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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling en achtergrond 

De Gemeente Deventer, Eenheid Strategische Ontwikkeling, heeft Dialogic gevraagd om 
een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van het concept “living lab” als 
onderdeel van het instrumentarium voor ICT-diensteninnovatie. De Gemeente Deventer wil 
onderzoeken hoe dit concept kan helpen om ontwikkeling van innovatieve ICT-diensten te 
versnellen, op gebieden zoals gezondheid, onderwijs, creatieve media, overheidsdiensten 
en toerisme. Zij wil daarbij kijken naar de mogelijkheden voor innovatie op het gebied van 
ICT-diensten in Deventer en omgeving zelf (gegeven de beschikbare hoogwaardige 
glasvezelinfrastructuur en thans lopende pilots), maar ook breder in de regio Stedendrie
hoek en in de Provincie Overijssel waar vooral de mogelijkheden voor samenwerking 
tussen steden Zwolle, Deventer en Enschede attractief lijken te zijn. De gedachte is dat 
met behulp van het concept Living Labs een “hub” positie kan worden ontwikkeld, 
waarmee economische en sociale innovatie versterkt kan worden. 

Het begrip “living lab” is de afgelopen jaren internationaal opgekomen als een attractief 
concept voor open innovatie, dat zich vooral richt op het “innovatie-niemandsland” waar 
technology push en market pull elkaar ontmoeten en de stap van prototype naar (pre-) 
commercieel product of dienst wordt gezet. Hoewel er vele vormen mogelijk zijn en in de 
praktijk zijn te zien, doelt het concept op een omgeving voor open innovatie waarbij 
innovatie zich niet in een geïsoleerde laboratoriumomgeving afspeelt of in een team 
software ingenieurs, maar in de dagelijkse leef-, woon- en werkomgeving. Het 
concept houdt dan ook in ieder geval in dat “gebruikers” intensief meedoen in het 
innovatieproces en innovaties vorm geven (“co-creatie”). In een living lab innovatieomge
ving zijn daartoe alle benodigde middelen en voorwaarden bijeengebracht. Daartoe 
behoren partners die bereid zijn tot het maken van samenwerkingsafspraken over ICT-
diensteninnovatie, technische faciliteiten en middelen voor de ontwikkeling en testen van 
ICT-toepassingen, en faciliteiten om gebruikersgroepen te betrekken bij het ontwikkelen en 
valideren van dienstenconcepten. Een living lab aanpak doelt daarnaast ook op een 
procesmethodiek voor de gebruikersgerichte uitvoering van innovatieprojecten, in 
multidisciplinaire samenwerking tussen gebruikers, ontwikkelaars, en andere 
betrokkenen die kennis, kunde en belangen inbrengen. Een living lab is in die zin ook een 
innovatieproject waarin aan de bovengenoemde voorwaarden, vooral gebruikersgericht
heid, openheid en innovatie in het dagelijks leven, is voldaan en de procesmethodiek het 
mogelijk maakt om snel dienstconcepten en prototypes te ontwikkelen op basis van 
effectieve communicatie over en weer met gebruikers in een open omgeving waarin alle 
partijen uit de waardeketen samenwerken. 

Het doel van deze verkenning is om te beoordelen op welke manier het living lab concept 
het beleid en instrumentarium op het gebied van ICT-diensteninnovatie kan verrijken. 
Allereerst kijken we naar het huidige “innovatiesysteem” en lopende ontwikkelingen op het 
gebied van ICT-diensten innovatie. Daarna gaan we na hoe het concept living lab concreet 
kan worden toegepast om meer massa, samenhang en synergie tussen initiatieven op het 
gebied van ICT-diensten te faciliteren, op het niveau van stad, regio en provincie. We 
sluiten af met een aantal concrete acties en initiatieven om het concept living labs 
strategisch en praktisch te benutten voor innovatiesamenwerking. 
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1.2 Uitgangspositie en ambities 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Deventer in vergelijking met andere steden een 
voorsprongpositie ontwikkeld bij de totstandkoming van een hoogwaardige breedband 
glasvezelinfrastructuur. Die biedt een breed scala van gebruiksmogelijkheden voor 
diensten op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en 
beveiliging, openbaar bestuur en burgerparticipatie, duurzame ontwikkeling op het gebied 
van energie en milieu, en zakelijke dienstverlening. Vele instellingen en bedrijven zijn 
intussen aangesloten op een hoogwaardig open breedbandnetwerk. Tevens zijn of worden 
alle huishoudens in Deventer aangesloten op het glasvezelnetwerk. Naast glasvezel in de 
stad en buitenwijken, is een draadloos netwerk voorzien voor het buitengebied. 
Onderstaande tabel geeft een korte karakterisering van de glasvezelinfrastructuur 
Deventer en omgeving. 

Glasvezel infrastructuur Deventer en omgeving 

•	 Deventer Glasvezel Netwerk (DGN) voor instellingen en bedrijven (250 +). Dit 
netwerk levert allerlei diensten via de centrale marktplaats waarop dienstenaanbie
ders actief zijn1; 

•	 Deventer Zorgnetwerk (DZ): ziekenhuis en 160 eerstelijns zorgverleners in Salland; 

•	 Glashart (voorheen Y3NET); Fiber to the Home; +40.000 aansluitingen in Deventer 
en omliggende dorpen, eind 2009 gereed. Samenwerking gemeente Deventer en 
Reggefiber; 

•	 Breedband in het landelijke gebied (combinatie glasvezel en draadloos); streven is 
900 aansluitingen. 

Bron: gemeente Deventer 

Deze breedbandige infrastructuur is voorwaardenscheppend voor diensteninnovatie. 
Uiteindelijk is het niet de infrastructuur maar de (ICT-) diensteninnovatie die economische 
en sociale waarde oplevert. Het wordt daarom zaak om in de komende periode het accent 
te leggen op het stimuleren van innovatie op het gebied van ICT-diensten op basis van de 
breedbandige infrastructuur. Die innovatieve diensten, mogelijk gemaakt door informatie-
en communicatietechnologie (ICT), zijn immers van groot belang voor de economische en 
sociale ontwikkeling van stad, regio en provincie. Er lopen al een aantal initiatieven op het 
gebied van innovatie in ICT-diensten. Tabel 1 geeft een aantal voorbeelden. Dankzij DGN 
worden bijvoorbeeld scholen in staat gesteld gezamenlijk ICT-diensten in te kopen 
(kostenbesparing), lesmateriaal uit te wisselen en te ontwikkelen en onderwijsdiensten in 
de klas te krijgen die een hoogwaardige verbinding vereisen. Eén mooi voorbeeldproject is 
SchoolGlas Deventer (www.schoolglas.nl), waarbij basisscholen in Deventer in staat zijn 
gesteld om met behulp van het DGN netwerk hun onderwijsprocessen te vernieuwen. Er 
zijn voorbereidingen gaande om dit ook in Twente van de grond te brengen. 

Over het geheel genomen komt echter, vooral voor wat betreft private initiatieven, deze 
ICT-diensteninnovatie (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de creatieve sector, het 
onderwijs, zakelijke diensten, overheidsdiensten) nog tamelijk moeizaam van de grond. In 
Hoofdstuk 2 proberen we meer inzicht te krijgen in de redenen daarvoor, en op de 
oplossingsrichtingen. 

 Op dit moment betalen afnemers van het DGN netwerk, ook non-profit, 235 Euro per maand (100 
Mbps). Eénmalige aansluitkosten bedragen 3000 Euro. 

Dialogic innovatie ● interactie 6 

1



Geografisch en 
bestuurlijk niveau 

Initiatieven, programma’s en projecten rond innovatie in ICT-
diensten 

Deventer Schoolglas Deventer 
Digitaal Zorgdossier 
Hart voor Deventer 
Slim cameratoezicht 
Innovatielounge / Tijdmachine 
Digitale broedplaatsen 
Boerenbreedband 

Regio Stedendriehoek 
(Deventer, Zutphen, 
Apeldoorn) 

Projecten Health and Care Stedendriehoek 
Innovatienetwerk Stedendriehoek (slechts ten dele op ICT innovatie 
gericht) 

Provincie Overijssel 
(Oost-Nederland) 

Programma Innovatie ICT-Diensten 

Tabel 1: Initiatieven op het gebied van ICT-diensteninnovatie (voorbeelden) 

Het breedbandnetwerk is in potentie een belangrijke voorwaardenscheppende conditie om 
allerlei bedrijven – waaronder kleine, middelgrote en grote - in staat te stellen hun 
processen efficiënter en effectiever in te richten, ketensamenwerking te verbeteren en 
nieuwe diensten aan te bieden. Daarnaast speelt deze glasvezelinfrastructuur een grote rol 
bij het ontwikkelen en onderhouden van sociale netwerken en versterken van de 
betrokkenheid van de burgers bij hun stad en stedelijk bestuur. De gemeente Deventer 
heeft aangegeven de komende jaren te streven naar het maximaal benutten van het 
economische en maatschappelijk potentieel van breedband en ICT in de samenleving. 
Hierbij wil zij samenwerken met partners in de gemeente, de regio Stedendriehoek en de 
Provincie.  

1.3 Visie op innovatiemanagement 

Zoals gesteld is meer aandacht voor ICT-diensteninnovatie gewenst, maar dat is niet 
voldoende. Veel projecten blijven immers in het prototype- of pilotstadium steken. Een 
belangrijk aandachtspunt is het rekening houden met de volledige life-cycle in het 
innovatieproces, namelijk het gehele traject van idee via prototypeontwikkeling naar 
product of dienst en bedrijvigheid. Met andere woorden, innovaties moeten economisch 
levensvatbaar en duurzaam zijn. Vooral het stadium in de levenscyclus van innovatie 
waarbij nieuwe bedrijvigheid wordt gecreëerd verdient meer aandacht. Meer zicht is nodig 
op attractieve business modellen, zodat diensteninnovatie niet alleen een projectresultaat 
oplevert (een toepassing, een prototype, een pilot) maar leidt tot waardecreatie, nieuwe 
bedrijvigheid en sociale innovatie. 

Hiertoe is een nieuwe stap in de innovatievisie en het innovatiebeleid nodig, waarbij 
steden, regio’s en provincie moeten samenwerken. Na een focus op realisatie van 
glasvezelinfrastructuur zal er allereerst meer accent moeten komen op ICT-
diensteninnovatie. Daarnaast zal er ook de stap gezet moeten worden naar het benutten 
van projectresultaten of pilots voor nieuwe economische bedrijvigheid en sociale 
ontwikkeling. Innovatie moet daarom vanzelfsprekend worden (bottom up, zelforganise
rend) in plaats van een van bovenaf gestimuleerd en aangestuurd proces gedreven door 
subsidies. Daarnaast is het gewenst om versnippering tegen te gaan en tot meer massa, 
synergie en samenwerking tussen innovatieactiviteiten te komen. Wellicht kan het living 
lab concept aan organisatorische samenwerking en krachtenbundeling van de betreffende 
actoren bijdragen. Dit zullen we later in het rapport bekijken. 

In de praktijk zal een balans moeten worden bereikt tussen (1) regie rond keuzes over 
prioriteiten, programma’s en samenwerking rond ICT-diensteninnovatie, en (2) 
ontwikkeling en uitvoeren van concrete innovatieprojecten rond ICT-diensten gericht op 
nieuwe bedrijvigheid en sociale innovatie. 
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1.4 Overzicht 

Dit rapport schetst de hoofdlijnen van een aanpak waarlangs deze balans praktisch 
gestalte kan krijgen. Allereerst kijken we naar het “innovatiesysteem ICT-diensten” en de 
rol van het living lab concept in dat innovatiesysteem. We kunnen leren van een aantal 
interessante initiatieven en ontwikkelingen rond ICT-diensteninnovatie. 

In de eerste plaats stellen we voor om enkele vernieuwingen aan te brengen in de 
organisatie van het proces van ICT-diensteninnovatie gericht op wat men zou kunnen 
noemen “strategisch management” van de ICT-diensteninnovatie portfolio. 

In de tweede plaats gaan we na hoe het recent opgekomen Living Lab concept kan worden 
benut om concrete innovatieprojecten op het gebied van ICT-diensten beter te laten 
aansluiten op gebruikersbehoeften en op samenwerkingsmogelijkheden. 

Deze korte verkenning is gestart vanuit het vraag om de mogelijkheden te verkennen van 
het living lab concept voor ICT-diensteninnovatie in de gemeente Deventer en haar relatie 
tot initiatieven in de Stedendriehoek en de provincie Overijssel. Door nieuwe ontwikkelin
gen zoals de komst van een Breedband Expertisecentrum en nieuwe plannen voor 
intensivering van innovatie in ICT-diensten vanuit de provincie Overijssel is daarnaast de 
aandacht gericht op de vraag hoe samenwerking rond innovatie in ICT-diensten op 
stedelijk, provinciaal en regionaal niveau kan worden bevorderd en geïmplementeerd. 
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2 Het innovatiesysteem voor ICT 
diensten in Oost-Nederland 

2.1 Bouwstenen van het innovatiesysteem voor ICT-Diensten 

We hebben op globale wijze het klimaat voor ICT-diensteninnovatie in Oost-Nederland 
onderzocht door middel van een beperkt aantal gesprekken met personen uit de 
ondernemerswereld, innovatie-intermediairs en overheid. Hieruit hebben we een globaal 
beeld afgeleid van de sterktes en zwaktes van het “innovatiesysteem” op het gebied van 
ICT-diensten. Op drie geografische (en bestuurlijke) niveaus hebben we initiatieven en 
netwerken rond ICT-diensteninnovatie bestudeerd: (1) Gemeente Deventer, (2) Regio 
Stedendriehoek, (3) Provincie Overijssel. Hoewel de provincie Gelderland grotendeels 
(m.u.v. Regio Stedendriekhoek) buiten beschouwing blijft spreken we in de rest van de 
rapportage gemakshalve over Oost-Nederland. Het accent lag op het inventariseren van 
lopende initiatieven, projecten, spelers en netwerken rond ICT diensteninnovatie. Hierbij is 
zeker geen volledigheid betracht maar is op basis van een selectie van gesprekspartners 
een beeld verkregen van mogelijkheden voor het living lab concept en voor organisatori
sche samenwerking rond ICT-diensteninnovatie. 

Doel van deze inventarisatie is om in vogelvlucht een indruk te krijgen van de sterktes en 
zwaktes maar ook de mogelijkheden van het “ICT-diensten innovatiesysteem”. Daarbij 
kijken we in geografische zin zowel naar Deventer als naar de regio Stedendriehoek en de 
provincie Overijssel. Als inspiratiebron hanteren we het “diamant” model van Michael 
Porter, dat een kader biedt om concurrentievermogen in sectoren te bestuderen. 
Toegespitst op economische en sociale innovatie in ICT-diensten kijken we naar de 
volgende vijf basiselementen en hun onderlinge interacties: 

1.	 Netwerken en ketenrelaties. Hierbij gaat het om bedrijfsrelaties binnen en 
tussen sectoren, relaties tussen bedrijven en klanten of consumenten, en hoe deze 
relaties innovatie in diensten en nieuwe bedrijvigheid stimuleren. Dergelijke net
werken en relaties kunnen, omdat kennis en informatie wordt uitgewisseld, ook de 
basis vormen voor innovatienetwerken (bijvoorbeeld in uitwisseling tussen toeleve
ranciers en uitbesteders op het gebied van productinnovatie). 

2.	 Vraag naar ICT-diensten. Een actieve vraag naar ICT-diensten en aanwezigheid 
van vooroplopende spelers in bedrijven maar ook gebruikersgroepen in de samen
leving legt de basis voor innovatie en betrokkenheid daarbij vanuit de gebruikers 
van die innovatie. 

3.	 Infrastructuur voor innovatieve ICT-diensten: dit betreft de aanwezigheid van 
onderwijs- en kennisinstellingen, structuren voor innovatieondersteuning, innova
tieve teams en researchgroepen in bedrijven en andere organisaties, maar ook de 
beschikbare technische infrastructuur voor ICT-diensteninnovatie (breedband net
werken, testbeds, kennis en ervaring, gespecialiseerde kennisdragers). 

4.	 Ondernemersklimaat en innovatiecultuur: Hierbij gaat het om culturele, 
strategische en organisatorische omstandigheden die bedrijvigheid en innovatie 
bepalen, zoals het klimaat voor bedrijfssamenwerking, netwerkvorming en publiek
private samenwerking. 
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5.	 Rol van de overheid. Hierbij moeten we denken aan de overheid als initiator van 
innovatiebeleid, haar rol als launching customer en opdrachtgeverschap als het 
gaat om het gebruik van innovatieve ICT-diensten, als partij in publiek-private 
samenwerking, en als bepalende speler op het gebied van regelgeving en concur
rentiebeleid. 

2.2 Het innovatiesysteem nader bekeken 

In het kader van dit project is een beperkte evaluatie van de genoemde elementen van het 
concurrentievermogen en van het innovatiesysteem uitgevoerd. Een voorlopig beeld van 
belangrijke elementen van het innovatiesysteem, op de drie niveaus, met enkele 
illustratieve voorbeelden wordt gepresenteerd in Tabel 2. Dit overzicht is bedoeld als 
conceptueel kader waarmee gemeentes, regio’s en provincie kunnen kijken naar in het 
bijzonder de sterktes, zwaktes en mogelijkheden van het regionale innovatiesysteem met 
betrekking tot ICT diensten.  

Vanwege het beperkte aantal gesprekken en beperkt beschikbare informatie kan geen 
volledig en systematisch beeld worden gegeven van sterktes en zwaktes van het 
innovatiesysteem rond ICT diensten. Wel kunnen een aantal voorlopige observaties en 
conclusies worden gegeven. Deze zullen echter gevalideerd, gepreciseerd en aangevuld 
moeten worden. 

2.2.1 Netwerken en ketenrelaties 

Naast algemene ondernemersnetwerken (zie 2.2.4) zijn er in Deventer beginnende 
sectorale netwerken zoals in de creatieve sector rond initiatieven als Broedplaats / 
Havenkwartier. Mogelijk liggen er kansen voor netwerkvorming in de gezondheidszorg, 
vanuit het RegiZorg/MDO concept (Maatschappelijke Deelname Organisatie), en rond RISO 
en ziekenhuizen. Deze netwerkvorming strekt zich uit op regionaal niveau. Daarnaast zijn 
netwerken van belang rond Health & Care (Stedendriehoek), en mogelijk ook rond 
engineering en infrastructuur (Tauw, Witteveen & Bos). Deze netwerken verdienen ook 
ondersteuning door kennisinstellingen zoals Saxion. 

Dergelijke relaties kunnen een kiem zijn voor duurzame stedelijke en regionale 
innovatienetwerken en zijn dat in de praktijk deels ook al. Deze ontwikkeling kan echter 
nog verder versterkt worden. Hierbij zijn ook de horizontale innovatieve relaties tussen 
sectoren van belang, bijvoorbeeld tussen energie / milieu en maakindustrie of het 
maatschappelijk domein “wonen”.  

Het bedrijvennetwerk Stedendriehoek speelt vrijwel geen rol als het gaat om bedrijfsrela
ties binnen en tussen sectoren. Mogelijk, via het Innovatienetwerk Stedendriehoek, wel als 
het gaat om het bevorderen van het innovatieklimaat en innovatiesamenwerking, op basis 
van beoogde concrete projecten. Het is nu nog te vroeg om resultaten te beoordelen. 

Het rapport Economische Visie Stedendriehoek geeft aan dat de maakindustrie een 
belangrijke drager van de regionale economie blijft. Maakbedrijven maken doorgaans deel 
uit van een cluster waartoe ook spelers uit dienstensectoren, zoals toeleveranciers, 
behoren. Deze ketenrelaties binnen en tussen sectoren zijn vaak de bron van ICT-
diensteninnovaties, die ook interessant zijn voor innovatieve kleinere en middelgrote 
bedrijven (MKB). Denk aan kennisintensieve ICT-ondersteunde diensten zoals ontwerp, 
onderhoud, procesbeheersing, energiemanagement, bedrijfscommunicatie etc. 
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Hoewel er zich interessante netwerken hebben ontwikkeld, die de bron van ICT 
diensteninnovatie kunnen vormen, verdient het aandacht om gerichter tot innovatie
communities op thematische domeinen te komen. 

2.2.2 Vraag naar ICT diensten 

De vraag naar ICT diensten is nog vooral latent en weinig georganiseerd. Daarom gaat er 
ook geen echte drijvende kracht richting ICT-diensteninnovatie van uit. Doordat een aantal 
spelers zoals kennisinstellingen en intermediairs, en enkele grotere bedrijven die 
geïnteresseerd zijn in ICT-innovatie, zich organiseren in thematische netwerken komt 
innovatie op het gebied van ICT diensten wel meer in de belangstelling te staan. 

In Deventer heeft MKB Deventer bijvoorbeeld gezorgd voor meer belangstelling voor ICT 
innovatie bij bedrijven (o.a. het project rond cameratoezicht in relatie tot criminaliteitspre
ventie). In de zorg spelen initiatieven zoals MDO (Maatschappelijke Deelname Organisatie) 
een rol bij het creëren van een vraag naar ICT-innovaties. Ook is er belangstelling voor 
ICT-innovaties in een sector als de kunsten (CBK, Kunstenlab). 

Overheden kunnen de vraag naar innovatieve ICT diensten stimuleren door als “launching 
customer” op te treden, bijvoorbeeld bij de verwezenlijking van innovatieve diensten in de 
relatie tussen overheid, burger en bedrijfsleven, op terreinen zoals stadsplanning, verkeer 
en vervoer, belastingen en nutsdiensten etc (zie ook 2.2.5). 

2.2.3 Innovatie-infrastructuur 

In Deventer is, op initiatief van de gemeente en in relatie met de beoogde sociale en 
economische ontwikkeling van de stad, de afgelopen jaren gewerkt aan een geavanceerde 
glasvezelinfrastructuur. Deze biedt in principe de basis voor innovatie in ICT diensten. 
Daarnaast is er een beroepsgerichte kennisinfrastructuur (Saxion). Wellicht zou deze in 
sterkere mate dan nu ondersteunend en initiatiefnemend moeten zijn bij de bevordering 
van ICT-diensteninnovatie en ondernemerschap. 

Op het niveau van Oost-Nederland bevinden belangrijke zich belangrijke kenniscentra in 
Twente zoals Novay en de UT (CTIT). Oost NV speelt een intermediaire rol bij het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van diensteninnovatie, o.a. gericht op 
gezondheid (Health Valley, Health & Care).   

Open en gebruikersgerichte ontwikkel- en testomgevingen voor nieuwe ICT diensten 
zouden een belangrijk ingrediënt van de innovatie-infrastructuur kunnen zijn. Een 
interessant initiatief van Oost NV is het Field Lab for Client Centered Care. Het over het 
geheel genomen ontbreken van dergelijke ontwikkel- en testomgevingen is echter een 
aandachtspunt voor het innovatiebeleid. 

2.2.4 Ondernemersklimaat en innovatiecultuur 

Deventer kent een redelijk niveau van bedrijvigheid in enkele sectoren waarbij in principe 
van ICT-diensten gebruik kan worden gemaakt, bijvoorbeeld gezondheid, media, energie, 
overheidsdiensten voor de burger. 

Op het niveau van Deventer zijn er diverse algemene netwerken gericht op werkgeversbe
langen (Deventer Kring van Werkgevers) en op het midden- en kleinbedrijf (MKB 
Deventer). In het geval van MKB Deventer wordt ICT-innovatie actief gestimuleerd, ook 
door het gericht aantrekken van subsidies. 
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Gemeente Deventer Regio Stedendriehoek 
Overige regio’s (Twente) 

Provincie Overijssel – Oost Nederland 

Netwerken en 
ketenrelaties 

Gezondheid: Maatschappelijke Deelname 
Organisatie, Kankeronderzoek en exploiteren 
van protonfaciliteiten (RISO) 
Creatieve sector (Havenkwartier, CBK) 
Wellicht rond Veiligheid 

Gezondheid (MDO, exploitatie en sharing van 
faciliteiten in de regio) 
Health and Care Stedendriehoek 
Maakindustrie en ketenmanagement (niet 
geheel duidelijk in welke mate; lijkt vrij 
gering) 

Gezondheid (exploitatie en sharing van 
faciliteiten 
Health Valley, Technology Valley, Food Valley 

Vraag naar 
innovatieve ICT-
diensten 

Wordt ontwikkeld via proefprojecten (o.a. 
Schoolglas, Cameratoezicht) 

Nog geen projecten of initiatieven op 
regioniveau die de vraag naar ICT diensten 
stimuleren 

Rol van Innovatie ICT-Diensten programma 
Proefprojecten o.a. Schoolglas Twente, 
Bedrijventerreinen, zorg 

Infrastructuur 
voor innovatie  in 
ICT-diensten 

Deventer Glasvezelnetwerk (DGN) 
Komst Breedband Expertisecentrum 
Saxion, mogelijke rol in innovatienetwerk 

Komst Breedband Expertisecentrum 
Saxion 

Stichting Breedband Twente (Twentse 
gemeenten) 
Stichting BreedNed 

Kenniscentra (UT, Novay, Saxion) 
Stichting Breedband Twente (Twentse 
gemeenten) 
Stichting Trent, COGAS, NDIX (ontwikkeling 
breedband infrastructuur Twente) 
St. BreedNed 
Stedelijke glasvezelnetwerken (Deventer, 
Enschede, Zwolle) 
Komst Breedband expertisecentrum 

Ondernemers
klimaat en 
innovatiecultuur 

Trekkers van innovatie o.a. Gemeente 
Deventer, MKB Deventer, DKW, RISO, CBK 

Economische Platform Stedendriehoek 
Innovatienetwerk Stedendriehoek Onderneemt 
VNO-NCW Stedendriehoek 
EMT Innovatiemotor 
Health and Care Stedendriehoek 
MKB Midden 

St. Breedband Twente 
Oost NV 

Rol van 
overheden 

Actieve speler in bevordering breedband 
infrastructuur en verschaffen startfinanciering 
voor initiatieven 

Gemeenten beperkte rol in financiering 
innovatie-initiatieven Stedendriehoek 
Stimuleren Economische Visie Stedendriehoek 

Actieve rol in bevordering breedband 
initiatieven, digitale marktplaats concept en 
ICT-diensteninnovatie 
Overijssel Werkt (2011) 
Programma Innovatie ICT-Diensten 
PIDON 
GO (Gelderland – Overijssel) 
Toegang tot Europese fondsen (EFRO, 
INTERREG) 

Tabel 2: Innovatiesysteem ICT-diensten Oost-Nederland op drie niveaus: Gemeente, Stedendriehoek, Provincie 
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Bij de Stedendriehoek is vanuit de ondernemerswereld het totstandkomen van een netwerk 
gestimuleerd, wat het bewustzijn van het belang van innovatie aangeeft. Het recent tot 
stand gekomen Innovatienetwerk Stedendriehoek Onderneemt is relevant maar dit 
netwerk bevindt zich nog in een aanvangsstadium. Een netwerk zoals kiEMT (energie en 
milieu) kan zeker ook betekenis hebben voor de regio Stedendriehoek. 

Op het niveau van de provincie Overijssel kan gesproken worden van netwerken rond 
specifieke thematische domeinen zoals technologie (UT, Novay) en in de gezondheidszorg 
(Health Valley). Mogelijk kan in een later stadium een netwerk ontstaan rond ICT-
diensteninnovatie. 

2.2.5 Rol van overheden 

De Gemeente Deventer is een belangrijke drijvende kracht achter de ontwikkeling van de 
breedbandinfrastructuur en van initiatieven rond ICT diensteninnovatie. De rol als 
launching customer bij diensteninnovatie zou een nieuw perspectief kunnen bieden.  

De Stedendriehoek bestaat in feite niet als bestuurlijke entiteit. Het zijn de gemeentes en 
provincies (en private partijen zoals VNO-NCW) die samenwerken in het opzetten en 
uitvoeren van een economische visie. Dit proces is recent op gang gekomen. Het is te 
vroeg om resultaten te kunnen beoordelen. De Stedendriehoek vervult ook een rol als 
platform bij de planning van overschrijdende onderwerpen zoals woningbouw, bedrijven
terreinen, groene functies en infrastructuur. Op het gebied van ICT diensten zijn er geen 
echte activiteiten. Mogelijk liggen er kansen op het gebied van de breedbandinfrastructuur 
in het buitengebied en stedelijke verknoping. 

De Provincie Overijssel vervult een belangrijke rol als stimulator van ICT Diensteninnovatie 
door het programma Innovatie ICT-Diensten, en stimulering van regionale programma’s 
(bijvoorbeeld het Gebiedsprogramma Stedendriehoek). 

Echte sleutelprojecten op het gebied van ICT-diensteninnovatie die als voorbeeld kunnen 
dienen omdat ze economische en sociale effecten op gang brengen ontbreken nog. Op het 
niveau van de provincie bezien is een gemis het gebrek aan synergie tussen de diversiteit 
aan innovatieactiviteiten. 

2.3 Belangrijke aandachtspunten Oost-Nederland 

2.3.1 Versterking van het innovatiesysteem ICT-diensten 

We kunnen de innovatiesystemen ICT-diensten van Deventer, Stedendriehoek en 
Overijssel als afzonderlijke systemen bekijken. Dan vallen er sterktes en zwaktes, en 
kansen en mogelijkheden waar te nemen voor elk innovatiesysteem. De genoemde drie 
innovatiesystemen hangen echter sterk samen. Het innovatiesysteem Deventer (of van 
andere steden in de regio en Oost-Nederland) kan effectiever en sterker zijn als er sprake 
is van synergie met innovatieactiviteiten van de Stedendriehoek en van de provincie 
Overijssel. Omgekeerd kan een sterk innovatiesysteem op stedelijk niveau (Deventer) 
uitstralen naar het innovatiesysteem van de regio Stedendriehoek en van Oost-Nederland. 
Samenhang, synergie en interactie zijn dus zeer belangrijk. Hieraan ontbreekt echter nog 
het één en ander. 

Sterktes en kansen zijn er duidelijk, bezien op elk van de niveaus zowel als in samenhang. 
Deventer heeft een voorsprongpositie op gebied van aanleg van de glasvezelinfrastructuur. 
Twente heeft een sterke R&D gerichte kennisinfrastructuur. Innovatienetwerken zijn in 
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ontwikkeling, zowel in Deventer als in de regio Stedendriehoek. Initiatieven zoals Health & 
Care Stedendriehoek, en Health Valley kunnen leiden tot effectievere netwerkvorming en 
meer vraaggerichtheid in innovatie. Overheden hebben grote belangstelling voor ICT-
innovatie en hebben al belangrijke initiatieven ontwikkeld op het gebied van de breedband 
infrastructuur. 

Opvallend zijn enkele zwakten, ontbrekende sterktes, en onbenutte kansen: 

•	 De vraag naar innovatieve ICT-diensten blijft grotendeels ongeorganiseerd. Het 
blijft lastig om de gebruikerswereld te mobiliseren en de business case voor inno
vatieve ICT-diensten concreet te maken. Er zijn misschien te weinig mogelijkheden 
om vormen van open innovatie, op basis van ketensamenwerking, te realiseren. 

•	 Er is sprake van fragmentatie, weinig massa, weinig disseminatie en exploitatie van 
resultaten van ICT projecten en pilots, die daardoor het stadium van commerciali
sering en feitelijke toepassing niet bereiken. Ook is er te weinig aandacht voor het 
genereren van nieuwe bedrijfsactiviteiten uit innovatieve ICT-diensten. 

•	 Bestaande innovatienetwerken zoals in de Stedendriehoek zijn niet echt op het 
stimuleren en creëren van innovatieve bedrijvigheid gericht omdat deze netwerken 
het stadium van ideegeneratie en kennisuitwisseling vaak niet lijken te kunnen 
passeren.  

Het is daarom wenselijk om actief samenwerking en synergie op het gebied van innovatie 
in ICT-diensten te zoeken en te creëren. Het Living labs concept kan daarbij een 
belangrijke rol spelen. Dit concept grijpt ook aan op de elementen van het innovatiesys
teem ICT Diensten (verder uitgewerkt in Hoofdstuk 3) en op het management van ICT 
Diensteninnovatie (Hoofdstuk 4). 

2.3.2 Specifieke knelpunten rond innovatie in ICT-Diensten 

Behalve knelpunten op deze generieke elementen van het innovatiesysteem zijn er ook 
specifieke knelpunten die verklaren waarom innovatie in ICT-Diensten soms moeilijk van 
de grond komt. Enkele van onze gesprekspartners hebben voorbeelden van deze 
knelpunten genoemd. Op zich zijn deze onder te brengen in generieke elementen van het 
innovatiesysteem ICT-Diensten, maar ze verdienen zeker apart aandacht. Voorbeelden: 

•	 Open innovatie werkt niet altijd, omdat het delen van concurrentiegevoelige 
informatie en afspraken over IPR vereist. Vooral innovatieve kleinere bedrijven 
voelen zich vaak gedomineerd door grotere bedrijven die kennis opzuigen. 

•	 Breedband netwerken vervullen een belangrijke voorwaarde bij diensteninnovatie. 
De netwerken zijn echter voor sommige dienstenaanbieders niet voldoende open. 
Hierdoor zijn dienstaanbieders bijvoorbeeld momenteel niet in staat om de consu
mentenmarkt te bereiken. 

•	 Afnemers van diensten hebben vaak een beperkt kennisniveau van de mogelijkhe
den van breedband infrastructuur en diensten, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
mogelijkheden van het koppelen van meerdere vestigingen, of telefonie via VoiP. 

•	 Er is vaak onvoldoende aandacht voor en zicht op verdienmodellen voor innovatie
ve ICT-Diensten. Hierdoor blijven projecten vaak in het pilot-stadium steken. 

Het living lab concept als generiek concept heeft hier niet automatisch een antwoord op. 
Veeleer zal het zo moeten zijn dat bij het implementeren van dit concept met deze 
knelpunten rekening wordt gehouden. In iedere geval biedt het uitgangspunt van het living 
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labs concept, open innovatie, een basis om dergelijke knelpunten en mogelijke oplossingen 
inzichtelijk te maken.  

2.4 Ontwikkelingen en initiatieven rond ICT-diensteninnovatie 

In deze paragraaf worden enkele recente ontwikkelingen en initiatieven beschreven die 
bouwstenen opleveren om gebruik te maken van het living lab concept ter versterking van 
het innovatiesysteem ICT-Diensten. Uit de serie interviews die we hebben gevoerd met 
personen uit bedrijfsleven, overheden en intermediairs vallen enkele interessante 
ontwikkelingen en initiatieven op, zowel generiek als (sector-) specifiek. Deze worden in 
tabel 3 samengevat. 

Initiatieven Korte beschrijving Versterken innovatiesysteem, 
toegevoegde waarde “Living Lab” 
concept 

Programma ICT-
Diensteninnovatie 
Overijssel 

Focus op innovatie en opschaling van ICT-
diensten, in een beperkt aantal thematische 
domeinen. Bij de opzet werkte de provincie 
Overijssel samen met partners Stichting 
Breedband Twente, Zwolle Kampen 
Netwerkstad, Deventer Stedendriehoek en 
Telematica Instituut. Aandachtspunt is het 
verder brengen van diensteninnovatie dan de 
pilotfase, richting bedrijvigheid. 

Het living lab innovatieconcept kan een 
waardevol element toevoegen aan dit 
programma. Vooral de systematische 
participatie vanuit gebruikers, het 
karakter van open samenwerking, en het 
streven naar duurzame innovatie 
gebaseerd op business modellen.  

kiEMT: EMT 
Innovatiemotor 

kiEMT is een netwerk van EMT (Energie en 
Milieu Technologie) gerelateerde bedrijven en, 
overheden en kennisinstellingen. Doel is om 
via samenwerking en kennisuitwisseling 
nieuwe business te creëren. EMT 
Innovatiemotor is een deelproject dat 
werkzaam is in de Stedendriehoek en Arnhem-
Nijmegen, dat kennisintensieve en innovatieve 
bedrijvigheid in de EMT-sector wil realiseren. 

EMT Innovatiemotor is gericht op 
ontwikkeling van bedrijvigheid. Daarmee 
is het een interessante aanvulling op het 
living lab innovatieconcept. 

RegiZorg/ 
Maatschappelijke 
Deelname Organisatie 
(MDO) 

Samenwerking in de zorg tussen financiers en 
zorgaanbieders gericht op one-stop shop 
diensten aan de burger, bijvoorbeeld rond 
chronische ziekten.  

Het MDO concept is gebaseerd op 
vraaggedreven ketensamenwerking.  
Het living lab concept kan van waarde 
zijn om diensten vroegtijdig af te 
stemmen op behoeften van de klant en 
organisatorische en technische concepten 
vroegtijdig te valideren. 

Innovatienetwerk 
Stedendriehoek 
Onderneemt 

Kennisdeling en netwerkvorming gericht op 
innovatie in en tussen bedrijven in de regio, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie
efficiënt produceren maar mogelijk ook op het 
gebied van innovatieve ICT-diensten. Het 
innovatienetwerk staat echter nog in de 
kinderschoenen. 

Het Innovatienetwerk vormt een eerste 
aanzet tot een innovatie-community. Het 
kan de kraamkamer zijn voor innovatieve 
projecten. 

Health & Care 
Stedendriehoek 

Dit is een netwerkinitiatief vanuit Oost N.V. 
waarin bedrijven, zorginstellingen, 
kennisinstellingen overheden en intermediairs 
samenwerken gericht op innovaties in de 
preventieve zorg. Ook vormt het een brug 
naar RAAK SIA, EFRO en PIDON programma’s. 

Vervult een potentieel belangrijke rol bij 
het ontwikkelen van projectideeën en 
consortia rond Health & Care. 

RISO protonversnel
ler-faciliteit 
(Deventer) 

Initiatief om faciliteiten in de gezondheidszorg 
te delen, en aanvullende zorgdiensten te 
ontwikkelen. Een project Oncologisch Centrum 
gekoppeld aan de opzet van de faciliteit is 
ingediend bij de Stedendriehoek.  

Is vooral geri8icht op samenwerking bij 
het beheren van infrastructuur en 
gegevens, en heeft geen directe 
relevantie tot het living labs 
innovatieconcept. 

Field Lab voor Client 
Centred Care 
(Twente) 

Nieuw initiatief van Oost N.V. voor shared 
facilities in de vorm van test- en labfaciliteiten, 
waarin een consortium van bedrijven, 
onderzoek- en opleidingsinstellingen 
samenwerkt. 

Kan uitgroeien tot een belangrijke 
infrastructuur voor living lab innovatie in 
de zorg 

Tabel 3: Lopende ontwikkelingen en initiatieven rond innovatieve ICT-diensten 

Hoewel we de precieze status niet altijd even goed hebben kunnen beoordelen lijkt het ons 
wel zinvol om deze initiatieven rond innovatie in ICT-diensten kort te beschrijven en 
aanknopingspunten te zoeken met doelstelling om het innovatiesysteem rond ICT-diensten 
te versterken en de toegevoegde waarde van het living lab concept te onderzoeken. 
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Opvallend is dat deze initiatieven gericht zijn op zowel innovatieve diensten als nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen actoren. Daarmee kunnen ze interessante bouwstenen 
vormen voor implementatie van het living labs innovatieconcept en geven ze meer zicht op 
de rijkheid aan implementatieopties. 

Tegelijk is duidelijk dat de genoemde initiatieven hun eigen doelstelling nastreven en in de 
eerste plaats binnen hun eigen context begrepen moeten worden. Die doelstelling van deze 
initiatieven is niet om integraal innovatiebeleid te ontwikkelen. Zo is EMT Innovatiemotor 
niet direct gericht op ICT-diensteninnovatie maar op ontwikkeling van bedrijvigheid. Het 
Innovatienetwerk Stedendriehoek richt zich op netwerkvorming en identificatie van 
economisch belangrijke innovatieprojecten, maar besteedt geen aandacht aan open 
innovatie en gebruikersbetrokkenheid. Daarom zien we de gepresenteerde voorbeelden in 
tabel 3 niet als richtinggevend maar als bouwstenen.  
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3 Het Living labs concept en het 
innovatie-instrumentarium 

3.1 Living labs als innovatieomgeving en methodiek 

Zoals al aangegeven is het begrip “living lab” de afgelopen jaren internationaal opgekomen 
als een attractief concept voor open innovatie. Het living lab concept richt zich vooral op 
het “innovatie-niemandsland” waar technology push en market pull elkaar ontmoeten en 
de stap van prototype naar (pre-) commercieel product of dienst wordt gezet (Fig. 1). 

Fig. 1: Innovatie-Niemandsland (Gricar, 2007) 

Het living lab concept is betrekkelijk nieuw en kent nog geen vast omschreven betekenis. 
Veeleer bevat het begrip een aantal elementen of betekenissen die goed onderscheiden 
moeten worden, en die we hieronder kort zullen langslopen. De belangrijkste zijn: 

• Open en gebruikersgestuurde innovatie 

• Netwerk voor open innovatie 

• Infrastructuur van de innovatieomgeving 

• Proces- en projectmethodiek. 

3.1.1 Open, gebruikersgestuurde innovatie in het dagelijkse leven 

Hoewel er vele vormen van living labs mogelijk zijn en  in de praktijk zijn te zien (zie  
www.openlivinglabs.eu), doelt het concept in zijn algemeenheid op een omgeving voor 
open innovatie, waarbij innovatie zich niet in een geïsoleerde laboratoriumomgeving 
afspeelt of in een team software ingenieurs, maar in de dagelijkse leef-, woon- en 
werkomgeving. Het concept houdt dan ook in ieder geval in dat “gebruikers” intensief 
meedoen in het innovatieproces en innovaties vorm geven (“co-creatie”). 

3.1.2 Living lab als netwerk of community voor innovatie 

Soms wordt benadrukt dat een living lab een innovatieomgeving is en bestaat uit een 
community of netwerk van innovatie-actoren. In dat netwerk moeten alle betrokken 
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actoren vertegenwoordigd zijn: eindgebruikers, ontwikkelaars, research, bedrijven, 
overheden. Uit het living lab netwerk of community ontstaan projectideeën die vervolgens 
verwezenlijkt worden door gebruik te maken van living lab methodieken (zie onder). 

3.1.3 Living lab als infrastructuur voor innovatie  

In een living lab innovatieomgeving moeten de benodigde middelen en voorwaarden 
worden bijeengebracht zodat de innovatieprocessen zich inderdaad kunnen voltrekken. 
Daartoe behoren partners die bereid zijn tot het maken van samenwerkingsafspraken over 
ICT-diensteninnovatie, technische faciliteiten en middelen voor de ontwikkeling en testen 
van ICT-toepassingen, faciliteiten om gebruikersgroepen te betrekken bij het ontwikkelen 
en valideren van dienstenconcepten, en het vermogen om living labs innovatieprojecten te 
managen. Figuur 2 vat de benodigde elementen van de infrastructuur samen. 

Fig. 2: Elementen van een living lab infrastructuur (Bron: European Network of Living Labs) 

3.1.4 Living lab als proces- en projectmethodiek 

Een living lab aanpak doelt daarnaast ook op een concrete procesmethodiek voor de 
gebruikersgerichte uitvoering van innovatieprojecten, in multidisciplinaire samenwerking 
tussen gebruikers, ontwikkelaars, en andere betrokkenen die kennis, kunde en belangen 
inbrengen. In die zin biedt een living lab “diensten” aan, aan partijen die gezamenlijk 
innovaties willen ontwikkelen. Een living lab is in die zin ook een innovatieproject, waarin 
aan de bovengenoemde voorwaarden, vooral gebruikersgerichtheid, openheid en innovatie 
in het dagelijks leven, is voldaan en de procesmethodiek het mogelijk maakt om snel 
dienstconcepten, prototypes en business modellen te ontwikkelen en te valideren op basis 
van effectieve communicatie over en weer met gebruikers in een open omgeving waarin 
alle partijen uit de waardeketen samenwerken.  

Belangrijke processen en activiteiten die in een living lab innovatiestrategie en -project een 
rol spelen zijn de volgende: 

•	 Strategiebepaling. Hierbij gaat het om afspraken maken tussen partijen over de 
doelstellingen van de living lab samenwerking, de langere termijn strategie, en 
bijvoorbeeld over inzet van middelen en intellectuele eigendomsrechten. 
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•	 Planning en project management. Hierbij gaat het niet om administratief 
management van voortgang en deadlines maar om het faseren van de living lab 
projectactiviteiten en om het managen van cyclische ontwikkeling. Goed inschatten 
van de (veranderende) omstandigheden, behoeften, prioriteiten, mogelijke conflic
ten en voortgang is zeer belangrijk. Vaak wordt een projectstrategie gehanteerd 
bestaande uit fasering van de co-creatie: eerst beginnen met idee- en scenario
ontwikkeling, dan kleinschalige voorbereidende gebruikersexperimenten, vervol
gens grootschaliger trials.  

•	 Voorbereiding, community building, initiële ideeontwikkeling. Deze activiteit 
creëert een vertrouwensbasis tussen de stakeholders in het project en in deze fase 
worden initiële innovatieve ideeën ontwikkeld. Een community van gebruikers, 
waar diensten bedacht en gevalideerd worden, vergt motivering van gebruikers, 
onderhoud en relatiemanagement. 

•	 Iteratieve ontwikkeling, evaluatie, verfijning. Een cyclisch proces waarin 
gebruikers en ontwikkelaars tot innovatieve diensten komen, deze testen en vali
deren, verfijnen en uitbouwen. Bij uitstek vindt dit proces in meerdere iteraties / 
cycli plaats, waarbij ontwikkelaars steeds nauw samenwerken met gebruikersgroe
pen. 

•	 Technische ontwikkeling. Van software prototypes, interfaces, systeemontwik
keling. Niet direct deel uitmakend van het “living lab” is dit een activiteit in nauwe 
en iteratieve relatie tot deze living lab activiteit. 

•	 Business development. Van belang omdat innovatieve diensten gecommerciali
seerd worden. Incubatie van bedrijfsactiviteiten kan een belangrijke doelstelling 
van een living lab zijn. Echter, ook het living lab zelf, als faciliteit en innovatiemo
tor, kent een business model dat in de loop van de ontwikkeling geconcretiseerd en 
verfijnd kan worden. Rond een living lab activiteit kan bijvoorbeeld een publiek
private samenwerking ontstaan waarbij overheid, bedrijven en “klanten” de finan
ciering verzorgen. 

In deze processen kunnen verschillende methoden en technieken worden gehanteerd, al 
naargelang de context. Van belang is dat steeds, in elke fase, “artifacten” beschikbaar 
komen (een architectuur, scenario, concept, gebruikersinterface, applicatie) die als basis 
dienen voor de dialoog tussen ontwikkelaar en gebruikers, en mogelijk andere actoren. 
Tabel 4 geeft een selectie van praktische en conceptuele methoden en technieken in living 
lab projecten. 

Het is belangrijk om vast te stellen dat living lab innovatie deels op strategisch niveau 
plaatsvindt (processen zoals community ontwikkeling, het bereiken van een samenwer
kingsovereenkomst, het regelen van intellectueel eigendom) en deels op concreet 
projectniveau. Op beide niveaus zal er over het algemeen behoefte zijn aan flexibiliteit en 
aanpassing, dus sprake zijn van een faseringsstrategie. Op strategisch niveau om de 
strategie voor ontwikkeling van het living lab als open innovatieomgeving aan te passen 
aan de hand van verkregen resultaten en veranderingen in de omgeving. Op projectniveau 
om cyclische ontwikkeling van diensteninnovaties mogelijk te maken om in een  
spiraalvorm steeds de fasen door te lopen van conceptuele modellering (van een dienst), 
prototypering, evaluatie en leren, en verfijning. 
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Proces Methoden en technieken (voorbeelden) 
Strategiebepaling en 
aanpassing 

• Open innovatie business modellen 
• Onderhandeling 
• Community building 

Planning en project 
management 

• Cyclische ontwikkeling 
• Field trial set-up and management 
• Experimental design 

Gebruikersanalyse, 
voorbereiding, 
community 
ontwikkeling, idee
ontwikkeling 

• Community management, moderation, benefits 
• Quick scan 
• Scenario workshops 
• Idee generatie methoden 
• Case studies naar gebruikersproblemen en wensen 
• Ethnografisch onderzoek naar gebruikersgedrag 
• Mock-ups 
• Soft systems development 

Technische 
ontwikkeling 

• Systeemarchitectuur ontwikkeling  
• Software engineering (b.v. agile development, spiral development) 
• Rapid prototyping 

Iteratieve ontwikkeling, 
evaluatie, verfijning 

• Action Research als algemene methodiek voor oplossingsgericht 
onderzoek in samenwerking met de gebruiker. Hierbinnen is een 
variëteit aan specifieke methoden en technieken, zoals: 

• Soft systems development 
• Surveys 
• Veldexerimenten 
• Logging 
• Interviews 
• Observatie- en interactiemethoden (experience research) (video, 

audio, sensing) 
• User-developer community blogs of conferencing 
• Usability testing methoden 
• Gebruikersondersteuning en training 

Adoptie, acceptatie, 
organisatieverandering 

• Training 
• Process re-engineering 
• Change management 

Business development • Business models analysis 
Tabel 4: Methoden en technieken in living lab projecten 

Vaak is een living lab faciliteit ook zelf in ontwikkeling gedurende het innovatieproces 
(bijvoorbeeld als een technisch platform nodig is, of als er aanvankelijk nog geen goed 
ontwikkelde community van gebruikers bestaat). Dat betekent dat de diensteninnovatie en 
de ontwikkeling van living lab faciliteiten zich gezamenlijk ontwikkelen, en dat de 
spiraalfasen over de tijd een ander karakter zullen krijgen (bijvoorbeeld een oplopende 
nadruk op gebruikersinteractie). 

3.2 Voorbeelden van stedelijke living labs elders 

Het kan waardevol en inspirerend zijn om naar enkele voorbeelden van ICT Diensteninno
vatie en living labs elders te kijken. De afgelopen jaren heeft het living labs concept als 
innovatieaanpak in stedelijke omgevingen internationaal veel belangstelling ondervonden. 

Het INTELCITIES project (in het 6-e Kaderprogramma), gericht op bevordering van de 
ontwikkeling naar intelligente kennis-gebaseerde steden door het ontwikkelen, testen en 
beschikbaar stellen van elektronische diensten, kan beschouwd worden als een voorloper 
van living labs projecten. Het is strikt genomen geen living labs project maar was één van 
de eerste grote projecten waarin innovatie en burgerparticipatie in stedelijke omgevingen 
centraal stond. Het gedachtegoed is van grote invloed geweest op stedelijke living lab 
projecten. Verwante innovatie-activiteiten vinden plaats in diverse “Smart City” 
programma’s. 

Een aantal Living labs projecten wordt Europees gefinancierd in het 7-e kaderprogramma, 
in het CIP (Competitiveness and Innovation) en in INTERREG. Het European Network of  
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Living labs (http://www.openlivinglabs.eu/network.html) is een netwerk van ruim honderd 
living labs en verzamelt informatie over stedelijke living labs pilots. Enkele korte 
voorbeelden daarvan volgen hieronder. 

•	 Manchester EastServe is een spin-off van IntelCities. Het is een publiek-private 
samenwerking gericht op stedelijke vernieuwing. Een draadloos breedbandnetwerk 
is opgezet dat een community ondersteunt die zich richt op sociale innovatie. 

•	 i-City Living Lab: gericht op mobiele toepassingen, bestrijkt Hasselt en Leuven, 
en werkt nauw samen met IBBT (Brussel) dat beschikt over geavanceerde living 
lab faciliteiten (netwerkinfrastructuur, testmethodieken). 

•	 Mobile City Bregenz: Ontwikkelen van mobiele diensten voor toerisme, geba
seerd op een draadloze breedbandinfrastructuur. 

•	 Helsinki Living lab (Arabianranta): living lab in een stadswijk in Helsinki, 
gericht op de creatieve industrie en design, op sociale innovatie en op speciale 
behoeften voor de woonomgeving (ouderenzorg, MS). Eveneens voortgekomen uit 
IntelCities. 

•	 Quartier Numerique: living lab in Parijs, gericht op ontwikkeling van mobiele 
diensten voor de stedelijke omgeving. 

•	 Botnia Living lab: living lab in Luleå, Zweden, gericht op ontwikkeling van 
mobiele diensten. Maakt gebruik van een gebruikerscommunity van meer dan 6000 
deelnemers. Focus op gezondheid, sport, diensten voor stedelijke en landelijke 
omgevingen. 

Gaandeweg is een uitwisseling en samenwerking tussen diverse stedelijke living lab 
initiatieven tot stand gekomen. Het recent in het CIP gestarte CO-LLABS project 
(www.ami-communities.eu/wiki/CO-LLABS), gericht op living labs voor MKB-innovatie in 
steden en regio’s, speelt daar ook een stimulerende rol in. 

Voor een beperkt aantal living labs geldt dat er zich een ontwikkeling richting professional
sisering heeft afgespeeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor Botnia Living lab, voor Helsinki Living 
Lab en voor het door IBBT (Interdisciplinary Institute for Broadband) opgezette iLab. 
Omdat deze professionalisering ook belangrijk zal zijn voor Oost-Nederland en Deventer 
inzake de rol van living labs bij ICT diensteninnovatie, geven we kort enkele voorbeelden. 

Botnia Woonkamer Lab wordt gecoördineerd door het Centre for Distance-Spanning 
Technologies (CDT, www.cdt.ltu.se). Dit is een centrum voor onderzoek op het gebied 
van ICT innovatie aan de universiteit van Luleå. CDT treedt ook op als coördinator van een 
Zweeds netwerk van zeven living labs die kennis en ervaring uitwisselen, financieel 
ondersteund door VINNOVA. 

Helsinki Living Lab (www.helsinkilivinglab.fi) is in feite een verzameling living lab 
activiteiten in de stedelijke omgeving van Helsinki. Forum Virium  (www.forumvirum.fi), 
een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheid, speelt daarbij 
de rol van ontwikkelaar en coördinator. Zij ontwikkelen living labs testomgevingen in 
stedelijk Helsinki, en brengen partijen bij elkaar bij het ontwikkelen van nieuwe projecten, 
gebaseerd op living labs open innovatie. Daarnaast ontwikkelen zij internationale relaties. 

IBBT is een onderzoeksinstituut gevestigd in Brussel, ondersteund door de Vlaamse 
overheid. IBBT is actief op het gebied van eHealth, nieuwe media, mobiliteit en logistiek, 
en eGovernment. IBBT heeft iLab opgezet dat uit drie testcentra bestaat en over de 
benodigde infrastructuur beschikt: 1) iLAB.o gericht op het opzetten van  grootschalige 
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proefprojecten; 2) iLab.t gericht op evalueren van technische haalbaarheid, en 3) iLab.u 
gericht op vergroten van gebruikersvriendelijkheid. Daarnaast is incubatie van bedrijvig
heid een expliciete doelstelling.  

Een dergelijke opzet is interessant als startpunt voor het plan tot ontwikkelen van 
Breedband expertisecentra in Nederland, waaronder ook in Oost-Nederland. Temeer daar 
valorisatie en incubatie van bedrijvigheid daarbij expliciete aandacht heeft. Naar onze 
mening biedt de beschikbare infrastructuur en projecten in Deventer en Oost-Nederland 
goede mogelijkheden om ook hier een dergelijk “innovation lab” op te zetten. Daarnaast 
bevelen we aan om naar de modellen van Forum Virum en CDT te kijken als het gaat om 
management en business development aspecten. Het gaat niet alleen om het “innovation 
lab” maar ook om management van innovatie, inclusief programmacoördinatie, business 
development en relatieontwikkeling. 

3.3	 Kansen voor het Living Labs concept in Deventer en Oost-
Nederland 

In de sectie 3.1 is aangegeven dat het living lab concept verschillende betekenissen in zich 
draagt. In deze sectie gaan we na hoe relevant die betekenissen zijn voor innovatie in ICT 
diensten en wat de mogelijkheden zijn voor versterken van innovatiebeleid (Deventer, 
Stedendriehoek, Oost-Nederland). De vraag daarbij is hoe het living lab concept het 
innovatiesysteem ICT-diensten, zoals verkend in hoofdstuk 2, kan versterken en hoe dat 
praktisch kan worden verwezenlijkt. 

De “living lab” aanpak kan helpen om de ontwikkeling naar een sterker, zelforganiserend 
en resultaatgericht innovatiesysteem op gang te helpen en te versnellen en er draagvak 
voor te scheppen. Wanneer het concept “living labs” verwezenlijkt kan worden als open 
omgeving voor gebruikersvalidatie van nieuwe ICT-diensten, kan het de basis vormen voor 
een hub rol voor bedrijvigheid en sociale innovatie, en kan het op die manier de stedelijke 
en regionale omgeving attractiever maken voor innovatie. Het is een concept dat een 
natuurlijke plaats geeft aan publiek-private samenwerking op het gebied van innovatie. 

Dan moet het Living lab concept een concrete invulling krijgen en ingebed worden in 
bestaand innovatiebeleid, bestaande innovatie-instrumenten en bestaande innovatie
initiatieven op het niveau van de stad, regio en provincie. Het living lab concept kan 
bestaande initiatieven en netwerken verrijken en kan motiveren om te zoeken naar 
synergieën en dwarsverbanden. 

Zoals aangegeven is het Living lab concept een op samenwerking en gebruikerssturing 
gebaseerd innovatieconcept dat een gelaagde betekenis heeft. Op grond van de eerdere 
discussie onderscheiden we vier uitwerkingselementen. Behalve living lab als 1. open 
innovatienetwerk, 2. faciliteit voor innovatie en 3. methodiek voor gebruikersgestuurde 
innovatie zien we een living lab als 4. onderdeel van het innovatie-instrumenten. Hieronder 
geven we een korte beschrijving hoe de verschillende elementen van het living labs 
concept een rol kunnen spelen bij de realisatie van ICT diensteninnovatie, in Deventer en 
Oost-Nederland. Nadere uitwerking vindt plaats in Hoofdstuk 4. 

1. Netwerk voor open innovatie en samenwerking 

Een living lab is een netwerk (of community) voor open innovatie en samenwerking. 
Binnen dit netwerk kunnen deelcommunities ontstaan die een bepaald thematisch domein 
bestrijken. Voor Deventer en Oost-Nederland kan gedacht worden aan Creatieve media, 
Health and Care, Energie-efficiency, Veiligheid. Aan deze communities zouden zoveel 
mogelijk alle partijen uit de waardeketen deel moeten nemen (ontwikkelaars, onderzoe-
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kers, gebruikers). Een community ontwikkelt ideeën voor innovaties in een thematisch 
domein. De community biedt de mogelijkheid om rond projectideeën consortia en publiek
private samenwerking te ontwikkelen. 

In hoofdstuk 2 constateerden we dat er lacunes zijn in de bestaande innovatienetwerken. 
De hoofdlijn zou moeten zijn dat er structureel mogelijkheden worden geboden en 
gefaciliteerd om tot samenwerking tussen bedrijven, kenniscentra, overheden op het 
gebied van innovatie te komen. 

2. Faciliteit voor innovatie in ICT-diensten 

Een living lab (of ‘innovation lab”) is een open faciliteit voor gebruikersgedreven innovatie 
in ICT-diensten: een proeftuin, diensten ontwikkel-, test- en validatieomgeving, een 
omgeving voor gebruikerservaringen met innovatieve ICT diensten. Behalve een technische 
omgeving (software ontwikkeling, testen, valideren) is een organisatorische inbedding 
nodig van de living lab innovatiefaciliteit. Hierboven gaven we het voorbeeld van IBBT en 
iLab, Forum Virium, en CDT. 

In hoofdstuk 2 constateerden we dat het ontbreken van dergelijke (gebruikersgerichte) 
open ontwikkel- en testfaciliteiten een belangrijk aandachtspunt is. Wellicht dat de plannen 
voor een Breedband Expertisecentrum een belangrijke mogelijkheid bieden om hieraan 
tegemoet te komen. 

3. Methodiek voor gebruikersgestuurde innovatieprojecten 

De Living lab aanpak omvat een concrete methodiek voor gebruikersgestuurde 
innovatieprojecten (bijvoorbeeld ingevuld volgens de Experience Application Research 
aanpak, gestimuleerd door de ISTAG werkgroep). In sectie 3.1 hebben we op hoofdlijnen 
de elementen van living lab projectmethodieken aangegeven. De kennis op het gebied van 
living lab projecten is relatief schaars. Het is belangrijk om op dit gebied proefprojecten 
van de grond te brengen en ervaringen uit te wisselen. 

In hoofdstuk 2 hebben we geconstateerd dat projecten rond innovatie in ICT diensten vaak 
het stadium van pilots niet voorbij komen. We zouden er naar toe moeten werken dat 
projecten op dit vlak gebruikersgericht zijn, resultaat leveren en tot verankering in de 
samenleving komen. Aandacht voor verdienmodellen is wezenlijk. Daarnaast is de 
vaardigheid om living lab projecten op te zetten en te managen wezenlijk. Een eerste stap 
kan zijn om in het programma Innovatie ICT Diensten van de Provincie Overijssel het living 
lab concept te verankeren, bijvoorbeeld door de selectiecriteria aan te passen. Daarnaast 
kan het Breedband Expertisecentrum een belangrijke rol vervullen in het uitwerken en 
doen toepassen van living labs projectmethodieken. 

4. Onderdeel van het innovatie-instrumentarium 

De living labs aanpak moet leiden tot innovaties in diensten, maar ook tot onderne
merschap en bedrijvigheid. Om dit te bevorderen kunnen bestaande instrumenten van 
innovatiebeleid zoals kennistransfer, valorisatie en MKB-ondersteuning worden ingezet. Het 
living lab concept moet incubatie van bedrijvigheid bevorderen. 

Wil het living lab concept zijn belofte waarmaken, dan moeten zoveel mogelijk alle vier 
genoemde elementen in onderlinge samenhang worden gerealiseerd  (Tabel 5). 
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Living lab 
elementen 

Invulling 

Netwerken voor 
open innovatie 

• Zet netwerken op voor open innovatie (Oost, Stedendriehoek, Deventer) 
• Creëer innovatie-communities gericht op belangrijke innovatiethema’s 

(onderwijs, gezondheid, energie etc) 
Innovatie
faciliteiten 

• Maak een technische infrastructuur beschikbaar (testbed voor technische 
testen van technologieën, infrastructuur en applicaties, living lab 
faciliteiten) 

• Vorm voor specifieke innovatieprojecten en –programma’s gebruikers
groepen die met ontwikkelaars samenwerken 

• Hanteer methodieken voor observatie en interpretatie van dienstenge
bruik (user experience)  

• Ontwikkel de relevante know-how en ondersteuning 
Innovatieprojecten • Hanteer living labs projectmethodiek (“hoe voer ik een living lab project 

uit”) 
• Besteed aandacht aan de organisatie en het management van living lab 

innovatieprojecten 
Nieuwe 
bedrijvigheid 

• Draag zorg voor technologie- en kennistransfer, disseminatie, valorisatie, 
incubatie 

• Zorg dat het living lab wezenlijk wordt voor MKB innovatie en ondersteun 
dat proces 

Tabel 5: Elementen van het living labs concept 

3.4 Draagvlak voor het living labs innovatieconcept 

Uit de gespreksronde bleek vrij algemeen een behoorlijke interesse voor en ondersteuning 
van het concept living labs. Als algemeen concept vervult het duidelijk een rol als 
“mobilising concept”. Onderstaand vatten we een aantal uitspraken van onze gespreks
partners samen. 

“Living labs is een potentieel belangrijk concept voor het programma ICT Diensteninnovatie 
van de provincie. Het verdient nadere uitwerking. Er moet ook nagedacht worden over het 
business model, bedrijven moeten er in geïnteresseerd zijn. Dienstontwikkeling blijft nu 
teveel hangen in de pilotfase” 

“Het Living lab concept is in de zorg belangrijk om diensten vroegtijdig af te stemmen op 
gebruikers, en interactie tussen gebruikers en ontwikkelaars te bevorderen. Het lab bij de 
mensen thuis brengen, want het waterval model werkt niet. Een belangrijk aspect van het 
living lab concept is open innovatie” 

“Het is belangrijk dat het living lab concept omgezet wordt in een business model zodat het 
een faciliteit wordt die zichzelf kan bedruipen” 

“De wijk is een interessant schaalniveau voor ICT innovatie, waarbij het living lab concept 
een `belangrijke rol kan spelen” 

“Voor Maatschappelijke Deelname Organisatie is het living lab concept van groot belang 
om innovatie te versnellen. Toepassingen zijn mogelijk rond regionale best practice 
ontwikkeling voor doelgroepen met chronische gezondheidsproblemen, en bij de realisatie 
van ICT projecten rond domotica waarbij de cliëntregie versterkt wordt”  

“Het living labs concept lijkt een krachtig concept. Het zou een belangrijke methodiek voor 
innovatieprojecten kunnen zijn. Het concept moet breed bekend worden gemaakt ook bij 
ondernemers. Stedendriehoek Onderneemt wil daarbij helpen” 

“Nu er een voorsprong op het gebied van infrastructuur is in Deventer is er meer aandacht 
voor diensten nodig. De innovatiemotor kan nog beter lopen dan nu. Samenwerking is 
noodzakelijk. Het living lab concept kan daarbij een belangrijke rol vervullen” 

Tabel 6: Opinies over het Living labs concept 
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Uiteraard hangt het echte draagvlak van de concrete invulling af. Sommige gesprekspart
ners benadrukken ook het belang van een verdienmodel. Omdat op dit moment niet in alle 
opzichten duidelijk zal zijn wat het living lab concept feitelijk voorstelt, achten wij het 
gewenst om enkele living labs proefprojecten te initiëren. Hierbij zouden de provincie 
Overijssel, gemeenten zoals Deventer (mogelijk in samenwerking met Enschede en Zwolle) 
en bestaande innovatienetwerken een voortrekkersrol kunnen vervullen.  

Daarnaast moet bekeken worden hoe het living lab concept past in het ICT diensten 
innovatiebeleid van steden en provincie. De internationale voorbeelden van professionele 
living labs die in sectie 3.2 zijn gepresenteerd, tonen het belang van verankering 
(programmacoördinatie, business development, relatieontwikkeling). 

In het volgende hoofdstuk gaan we daarom in op de vraag hoe het living lab concept past 
in de wens om tot een effectiever “strategisch management” van de portfolio van 
innovatieve projecten rond ICT-diensten te komen. 
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4 Living Labs en management van ICT 
Diensten innovatie 

4.1 Inleiding 

De komende jaren zullen in Oost-Nederland naar waarschijnlijkheid extra financiële 
middelen ter beschikking komen voor innovatie in ICT-diensten: 

•	 Programma ICT-Diensteninnovatie Overijssel (Provincie Overijssel) 

•	 Breedband Expertisecentrum (met een regionale / provinciale functie) 

•	 Additionele middelen uit internationale programma’s (EFRO, GO etc) 

In aanmerking genomen hetgeen in voorgaande secties is gezegd over samenhang, 
synergie en effectiviteit, roept dit de vraag op naar een effectieve en efficiënte manier van 
management van de portfolio van innovatieve projecten rond ICT-diensten, en in relatie 
daarmee naar de rol van het living labs concept als centrale innovatieaanpak.  

Uit hoofdstuk 3 concluderen we dat bestaande projecten, activiteiten en netwerken  op het 
gebied van innovatie in ICT-diensten versterkt kunnen worden op basis van een 
strategische visie op open innovatie en living labs. Hiermee wordt samenwerking 
tussen de vele partijen die bij innovatie zijn betrokken (op het niveau van steden, regio’s, 
provincie) gestimuleerd en wordt gestimuleerd om synergie op projectniveau te bereiken. 

Er zal sprake moeten zijn van een gecombineerde top down én bottom-up aanpak van ICT 
diensten innovatiemanagement. Deze aanpak streeft naar regie van innovatie in ICT-
diensten op hoofdlijnen, gebaseerd op een gedragen visie en prioriteitsstelling. De aanpak 
streeft echter daarnaast naar initiatief, uitwerking en uitvoering van onderop. In dit 
hoofdstuk willen we tot enkele suggesties en aanbevelingen komen om deze aanpak te 
realiseren. Kernpunten van ons voorstel zijn de volgende: 

•	 Er wordt een portfoliovisie ontwikkeld om samenhang en synergie te creëren 
binnen de ICT diensten innovatieprogramma’s (van steden, regio’s en provincie) en 
tussen innovatieprojecten rond ICT-diensten, en het levenscyclus concept (“van 
idee naar bedrijvigheid”) te verankeren. 

•	 Er komt een open netwerk voor innovatie in ICT-diensten Oost-Nederland 
met als taak het ontwikkelen en afstemmen van een gemeenschappelijk program
ma en projecten op het gebied van innovatie in ICT-diensten. Een kerngroep zou 
dit netwerk kunnen organiseren en aansturen. Projectgroepen ontwikkelen do
meinprogramma’s. 

•	 Een professionele programmaorganisatie ICT-diensteninnovatie krijgt tot taak 
om het programma inclusief business development te ontwikkelen, implementeren 
en te managen op basis van een business model. 

•	 De Living Labs aanpak (wellicht onder een neutrale benaming zoals “innovation 
labs”) wordt de centrale methodiek bij de opzet van het programma en de uitvoe
ring van projecten rond ICT-diensteninnovatie. Hierover is in Hoofdstuk 3 al het 
één en ander gezegd. 
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4.2 Portfoliovisie voor management van innovatie in ICT diensten 

Kijkend naar de feitelijke ICT diensten innovatieprojecten moet vermeden worden dat die 
te geïsoleerd zijn en nog vaak blijven hangen in de pilotfase. Een portfoliovisie op ICT 
diensten innovatieprojecten, afgeleid van economische en sociale doelstellingen, is nodig. 
De portfoliovisie probeert de innovaties in verschillende dimensies te stimuleren: 

•	 Uitnutten en versterken van de samenhang en synergie tussen innovatieactiviteiten 
op het gebied van ICT-diensten van Deventer en andere steden, de Stedendrie
hoek (en andere regio’s), en initiatieven op Provincie-niveau. Bijvoorbeeld het 
gebruikmaken en delen van elkaars faciliteiten, kennis en ervaringen, synchronisa
tie en afstemming van financieringsbronnen. 

•	 Leerervaringen benutten bij het ontwikkelen en realiseren van innovatieve pilots in 
verschillende domeinen. Daarbij gaat het om de opbouw, borging en benutting van 
kennis en kunde betreffende ontwikkeling van projecten en pilots, en om een ge
meenschappelijke aanpak van valorisatie en commercialisering. 

•	 Stimuleren dat projecten doorgroeien van idee via pilot naar nieuwe bedrijfsactivi
teit (levenscyclus). De portfolio omvat daarmee een aantal projecten op het gebied 
van ICT diensteninnovatie in verschillende stadia van rijpheid.  

De portfoliovisie bestrijkt de drie geografische of bestuurslagen (steden, regio’s, provincie) 
en omvat the thematische innovatiedomeinen in de matrix. Naast de thematische 
domeinen moeten ook de ondersteunende activiteiten herkend worden (kennistransfer, 
valorisatie, begeleiding MKB etc). De sleutelspelers op verticaal en horizontaal niveau 
moeten elkaar vinden in de afstemming en versterking. Zij initiëren innovatieprojecten en 
geven steeds weer de push van innovatieve projecten en pilots naar opschaling en creëren 
van nieuw bedrijvigheid. Een combinatie van top down en bottom up: 

•	 Uitwerken van centrale innovatiethema’s in samenwerking tussen steden, regio’s 
zoals Stedendriehoek en Twente, en Oost-Nederland 

•	 Creëren van de innovatiecondities (financiering, infrastructuur, living labs aanpak) 
eveneens in afstemming tussen de bestuurlijk-geografische niveaus 

•	 Decentraal ontwikkelen van projectideeën, consortia, en uitvoering en valorisatie 
van innovatieve projecten. 

4.3 Open netwerk ICT-Diensteninnovatie Oost-Nederland 

4.3.1 Het basisidee 

Het managementmodel voor ICT-diensteninnovatie is gefundeerd op het Open Netwerk 
ICT-Diensteninnovatie Oost-Nederland (werktitel). Kerntaak is het ontwikkelen en 
afstemmen van een gemeenschappelijk programma en projecten op het gebied 
van innovatie in ICT-diensten. Het netwerk bestrijkt twee dimensies (Tabel 6): 

1.	 Thematische domeinen waarbinnen ICT-diensteninnovatie zich moet ontwikkelen 
(zoals gezondheid, energie en milieu, veiligheid, creatieve media). Dit kan via 
projectgroepen voor alle domeinen. 

2.	 Bestuurlijk-organisatorische niveaus waarop publieke middelen worden ingezet 
(Steden, zoals Deventer; Regio’s zoals de Stedendriehoek, en de Provincie Overijs
sel, mogelijk later ook Gelderland). 
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Innovatie
thema’s 

Middelen 

Gezondheid, 
wonen 

Energie, 
milieu 

Creatieve 
sector 

Onderwijs Ondersteu
nend (b.v. 
kennistrans
fer) 

Steden 
Zwolle 
Enschede 
Deventer 
Regio’s 
Stedendriehoek 
Twente 
Wellicht KAN 
Provincie 
Overijssel 
Wellicht Gld later 
Tabel 6: Scope van het Open Netwerk ICT-Diensten Innovatie 

Alle spelers op deze beide dimensies zullen onderling afgestemd een rol kunnen spelen in 
dit netwerk om ideeën te ontwikkelen, beslissingen voor te bereiden en uiteindelijk te 
nemen over projectinitiatieven en financiering. Zij zullen ook activiteiten ontplooien om 
nieuwe financieringsbronnen aan te boren gericht op ICT-diensteninnovatie. Daarnaast zal 
de verdere ontwikkeling en implementatie van de living labs aanpak en innovatie
infrastructuur in dit netwerk worden gevolgd en begeleid. 

Wellicht is het creëren van een echte organisatie rond dit open netwerk (of platform, 
stuurgroep) met fysieke bijeenkomsten op basis van deze dimensies niet haalbaar of 
werkbaar gegeven het grote aantal spelers. Vermeden moet worden dat het een 
praatcircuit wordt. Mogelijk zou een kleine Kerngroep ICT-diensten innovatie kunnen 
worden opgezet met als taak het opzetten van het programma, het organiseren van het 
Open Netwerk, en het toezien op uitvoering en monitoring van het programma. Deze 
Kerngroep zou dan kunnen samenwerken met een Programmaorganisatie Open Netwerk 
ICT-diensteninnovatie die belast wordt met de implementatie en dagelijkse management 
van het programma. Het Open Netwerk blijft dan verder grotendeels “virtueel” en gaat als 
start van een “innovatie community” functioneren. Binnen het open netwerk kunnen dan 
projectgroepen ontstaan die de gekozen domeinen afdekken en op basis van een 
business plan concrete projecten ontwikkelen en uitvoeren.  

Het Open Netwerk (al dan niet virtueel) moet open zijn voor uitbreiding en samenwerking 
(b.v. richting Provincie Gelderland). Vanuit de thematische domeinen moeten de 
belangrijke spelers op ICT-diensten innovatiegebied bijeengebracht worden (bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, daarnaast soms overheden, kennisinstellingen en 
intermediairs). Vanuit de bestuurlijk-organisatorische niveaus zijn dit de spelers die op elk 
van de bestuurlijke niveaus verantwoordelijk zijn voor financiële middelen en beleid. 

Het Open netwerk (en de deelcommunities) kunnen gefaciliteerd worden door een 
elektronische samenwerkingsomgeving waarin documenten kunnen worden gedeeld, 
projecten ontwikkeld, meetings georganiseerd en experts gevonden. Een voorbeeld van 
een dergelijke virtuele community op Europese schaal is AMI Communities (www.ami
communities.eu) met meer dan 3000 leden. Overigens kan een dergelijke omgeving ook 
eenvoudig op het niveau van Deventer worden opgezet en gefaciliteerd. 

4.3.2 Taken Open Netwerk ICT-diensteninnovatie Oost-Nederland 

Onderstaand worden de taken en activiteiten van het Open Netwerk ICT-diensteninnovatie 
c.q. de Kerngroep samengevat (nog nader te bepalen is welke rol het Netwerk en de 
Kerngroep precies vervult; visieontwikkeling, het ontwikkelen van projectvoorstellen, 
advisering, feitelijke besluitvorming etc): 
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•	 Opzetten van projectgroepen die de domeinen afdekken 

•	 Bevorderen van gebruikersgestuurde open innovatie bij ICT-diensten 

•	 Ontwikkeling van het programma ICT-diensteninnovatie 

•	 Beoordelen van de projectportfolio ICT-diensteninnovatie op synergie, samenwer
king, effectiviteit 

•	 Versterken van synergie en samenwerking (horizontaal, verticaal) 

•	 Bevorderen van bedrijvigheid en ondernemershap in de projecten 

•	 Ontwikkelen van nieuwe innovatie-initiatieven op gebied van ICT-diensten 

•	 Toegang verkrijgen tot financieringsbronnen voor ICT-diensteninnovatie (regionaal, 
nationaal, internationaal) 

•	 Evaluatie van projecten; bijsturing van projecten (Kerngroep) 

•	 Synchroniseren en afstemmen van de verschillende financieringsmogelijkheden. 

4.4 Programmaorganisatie ICT-diensteninnovatie 

Een Programmaorganisatie Open Netwerk ICT-Diensteninnovatie Oost-Nederland kan 
worden belast met de ontwikkeling, dagelijkse organisatie en management van het 
programma en de projecten op het gebied van ICT-diensteninnovatie langs de geschetste 
lijnen. Taken zijn de volgende: 

•	 Coördinatie van het Open Netwerk ICT-diensteninnovatie Oost-Nederland 

•	 Relatiemanagement binnen het Open Netwerk 

•	 Stimuleren van de ontwikkeling van thematische innovatiecommunities 

•	 Ondersteuning van het Open Netwerk en de Kerngroep (zie boven) 

•	 Implementatie en management van het ICT-diensten innovatieprogramma 

•	 Ondersteuning van projectontwikkeling op gebied van ICT-diensteninnovatie 

•	 Monitoring en evaluatie van het programma en projecten 

•	 Bevorderen van living labs open innovatie methodieken 

•	 Monitoren van internationale programma’s en financieringsmogelijkheden (EFRO, 
etc) 

•	 Uitwerken van het business model en aantrekken van financiering. 

De Programmaorganisatie kan doorgroeien vanuit de Kerngroep. Te denken valt aan een 
klein programmabureau in de opstartfase. De verschillende bestuurlijke niveaus en 
intermediairs kunnen experts detacheren.  

Zie ook sectie 3.2 voor enkele interessante buitenlandse voorbeelden van de organisatori
sche inbedding van living labs innovatie. Het IBBT en Forum Virium model lijkt interessant 
voor de schaal van Oost-Nederland. De plannen voor een Breedband Expertisecentrum 
zouden langs deze weg concreet uitgewerkt kunnen worden.  
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4.5	 Implementatie van het living lab innovatieconcept in Oost-
Nederland 

In Hoofdstuk 3 is ingegaan op de vraag hoe het living lab concept in algemene zin 
daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Centraal staat daarbij 1. het creëren van een 
open innovatienetwerk (community) op thematische domeinen, 2. het ontwikkelen van een 
living lab innovatiefaciliteit, 3. de living lab projectmethodiek, en 4. de aansluiting bij 
bestaande innovatie-instrumenten.  

De Programmaorganisatie moet over middelen beschikken (en moet een rol spelen om 
middelen te genereren) om living lab innovatiefaciliteiten op te zetten, en om projecten te 
ontwikkelen. Uiteraard moet hierbij met andere partijen, die al verwante activiteiten 
ondernemen, worden samengewerkt. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de living lab innovatiefaciliteit in Oost Nederland te 
realiseren. Rond innovatiespeerpunten (zoals creatieve media, stedelijke sociale innovatie, 
ICT voor energie en milieu) kunnen open labfaciliteiten worden opgezet. Deze bestrijken 
een thematisch domein in de portfolio. Een interessant model is het Field Lab Client 
Centred care. De verschillende labfaciliteiten kunnen kennis, ervaring en methodieken 
uitwisselen. Op deze wijze van een netwerk van living labs in Oost Nederland ontstaan, dat 
zich ook verder nationaal en internationaal kan profileren en tot verdere samenwerking zou 
moeten leiden. 

4.6	 Synergie en samenhang 

Waarover wellicht nog verder moet worden nagedacht in relatie tot de portfolio-aanpak is 
de organisatorische context van synergie en samenhang. 

Het Netwerk c.q. de Kerngroep, en de Programmaorganisatie vervult een rol bij het 
bevorderen van open, gebruikersgestuurde innovatie op basis van het Living labs concept. 
Hierbij zijn opnieuw de eerder genoemde twee dimensies van belang: de bestuurlijk
geografische lijn en de thematische lijn.  

In de bestuurlijke lijn moet er afstemming en synergieontwikkeling komen tussen de 
verschillende bestuurlijke niveaus over de innovatie-infrastructuur en living labs aanpak. 
Tabel 7 geeft hiervoor een denkstructuur. 

Steden Regio’s Oost-Nederland 

Netwerken  

Innovatie-faciliteiten  

Projecten  

Innovatie-support  

Tabel 7: Synergie langs de bestuurlijke lijn 

Welke mate van synergie en samenwerking gewenst is en hoe die bereikt moet worden 
gegeven de al bestaande activiteiten en gremia is een open vraag die in dit rapport niet 
kan worden beantwoord. Het is belangrijk dat initiatieven van de grond komen en dat het 
delen van kennis en ervaringen wordt gestimuleerd. Te rigide harmonisatie zal nadelig zijn. 
Zachte vormen van uitwisseling, afstemming en kennisdelen hebben de voorkeur. 
Waarschijnlijk zal dit moeten groeien over de tijd. 
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Ook tussen de verschillende thematische domeinen zal er meer synergie en afstemming 
moeten komen (Tabel 8). 

Gezondheid, wonen Energie en milieu Creatieve sector 

Netwerken  

Innovatie-faciliteiten  

Projecten  

Innovatie-support  

Tabel 8: Synergie langs de thematische lijn 

Ook hier geldt dat een praktische invalshoek de voorkeur heeft: delen van ervaringen en 
kennis. Op projectniveau is het verbreiden van het living lab concept en benadrukken van 
open, gebruikersgestuurde innovatie belangrijk. Voorbeeldprojecten kunnen bijdragen tot 
het verbreiden van adequate methodieken. Het leggen van dwarsverbanden tussen 
thematische domeinen is belangrijk, zeker wanneer er nieuwe mogelijkheden voor 
innovaties ontstaan. Innovatiefaciliteiten (zoals het Breedband Expertisecentrum) zullen 
meerdere thematische domeinen kunnen bestrijken. 
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5 Conclusies en vervolg 

Het doel van dit rapport was om de bruikbaarheid en toegevoegde waarde van het living 
lab concept als basis voor innovatiebeleid rond ICT diensten voor de Gemeente Deventer, 
voor regio’s zoals de Stedendriehoek, en voor Oost-Nederland te onderzoeken. Daartoe 
hebben we in kort bestek, gebaseerd op een serie interviews met betrokkenen en 
beschikbare documentatie, bekeken hoe het huidige innovatiesysteem op het gebied van 
ICT diensten functioneert en welke toegevoegde waarde het living lab concept zou kunnen 
hebben. In de loop van ons onderzoek is tevens naar voren gekomen dat de organisatori
sche invulling van het innovatiebeleid rond ICT diensten, en de samenhang tussen 
stedelijk, regionaal en provincieniveau, van belang was om meer samenhang en synergie 
te ontwikkelen. 

5.1 Klimaat voor innovatiesysteem ICT diensten Oost-Nederland 

De analyse van het huidige innovatiesysteem voor ICT diensten wijst uit dat op een aantal 
punten sprake is van knelpunten.  

•	 Hoewel zich interessante netwerken hebben ontwikkeld die de basis kunnen zijn 
van innovaties (bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid), is er geen bewuste 
strategie om dergelijke netwerken te versterken. Ook ontbreekt samenhang tussen 
de bestuurlijke niveaus (provincie, regio’s, steden). 

•	 De vraag naar ICT diensten is weinig georganiseerd zodat er van de vraagkant 
weinig drijvende kracht richting diensteninnovatie uitgaat. Overheden kunnen de 
vraagkant versterken door zelf als launching customer op te treden. 

•	 Wat betreft de innovatie-infrastructuur kent Deventer een ver ontwikkelde breed
band infrastructuur. De kennisinfrastructuur met betrekking tot innovatie in ICT 
diensten is echter zwak ontwikkeld. Daarnaast zijn er nog geen open en gebrui
kersgerichte ontwikkel- en testomgevingen voor nieuwe ICT diensten. 

•	 Er is sprake van een zich ontwikkelende innovatiecultuur mede door de onderne
mersnetwerken (Deventer, Stedendriehoek). Deze cultuur behoeft versterking 
richting concrete innovatieprojecten om levensvatbaar te kunnen zijn. 

•	 Overheden spelen een belangrijke rol bij stimuleren van IC diensteninnovatie 
(Deventer, Overijssel). Zij kunnen hun rol uitbouwen richting launching customer. 
Tevens kunnen zij op het gebied van management van innovatie een duidelijker rol 
spelen, waardoor de huidige versnippering en gebrek aan synergie kan worden 
tegengegaan.  

5.2 Toepasbaarheid en meerwaarde Living labs concept 

Vervolgens hebben we bekeken wat het living lab concept kan betekenen in het licht van 
deze knelpunten. We hebben drie richtingen onderscheiden waarin het living lab concept 
kan worden uitgewerkt. 

•	 Allereerst het creëren van een netwerk van open innovatie, dat zich richt op 
innovatie in prioritaire thematische domeinen (zoals gezondheid, creatieve media, 
maakindustrie). In deze zin richt het living lab zich op het ontwikkelen en valideren 
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van nieuwe innovatie-ideeën, het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen 
bedrijven en gebruikersgroepen, en het delen van kennis. Voor thematische do
meinen zouden innovatie-communities in het leven kunnen worden geroepen. 

•	 Daarnaast door het opzetten van technische en organisatorische faciliteiten voor 
ICT diensteninnovatie (open en gebruikersgerichte test- en ontwikkelomgevingen). 
Hierbij kan het Breedband Expertisecentrum een rol spelen. Als model hebben we 
het IBBT iLab genoemd en daarnaast ook CDT en Forum Virium. Hierbij speelt be
halve de functie als test en ontwikkelomgeving ook de incubatiefunctie (genereren 
van nieuwe bedrijvigheid) een belangrijke rol. 

•	 Ten derde door het ontwikkelen van concrete living lab projecten waarin methodie
ken voor open gebruikersgedreven innovatie worden toegepast en waarin 
vroegtijdig bedrijven en gebruikersgroepen bij elkaar worden gebracht om nieuwe 
dienstenconcepten te ontwikkelen en te valideren. Kennis en ervaring opgedaan in 
dergelijke projecten moet gedeeld worden. 

Daarnaast kan het living lab concept een rol vervullen in het bestaande ICT diensten 
innovatie-instrumentarium van provincie en Gemeentes, en dit verrijken. Zo kan het living 
lab concept het bestaande programma Innovatie ICT Diensten verrijken. 

Onze conclusie is dat het living lab concept belangrijke toegevoegde waarde voor 
innovatiebeleid rond ICT diensten heeft, zowel voor de gemeente Deventer (en andere 
gemeentes zoals Enschede en Zwolle) als voor de provincie Overijssel. Wil het living lab 
concept echt effectief zijn, dan zal het concept moeten worden ingebed in het bestaande 
innovatiebeleid en –management van zowel overheden en bedrijven. 

5.3 Portfoliomanagement van ICT-diensteninnovatie 

Er wordt een portfoliovisie ontwikkeld als kader voor ICT diensteninnovatie en investerin
gen daarin. De portfoliovisie brengt samenhang en synergie aan tussen innovatieprojecten 
en vermijdt dat projecten blijven steken in de pilotfase. 

Een open netwerk voor innovatie in ICT diensten brengt alle partijen bij elkaar en 
ontwikkelt projectideeën over ICT innovaties. Het netwerk ontwikkelt ook ideeën met 
betrekking tot een programma ICT diensteninnovatie. Daarnaast herbergt het netwerk 
communities voor thematische domeinen en projectgroepen die voor deze communities 
aan innovaties werken. Een elektronische samenwerkingsomgeving ondersteunt het 
netwerk en de deelcommunities. Het open netwerk is de kraamkamer van projectconsortia. 

Een programmaorganisatie ICT diensteninnovatie beheert de portfoliovisie, faciliteert het 
open netwerk en draagt zorg voor de totstandkoming van een programma ICT dienstenin
novatie. Het is ook belast met het management van het programma en de ontwikkeling 
van projecten. Daarnaast business development, internationalisering, en incubatie. 

Het living lab (of “innovation lab”) concept krijgt gestalte in het opzetten van open, 
gebruikersgedreven experimenteerfaciliteiten voor ICT diensten gericht op thematische 
domeinen. Deze living lab faciliteiten vormen de basis waarop projecten worden ontwikkeld 
en uitgevoerd die tot ICT diensteninnovaties en bedrijvigheid leiden. Kennis en ervaring 
opgedaan in projecten en in de faciliteiten wordt uitgewisseld. Het netwerk van 
experimenteerfaciliteiten profileert zich nationaal en internationaal en is open voor 
samenwerking.  
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5.4  Vervolgstappen 

Allereerst moeten de ideeën en voorstellen in dit rapport doorgesproken worden met de 
relevante organisaties waaronder gemeente Deventer en de Provincie Overijssel. Dat zal 
dan moeten leiden tot een gedragen analyse en uitgangspunten voor een plan van aanpak. 
Op basis daarvan kan een plan van aanpak worden uitgewerkt. 

Het plan van aanpak zou zich vooral op Hoofdstuk 4, management van innovatie van ICT 
diensten, moeten richten omdat daar een voorstel wordt gedaan om het living labs concept 
breed te implementeren en daarbij de krachten te bundelen van meerdere partijen die zich 
met ICT diensteninnovatie bezig houden op verschillende bestuurlijke niveaus. Dat vergt 
natuurlijk ook de bereidheid van die partijen om tot dergelijke samenwerking te komen. 
Een aanvullende gespreksronde voor het ophalen van intentieverklaringen tot samenwer
king (bijvoorbeeld in de vorm van een Memorandum of Understanding) en eerste 
brainstorm over projectideeën is daarbij noodzakelijk. 

Hierbij is het raadzaam om een Programmaorganisatie ICT Diensteninnovatie op te zetten 
waarin belangrijke stakeholders samenwerken (gemeentes, provincie, intermediairs). Deze 
stakeholders kunnen met elkaar de (maatschappelijke) knelpunten identificeren in Oost-
Nederland en bijbehorende oplossingsrichtingen aandragen dan wel een klankbord vormen 
voor lopende initiatieven. De voorgestelde kerngroep kan uitgroeien tot een programmabu
reau. 

Indien de komende jaren extra middelen beschikbaar komen voor ICT diensteninnovatie 
(uit het programma ICT Diensteninnovatie van de Provincie, het Breedband Expertisecen
trum, financiering vanuit internationale programma’s)  zou dat ook een stimulans kunnen 
zijn om dergelijke samenwerking tot stand te brengen. 

Er bestaat de urgentie van het ontwikkelen van goede voorbeelden. Goede voorbeelden 
leiden tot navolging en stimuleren samenwerking. De gemeente Deventer en de provincie 
Overijssel zouden binnen hun eigen mogelijkheden een aantal living lab voorbeeldprojecten 
moeten (doen) initiëren en ontwikkelen waarin het living lab concept wordt toegepast, 
valorisatie en incubatie wordt geregeld etc. Onder het motto, goed voorbeeld doet volgen, 
ontstaan op deze wijze belangrijke leerervaringen en voorbeelden, en een brede 
kenniscommunity. Er is grote behoefte aan krachtige voorbeelden vanuit een systemati
sche visie.  

Mogelijk kan de Gemeente Deventer daar vanuit een launching customer rol een rol in 
spelen, bijvoorbeeld gericht op innovatieve ICT diensten die op stedelijk niveau sociale 
innovatie ondersteunen. Dat kan heel goed in samenwerking met gemeentes Zwolle en 
Enschede. Zo ontstaat al een begin van een living lab netwerk. 

Indien er meerdere projecten worden opgestart is het belangrijk om schaalvoordelen te 
benutten en synergie te kweken. Het delen van kennis en faciliteiten is daarbij een 
belangrijke voorwaarde. De belangrijkste resultaten (incl. leerervaringen) per project 
worden binnen deze methodiek openbaar en opgeschaald. Efficiënt en effectief gebruik van 
de beschikbare, de komende jaren mogelijk groeiende, middelen is daarbij een belangrijke 
drijfveer. 

Om dit een duurzame basis te geven zou – wellicht gevestigd in Deventer - een living lab 
faciliteit met een kenniscentrum moeten worden opgezet die de technische infrastructuur 
van testomgevingen ontwikkelt en beheert, projecten ontwikkelt met gebruikerscommuni
ties, living lab methodieken ontwikkelt en toepast, werkt aan valorisatie en incubatie, etc. 
Een dergelijke faciliteit zou zich als Innovation Lab moeten profileren en ook samenwerking 
zoeken met andere initiatieven (zoals Field lab Client Centered Care).  Het zou naar het 
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model van IBBT iLab kunnen worden opgezet. We stellen voor dat het opzetten van deze 
faciliteit gekoppeld wordt aan de plannen voor een Breedband Expertisecentrum. 

Gemeenten en provincie zouden zich internationaal moeten profileren als regionaal living 
lab waarbij het living lab concept onderdeel uitmaakt van het innovatiebeleid, en 
internationale samenwerking zoeken met soortgelijke initiatieven (m.n. Zweden, België, 
Finland). In dit rapport staan daarvoor een aantal suggesties. 
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Annex 1: Gesprekspartners 


Mevr. M. Conijn Centrum Beeldende Kunst 

Dhr. M. Boven DAXIS 

Dhr. M. Dunk DAXIS 

Dhr. H. Webers Deventer Kring van Werkgevers, Witteveen en Bos 

Mevr. H. van de Weg Gemeente Deventer 

Mevr. H. van Kranenburg Health  & Care Stedendriehoek 

Dhr. R. Borggreve Heutink Primair Onderwijs 

Mevr. L. Hoogerwerf Maatschappelijke Deelname Organisatie 

Dhr. M. Kok MKB Deventer 

Dhr. J. Oggel MKB Midden 

Dhr. R. Hoogendijk Oost NV 

Dhr. H. van der Stappen Oost NV 

Dhr. C. Timmer Provincie Overijssel 

Dhr. A. Minken RISO 

Dhr. P. Lakerveld Salland Verzekeringen 

Dhr. D. Crama Stedendriehoek Onderneemt 

Dhr. L. Roxs Stedendriehoek Onderneemt 

Dhr. A. van Liere Stichting Fris 

Dhr. E. Meiberg Stichting kiEMT 

Dhr. H. de Wit Tauw 
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Annex 2: Achtergronddocumenten 

Provincie Overijssel: Overijssel Werkt. Meerjarig economisch uitvoeringsprogramma 2008 – 

2011 


Provincie Overijssel: Programma ICT Diensteninnovatie Overijssel. Bijgesteld programma

kader 2008 – 2011 


Eindrapport Economische Visie Stedendriehoek. Januari 2008 


Analyseresultaten Economische Visie Stedendriehoek. Januari 2008 


Ondernemersplatform Stedendriehoek: Werkgeversagenda Stedendriehoek.  November


2007 
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