	Toekomst,	waardoor	de	vraag	naar	

geschikt	beweegaanbod	uit	de	omgeving	zal	toenemen	(Nationaal	Programma	Groningen,	2021).	Het	
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gaat	niet	 langer	meer	om	het	eenmalig	realiseren	van	sport-	en	beweegaanbod	op	één	basisschool	

waarbij	sportoriëntatie	centraal	staat.	Het	Living	Lab	wenst	zich	te	focussen	op	hoe	zorgen	we	ervoor	

dat	 lokale	 sport-	 en	 beweegaanbieders	 kwalitatieve	 sportlessen	 kunnen	 bieden	 aan	 (Tijd	 voor	

Toekomst)	basisscholen?	En	hoe	zorgen	we	voor	een	goede	sportorganisatie	waarbij	de	lokale	sport-	

en	beweegaanbieders	beter	ingezet	worden?		

De	experimentsubsidie	waar	het	Living	Lab	zich	op	dit	moment	mee	bezig	houdt,	zorgt	voor	kennis	en	

kunde	 over	 breed	motorisch	 sporten	 en	 in	 ruil	 daarvoor	 leveren	 sport-	 en	 beweegaanbieders	 een	

bijdrage	aan	(Tijd	voor	Toekomst)	basisscholen	die	onder	andere	vallen	onder	scholenkoepel	SOOOG.	

Er	 ontstaat	 hierdoor	 een	 netwerk	 in	 de	 schoolomgeving	 die	 benut	 kan	worden	 aanvullend	 op	 het	

onderwijs	omdat	er	sport-	en	beweegaanbieders	beschikbaar,	betrokken	en	capabel	zullen	zijn.		
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7. Pilot:	Communities	of	practice	for	healthy	lifestyle:	Europapark	

	

Citizen	Scientist	Harold	Hofenk	en	Berry	van	Holland	waren	hierbij	betrokken.	

	
COP4HL	-	Communities	of	Practice	for	Healthy	Lifestyle	(hanze.nl)	

	

Cop4hl	
	

Innovatieopdracht1	060519	N.	Jepkema.pdf	
	

Innovatieopdracht2	240619	N.	Jepkema.pdf	
	

Masterthesis	betrokkenheid	COP4HL	N.	Jepkema	16119.pdf	

	

Het	community	of	practice	for	healthy	lifestyle	(COP4HL)	is	een	Europees	Erasmus+	programma	waar	

kennisontwikkeling,	(bottom-up	en	transdisciplinair)	samenwerken	en	het	leerproces	centraal	staat.	

Het	doel	van	het	COP4HL	project	speelt	zich	af	op	twee	niveaus:	op	procesniveau	en	inhoudelijk	niveau.	

Op	procesniveau	wordt	er	geleerd	van	het	proces	hoe	een	COP	kan	worden	opgezet.	Inhoudelijk	gaat	

het	 over	 samen	 met	 de	 eindgebruiker	 zoeken	 naar	 en	 werken	 aan	 innovatieve	 manieren	 om	

gezondheid	van	verschillende	doelgroepen	te	verbeteren.	De	COP4HL	richt	zich	op	het	verbeteren	van	

de	 gezondheid	 van	 Europese	 burgers.	 Er	 zijn	 zogenaamde	 communities	 of	 practice	 in	 5	 Europese	

steden	ontwikkeld:	Malaga,	Lissabon,	Kaunas,	Odense	en	Groningen.	Het	project	is	tot	stand	gekomen	

door	 een	 subsidieaanvraag	 geschreven	 door	 de	 Hanzehogeschool	 (lectoraat	 praktijkgerichte	

Citizen	Science	lessons	learned	

De	wensen-	en	behoeften	inventarisatie	in	het	Europapark	heeft	geleid	tot	betrokkenheid	bij	de	

inwoners.	De	gekozen	werkwijze	was	deur-aan-deur	te	gaan	en	vervolgens	keukentafelgesprekken	te	

voeren.	Alle	buurten	in	de	wijk	zijn	gesproken.	Met	deze	brede	wensen-	en	behoeften	inventarisatie	is	er	

een	omgeving	gecreëerd	waar	citizen	science	kan	plaatsvinden.	Het	prioriteren	van	de	uitkomsten	is	een	

startpunt	geweest	van	citizen	science.	Dit	hebben	de	bewoners	zelf	gedaan.	Hierna	zijn	werkgroepen	

gevormd	op	verschillende	thema’s	waarna	de	bewoners	te	werk	zijn	gegaan	met	de	data.	Dit	hebben	zij	

uitgebreid	met	nieuwe	ideeën	en	er	zijn	prototypes	gebouwd.	Dit	proces	is	opgestart	en	een	tijd	lang	

gefaciliteerd	en	ondersteunt	door	twee	studenten/change	agents	van	de	master	healthy	ageing	

professional	en	is	later	ingebed	in	het	sociaal	domein.	

Door	vele	geïnitieerde	bijeenkomsten	met	subgroepen	rondom	verschillende	thema’s	omtrent	Actieve	en	

Gezonde	Leefstijl	en	innovatieweken	voor	Da	Vinci	studenten	zijn	er	allerlei	activerende	initiatieven	

ontstaan	vanuit	en	in	de	wijk.		
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sportwetenschap)	in	samenwerking	met	de	gemeente	Groningen.	Uiteindelijk	is	het	doel	dat	er	lessen	

geleerd	worden	in	het	succesvol	opzetten	van	communities	of	practice.	Het	project	is	gestart	in	2017	

en	had	een	looptijd	van	3	jaar.		

De	 samenwerking	 tussen	 het	 bedrijfsleven,	 de	Hanzehogeschool	 en	 de	 gemeente	Groningen	 staat	

centraal.	Er	zijn	twee	master	studenten	healthy	ageing	professional	zijn	1.5	jaar	betrokken	geweest	bij	

de	COP	in	Europapark	in	Groningen.	Het	doel	van	deze	lokale	COP	is	om	bottom-up	een	beweging	ten	

aanzien	van	een	actieve	en	gezonde	 leefomgeving	op	gang	te	brengen	bij	de	eindgebruikers	 in	het	

Europapark	 in	Groningen.	De	eindgebruikers	 zijn	de	bedrijven,	 onderwijsinstellingen,	 bezoekers	 en	

wijkbewoners.	

	

Ervaringen	Lieke	Dalstra	en	Nikki	Jepkema	(2	voltijdstudenten	master	HAP,	mei	2019):		

“Sinds	 september	 2018	 zijn	 wij	

aangesloten	bij	het	COP4HL	project	met	

de	gedachte	om	de	eindgebruiker,	in	dit	

geval	 de	 wijkbewoner	 uit	 het	

Europapark,	 te	 betrekken	 bij	 het	

proces.	In	het	Europapark	zijn	wij	bezig	

met	een	sociale	 innovatie.	Wij	hebben	

in	 oktober	 2019	 allereerst	 de	 keuze	

gemaakt	 om	 ons	 te	 focussen	 op	 de	

wijkbewoner	als	eindgebruiker.	Om	tot	

een	 bottom-up	 aanpak	 te	 komen	 zijn	

wij	 gestart	 met	 een	 wensen-	 en	

behoeften	 inventarisatie	 om	 te	

achterhalen	 wat	 er	 leeft	 onder	 de	

wijkbewoners.	 Middels	 deur-aan-deur	

bezoeken	 hebben	 wij	 wijk	 breed	 de	

wensen	 geïnventariseerd.	 We	 stelden	

daarbij	 de	 vraag:	 Als	 u	 het	 voor	 het	

zeggen	 had	 in	 de	wijk,	wat	 zou	 u	 dan	wensen?	Vervolgens	 organiseerden	we	 buurtbijeenkomsten	

waarin	we	de	resultaten	terugkoppelden	en	de	bewoners	prioriteit	gaven	aan	thema’s.	Vanuit	hier	zijn	

werkgroepen	ontstaan	van	bewoners	die	bezig	zijn	met	het	concretiseren	van	hun	wensen	en	ideeën.	

Als	 change	 agents	 in	 het	 Europapark	 zijn	wij	 verbindend	 en	 hebben	wij	 een	 netwerk	weten	 op	 te	
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bouwen	zodat	de	juiste	personen	aan	de	werkgroepen	kunnen	verbinden.	We	hanteren	een	bottom-

up	benadering	en	redeneren	vanuit	de	wensen	van	de	wijkbewoner.	Uiteindelijk	willen	we	hiermee	

betrokkenheid	en	eigenaarschap	creëren	zodat	bewoners	zelf	eigenaar	worden	en	invulling	geven	aan	

een	voor	hun	‘gezonde’	leefomgeving”.		
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8. Scholingsactiviteiten	

	

In	de	 tabel	hieronder	 is	 een	overzicht	 te	 zien	 van	het	 aantal	bachelor-	 en	masterstudenten	alsook	

docent-onderzoekers,	 professionals	 en	 burgers	 die	 bereikt	 zijn	 met	 Citizen	 Science	

scholingsactiviteiten.	

Met	 de	 Citizen	 Science	 scholingsactiviteiten	 zijn	 in	 totaal	 270	 bachelor	 studenten,	 145	 master	

studenten,	 279	 docentonderzoekers,	 109	 professionals	 en	 180	 burgers	 bereikt	 verspreid	 over	 de	

verschillende	pilots.	

	

	

Op	het	gebied	van	scholing	heeft	er	het	volgende	plaatsgevonden:	

	

2019	en	2020:	

- Presentatie	Citizen	Science	in	de	stuurgroep	CoE	HA	in	november	2019;	

- 7	januari	2020:	scholingsochtend	voor	40	master	Healthy	Ageing	professional	studenten	door	

Johan	de	Jong;	

- Scholing/workshop	minor	Healthy	Ageing	door	Berry	van	Holland;	



	 21	

- Actieve	betrokkenheid	minor	Healthy	Ageing	studenten	(3-4)	in	de	pilot	Living	Lab	

Beweegvriendelijk	Vinkhuizen;	

- Scholing/workshop	Kennislab	Beweegvriendelijke	Inrichting	Openbare	Ruimte	Noord;	

- Op	2	april	2020	webinar	voor	ZonMw	Living	Lab	onderzoekers	over	Citizen	Science	verzorgd	

door	Berry	van	Holland	en	Nikki	Jepkema	

- Presentatie	CvB	bezoek	aan	de	school	over	engaged	university	powered	by	Citizen	Science;	

- 16	april	2020	scholing	tijdens	invited	conferentie	maatschappelijke	participatie	door	Johan	

de	Jong;	

- April	2020,	online	scholing	door	Ann	Banchoff	(Stanford	University),	15	onderzoekers	in	de	

discovery	tool	and	our	voice	approach;	

- 2e	helft	mei-begin	juni:	workshop	ochtend	door	dr.	Lea	den	Broeder	(RIVM)	voor	30	

studenten/onderzoekers;	

- 8	oktober,	key	note	lecture	tijdens	congres	“Creating	Activating	Communities”	over	Citizen	

Science	door	Ann	Banchoff	+	voor	of	na	workshop	Citizen	Science.	

- 20	oktober	Introductie	Citizen	Science	voor	20	voltijdstudenten	en	35	deeltijdstudenten	

master	HAP	in	Health	Hub	Roden	door	Berry	van	Holland	en	Nikki	Jepkema	

	

2021	en	2022:	

- Februari	2021	Inventarisatie	van	wensen	en	behoeften	ten	aanzien	van	scholing,	kennis,	

capaciteitsontwikkeling	binnen	de	vijf	schools	van	CoE	HA.	Gesprekken	gevoerd	met	leden	

van	curriculum	commissies	door	Paul	Beenen,	Rhoda	Schuling	en	Nikki	Jepkema	

- Maart	2021	pilot	workshop	citizen	science	bij	Sportstudies	door	Paul	Beenen,	Rhoda	Schuling	

en	Nikki	Jepkema	

Workshop	Citizen	Science	4	maart	2021.pptx	(sharepoint.com)	

- April	2021	pilot	workshop	citizen	science	bij	alle	schools	van	CoEHA	door	Paul	Beenen,	Rhoda	

Schuling	en	Nikki	Jepkema	

Workshop	Citizen	Science	29	april	2021.pptx	(sharepoint.com)	

- April	2021	Workshop	SUSWELL	stakeholder	involvement	door	Johan	de	Jong,	Rhoda	Schuling	

en	Nikki	Jepkema	

Workshop	stakeholders	involvement	CS	SUSWELL.pptx	(sharepoint.com)	

Mei	2021	onderwijsontwikkeling	in	de	vorm	van	capaciteit	opbouwen.	Onderwijs	op	maat	

gegeven	aan	master	HAP	en	master	SBO	door	Harold	Hofenk,	Johan	de	Jong	en	Nikki	

Jepkema	
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Master	SBO	concepts	of	Health	and	Citizen	Science.pdf	

Workshop	Citizen	Science	21	mei	2021.pptx	(sharepoint.com)	

Workshop	master	SBO	Harold.pptx	(sharepoint.com)	

- Oktober	2022	op	verzoek	van	Master	HAP	3-tal	workshops	Citizen	Science	gegeven	voor	

voltijd	studenten	door	Rhoda	Schuling,	Berry	van	Holland	en	Nikki	Jepkema	

- Januari	2022	Keynote	LUMC	door	Berry	van	Holland		

Keynote	LUMC	Campus	2022-01-18.pptx	(sharepoint.com)	

- Januari	2022	Indiening	Abstract	HEPA-congres	augustus	2022	door	Berry	van	Holland	

- 14	April	faciliteren	Living	Labs	Sport	en	Bewegen	workshop	ZonMw	Den	Haag	

Practice	abstract.	

Conference	track:	Settings-based	Physical	Activity	interventions;	Modern	technology	in	physical	

activity	promotion.	

Keywords	(max	5):	citizen	science,	social	innovation,	community	of	practice,	active	lifestyle	

Authors:	B.J.	van	Holland,	PhD;	N.	Jepkema,	MSc;	J.	de	Jong,	PhD	

Title	(max	25	words):	Citizen	science	during	Covid-19	pandemic	to	enhance	an	activating	

environment	in	a	low-SES	neighborhood	

Abstract	(max	350	words):		

Issue/problem:	It	is	widely	known	that	people	from	a	low-SES	background	show	a	less	healthy	and	

active	lifestyle.	One	neighborhood	in	Groningen,	the	Netherlands,	is	a	neighborhood	housing	

about	12,000	citizens	with	on	average	a	low-SES	background.	In	the	past,	initiatives	have	been	

undertaken	to	promote	an	active	lifestyle	by	implementing	outdoor	facilities	stimulating	physical	

activity.	However,	use	of	these	facilities	was	poor	due	to	lack	of	citizen	involvement.	Aim	of	this	

project	was	to	engage	citizens	in	the	overall	process	of	capturing,	plan	making	and	prototyping	of	

concepts	for	an	exercise-friendly	physical	and	social	environment.	

Description	of	the	problem:	In	the	period	from	January	2020	-	April	2022	a	Living	Lab	was	run	

following	the	“Our	Voice”	citizen	science	method.	Participatory	citizen	science	was	applied	in	

which	a	community	of	stakeholders	(public	and	private	parties)	and	citizens	was	built.	The	

community	addressed	the	aforementioned	problem	by	creating	more	insight	in	promoting	and	

degrading	features	in	the	neighborhood	concerning	an	active	lifestyle.	For	this,	citizens	made	use	

of	the	Stanford	Neighborhood	Discovery	Tool.	The	Tool	allowed	for	systematic	observations	of	the	

physical	environment.	Additionally,	the	emergent	research	walks	gave	additional	information	on	

neighborhood	barriers	and	facilitators	next	to	Discovery	Tool	data.	Collected	data	allowed	them	to	
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brainstorm	on	possible	solutions	in	sessions	facilitated	by	the	researchers.	These	solutions	were	

presented	to	local	government	and	further	developed	for	implementation	and	realization.	

Results	(effects/changes):	Use	of	the	Discovery	Tool	created	an	overview	of	the	neighborhood.	

Based	on	positive	and	negative	features,	new	ideas	were	generated	for	improving	exercise-

friendliness.	A	concrete	example	was	a	walking	route	along	several	art	objects	in	the	

neighborhood,	the	so-called	‘art-route’.	Furthermore,	a	work	group	of	citizens	was	formed	which	

discussed	this	route,	and	other	ideas	and	prototypes,	with	the	local	government.	The	work	group	

was	also	involved	in	realization	of	the	prototypes.	

Lessons:	Our	project	resulted	in	a	citizen	science	approach	which	can	be	transferred	to	other	

neighborhoods.	Use	of	the	Discovery	Tool	showed	many	benefits	for	plan	making	for	the	

neighborhood.	Early	and	continuous	involvement	of	citizens	will	lead	to	more	sustainable	

engagement	and	is	a	powerful	method	to	create	engagement	around	societal	problems	and	social	

innovation	in	the	field	of	Health	Enhancing	Physical	Activity.	

Main	messages	(max	200	characters):	Our	project	aimed	to	develop	a	transferable	method	for	

neighborhood	development	based	on	citizen	science.	Key	feature	in	our	method	was	integration	

of	design	thinking,	citizen	engagement,	formation	of	a	community	of	practice,	and	use	of	digital	

tools.	

	

- Februari	2022	Studietweedaagse	“onderzoeken	met	impact”	voor	Instituut	voor	Sportstudies	

door	Johan	de	Jong,	Berry	van	Holland,	Rhoda	Schuling	en	Nikki	Jepkema	

	

“Tijdens	de	Citizen	Science	 (ook	wel	burgerwetenschap	genoemd)	workshop	HOOR	 je	van	experts	+	

burgers,	ERVAAR	jezelf	in	de	praktijk,	VERWERK	je	data	en	WAARDEER	je	scholingsmateriaal	zodat	je	

de	potentie	van	Citizen	Science	op	het	gebied	van	Sport	en	Beweging	doorgrondt.	Door	toepassing	van	

Citizen	 Science	 wordt	 de	 betrokkenheid	 van	 de	 burgers,	 docent-onderzoekers	 en	 professionals	

aanzienlijk	vergroot	en	de	kans	op	echte	IMPACT	neemt	toe”.	
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- Februari	2022	scholingsmateriaal	ontwikkeld	

Maandag	7	februari	
2022		

		 		

9:30-9:45		 Inleiding	(Rhoda	&	Johan)		 Korte	intro	citizen	science:	wat,	versneller,	
doel	+	opzet	2daagse.		

9:45-10:30		 Citizen	science	door	Gaston	Remmers		

		

Directeur	mijn	data	onze	gezondheid,	oprichter	
werkgroep	Health	binnen	de	European	Citizen	Science	
Association	en	meer.		

https://mdog.nl/		

		

30	minuten	inleiding	en	15	min	vragen.		

10:30-11:20		 Living	Lab	Beweegvriendelijk	Vinkhuizen	(Nikki	&	
Berry)		

Uitwisseling	ervaring	burger	&	gemeente	&	
onderzoeker	rol		

11:20-11:30		 Koffie	Pauze		 		

11:30-11:45		 Introductie	Citizen	Science	praktijkdeel	(Nikki	&	Berry)		Ga	in	je	eigen	woonomgeving	foto’s	maken;	
beoordelen	(rood-oranje-groen)	+	
kwalitatief	oordeel/opmerkingen.		

11:45-13:30		 Lunchpauze	+	Research	walk		 		

13:30-14:00		 Gegevens	verwerken	(printen/uploaden).			 Online:	documentje	in	Teams	omgeving	
plaatsen.		

14:00-15:00		 In	subgroepen:	Bespreken	data	+	komen	tot	
verbeteringen	+	duurzaamheid		

		

15:00-15:10		 Pauze		 		

15:10-15:30		 Uitwisseling	groepjes		 Terugkoppeling:		

-dataverzameling		

-data-analyse		

-ideeën/prototype		

15:30-16:00		 Hoe	kan	citizen	science	in	eigen	context	worden	
gebruikt?	(Rhoda)		

		

16:00-16:15		 Afronding	(Johan)		 		

Dinsdag	8	februari		 		 		

9:00-9:15		 Kort	samenvatten	dag	1	en	uitleg	dag	2.	Doel	etc.	
(Johan)		

		

9:15-10:50		 Module	feedback	sessie	(Rhoda	&	Nikki)		 Bekijken	onderwijsmateriaal/video’s;	
feedback	verzamelen		

10:50-11:20		 Walk&Talk:	Lieke?		 Wandelend	luisteren	naar	een	‘podcast’		

11:20-12:30		 Focusgroep	met	koplopers	(Rhoda	&	Nikki)		 Transitie	van	theorie	naar	praktijk		

13:00		 Afronding	(Johan)		 		
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De	 trainingsmodules	 Citizen	 Science	 zijn	 de	 bouwstenen	 van	 het	 CS	 supportlab.	 De	 modules	 zijn	

generiek	 van	 aard	maar	 op	 basis	 daarvan	 kunnen	mensen	 een	 keuze	maken.	Het	 zijn	 opgenomen	

kennisclips	 die	 gaan	 over	 de	 niveaus	 van	 CS	 gecombineerd	met	 verschillende	methodologieën,	 de	

rollen	 die	 je	 in	 kunt	 nemen,	 de	 ethische	 issues	 en	 een	 databank	 van	 rich	 practices	 en	 literatuur.	

Daarnaast	streeft	het	CS	supportlab	ernaar	om	maatwerk	workshops	en	project	specifieke	sparring	

sessies	aan	te	bieden.	De	trainingsmodules	worden	bij	een	aantal	IWP-coördinatoren	ondergebracht	

vanuit	 Rhoda	 haar	 nieuwe	 post	 doc	 functie	 (1.1.22).	 De	 trainingsmodules	 worden	 ingebed	 in	 de	

website	van	het	CoE	HA.	Stap	1	van	het	verder	brengen	van	Citizen	Science	is	via	de	CoE’s.	Hierna	is	

het	de	vraag	hoe	krijg	je	het	in	de	curricula	van	de	schools?	Op	het	gebied	van	professionaliseren	kan	

het	een	plek	krijgen.	Het	instituut	voor	sportstudies	kiest	ervoor	om	hun	eigen	mensen	te	scholen	met	

betrekking	tot	citizen	science	door	het	onderdeel	te	laten	zijn	van	studiedagen.	Dit	vergroot	de	kans	

dat	 het	 terugkomt	 in	 iwp’s,	 onderwijs	 en	 onderzoek.	 Bottom-up	 blijven	 stimuleren	 is	 hierbij	 de	

strategie.	

	



	 26	

	

- April	2022	Engaging	citizen	science	conference	Aarhus	Denmark	

Abstract	geschreven	door	Rhoda	Schuling	en	Nikki	Jepkema	geaccepteerd	als	rondetafelgesprek	

“Citizen	Science	strategy:	immediately	caught	in	a	paradox”	(Engaging	Citizen	Science	Conference,	

Aarhus	May	2022).	

Roundtable	 title:	 “From	 adopting	 to	 adapting	 Citizen	 Science	 within	 the	 context	 of	 higher	

education”			

The	 Hanze	 University	 for	 Applied	 Sciences	 (Groningen,	 the	 Netherlands)	 has	 been	 cautiously	

adopting	 Citizen	 Science	 as	 research	 and	 innovation	 orientation	 since	 2019.	 Currently,	 top	

management	 of	 the	 University	 aims	 to	 adopt	 the	 approach	 more	 fully,	 as	 it	 aligns	 with	 the	

University’s	practice-oriented	research	framework	that	aims	for	strong	(regional)	impact.	Especially	

the	schools	that	are	linked	to	the	university’s	Centre	of	Expertise	Healthy	Ageing	are	eager	to	start	

working	with	Citizen	Science	in	health	innovations,	as	they	expect	this	approach	will	be	much	better	

suited	 to	 deal	with	 the	 complexity	 of	 societal	 health	 challenges	 today.	However,	 having	 Citizen	

Science	as	a	new	orientation	as	ordered	top-down	is	an	un-citizen	science	way	of	implementing	the	

approach	 in	 all	 18	 associated	 schools	 of	 the	 University,	 and	 developing	 understanding	 of	 and	

capacity	for	it	in	our	own	professionals.	To	this	end,	a	small	taskforce	of	which	we	represent	two	of	

the	three	members,	was	implemented	to	create	a	Citizen	Science	Support	Lab.	Our	focus	has	ranged	

from	raising	awareness	 (formulating	a	positioning	 statement)	 to	agenda	 setting	and	 is	 currently	

creating	 educational	 formats	 for	 capacity	 building.	 We	 are	 part	 of	 both	 a	 national	 and	 an	

international	consortium	(ECSA)	for	Citizen	Science,	and	ultimately	aim	to	function	as	a	knowledge	

and	expertise	hub	for	all	interested	parties,	both	internal	and	external.		

In	this	roundtable	we	will	summarize	our	experiences	with	reorienting	a	practice-oriented	applied	

science	 community	 to	 adapting	 CS	 in	 all	 levels	 from	management	 to	 students.	 We	 will	 briefly	

highlight	 steps	 in	 this	 adaptation	 process	 but	 hope	 to	 discuss	 navigating	 pitfalls,	 resistance,	

overwhelming	bureaucracy	and	misunderstanding	of	the	concept.		

We	are	curious	to	hear	where	representatives	of	other	institutions	recognize	our	experiences	and	

where	 they	 do	 not.	We	 aim	 to	 conclude,	 if	 possible,	 with	 better	 insight	 into	 rich	 practices	 for	

developing	citizen	science	support	systems	within	universities.		
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3) PR	en	Communicatie:	twee	persberichten	ZonMw	over	de	Living	Lab	Sport	en	Bewegen	van	

ZonMw.	Persbericht	Hanze	over	community-based	project	in	combinatie	met	Citizen	Science.	

Artikel	Sport	Knowhow	XL	over	Living	Lab	Beweegvriendelijke	Vinkhuizen.	

	

	

• Meerwaarde	samenwerking	en	belang	van	buiten	bewegen.	

• Samen	uitzoeken	wat	belangrijk	is.		

• Living	Lab	M&Gezond	beweegt	tot	een	gezonde	leefstijl.	

• Living	Lab	Beweegvriendelijk	Vinkhuizen	zet	in	op	draagvlak	en	netwerk	

	

Onderzoekslijn	 Citizen	 Science:	 er	 is	mede	 op	 verzoek	 van	 de	 stuurgroep	 gestart	met	 een	 scoping	

review	ten	aanzien	van	Citizen	Science	voor	Healthy	Lifestyle	door	Citizen	Scientist	Rhoda	Schuling.	Op	

basis	van	de	scoping	review	is	een	positioning	paper	geschreven	die	de	Hanze	visie	op	Citizen	Science	

verwoordt.	Dit	dient	als	basis	voor	verdere	ontwikkeling	van	scholingsmaterialen.	

Het	 positioning	 paper	 is	 via	 deze	 link	 te	 lezen	 in	 zowel	 het	 Engels	 als	 in	 het	 Nederlands.	

NL	Positioning	Statement	271021.docx	(sharepoint.com)	

Final	Positioning	Paper	Citizen	Science	for	Health.pdf	
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4) Overig:	 samenwerkingscontract	 tussen	Hanze	en	Stanford	University	 is	 getekend.	Mede	op	

basis	van	ingrediënten	uit	deze	strategisch	fonds	aanvraag	wordt	nu	een	SPRONG	aanvraag	

ontwikkeld	 (herindiening	2022)	 rondom	de	versterking	van	de	onderzoeksinfrastructuur	op	

het	gebied	van	Citizen	Science	 in	 relatie	 tot	Healthy	Lifestyle.	Een	SPRONG	traject	 is	een	8	

jarige	financiering	van	een	onderzoeksinfrastructuur.	Onze	aanvraag	sluit	hoofdzakelijke	aan	

op	het	kruispunt	van	twee	KIA’s	te	weten	“Gezondheid	en	Zorg”	en	“Sleutel	Methodologien”.	

Het	SPRONG	programma	is	opgezet	samen	met	de	HvA	en	HU.	Overige	partners	zijn	o.a.	RIVM,	

Alfa	college,	Aletta	Jacobs	School	of	Public	Health,	UMCG	en	diverse	praktijkpartners	via	de	

geïncludeerde	 Living	 Labs	 (6-8	 in	 totaal).	 De	werkpakket	 beschrijving	 inclusief	 organogram	

staan	 hieronder	 beschreven.	 De	 SPRONG	 aanvraag	 is	 tijdens	 de	 1e	 ronde	 afgewezen.	

Momenteel	wordt	een	herindiening	voorbereid	(deadline	31	mei	2022).	

	

	

	

Via	 Stanford-contact	 gevraagd	 voor	 partnerschap	 in	 H2020	 aanvraag	 “Putting	 Urban	

Waterways	 to	 work	 for	 equitable	 Health	 and	 Wellbeing	 (BlueCities)	 waarbinnen	 Citizen	

Science	benut	wordt.	In	overleg	met	Lectoren	Rob	Roggema	en	Floris	van	den	Boogaart	(beide	

Kenniscentrum	 Noorderruimte)	 is	 een	 letter	 of	 support	 ingediend	 namens	 de	

Hanzehogeschool	Groningen.	
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9. Aanbevelingen	

	

Wij	 zijn	de	voortrekkers	 van	de	enabler	Citizen	Science	geweest	wat	mede	geleid	heeft	 tot	Citizen	

Science	als	een	belangrijke	enabler	voor	de	drie	inhoudelijke	thema’s.	Wanneer	we	de	impact	van	het	

huidige	strategische	fonds	project	Citizen	Science	for	Health	plaatsen	binnen	het	PRIME	model	komen	

we	tot	het	volgende	overzicht.	

Citizen	 Science	

for	Health	

Praktijk	 Onderwijs	 Onderzoek	

Kennis	

ontwikkeling	

Opstart	pilots	van	Living	Lab	
Beweegvriendelijk	Vinkhuizen,	
Living	Lab	Oldambt	Tijd	voor	
Toekomst	en	Meer	Gezonde	Jaren	
Appingedam.	Mede	door	blijvende	
investering	en	honorering	van	
Living	Labs	Sport	en	Bewegen	van	
ZonMw.	

Integratie	Citizen	Science	in	
Erasmus+	capacity	building	project	
Sustainable	Wellbeing	(SUSWELL).	

	

Binnen	het	repertoire	van	
onderwijs	in	onderzoeks-
methoden/	technieken	neemt	
Citizen	Science	inmiddels	ook	een	
plaats	in	(zie	master	HAP).			

Er	is	een	vak/wetenschappe-
lijke	publicatie	in	wording	maar	
deze	is	nog	niet	afgerond	en	
gesubmit.	

Er	is	een	positioning	paper	
ontwikkeld	hoe	het	CoE	HA	
kijkt	naar	Citizen	Science	in	het	
publieke	gezondheidsdomein.	
Dit	paper	is	nog	niet	breed	
verspreid.	

Product	

ontwikkeling	

Er	is	een	netwerk	rondom	
beweegvriendelijke	buurt	
ontwikkeld	in	de	wijk	Vinkhuizen.	

	

Er	zijn	presentaties/	work-shops/	
onderwijs	videos	ontwikkeld	over	
Citizen	Science	

	

Persoonlijke	

ontwikkeling	

Met	de	Citizen	Science	
scholingsactiviteiten	zijn	in	totaal,	
109	professionals	en	180	burgers	
bereikt	verspreid	over	de	
verschillende	pilots.	

Met	de	Citizen	Science	
scholingsactiviteiten	zijn	in	totaal	
270	bachelor	studenten,	145	
master	studenten,	279	docent-
onderzoekers	bereikt	verspreid	
over	de	verschillende	pilots.	

Minor	Actieve	Leefstijl	studenten	
zijn	betrokken	geweest	bij	LL	
Vinkhuizen.	

De	betrokken	docent-
onderzoekers,	onderzoekers	
hebben	veel	geleerd	over	deze	
nieuwe	manier	van	actief	
betrekken	van	burgers	bij	
zowel	onderzoek	als	innovatie	
en	veranderingsprocessen	op	
het	thema	gezondheid	&	
gedrag.	

Systeem	

ontwikkeling	

Op	basis	van	indirecte	informatie	
kan	gezegd	worden	dat	burgers	
betrekken	in	
ontwikkelingen/aanpakken	op	
publieke	gezondheids-domein	
meer	gemeengoed	is	geworden.	De	
Living	Labs	waarbinnen	deze	
ontwikkeling	heeft	plaatsgevonden	
zijn	ook	bereid	deel	te	nemen	als	
praktijkpartners	in	de	SPRONG	
Citizen	Science	aanvraag	(deadline	
mei	31	2022).	

Citizen	Science	is	een	wezenlijk	en	
integraal	onderdeel	geworden	van	
de	master	HAP.	

Citizen	Science	is	mede	onder	
invloed	van	dit	project	een	
onderdeel	(enabler)	geworden	van	
de	visie	van	het	CoE	HA	en	de	
Hanze.	

Citizen	Science	is	mede	onder	
invloed	van	dit	project	een	
onderdeel	(enabler)	geworden	
van	de	visie	van	het	CoE	HA	en	
de	Hanze.	

Panel	visitatie	CoE	HA	(6-7	april	
2022)	gaf	in	terugkoppeling	
aan	dat	CoE	HA	iets	unieks	in	
passends	heeft	met	Citizen	
Science.	Advies	was	hierop	
verder	te	ontwikkelen	tot	
expertise	centrum	op	dit	
thema	en	deze	methode	
verder	te	verdiepen.		

De	SPRONG	aanvraag	
(BRIDGE2HEALTH)	op	Citizen	
Science	herindiening	31	mei	
2022.		

Tabel	1.	 Impact	beschrijving	van	Citizen	Science	for	Health	naar	het	PRIME	model	Greven	&	Andriessen,	2019	

Groen,	realisatie	goed;	Oranje,	realisatie	deels;	Rood,	niet	gerealiseerd.	
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Nu	de	volgende	fase	is	aangebroken	adviseren	wij	om	de	ontwikkeling	van	kennis	en	expertise	op	deze	

enabler	 door	 te	 ontwikkelen	 en	 intensiveren.	Wij	 denken	 dat	 het	 belangrijk	 is	 dat	 Citizen	 Science	

terechtkomt	in	het	arsenaal	van	(sleutel)methodologieën	binnen	alle	schools	van	het	CoE	HA.	Maar	

dat	alleen	zal	niet	genoeg	zijn.	Je	moet	Citizen	Science	ervaren	in	de	praktijk	en	uiteraard	samen	met	

burgers.	De	nu	ontwikkelde	modules	richten	zich	op	kennismaking	basisprincipes	en	reiken	handvaten	

aan.	 Het	 deel	 begeleiding	 en	 casuïstiek	 is	 nog	 niet	 geborgd.	 Wellicht	 biedt	 de	 SPRONG	 aanvraag	

mogelijkheden	voor	de	doorontwikkeling.	Samengevat	zien	we	voor	de	komende	jaren	de	volgende	

ontwikkelpunten:		

• De	komende	jaren	verder	investeren	in	mensen	en	middelen	in	Citizen	Science	zodat	het	een	

van	de	leidende	aanpakken	wordt	binnen	onderwijs-onderzoek	binnen	het	CoE	HA	zodat	de	

Hanze	zich	ontwikkelt	tot	een	expertisecentrum	(o.a.	m.b.v.	SPRONG);	

• Komende	 jaren	 verder	 kennis	 en	 expertise	 ontwikkelen	 op	 Citizen	 Science	 door	 eigen	

onderzoek	(promovendi/postdocs)	en	scholing;	

• Citizen	Science	integreren	in	relevant	onderzoeksprojectaanvragen;		

• Citizen	Science	verder	integreren	in	de	drie	inhoudelijke	thema’s	van	het	CoE	HA;	

• Citizen	 Science	 onderwijsmodules	 en	 scholingen	 implementeren	 in	 het	 onderwijs	 van	

studenten	(bachelors,	masters)	en	bij-	en	nascholing	van	docent-onderzoekers.	
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Bijlage	1	Citizen	Science	planning		

	

(Uit	originele	aanvraag)	

 

Activiteiten	Jaar	1	 Toelichting	

Expertconference	 Nationale	en	internationale	experts	worden	uitgenodigd	om	

lezingen/workshops	te	verzorgen	over	citizen	science,	onderzoek	m.b.t.	

citizen	science	op	Healthy	Lifestyle	gebied.	Doelgroep	voor	deze	scholing	

is	docent-onderzoekers	Hanzehogeschool	en	onderzoekers	Aletta	Jacobs	

School	of	Public	Health	

Workshops/lectures	 Docent-onderzoekers,	studenten	(bachelor/master)	worden	getraind	en	

gaan	experimenteren	met	principes	van	citizen	science.	

Pilots	3x	 Deels	parallel	aan	de	scholing	wordt	citizen	science	geïntroduceerd	en	

toegepast	in	een	3-tal	pilots.	Twee	van	deze	pilots	waarvan	zijn	al	

concreet	namelijk	binnen:	Erasmus+/Knowledge	Alliance	project	

Community	of	practice	for	Healthy	Lifestyle,	gebied	Europapark	

gemeente	Groningen	(inrichting	fysieke	en	sociale	omgeving	ter	

bevordering	van	Healthy	Lifestyle).	Tweede	pilot	is	de	man	made	blue	

zone	in	Appingedam	(lector	Fons	van	der	Lucht),	is	tevens	een	IWP.	

Idee	vorming	t.a.v.	3e	pilot:	zou	een	aanpak	kunnen	zijn	verbonden	aan	

Nationaal	Programma	Groningen	(NPG).	Er	zijn	ook	gesprekken	geweest	

met	gemeente	Groningen	en	Emmen	over	mogelijke	initiatieven.	Tot	slot	

zou	er	ook	nog	een	mogelijkheid	zijn	binnen	de	Kennislab	

Beweegvriendelijke	Inrichting	Openbare	Ruimte	(IWP	BIOR)>	

Activiteiten	jaar	2	 	

Pilots	3x	 Deze	lopen	door	in	het	2e	jaar	

Verbindende	

onderzoekslijn	

Ontwikkeling	en	trekken	Citizen	Science	binnen	het	CoE	HA	als	wel	

Aletta	Jacobs	School	of	Public	als	“verbindende”	onderzoekslijn	

Onderwijs		 Ontwikkeling	 onderwijsmodules	 niveau	 6	 en	 7	 Citizen	 Science	 ter	

implementatie	 bij	 de	 Master	 Healthy	 Ageing	 Professional,	 bachelor	
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Sportkunde	 en	 minor.	 Modules	 zijn	 zodanig	 ontwikkeld	 dat	 ze	 te	

transfereren	zijn	naar	andere	opleidingen	

Symposium	Citizen	

Science	for	Healthy	

Lifestyle	

Aan	de	het	eind	van	de	twee	 jaar	wordt	een	symposium	georganiseerd	

waar	 de	 resultaten	 van	 twee	 jaar	 citizen	 science	 toepassing	 binnen	 de	

regio	en	de	toekomstige	plannen	gepresenteerd.	

Ontwikkeling	EU	

aanvraag	

Mede	op	basis	van	ervaringen	en	kennis	opgedaan	met	Citizen	Science,	

wordt	een	nieuwe	Europese	aanvraag	ingediend	op	het	thema	Healthy	

Ageing/Healthy	Lifestyle.	Dit	zal	in	samenwerking	plaatsvinden	met	

andere	HG	lectoraten,	Europese	partners	met	support	van	SPIN.	SPIN	is	

een	subsidie	bureau	waarmee	4	jaar	geleden	een	EU-subsidie	strategie	is	

ontwikkeld	die	volledig	is	gerealiseerd	(3	E+	projecten	als	penvoerder).	

Een	vervolg	strategie	voor	de	komende	5	jaar	is	in	de	maak	en	als	

resultaat	van	dit	Citizen	Science	project	willen	we	een	H2020	of	E+/KA	

aanvraag	ontwikkelen.	
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Bijlage	2	PR,	Media,	presentatie	en	publicaties	over	Citizen	Science	

	

• https://research.hanze.nl/en/activities/coe-ha-3-themas-amp-3-versnellers	

• https://research.hanze.nl/en/activities/gezonde-leefstijl-amp-leefomgeving	

• https://research.hanze.nl/en/activities/citizen-science-for-healthy-lifestyle	

• https://research.hanze.nl/en/activities/community-based-approach-for-active-lifestyle-2	

• https://www.hannn.eu/nieuws/we-praten-niet-over-inwoners-maar-met-ze	

• https://research.hanze.nl/en/clippings/gezonde-leefstijl-centraal	

• https://research.hanze.nl/en/publications/eindrapportage-netwerkfase-living-lab-

beweegvriendelijk-vinkhuizen	

• https://research.hanze.nl/en/publications/evaluatie-netwerkfase-living-labs-sport-en-

bewegen-2020	

• https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/project-

detail/onderzoeksprogramma-sport-en-bewegen-2017/kansen-voor-een-nieuwe-generatie/	

• https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/project-

detail/onderzoeksprogramma-sport-en-bewegen-2017/ll-mgezond/	

• https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/project-

detail/onderzoeksprogramma-sport-en-bewegen-2017/livinglab-beweegvriendelijk-

vinkhuizen/	

• https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-

ageing/organisatie/overzichten/nieuws/hanzehogeschool-onderzoekt-burgers-gezonder-

leven?r=https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing	

• https://www.linkedin.com/posts/johandejong70_community-benadering-voor-gezonde-

leefstijl-activity-6643515196499337216-Y53-	

• Kansen	voor	een	nieuwe	generatie	-	ZonMw	

• Ll	m&gezond	-	ZonMw	
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Doel en ambitie: Meer gezonde Jaren, met de bewoners 
 

De	IWP	wil	bijdragen	aan	het	realiseren	van	meer	gezond	jaren	voor	de	inwoners	van	Appingedam.	
De	 gezonde	 levensverwachting	 in	 Appingedam	 lag	 in	 2016	 met	 56,8	 jaar	 5,8	 jaar	 onder	 het	
landelijk	gemiddelde	(VzInfo,	20211).		Alle	reden	om	in	te	zetten	op	meer	gezonde	jaren	en	het	
potentieel	in	Appingedam	te	benutten.	Met	de	innovatiewerkplaats	willen	we	hieraan	bijdragen	
door	 samen	 met	 de	 bewoners	 gezondheidsbevorderende	 initiatieven	 te	 bedenken	 en	 uit	 te	
voeren.	Onder	meer	door	de	structurele	inzet	van	studenten	en	opzetten	van	nieuwe	projecten.	
Er	gebeurt	veel	in	Appingedam	en	vanuit	de	Innovatiewerkplaats	houden	we	overzicht,	sturen	we	
waar	nodig	bij	en	borgen	we	de	continuïteit.	Dat	laatste	is	zeker	belangrijk	want	de	inzet	op	meer	
gezonde	jaren	vereist	langdurige	inspanning,	waarbij	we	de	effecten	pas	later	gaan	zien.			
	

Een breed gezondheidsbegrip, met diverse aangrijpingspunten 
 

We	 hanteren	 een	 brede	 definitie	 van	 gezondheid,	 aansluitend	 bij	 het	 concept	 positieve	
gezondheid,	 waarbij	 gezondheid	 veel	 meer	 is	 dan	 de	 afwezigheid	 van	 ziekte	 en	 gebrek2.	
Tegelijkertijd	zijn	er	enorm	veel	factoren	die	gezondheid	op	een	of	andere	manier	beïnvloeden.	
Dat	 varieert	 van	 factoren	 die	 dicht	 bij	 de	 mens	 staan,	 zoals	 genetische	 kenmerken	 tot	
klimatologische	en	sociaaleconomische	ontwikkeling	die	veel	verder	van	het	 individu	staan.	En	
daartussen	 bevinden	 zich	 factoren	 als	 leefstijl	 en	 de	 fysieke	 en	 sociale	 leefomgeving	 (zie	
regenboogmodel	van	Dahlgreen	en	Whitehead3).	Er	zijn	dan	ook	diverse	aangrijpingspunten	om	
gezondheid	 te	 bevorderen.	 Daarom	 wordt	 ook	 gepleit	 voor	 een	 integrale	 aanpak,	 waarbij	
verschillende	domeinen	zijn	betrokken4.	
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Dit vereist een gezamenlijke inspanning 

	
Diverse	organisaties	zijn	aangesloten	bij	de	Innovatiewerkplaats.	Lokale	kernpartners	zijn	de	
gemeente	 (Eemsdelta,	 voorheen	 Appingedam),	 gezondheidscentrum	 Overdiep	 en	
welzijnsorganisatie	 Cadanz.	 	 De	 laatste	 twee	 organisaties	 werken	 al	 langer	 samen	 in	 de	
‘Damster	zorgbalie’	(Damster	Zorgbalie	(gezondheidscentrumoverdiep.nl)).	Andere	partners	
zijn	 de	 GGD	 Groningen,	 Healthy	 Ageing	 Network	 Noord	 Nederland,	 het	 Noorderpoort	
college	 en	 natuurlijk	 de	 Hanzehogeschool	 Groningen.	 Studenten	 vanuit	 verschillende	
studierichtingen	participeren	in	de	innovatiewerkplaats	en	werken	waar	mogelijk	samen.	

	

Figuur	2:	inwoners	centraal,	partijen	in	beeld	

Figuur	1:		Regenboogmodel	van	Dahlgreen	en	Whitehead5	
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Aan	de	hand	van	een	beproefde	werkwijze	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Hoe werken we in de IWP ‘Meer Gezonde 
Jaren voor Appingedam’ 

- Bottum-up approach 
- Betrekken doelgroep/ citizen science 
- Praktijkgericht – design thinking 
- Vanuit een goede probleemanalyse 
- Proces- en effectevaluatie 
- Lerend vermogen 
- Interdisciplinair – domeinoverstijgend 

	

 
De Damster aan het roer 
	
Kenmerkend	voor	de	werkwijze	is	dat	we	van	onderaf	beginnen,	door	te	kijken	wat	er	in	
de	praktijk	en	bij	de	inwoners	speelt	en	daarbij	aan	te	sluiten.	Op	deze	manier	willen	we	
betrokkenheid	en	eigenaarschap	in	de	gemeente	bevorderen6,	hetgeen	de	effectiviteit	van	
de	aanpak	ten	goede	komt.	
We	hanteren	daarbij	onder	meer	principes	van	citizen	science	‘burgerwetenschap’,	waarbij	
de	inwoners	van	Appingedam	een	actieve	rol	in	het	onderzoeks-	en	ontwerpproces	hebben	
en	 op	 die	 manier	 bijdragen	 aan	 de	 kennisontwikkeling7.	 In	 Appingedam	 proberen	 we	
burgers	 en	 andere	 betrokkenen	 binnen	 de	 mogelijkheden	 maximaal	 betrekken	 (van	
participative	 tot	 collective	 citizen	 science),	 waarbij	 inwoners	 ook	 echt	 invloed	 kunnen	
hebben	op	de	vraagstelling	en	het	onderzoeksproces8.		
	



	 37	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
Door onderbouwd innovatief te ontwerpen… 

 
Om	 tot	 een	 innovatieve	 aanpak	 te	 komen	 gaan	 we	 uit	 van	 de	 principes	 van	 design	
thinking.	Daarbij	doorlopen	we	continu	het	proces	om	te	achterhalen	wat	er	leeft	onder	
de	 bevolking,	 wat	 het	 onderliggende	 probleem	 is	 en	 wat	 voor	 oplossingen	 daarvoor	
kunnen	worden	bedacht.	Dit	resulteert	in	een	prototype	dat	in	de	praktijk	getoetst	wordt.	
Een	goede	probleemanalyse	is	essentieel.	Dit	kan	aan	de	hand	van	zowel	kwantitatief	als	
kwalitatief	onderzoek.	Bij	voorkeur	een	combinatie	en	met	de	bewoners	zelf.	Dit	alles	
moet	bijdragen	aan	een	goede	onderbouwing	van	een	interventie.	Literatuuronderzoek,	
verkenning	 van	 bestaande	 theorieën/modellen9	 en	 al	 bestaande	 interventies10	 horen	
daar	ook	bij.		
 
… en te blijven leren	
	
Evalueren	op	proces	en	uitkomst	 is	een	essentieel	onderdeel	van	de	aanpak.	Op	basis	
hiervan	kan	bepaald	worden	of	 interventie	aan	verwachtingen	voldoet	en	werkt	 zoals	
vooraf	 is	 verondersteld.	 Op	 basis	 van	 de	 uitkomsten	 van	 een	 evaluatie	 kan	 worden	
bijgesteld.	Zo	proberen	we	ook	continu	te	leren	van	onze	activiteiten,	waardoor	we	onze	
(praktijk)kennis	blijven	uitbouwen.		
Het	ultieme	doel	Meer	Gezonde	Jaren	voor	Appingedam	is	een	hoger	gelegen	doel	dat	
we	 met	 de	 afzonderlijke	 interventies	 niet	 op	 korte	 termijn	 zullen	 bereiken.	 Daarom	
focussen	we	ons	in	de	evaluatie	ook	op	tussenliggende	en	procesdoelen.	De	samenhang	
tussen	deze	doelen	en	het	ultieme	doel	kunnen	worden	weergeven	aan	de	hand	van	een	

Figuur	3:	Design	thinking	
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Colofon 

Uitgave	van	de	Innovatiewerkplaats	Meer	gezonde	Jaren	Appingedam,	oktober	2021	

Auteurs:	Lieke	Dalstra	&	Fons	van	der	Lucht	

Hanzehogeschool,	Groningen	

Deelnemende	organisaties:	Hanzehogeschool	Groningen,	Gemeente	Eemsdelta,	Cadanz	
Welzijn	en	gezondheidscentrum	Overdiep	
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Figuur	4:	voorbeeld	doelenboom13	
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Bijlage	3	Positioning	statement	
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