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Management 
samenvatting



Management samenvatting (1)

In dit onderzoek hebben we een overzicht van fieldlabs en
fieldlab-achtige initiatieven in de provincie Zuid-Holland opgesteld
(Pijler I) en ze vervolgens getypeerd middels een aantal
observaties (Pijler II). Daarnaast is een afwegingskader (Pijler
III) opgesteld dat gebruikt kan worden door de drie
opdrachtgevers – Provincie Zuid-Holland (PZH),
InnovationQuarter (IQ) en Metropoolregio Rotterdam Den Haag
(MRDH) – om te bepalen hoe elk zich kan verhouden tot
bestaande en nieuwe fieldlab-initiatieven. Deze rapportage geeft
de uitkomsten weer voor elk van de drie pijlers. De management-
samenvatting vat het onderzoek kort samen.

Context: Fieldlabs als panacee?

Fieldlabs lijken een nieuwe panacee in de wereld van economische
ontwikkeling, missiegedreven innovatiebeleid, ontwikkeling van kennis- en
innovatie-ecosystemen, valorisatie en beroepsonderwijs. Steeds vaker
klinkt de roep om een fieldlab, een living lab of een proeftuin als een soort
van duizend-dingen-doekje dat van pas komt bij elk initiatief waarbij
bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en/of onderwijsinstellingen en
soms ook georganiseerde groepen gebruikers of burgers) betrokken zijn.

Zuid-Holland kent al vroeg een fieldlab-infrastructuur

Zuid-Holland kenmerkt zich door een inmiddels uitgebreide infrastructuur
van fieldlabs en andersoortige grootschalige experimenteeromgevingen.
Hierin gaan kennisontwikkeling en kennistoepassing hand-in-hand en ze
vormen een belangrijke aanvulling op het lineaire model van
opeenvolgende kennisproductie en -toepassing waarin veel ontwikkelde
kennis niet wordt toegepast en ruimer benut (de bekende kennisparadox).

Hoe verder met Fieldlabs in Zuid-Holland?

Vraag is echter hoe de zojuist genoemde fieldlab-infrastructuur in Zuid-
Holland zich in de nabije toekomst verder ontwikkelt en vooral hoe PZH,
IQ en MRDH – die alle drie al betrokken zijn bij een reeks van initiatieven
– hier het beste aan kunnen bijdragen. De gevraagde inventarisatie en

het beleidsafwegingskader beoogt PZH, IQ en MRDH (hernieuwd) na te
laten denken waartoe nieuwe en bestaande fieldlabs in de provincie Zuid-
Holland dienen en welke beleidsoverwegingen een rol moeten spelen bij
hun eventuele gedeeltelijke financiering voor kortere of langere tijd. Dit is
ook nodig om de fieldlabs en de fieldlab-infrastructuur niet ten onder te
laten gaan aan haar eigen succes. Het is ook nodig om te bezien welke
fieldlabs lokaal, regionaal en provinciaal niveau worden gefaciliteerd en
hoe zich dat verhoudt tot inspanningen in andere provincies en andere
bestuurslagen, zoals het Rijk (bijvoorbeeld EZK) en de EU (zoals de
European Digital Innovation Hubs).

Wat verstaan we onder fieldlabs?

Fieldlab is de overkoepelende term die wordt gebruikt om te verwijzen
naar een open (fysieke) praktijkomgeving met een gedeelde faciliteit
en/of infrastructuur, waarin (regionale) overheden, bedrijven, onderwijs-
en kennisinstellingen (triple helix), maar soms ook burgers (quadruple
helix), nieuwe kennis ontwikkelen en toepassen. Het ontwikkelen en
toepassen van nieuwe kennis staat sterk in het teken van
experimenteren, demonstreren, leren, implementeren en opschalen en
kan zich richten op nieuwe technologische en/of sociale innovaties. Tot de
fieldlabs in ruime zin rekenen we ook de living labs die vaker gericht zijn
op een combinatie van technologische en sociale innovatie in quadruple
helix verband. Fieldlabs maken onderdeel uit van een ruimere familie van
grootschalige experimenteer- en leeromgevingen, waartoe bijvoorbeeld
ook learning communities en campussen worden gerekend. In nagenoeg
alle gevallen zijn onderwijs- en kennisinstellingen in meer of mindere
mate betrokken bij fieldlabs en zien we het aspect skills terug bij fieldlabs,
bijvoorbeeld via het bieden van trainingen en workshops of via projecten
of stageplekken voor studenten. Deelname van onderwijs- en
kennisinstellingen en het aspect ‘skills’ is geen hard criterium voor een
fieldlab, maar wel een gewenste toevoeging.



Management samenvatting (2)

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april-juli 2022 langs de lijnen
van onderstaande drie pijlers.

Voor het genereren van het overzicht van fieldlabs en fieldlab-achtigen
– dat zijn initiatieven die sterk lijken op fieldlabs maar niet voldoen aan de
gestelde formele criteria voor fieldlabs – is uitgebreide desk research
verricht. Dit heeft geresulteerd in een meta-gedateerd overzicht van 62
fieldlabs en 28 fieldlab-achtigen in de Provincie Zuid-Holland. Deze zijn
o.a. getypeerd op een inschatting van het TRL-niveau, inschatting
zwaartepunt (onderzoek/ontwikkeling/demonstratie/toepassing/
productie), mate waarin sprake is van een real-life experiment,
betrokkenheid eindgebruikers, betrokkenheid PZH/IQ/MRDH),
financieringsbron, SDG’s waaraan wordt bijgedragen alsmede allerhande

administratieve gegevens (w.o. startdatum, initiatiefnemers en partners,
betrokkenheid onderwijs- en kennisinstellingen, adresgegevens,
adresgegevens, website). Omdat het overwegend op deskresearch is
gebaseerd is op dit overzicht wel een disclaimer van toepassing. Het
overzicht is apart opgeleverd aan de opdrachtgevers en is zo opgezet dat
het – mits bijgehouden - als basis kan dienen voor toekomstige
monitoring in de Provincie Zuid-Holland (en eventueel daarbuiten) en de
basis kan zijn voor de ontwikkeling van een fieldlab dashboard. Een deel
van de opbrengst van deze inventarisatie is verder verwerkt in de
verdiepende analyse.

Vervolgens is een verdiepende analyse van de fieldlabs en fieldlab-
achtigen uitgevoerd middels een survey onder deze doelgroep (50
fieldlabs en fieldlab-achtigen hebben gerespondeerd, zie Annex 2), zijn 15
fieldlab-managers, experts en beleidsmakers geïnterviewd (zie annex 3)
en is een (beperkte) literatuurstudie uitgevoerd. De resultaten van het
overzicht van de fieldlabs en de verdiepende analyse is samengevat in de
vorm van drie categorieën observaties (zie onderstaand). Een eerste
selectie daarvan is getoetst in een korte workshop in een voorprogramma
van het IQ jaarevent. De observaties bieden primair feitelijke informatie,
maar veel observaties roepen ook vragen op die uiterst relevant zijn voor
beleidsmakers die in hun beleid geconfronteerd worden met fieldlabs.

Tot slot is een beleidsafwegingskader opgesteld. Hiervoor zijn naast
literatuurstudie, vooral interviews, een workshop in het voorprogramma
van het Jaarevent van IQ, een discussie met de klankbordgroep alsmede
sessies met de drie opdrachtgevers behulpzaam geweest. Dit
afwegingskader is gericht op de ondersteuning van fieldlabs door
overheden.
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Observaties fieldlabs Zuid-Holland

In de verdiepende analyse hebben we drie typen observaties gedaan. Deze
zijn onderstaand op hoofdlijnen weergegeven in tabelvorm. Voor een
nadere toelichting – veelal een combinatie van een figuur of tabel inclusief
interpretatie en een enkele verwijzing naar bestaande studies - verwijzen
we naar de individuele observaties zoals uitgewerkt in het hoofdrapport.

Observaties 1-6 schetsen een eerste globale beeld van de structuur en
kenmerken van fieldlabs voortkomend uit de inventarisatie en de survey.
Hieruit komt het beeld naar voren dat er in een korte tijd een breed
spectrum aan fieldlabs en fieldlab-achtigen is ontstaan, die onderling zeer
verschillen in termen van financieringsbronnen en thema’s.

Met observaties 7-14 zoomen wat specifieker in op het gedrag en
functioneren van fieldlabs. Hieruit komt naar voren dat fieldlabs sterk
variëren in termen van activiteiten, aangeboden diensten, omvang (qua
budget), gebruikers en mate van openheid. Ook wordt ingegaan op de
belangrijkste meerwaarde van fieldlabs, alsmede veel ervaren knelpunten
(waaronder gebrek aan (basis)financiering en het betrekken van het brede
mkb) en factoren voor succes. Ook wordt ingegaan op de – tot op heden
beperkte – samenwerking tussen fieldlabs.

Tot slot volgen een aantal beleidsgerelateerde observaties. Deze raken
vooral aan de rol van regionale (overheids)organisaties in het stimuleren
van innovatie en economische groei in de regio. Zo constateren we dat er
een brede betrokkenheid is van PZH, MRDH en IQ. Alle drie hebben een
eigen portfolio aan fieldlabs, dat deels overlapt. Ook de rollen van deze
partijen zijn deels overlappend. Verder zien we dat bijna de helft van de
fieldlabs gebruikers kent buiten de provincie. Hierdoor wordt het
belangrijker om afstemming te zoeken met andere overheidslagen,
waaronder andere provincies en de Rijksoverheid. Tevens zien we dat
fieldlabs (op papier) bijdragen aan diverse SDG’s, al blijft het lastig om
maatschappelijke impact in de praktijk te meten. Het stuk sluit af met een
overzicht van behoeften van fieldlabs. Door middel van beleidskeuzes kan
er wat aan deze behoeftes gedaan worden.

Observaties ten aanzien van structuur en kenmerken fieldlabs 

1. 160 initiatieven bekeken, waarvan 90 fieldlab(achtigen)
2. Onder het label ‘fieldlab’ gaat veel variatie schuil
3. Fieldlabs zijn thematisch uitgewaaierd
4. Veel fieldlabs zijn recent gestart
5. Financieringsbronnen van fieldlabs zijn divers
6. Fieldlabs zijn sterk afhankelijk van (overheids)subsidie

Observaties ten aanzien van gedrag en functioneren fieldlabs

7. Grote variatie in aangeboden diensten
8. Variatie in budget en aantallen gebruikers
9. De meeste fieldlabs zijn open, maar wel in gradaties
10. Meerwaarde FL als open-innovatieomgeving verschilt per deelnemer
11. Uiteenlopende succesfactoren voor fieldlabs
12. Financiering en betrekken grotere groep mkb’ers zijn veelgenoemde 
knelpunten
13. Merendeel fieldlabs staat open voor en ziet toegevoegde waarde van 
(meer) onderlinge samenwerking
14. Tweederde fieldlabs streeft naar continuïteit

Beleidsgerelateerde observaties

15. Brede betrokkenheid PZH/MRDH/IQ
16. PZH, IQ en MRDH elk eigen portfolio
17. Bijna helft van de fieldlabs kent gebruikers buiten PZH
18. Fieldlabs dragen bij aan diverse SDG’s (link met vraagstuk BMW)
19. Rollen publieke financiers deels overlappend
20. Structurele (basis)financiering meest genoemde behoefte fieldlabs



Management samenvatting (4)

Beleidsafwegingskader

Het is niet vanzelfsprekend dat overheden (op welk bestuursniveau dan
ook) de opzet en ontwikkeling van fieldlabs ondersteunen. Er moeten
aanwijsbare interventiegronden zijn. In dit onderzoek is systematisch
gekeken naar fieldlabs als instrument om problemen te verhelpen en naar
eventuele beleidssteun ten behoeve van die fieldlabs.

Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen twee soorten toetsen. De
eerste betreffen de Beleidsmatige keuzes vooraf. Dit zijn aspecten
waarop een keuze mogelijk is door beleidsmakers om een portfolio (vóór
indiening) of individueel voorstel voor een fieldlab (na indiening) te
"sturen". Het overzicht van beleidsmatige keuzes helpt om gevoel te
krijgen welke beleidskeuzes gemaakt moeten worden die nodig zijn om de
beleidsdoelstellingen ten aanzien van inzet van fieldlabs te helpen
realiseren. De tweede toets betreft een Toetsing aan kwaliteitseisen
achteraf. Dit zijn aspecten waarop je als beleidsmaker een voorstel kan
beoordelen of het kwalitatief “deugt”. Het gaat hier om vragen als: betreft
het voorstel daadwerkelijk een fieldlab en voldoet het aan een aantal
basis kwaliteitseisen die de kans op een succesvolle inzet van fieldlab ten
behoeve van beleidsdoelstellingen helpt verhogen.

Daarnaast is dit onderzoek is een legitimiteitsraamwerk gepresenteerd dat
regionale (en andere) overheden stapsgewijs kan helpen te bepalen of het
ondersteunen van fieldlab (of fieldlab-activiteiten) een legitiem instrument
is om in te zetten voor een economisch of maatschappelijk vraagstuk.
Naast deze legitimiteitstoets is ook een portfolio-
en financieringstoets (kan de beoogde impact op een financieel gezonde
manier worden bereikt) opgesteld. Samen vormen ze het Gecombineerd
beleidsafwegingskader. Dit kader is op hoofdlijnen hiernaast
weergegeven, maar in het hoofdrapport verder uitgewerkt.

Beleidsmatige 
keuzes vooraf

Aspecten waarop
een keuze mogelijk 

is door beleidsmaker
om portfolio (vóór 

indiening) of 
individueel voorstel 

voor FL (na indiening) 
te sturen.

Beleidsmatige keuzes 
helpen om  

beleidsdoelstellingen 
te helpen realiseren

Toetsing aan 
kwaliteitseisen achteraf

Aspecten waarop je 
een voorstel kan beoordelen 

of het kwalitatief deugt

Betreft het voorstel:
a) daadwerkelijk een FL, en; 

b) voldoet het aan
een aantal basis 

kwaliteitseisen 
voor hogere 

kans op 
succes?

Financieringstoets

Is de gevraagde financiering 
voldoende onderbouwd 

en passend?

Legitimiteitstoets

Hoe past aanvraag binnen regionale 
agenda en portfolio van al 

gesteunde en evt. te steunen 
fieldlabs?

Is het legitiem om als provincie, 
gemeente of ROM (of Rijk) te 

investeren in dit fieldlab?

Portfoliotoets



Management samenvatting (5)

Legitimiteitstoets1

Traditioneel is het gebruikelijke kader voor interventie de notie van
marktfalen binnen het marktperspectief (coördinatiegebreken,
informatie-asymmetrie, markmacht, het publieke goederen karakter van
producten en het bestaan van positieve dan wel negatieve externaliteiten).

De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor
systeemfalen als rationale voor gelegitimeerde overheidsinterventie. Het
systeem-perspectief legt de nadruk op onvolkomenheden in de werking
van innovatiesystemen. Systeemfalen legitimeert een interventie gericht
op netwerk en regievorming, waar de overheid als netwerkpartner partijen
mobiliseert en ideeën en investeringen richting geeft en katalyseert.
Typische systeemfalen zijn infrastructuurfalen, institutiefalen, netwerk-
falen en ontbreken van de juiste vaardigheden.

Een derde, aanvullende manier van denken is het transformatie-
perspectief. In dat perspectief gaat de aandacht uit naar richting geven
en het combineren van ontwikkelingen die het samen mogelijk maken om
grootschalige veranderingen in gang te zetten. Dit vergt het verhelpen van
knelpunten die verhinderen dat private en publieke partijen samen
potentiële oplossingen/transformatiepaden kunnen verkennen en tot
wasdom kunnen laten komen. Vormen van falen die aan dergelijke
knelpunten ten grondslag kunnen liggen hebben typisch te maken met het
gebrek aan een expliciete (markt)vraag voor oplossingen, onduidelijkheid
over de meest kansrijke oplossingsrichting (waardoor inspanningen elkaar
tegen kunnen werken), onvermogen om op basis van voortschrijdende
inzichten koersaanpassingen door te voeren (met als gevolg dat er te lang
middelen naar heilloze plannen gaan), en/of inconsistenties in
overheidsbeleid (die daardoor het succes van potentiële oplossingen
belemmeren, bijvoorbeeld als onderzoeksbeleid en regelgeving of nationaal
en regionaal beleid op incompatibele oplossingen inzetten).

Op de volgende sheet is de legitimiteitstoets nader uitgewerkt.

Portfoliotoets

Overheden – indien ze een legitieme rol kunnen spelen - zien zich
automatisch geplaatst voor de vraag aan welk fieldlab wel en niet (meer)
bij te dragen. In de regel zijn er meer aanvragen voor ondersteuning dan
er middelen zijn en dit vergt een portfoliotoets. Hoe past een aanvraag
voor ondersteuning – hoe legitiem ook – binnen het portfolio van al
gesteunde en eventueel nog te ondersteunen fieldlabs? Typische andere
vragen zijn a) Aan welke maatschappelijke transitie moet een fieldlab
bijdragen (is het met andere woorden een politieke of beleidsmatige
prioriteit); b) gaat het om een nieuw of bestaand fieldlab; c) in hoeverre
kan een fieldlab een rol spelen bij het bestendigen van een bestaand O&I
ecosysteem of juist helpen de groei van een ontluikend O&I-ecosysteem te
versnellen?, en: d) Is er voldoende verbinding met andere fieldlabs zonder
overmatige overlap met bestaande fieldlabs in de regio en daarbuiten?

Financieringstoets

Ook als de legitimiteitstoets en portfoliotoets worden doorstaan is de vraag
hoe de financiering moet worden vormgegeven. Een financieringstoets is
nodig om bijvoorbeeld te kunnen bepalen of een a) tijdelijke impuls dan
wel meer structurele financiele ondersteuning (dekking onrendabele basis)
nodig is? b) wat of welke activiteit binnen een fieldlab financiering behoeft
(een project, (dure) infrastructuur, netwerk of exploitatie, of onrendabele
basis?); c) wat het regionale aandeel in de totale benodigde
(overheids)financiering is?

1 Deze tekst is grotendeels ontleend aan Dialogic (2021). Verkenning EZK-
perspectief benutting fieldlabs
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Uitwerking legitimiteitstoets

Bovenstaande figuur, waarin het vraagstuk van legitimiteit van overheidsinterventie is uitgewerkt, toont dat idealiter eerst wordt bepaald of het
thema waar een fieldlab zich op richt belangrijk genoeg is om sowieso als overheid aandacht aan te besteden (vraagstuk input-legitimiteit, zie 1).
Mocht die vraag bevestigend worden beantwoord, dan is vervolgens de vraag of er vanuit de drie geschetste perspectieven knelpunten bestaan die
een interventie op dat thema rechtvaardigen (zie 2-4). De daaropvolgende vraag is of een fieldlab de meest geëigende optie is om een complex van
knelpunten te bestrijden, of dat er een andere type ‘oplossing’ meer voor de hand ligt (zie 5). Mocht een fieldlab een geschikte oplossing zijn dan
moet vervolgens vastgesteld worden of het veld bepaalde wenselijke fieldlab-activiteiten niet zelf kan bekostigen. Is met andere woorden de
noodzaak voor regionale beleidssteun aan fieldlab-activiteiten evident? (zie 6). Vervolgens moet bepaald worden of de steun voor specifieke fieldlab-
activiteiten structureel dan wel tijdelijk dient te zijn (zie 7) en waar de voordelen van het fieldlab neerslaan in verband met de vraag wie (welk
beleidsniveau) eventueel welk deel zou moeten financieren (zie 8).



Epiloog

Bij wijze van afsluiting is een aantal overwegingen meegegeven die
naar onze mening van belang zijn bij de verdere ontwikkeling van de
fieldlab-infrastructuur in Zuid-Holland, te weten:

1) Keuzes zijn onontkoombaar. Vanuit overheidsperspectief is
het legitiem de ondersteuning voor fieldlabs nadrukkelijk te
koppelen aan de eigen beleidsagenda en bijvoorbeeld
geprioriteerde transitiedoelen in de Provincie Zuid-Holland. Dat
kan ook impliceren keuzes om de steun voor bestaande fieldlabs
voort te zetten dan wel af te bouwen of eventueel nieuwe
fieldlabs te faciliteren.

2) Beheer de fieldlabs waar beleid een relatie mee heeft als
een portfolio en behoud het overzicht. Juist ook omdat het
aantal initiatieven zo snel is gegroeid, is het gevaar reëel dat
beleidsmakers onvoldoende van elkaar weten welke fieldlabs ze
om welke reden voor hoe lang faciliteren. Voorwaarde voor dit
alles is een gedeeld overzicht van fieldlabs dat actueel gehouden
wordt. Daarmee is in dit onderzoek een start gemaakt.

3) Zie lerende en experimenterende omgevingen waartoe
fieldlabs behoren als een alternatieve kennis-
infrastructuur en waardoor ze ook zo. In ons denken over
kennisproductie en- benutting gaat veel aandacht uit naar de
formele (officiële) kennisinfrastructuur. Echter, kennisproductie
en kennisbenutting vindt ook plaats door kenniscirculatie,
koppeling aan praktijkvraagstukken (praktijkleren), vraagsturing
en beproeven in de praktijk. Die alternatieve, meer
praktijkgerichte (1e) kennisinfrastructuur1 komt niet in de plaats

van, maar is aanvullend op de formele klassieke (1e)
kennisinfrastructuur. Echter, als het om kennisoverdracht en
financiering ervan gaat is er veel aandacht en erkenning voor de
rol van 1e kennisinfrastructuur, maar veel minder aandacht,
waardering en financiering van deze alternatieve of 2e
kennisinfrastructuur.

4) Integreer fieldlabs meer met andere onderdelen van
ecosystemen voor ondernemerschap en innovatie.
Fieldlabs moeten niet als een apart circuit worden beschouwd
maar als schakels in ecosystemen voor innovatie en
ondernemerschap. Dat kan bijvoorbeeld door ze nadrukkelijker
te koppelen aan die O&I-ecosystemen. Denk bijvoorbeeld aan
de diverse en ook regionale netwerken en clusterorganisaties

5) Denk na welke rol fieldlabs kunnen spelen bij het gericht
bestrijden van tekorten op de arbeidsmarkten. Fieldlabs
zijn bij uitstek – zeker die fieldlabs met een uitgesproken skills-
component – vehikels om studenten en bestaand personeel te
trainen en bij te scholen voor tekortsectoren (en zeker waar
tekorten transities belemmeren). Daarvan kan nadrukkelijker
gebruik worden gemaakt en geeft wellicht ook uitzicht op andere
financieringsbronnen dan die van regionale ontwikkeling.

6) Verbind regionaal fieldlab-beleid met nationaal en
Europees fieldlab-beleid (en gerelateerd beleid in andere
provincies en gemeenten). De community van betrokkenen
in en rond de fieldlab portfolio in Zuid-Holland zijn uitstekend
gepositioneerd om hieraan een bijdrage te leveren.

Management samenvatting (7)
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Hoe moeten PZH, MRDH en IQ zich opstellen als het gaat om
fieldlabs zonder daarbij ‘in zeven sloten tegelijk te lopen’, en hoe
kunnen ze zich verder ontwikkelen tot betrouwbare bondgenoot
en verantwoorde aanjager van de initiatieven die deze drie
organisaties verkiezen te faciliteren?

Context: Fieldlabs als “duizend-dingen-doekje”

Fieldlabs lijken een nieuwe panacee in de wereld van economische
ontwikkeling, missiegedreven innovatiebeleid, ontwikkeling van kennis- en
innovatie-ecosystemen, valorisatie en beroepsonderwijs. Steeds vaker
klinkt de roep om een fieldlab, een living lab of een proeftuin als een soort
van duizend-dingen-doekje dat van pas komt bij elk initiatief waarbij
bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en/of onderwijsinstellingen en
soms ook georganiseerde groepen gebruikers of burgers) betrokken zijn.
Dit geldt op nagenoeg alle schaalniveaus (EU, nationaal, provincie,
regionaal en lokaal) en dus ook bij PZH, MRDH en IQ. Een inventarisatie
die een jaar geleden werd opgesteld kwam al tot bijna 90 initiatieven in
alleen al Zuid-Holland en inmiddels is dat aantal verder gegroeid>100.

Behoefte aan totaaloverzicht en afwegingskader voor beleid

Zowel PZH, MRDH als IQ zijn betrokken bij een reeks van initiatieven, en
naar het zich laat aanzien zal die betrokkenheid – mede als gevolg van de
middelen die beschikbaar komen middels het programma Kansen voor
West 3 – eerder toe- dan afnemen. Dat maakt het noodzakelijk niet alleen
het totaaloverzicht over de huidige fieldlabs in Zuid-Holland te verbeteren
en te systematiseren, maar ook een gedegen inzicht te hebben in typische
succes- en faalfactoren en een handelingsperspectief of afwegingskader te
ontwikkelen voor PZH, MRDH en IQ als het gaat om de toekomstige inzet

op fieldlabs. Wanneer is er een rol weggelegd voor PZH, MRDH en IQ?
Waaruit bestaat die rol (meer dan alleen optreden als financier)? Welke
criteria hanteer je als beleidsmaker om de initiatieven te selecteren waar
de bijdrage (financieel, menskracht, deelnemer, vragende partij, etc.) van
PZH, MRDH en IQ het meest opportuun is of het best rendeert? Hoe
verhoud je je tot initiatieven die zijn geïnitieerd vanuit andere
bestuurslagen en gremia?

Definitie Fieldlabs

Overkoepelende term om te verwijzen naar een open (fysieke)
praktijkomgeving met een gedeelde faciliteit en/of infrastructuur, waarin
(regionale) overheden, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen (triple
helix), maar soms ook burgers (quadruple helix), nieuwe kennis
ontwikkelen en toepassen. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe
kennis staat sterk in het teken van experimenteren, demonstreren, leren,
implementeren en opschalen en kan zich richten op nieuwe technologische
en/of sociale innovaties. Tot de fieldlabs in ruime zin rekenen we ook de
living labs die vaker gericht zijn op een combinatie van technologische en
sociale innovatie in quadruple helix verband. Fieldlabs maken onderdeel
uit van een ruimere van familie van grootschalige experimenteer en
leeromgevingen waartoe bijvoorbeeld ook learning communities worden
gerekend.

Aanleiding – Fieldlabs als “duizend-dingen-doekje”?
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Context: PZH kent al vroeg een FL-infrastructuur

Hoewel fieldlabs een relatief jong fenomeen zijn is het belangrijk op te
merken dat in de Provincie Zuid-Holland niet alleen relatief veel individuele
fieldlabs kent, maar dat ook al in een relatief vroeg stadium hierover is
nagedacht in termen van een regionale fieldlab infrastructuur. Een
kernteam van MRDH, de Provincie Zuid-Holland, IQ en TNO heeft relatief
vroeg (al in 2016) het potentieel van fieldlabs gezien als vehikel om
nieuwe technologieën in een regionale context te benutten in relatie tot het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken in zorg, welzijn,
duurzaamheid en veiligheid (zie de publicatie hiernaast).

Fieldlabs werden hier gedefinieerd als (TNO, 2016, p. 5): “aanjager van
economische vernieuwing, cross-over samenwerking en het aanpakken van
maatschappelijke vraagstukken. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin
bedrijven en kennisinstellingen doelgericht smart (next economy)
producten en technologieën (uit)ontwikkelen, testen en implementeren. Ze
versterken verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op specifieke
thema’s uniek binnen Europa. Fieldlabs zijn publiek private
samenwerkingsverbanden en hebben vaak een fysieke faciliteit of
infrastructuur. Bovendien geven de fieldlabs invulling aan de ambitie om
als regio een ‘real life testing ground’ te zijn voor internationaal
exporteerbare producten en diensten.

Hoewel inmiddels wellicht nog nadrukkelijker de koppeling wordt gemaakt
met de benodigde maatschappelijke transities en in living labs ook burgers
een rol hebben in het mede vorm geven van die transities is opmerkelijk
dat al in 2016 zo sterk over fieldlabs wordt gesproken als portfolio of
infrastructuur. Als doelstelling van het fieldlab-investeringsportfolio wordt

genoemd”(p. 5): “1) een versterking van de regionale economie; 2) het
bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het
verbeteren van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.” … “De inzet
loopt langs twee lijnen: 1) het in kaart brengen van de
(investerings)behoefte van reeds bestaande fieldlabs; 2) het ondersteunen
van de fieldlab-infrastructuur.” Fieldlabs spelen dus al relatief lang een rol
in de regionale ontwikkelingsstrategie van de Provincie Zuid-Holland. In
zekere zin is dit gevraagde inventarisatie en beleidsafwegingskader een
poging om hernieuwd na te denken waartoe fieldlabs in de provincie Zuid-
Holland dienen en welke beleidsoverwegingen een rol moeten spelen bij
hun eventuele gedeeltelijke financiering voor kortere of langere tijd. Dit is
ook nodig om de fieldlabs en de fieldlab-infrastructuur niet ten onder te
laten gaan aan haar eigen succes. Het is ook nodig om te bezien welke
lokaal, regionaal en provinciaal niveau worden gefaciliteerd en hoe zich dat
verhoudt tot inspanningen in andere provincies en andere bestuurslagen
zoals het Rijk en de EU.
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Aanpak onderzoek

Afwegingskader 
voor regionaal/ 
lokaal fieldlab-

beleid

Beschouwing legitimiteit
Onderscheid beleidsmatige keuzes / kwaliteitscriteria
Afwegingskader
a. Legitimiteitstoets
b. Financieringstoets
c. Portfoliotoets

Overzicht van 
fieldlabs PZH

Opstellen van een goed meta-gedateerd overzicht* van 
fieldlabs en hun belangrijkste karakteristieken in de 
Provincie Zuid-Holland. Basis is primair deskresearch.

Verdiepende 
analyse fieldlabs

Verdiepende analyse op basis van deskresearch, enquête 
onder fieldlabs en fieldlab-achtigen (n=50) en 15 interviews 
en interactie begeleidingscie. 

* Het overzicht is separaat opgeleverd aan de drie opdrachtgevers in de vorm van 
een Excel-draaitabel. De overzichten zijn niet opgenomen in deze rapportage
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Aanpak onderzoek: verantwoording

• Literatuurstudie. Analyse van – deels door Dialogic verzamelde en
door de opdrachtgevers aangedragen – documenten en rapporten. De
literatuurstudie vormde de basis voor Pijler I t/m III en is onder mee
gebruikt voor de inventarisatie van fieldlabs, het vaststellen van
fieldlab-criteria en kwaliteitseisen voor fieldlabs. Voor een overzicht van
gebruikte bronnen verwijzen we naar de Literatuurlijst.

• Voor het genereren van het Excel-overzicht van fieldlabs en fieldlab-
achtigen – dat zijn initiatieven die sterk lijken op fieldlabs maar niet
voldoen aan de gestelde formele criteria voor fieldlabs – is uitgebreide
desk research verricht. Dit heeft geresulteerd in een meta-gedateerd
overzicht van 62 fieldlabs en 28 fieldlab-achtigen in de Provincie Zuid-
Holland. Deze zijn o.a. getypeerd op de volgende dimensies:
inschatting TRL-niveau, inschatting zwaartepunt
(onderzoek/ontwikkeling/demonstratie/toepassing/ productie), mate
waarin sprake is van een real-life experiment, betrokkenheid
eindgebruikers, betrokkenheid PZH/IQ/MRDH), financieringsbron,
SDG’s waaraan wordt bijgedragen alsmede allerhande administratieve
gegevens (o.a. startdatum, initiatiefnemers en partners, betrokkenheid
onderwijs- en kennisinstellingen, adresgegevens, adresgegevens,
website). Annex 1 bevat een compleet overzicht van de verschillende
dimensies die zijn opgenomen in de inventarisatie. Omdat de
inventarisatie op deskresearch is gebaseerd is op dit overzicht wel een
disclaimer van toepassing. Het overzicht is apart opgeleverd aan de
opdrachtgevers en is zo opgezet dat het – mits bijgehouden - als basis
kan dienen voor toekomstige monitoring in de Provincie Zuid-Holland

(en eventueel daarbuiten) en de basis kan zijn voor de ontwikkeling
van een fieldlab dashboard. Een deel van de opbrengst van deze
inventarisatie is verder verwerkt in de verdiepende analyse.

• In het kader van de verdiepende analyse is een Survey uitgezet onder
fieldlabs en fieldlab-achtigen. Hierop hebben 50 fieldlabs en fieldlab-
achtigen gerespondeerd. De resultaten van de survey zijn gebruikt om
te komen tot een aantal observaties t.a.v. fieldlabs. De observaties
bieden primair feitelijk informatie, maar veel observaties roepen ook
vragen op die uiterst relevant zijn voor beleidsmakers die in hun beleid
geconfronteerd worden met fieldlabs. De verantwoording voor de
survey alsmede het surveyformulier zijn opgenomen in Annex 2.

• Voor de verdiepende analyse zijn tevens 15 Interviews met fieldlab-
betrokkenen en beleidsmakers uitgevoerd. De bevindingen uit de
interviews zijn ook gebruikt om te komen tot een aantal observaties
(zoals hierboven beschreven) en dienden als input voor het
beleidsafwegingskader. Voor een overzicht van gesprekspartners
verwijzen we naar Annex 3.

• Opstellen beleidsafwegingskader. Hiervoor zijn naast
literatuurstudie, vooral interviews, een workshop in het voorprogramma
van het IQ Jaarevent, een discussie met de klankbordgroep, alsmede
sessies met de drie opdrachtgevers behulpzaam geweest. Een lijst met
leden van de Klanbordgroep is opgenomen in Annex 4. Annex 5 bevat
een lijst met deelnemers aan de Workshop tijdens het IQ Jaarevent.
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Criteria fieldlab & 
overzicht fieldlabs 
Provincie Zuid-Holland
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Definitie fieldlab

Overkoepelende term om te verwijzen naar een open (fysieke1) praktijkomgeving met
een concrete gedeelde ‘asset’ (faciliteit, infrastructuur, database, toegang tot
gebruikers), waarin (regionale) overheden, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen
(triple helix), maar soms ook burgers (quadruple helix), samenwerken en nieuwe kennis
ontwikkelen en toepassen2

NB: Het onderscheid campus, learning community, living lab, fieldlab en experimenteeromgeving (en soms zelfs
Publiek Private Samenwerking - PPS) is in de praktijk onvoldoende duidelijk

1 Er is geen overeenstemming over noodzaak gedeelde fysieke locatie of infrastructuur.

2 Het gaat om het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologie en (sociale) innovaties. Ontwikkelen en toepassen (typisch in fase tussen R&D en
pilotfase/commercialisatie) gaat vaak samen met/is verweven met onderzoek, experimenteren, demonstreren, implementeren, opschaling en leren.
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Criteria waaraan een fieldlab moet voldoen

1. Fysieke praktijkomgeving met een gedeelde faciliteit en/of infrastructuur. Een fieldlab dient een
‘asset’ beschikbaar te stellen (machines, infrastructuur, apparatuur, etc.) die partijen samenbrengt.

2. Open samenwerking met meerdere partijen. Een fieldlab moet toegankelijk zijn voor meerdere partijen
om toe te treden. In de praktijk zien we enkele gradaties van openheid, namelijk:

• Gesloten consortium, uitkomsten van het fieldlab worden alleen op hoofdlijnen gedeeld met derden.

• Toetreding onder strikte voorwaarden, uitkomsten van het fieldlab worden alleen op hoofdlijnen gedeeld
met derden.

• Toetreding onder beperkte voorwaarden. Het is vrij gemakkelijk om toe te treden tot het fieldlab en 
uitkomsten kunnen eenvoudig gedeeld worden met derden.

3. Combinatie van kennisontwikkeling en –toepassing. In een fieldlab wordt – in een levensechte
experimenteeromgeving in een interactie tussen kennisontwikkelaars en – kennisgebruikers - nieuwe kennis
ontwikkeld, bijv. door middel van toegepast onderzoek, testen en demonstreren, en wordt nieuwe kennis
toegepast, bijv. door middel van productie.

In veel gevallen zien we het aspect skills terug bij fieldlabs, bijvoorbeeld via het bieden van trainingen en
workshops of via projecten of stageplekken voor studenten. ‘Skills’ is geen criterium voor een fieldlab, maar wel
een gewenste toevoeging.



19

Onderscheid fieldlabs, fieldlab-achtigen en de rest

We hebben onderscheid gemaakt tussen:

1. Fieldlab: vertoont alle kenmerken van een fieldlab

2. Fieldlab-achtige: vertoont kenmerken van een fieldlab, maar blijft onduidelijk of het als
fieldlab beschouwd kan worden.

3. Geen fieldlab: vertoont geen of slechts enkele kenmerken van een fieldlab. In deze categorie
vallen o.a. skills labs, campussen, lectoraten, CIV’s, CoE’s, learning communities, etc.

4. Gestopt/gewezen fieldlab: het fieldlab is inmiddels gestopt of is onder een andere naam
gecontinueerd.

Living labs zien we als een aparte categorie van fieldlabs. Living labs zijn experimenteeromgevingen in de
openbare ruimte waarin naast de triple helix ook maatschappelijke organisaties, burgers en eindgebruikers
bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatie (cocreatie). Living labs zijn een typisch instrument voor
innovatie- en transitiebeleid gericht op maatschappelijke uitdagingen. In living labs staan naast onderzoek en
ontwikkeling vooral de niet-technologische aspecten van innovatie centraal (bijv. Wat vindt de eindgebruiker?
En past de innovatie binnen de huidige normen en waarden?)
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Begin van een typologie

De activiteiten die verschillende fieldlabs ontplooien kunnen uiteenlopen,
waarmee in de praktijk verschillende ‘modi operandi’ herkend kunnen
worden. In de eerdergenoemde Evaluatie van Smart Industry werd er
op hoofdlijnen onderscheid gemaakt tussen fieldlabs die het zwaartepunt
hadden liggen op [1] R&D, [2] Demonstratie of [3] Scholing/leren.

In de Verkenning EZK perspectief benutting fieldlabs wordt
gesproken over meerwaarde in [i] het gebruiken van (gedeelde)
testfaciliteiten, [ii] experimenteren, [iii] faciliteren van samenwerking in
de triple/quadruple helix, [iv] opleiding en scholing en [v] het bieden van
toegang tot netwerk, markten en technologieën.

Maar ook op websites van individuele organisaties en fieldlabs
wordt gesproken over verschillende activiteiten. Zo noemt SMITZH de
volgende activiteiten en vormen van aanbod: ontwikkelen, testen,
implementeren, demonstreren, certificeren, adviseren, netwerk,
werkplaats, educatie, bedrijfsruimte, vergaderfaciliteiten,
projectbegeleiding.

In het Rathenau-rapport Living labs in Nederland wordt onderscheid
gemaakt tussen [1] open wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten, [2]
fieldlabs in de maakindustrie, [3] commerciële stedelijke testfaciliteiten en
[4] living labs (zie Figuur 1)

In het TNO-rapport Typologie en standaard voor fieldlabs wordt
onderscheid gemaakt tussen fieldlabs die [1] gedreven zijn door

kennisontwikkeling en technologische innovatie, [2] gedreven zijn vanuit
business en toepassing (demonstratie, opschaling en commerciële
activiteiten), [3] onderwijs gedreven zijn [4] een combinatie van
bovenstaande (zie Figuur 2).

In dit onderzoek sluiten we aan bij de typologie van TNO.

Aansluiting bij bestaande typologieën

Figuur 2. Fieldlab typologie (Bron: TNO)

Figuur 1. Typen samenwerkingsinitiatieven (Bron: Rathenau)
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Te onderscheiden dimensies

Het begrip ‘fieldlab’ is inmiddels breed verspreid en wordt door veel partijen herkend en gebruikt. Fieldlabs
kunnen verschillen in onder meer:

a) Initiatiefnemers en financiers: door wie wordt het fieldlab geïnitieerd en gefaciliteerd?

b) Doelgroepen: voor wie is het fieldlab relevant, welke doelgroepen worden aangesproken en/of betrokken?

c) TRL-niveau: richt het fieldlab zich op onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en/of productie?

d) Activiteiten: welke activiteiten worden ondernomen binnen het fieldlab c.q. welke vormen van oplossingen
worden door het fieldlab voor diverse uitdagingen geboden?

e) Thematische focus: op welk thema of welke thema’s richt het fieldlab zich? (bijv. industrie, zorg, 5G, …)

f) Knelpunten: welke knelpunten (van wie) worden geadresseerd in het fieldlab, welke marktfalens worden
geadresseerd?

g) Maatschappelijke opgaven: op welke SDG’s richt het fieldlab zich?

h) Locatie: op welke locatie bevindt het fieldlab zich en welk geografisch gebied wordt bediend door het fieldlab?

Dimensies waarop fieldlabs typisch verschillen
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Waarom zetten steeds meer overheden en ROM’s in op fieldlabs? Uit een
recent uitgevoerde analyse (Verkenning EZK-perspectief benutting
fieldlabs, uitgevoerd door Dialogic) blijkt dat de meerwaarde van fieldlabs
samenhangt met vijf kenmerken:

1. Een fysieke locatie (indien van toepassing) met toegang tot
gedeelde testfaciliteiten, machines, een labomgeving en nieuwe
technologie in het algemeen. Doordat een fieldlab in de regel een
centrale, fysieke locatie is komen verschillende partijen gemakkelijker en
frequenter bij elkaar. Een fieldlab biedt mkb’ers de mogelijkheid om tegen
relatief lage kosten kennis te maken met nieuwe technologieën en
innovaties te ontwikkelen, te testen, te valideren en te implementeren.

2. Een levensechte experimenteeromgeving waarin de
complexiteit van de maatschappelijke/institutionele context
waarbinnen een innovatie geïmplementeerd wordt kan worden
meegenomen. Hierdoor kunnen bv. knelpunten in wet- en regelgeving,
routines, normen en waarden en gedrag die gepaard gaan met
implementatie van de innovatie aan het licht gebracht worden.

3. Fieldlabs faciliteren samenwerking van de triple of quadruple
helix en cocreatie met partners in de gehele waardeketen
waardoor synergie ontstaat die nodig is om te innoveren. De
mogelijkheid om collectief (in triple of quadruple helix-verband) samen te
werken aan maatschappelijke vraagstukken.

4. Toegang tot opleiding, scholing en training (skills). Fieldlabs
bieden geregeld trainingen aan voor mkb-bedrijven en hun werknemers
om ervaring op te doen met specifieke technieken en vaardigheden. Dit
draagt bij aan meer geschoold personeel met relevante expertise die
aansluit op de (regionale) arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen fieldlabs een
praktijk-leeromgeving zijn voor het onderwijs. Daarmee wordt tevens de
zichtbaarheid van mkb-bedrijven onder studenten vergroot.

5. Toegang tot een breed netwerk en kennis van bedrijven,
kennisinstellingen en andere stakeholders, markten en nieuwe
technologieën. Doordat diverse bedrijven, kennisinstellingen en
overheden bij een fieldlab zijn betrokken wordt het netwerk van elke
deelnemende partij vergroot. Dit netwerk kan vervolgens toegang bieden
tot nieuwe kennis. Door middel van de ‘etalagefunctie’ kan een fieldlab
ook toegang bieden tot internationale netwerken en zodoende de export
van kennis stimuleren.

In de praktijk zal elk fieldlab een unieke combinatie van kenmerken
bieden die het fieldlab haar toegevoegde waarde geeft.

Desk research: De potentiële meerwaarde van fieldlabs
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Succesvolle fieldlabs zouden volgens de Regionale Investeringsstrategie 2016 moeten voldoen aan de volgende criteria:

• Een radicale doelstelling die diverse partijen noodzaakt met elkaar samen te werken en die binnen Europa uniek is

• Aansluiting bij een sterk cluster in de regio, bouwt voort op het DNA van de regio,
in bedrijfsleven en kennisinstellingen

• Een consortium van partijen uit de triple helix, dus zowel bedrijfsleven, kennisinstellingen als overheid met een
sterke trekker

• Een helder businessmodel waarin niet één, maar verschillende activiteiten (testen, prototypen, valideren,
certificeren, consultancy) worden aangeboden rond een technologie

• Ontwikkelen van technologieën dichtbij de markt, met een hoog Technology Readiness Level (TRL)

• Een open innovatie-omgeving met ruimte voor afscherming van Intellectual property (IP)

• Een goed doordachte governance structuur die het open innovatiekarakter borgt i.c.m. een goede organisatie van
de interne processen, aandacht voor business intelligence in relatie tot internationale marketing (elk fieldlab een
marketeer) .

• Een sterke connectie met onderwijsinstellingen om mensen op te leiden.

• Activiteiten om een ecosysteem om zich heen te bouwen (presentaties, lezingen, stages, etc .)

1 MRDH, PZH, IQ en TNO (2016). Fieldlabs Zuid-Holland – Naar een regionale infrastructuur voor crossover innovaties. Regionale
Investeringsstrategie.

Desk research: Succesfactoren fieldlabs1
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Observaties fieldlabs
a. Observatie 1-6: Structuur en kenmerken

b. Observatie 7-14: Gedrag en functioneren

c. Observatie 15-20: Beleidsgerelateerd
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Observaties 1-6: Structuur en kenmerken

• Observatie 1: 160 initiatieven bekeken, waarvan 90 fieldlab(achtigen)

• Observatie 2: Onder het label ‘fieldlab’ gaat veel variatie schuil

• Observatie 3: Fieldlabs zijn thematisch uitgewaaierd

• Observatie 4: Veel fieldlabs zijn recent gestart

• Observatie 5: Financieringsbronnen van fieldlabs zijn divers

• Observatie 6: Fieldlabs sterk afhankelijk van (overheids)subsidie
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Hoeveel fieldlabs zijn er nu precies in de regio?
Aan de hand van deskresearch is een meta-gedateerd overzicht
ontstaan van in totaal 160 initiatieven, die zijn ingedeeld in vier
categorieën, te weten: fieldlab, fieldlab-achtige, geen fieldlab en
gestopt/gewezen fieldlab. Op basis hiervan zien we:

• 62 fieldlabs (nauw gedefinieerd, incl. living labs)
• 28 fieldlab-achtigen (ruimere definitie)
• 44 initiatieven geen fieldlab, waarvan:

– 14 campussen/parcs
– 11 labs
– 19 overig (kennis- en innovatiecentrum, platform,

project, hub)
• 17 fieldlabs gestopt/gewezen

Omdat de indeling van fieldlabs hoofdzakelijk gebaseerd is op
deskresearch is hierop wel een disclaimer van toepassing.

Aanknopingspunten voor beleid
Voor PZH, MRDH en/of IQ ligt een rol weggelegd om een overzicht
van fieldlabs te creëren en dit bij te houden. Dit zou bijv. via een
interactieve website of dashboard kunnen. Of er momenteel te veel
fieldlabs in de regio zijn verschillen de meningen. Wel pleit men
eensgezind voor het maken van duidelijke keuzes voor welke
fieldlabs ondersteund worden.

Notie business campussen

Zuid-Holland huisvest een aantal business campussen. Een
business campus wordt gepositioneerd als een learning
community, waar werken, leren en innoveren samenkomen en de
mogelijkheid wordt geboden om talent dichtbij de praktijk op te
leiden onderwijs centraal staat.1

Een business campus vertoont fieldlab-achtige kenmerken maar is
zelf geen fieldlab. Een business campus kan wel een of meerdere
fieldlabs huisvesten. Enkele voorbeelden van business campussen
zijn de campussen die worden gefinancierd vanuit het
campusprogramma van de MRDH2:

• Food Innovation Academy

• World Horti Center

• Dutch Innovation Factory

• Equestrum

• IT Campus Rotterdam

1 Strategy on Demand. Nieuwe tijden, nieuwe concepten: de business-driven
campus.
2 ECE (2021). Kennisvalorisatie op tien MBO en HBO innovatiecampussen in 
metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Observatie 1: 160 initiatieven bekeken, waarvan 90 
fieldlab(achtigen)
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Observatie 2: Onder label fieldlab gaat veel variatie schuil

Zoals eerder benoemd sluiten wij in dit rapport aan op de typologie van fieldlabs van
TNO. Deze typologie maakt onderscheid tussen fieldlabs die focussen op [1]
kennisontwikkeling en technologische innovatie, [2] demonstratie, opschaling en
commerciële activiteiten (o.a. productie), [3] onderwijs en skills en [4] een
combinatie van bovenstaande.

De uitkomsten van de survey laten zien dat het zwaartepunt van fieldlabs het vaakst
ligt op demonstratie/toepassing, gevolgd door onderzoek, ontwikkeling en productie
(zie nevenstaande figuur). Ook wordt vaak onderwijs/skills/training aangeboden. In
de figuur is hieraan een andere kleur toegekend omdat het hierbij niet gaat om een
TRL-niveau. Onderwijs, skills en training wordt met het oog op Leven Lang
Ontwikkelen en het aantrekken van talent in de huidige krapte op de arbeidsmarkt
als steeds belangrijker ervaren. Fieldlabs met een sterke rol voor kennisinstellingen
hebben vaker (fundamenteel en toegepast) onderzoek als zwaartepunt, terwijl bijv.
in living labs vaker de ontwikkeling van een innovatie (d.m.v. cocreatie) centraal
staat. Enkele vergevorderde fieldlabs richten zich zelfs op de productie
(commercialisatie) van een nieuwe oplossing.
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In de praktijk zullen de meeste fieldlabs zich, al dan niet in meer of mindere mate, richten op een combinatie van nevenstaande
activiteiten. Om de stap naar de praktijk verder te faciliteren is er een evenwichtige balans nodig tussen verschillende typen
fieldlabs, waarbij zoveel mogelijk ruimte is voor de toepassing/demonstratie van innovaties. We zien namelijk dat fieldlabs die
business-gedreven zijn en zich richten op demonstratie en toepassing het meest succesvol zijn, doordat er een sterke betrokkenheid
en draagvlak is onder bedrijven. Wat betreft het label ‘fieldlab’ is het belangrijk om duidelijk te maken wat hier precies onder valt.
Hiervoor bieden de criteria en kwaliteitseisen zoals geformuleerd in dit rapport een zinvol hulpmiddel. Een ‘fieldlab’ keurmerk wordt
niet aangeraden omdat dit onnodig veel werk met zich meebrengt.
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Fieldlabs en fieldlabachtigen focussen voornamelijk 
op de thema’s Duurzaamheid en Klimaat (incl. 
Energie), Smart Industry & Technologie en 
Gezondheidszorg. De thema’s Food & Farming, 
Veiligheid, Cybersecurity en Overig zijn in mindere 
mate vertegenwoordigd. 

De vraag die nevenstaand overzicht oproept is of het 
een probleem is wanneer fieldlabs thematisch zijn 
uitgewaaierd. Zolang fieldlabs aansluiten bij de 
Groeiagenda Zuid-Holland en de daaruit afgeleide 
innovatieprogramma’s, hoeft dit geen probleem te 
zijn. Wel is het mogelijk om te sturen op 
complementariteit en samenhang tussen de 
verschillende thema’s en bijbehorende fieldlabs.

Verder is het de vraag op welke thema’s je als 
provincie wil focussen. Wil je als provincies de sterk 
vertegenwoordigde thema’s versterken of laat je ook 
ruimte over voor andere/nieuwe thema’s, of zet je 
sterker in op sleuteltechnologieën of cross-overs 
(bijv. AI x Agri)?

Observatie 3: Fieldlabs thematisch uitgewaaierd

Thema fieldlab(achtige)
• Duurzaamheid & 

Klimaat
• Smart Industry & 

Technologie
• Gezondheidszorg
• Overig
• Food & Farming
• Veiligheid
• Cybersecurity

Inventarisatie fieldlab(achtige) initiatieven Zuid-Holland

Voor een interactieve versie van nevenstaande kaart zie: 
Inventarisatie fieldlab(achtige) initiatieven Zuid-Holland

Deze inventarisatie is uitgevoerd in mei 2022, in opdracht van 
de Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
en InnovationQuarter.

Deze kaart is te citeren als: Dialogic (2022). Onderzoek 
Fieldlabs Zuid-Holland. In opdracht van Provincie Zuid-Holland, 
InnovationQuarter en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Op de interactieve kaart is een disclaimer van toepassing.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1agrUyE6ZEagLk13-PhpcsVhj07h_i2E&ll=51.9707103588853%2C4.593980835546896&z=10
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Observatie 4: Veel fieldlabs zijn recent gestart

N=50

Vanaf 2016 vindt er een sterke stijging plaats van het
aantal fieldlabs. Dit hangt samen met de toenemende
aandacht voor fieldlabs en de in 2016 opgestelde
investeringsstrategie voor fieldlabs in Zuid-Holland.

Op basis van onze survey blijkt dat de meeste fieldlabs
(11) in 2020 zijn gestart. In 2018, 2019 en 2021 zijn er
7 fieldlabs gestart.

De laatste jaren zijn fieldlabs als paddenstoelen uit de
grond geschoten. De forse toename van fieldlabs in
2020 hangt mogelijk samen met de beschikbare
financiering vanuit het Kansen voor West II programma.
We zien echter ook dat de term ‘fieldlab’ wordt gebruikt
als manier om in aanmerking te komen voor
financiering. Men is het erover eens dat er altijd ruimte
moet blijven voor het ontstaan van nieuwe fieldlabs,
mits deze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria en
aansluiten bij de agenda van de provincie. De uitdaging
is echter om regie te houden op de brede set aan
fieldlabs in de regio.
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Observatie 5: financieringsbronnen fieldlabs zijn divers

N=48

Deze diversiteit aan financieringsbronnen is een
teken dat de financiering van fieldlabs versnipperd
is. Eenzelfde komt ook naar voren uit de
interviews; betrokkenen bij fieldlabs besteden veel
tijd aan het verwerven van financiering, in plaats
van deze tijd te wijden aan de kernactiviteiten van
het fieldlab.

Fieldlabs maken doorgaans gebruik van meerdere
financieringsbronnen. De meest genoemde
financieringsbronnen zijn investeringen van
partners, gevolgd door subsidies op verschillende
overheidsniveaus en andere financieringsbronnen.

Disclaimer: Aan de respondenten is in de survey gevraagd
aan te geven van welke financieringsbron(nen) gebruikt
gemaakt is. Nevenstaande figuur zegt dus niets over de
hoogte van de financiering, alleen over de herkomst.
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Observatie 6: Fieldlabs zijn sterk afhankelijk van 
(overheids)subsidie

Dit beeld toont aan dat de meerderheid van de
fieldlabs afhankelijk is van overheidssubsidie. Zeker
tijdens de start van een fieldlab kan
overheidssubsidie zorgen voor hefboomwerking,
maar ook daarna blijft het van belang.

Het kan wel zijn dat een fieldlab in toenemende
mate private financiering aantrekt (en dit dient ook
te worden gestimuleerd), maar er blijft sprake van
een marktfalen waardoor publieke financiering – in
het bijzonder voor de open infrastructuur –
noodzakelijk blijft.

De vraag is in hoeverre er bij de overheid ook de
bereidheid is om bij te dragen aan de
basisfinanciering voor fieldlabs.

Bij de meeste fieldlabs was meer dan 30% van de
begroting van 2021 afkomstig uit
(overheids)subsidies. Er zijn vooral veel fieldlabs
met een percentage overheidssubsidie van 40-50%
en 50-60%. Ongeveer 10% van de fieldlabs ontving
in 2021 geen subsidie.

N=49
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Observatie 7-14: Gedrag en functioneren

• Observatie 7: Grote variatie in aangeboden diensten

• Observatie 8: Variatie in budget en aantallen gebruikers

• Observatie 9: De meeste fieldlabs zijn open, maar wel in gradaties

• Observatie 10: Meerwaarde van fieldlab als open innovatieomgeving kan per deelnemer 
verschillen 

• Observatie 11: Uiteenlopende succesfactoren voor fieldlabs

• [bij Obs 11]: Lessons learned IQ

• Observatie 12: Financiering en betrekken grotere groep mkb’ers zijn veelgenoemde 
knelpunten

• [bij Obs 12]: 14 knelpunten fieldlabs o.b.v. literatuur

• Observatie 13: Merendeel fieldlabs staat open voor en ziet toegevoegde waarde van (meer) 
onderlinge samenwerking

• Observatie 14: Tweederde fieldlabs streeft naar continuïteit. Meer dan de helft van de 
fieldlabs bevindt zich in een gevestigde operationele fase, terwijl meer dan een derde zich 
in de initiële operationele fase
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Observatie 7: Grote variatie in aangeboden diensten

N=48

Het organiseren van
netwerkbijeenkomsten,
het opleiden van
studenten en personeel
en het aanbieden van
een testomgeving en/of
onderzoekfaciliteiten
vormen de belangrijkste
diensten die fieldlabs
aanbieden. Ongeveer de
helft van de fieldlabs
geeft aan meer dan vier
diensten aan te bieden,
terwijl er maar een paar
gevallen zijn waar er
maar één dienst
aangeboden wordt.

Hieruit komt naar voren dat een fysieke locatie
van fieldlabs van belang is om deze veel
genoemde diensten goed te kunnen aanbieden
(netwerkbijeenkomsten organiseren, aanbieden
van een testomgeving en faciliteiten,
demonstratie, etc.).
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Observatie 8: Variatie budget en aantallen gebruikers
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N=47

• De begroting van fieldlabs voor 2021 varieert
van enkele duizenden euro’s tot enkele miljoenen

• Sommige fieldlabs hebben ook als budget 
‘0’ ingevuld of weten het niet.

• Gemiddelde begroting 2021 ligt rond de 1 
miljoen euro.

• Het aantal gebruikers, bijv. bedrijven, varieert 
van enkele tot tientallen / honderden

• Gemiddeld 5 grote bedrijven, 23 mkb-
bedrijven, 3 kennis- en 
onderwijsinstellingen, 41 studenten, 4 
overheidspartijen, 1 NGO, 155 
burgers/bewoners. Minima en maxima 
liggen echter ver uit elkaar. 

• Niet ingevuld door sommige fieldlabs 
omdat men nog in opstartfase zit
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Observatie 9: Meeste fieldlabs open, wel in gradaties

In de praktijk zien we enkele gradaties van openheid, namelijk:
• Gesloten consortium, uitkomsten van het fieldlab worden alleen

op hoofdlijnen gedeeld met derden.
• Toetreding onder strikte voorwaarden, uitkomsten van het

fieldlab worden alleen op hoofdlijnen gedeeld met derden.
• Toetreding onder beperkte voorwaarden. Het is vrij gemakkelijk

om toe te treden tot het fieldlab en uitkomsten kunnen
eenvoudig gedeeld worden met derden.

Op basis van de survey blijkt dat bij de meeste fieldlabs partners
vrij gemakkelijk kunnen aansluiten. Dit geldt vooral voor bedrijven
en kennisinstellingen en in mindere mate voor NGO’s en
burgers/inwoners. Dit laatste kan verklaard worden doordat
inwoners/burgers vooral bij living labs een rol spelen, welke in
mindere mate zijn vertegenwoordigd in de provincie. Dit beeld
bevestigt het idee dat een fieldlab een open praktijkomgeving is.

Openheid wordt door betrokkenen breed omarmd als basiscriterium voor een fieldlab. In de
praktijk zijn we inderdaad dat de meerderheid van fieldlabs open staat voor nieuwe deelnemers.
Toch zien we soms nog fieldlabs in de vorm van een gesloten consortium. Verder kan het zijn
dat het voor nieuwe partijen lastig is om deel te nemen doordat bijv. sprake is van strenge IP-
afspraken. Idealiter draagt het fieldlab dan bij aan kennisdeling, waardoor het toch enige mate
van openheid waarborgt. De rol van de provincie is om te sturen op openheid van fieldlabs,
zodat zoveel mogelijk bedrijven kunnen aanhaken. IQ kan een rol spelen bij het selecteren van
nieuwe partners.
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Antwoord op de vraag of nieuwe partners zich 
gemakkelijk kunnen aansluiten bij het fieldlab



36

De meerwaarde van fieldlabs kan lastig samengevat worden in één
zin, doordat fieldlab-betrokkenen (zowel managers als deelnemers)
hier vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Ook kan de
meerwaarde van fieldlabs verschillen per thema of sector. Bij Smart
Industry fieldlabs zal eerder een kostbare gedeelde testfaciliteit als
belangrijkste meerwaarde gezien worden, terwijl bij living labs juist
cocreatie met zorgprofessionals en zorgbehoevenden een grote
meerwaarde is. Overkoepelend komen we tot de volgende factoren
die samen de meerwaarde van fieldlabs omvatten:

Fysieke locatie*

• Een fieldlab is een open innovatieomgeving, wat wil zeggen dat
het toegankelijk is voor meerdere partijen.

• Een fieldlab biedt gedeelde (test)faciliteiten, zoals machines,
infrastructuur en apparatuur, zodat bedrijven zelf geen
kapitaalintensieve en risicovolle investeringen hoeven te doen.

• Een fieldlab brengt verschillende partijen (met bijbehorende
expertise) bijeen, waardoor netwerkvorming tot stand komt en
samenwerking wordt bevorderd.

* Er bestaat geen overeenstemming of een fieldlab per se een fysieke locatie
moet hebben. Dit heeft zeker voordelen, maar er zijn ook voorbeelden van
succesvolle ‘virtuele’ fieldlab-achtige initiatieven, zoals verschillende Medical
Delta Living Labs en het Smart Connected Supplier Network (Brainport).

Innovatie-katalysator

• Een fieldlab helpt om bij het overbruggen van de ‘valley of
death’, de fase tussen de onderzoeks/testfase en opschaling in
de vorm van commercialisatie en productie.

• Een fieldlab verkort de time-to-market.

• Een fieldlab werkt als een katalysator voor innovatie- en
productontwikkeling.

• Een fieldlab verkleint het risico van innovatieprocessen voor
individuele bedrijven.

Overig:

• Fieldlabs beiden de mogelijkheid tot ‘learning-by-doing’,
waardoor je anders gaat nadenken over een innovatie.

• Specifiek Living Labs bieden de mogelijkheid om te testen/co-
creëren met eindgebruikers (zorgprofessionals en patiënten).

Observatie 10: Meerwaarde van fieldlab als open 
innovatieomgeving kan per deelnemer verschillen
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Succesfactoren voor fieldlabs

Het succes van fieldlabs hangt samen met een combinatie van factoren.
In de eerder genoemde Regionale Investeringsstrategie Zuid-Holland
werden een eerste aantal factoren benoemd. Op basis van een recente
studie van TNO1 en gesprekken die wij voerden maken we een nader
onderscheid tussen de volgende succesfactoren:

• Vraagsturing en draagvlak van partners en bedrijven.

• Triple/quadruple helix-samenwerking, waarmee de toegang
tot kennis en talent wordt geborgd.

• Het netwerk rondom een fieldlab. Het is dan ook zaak om hier
continue in te investeren, zodat het fieldlab steeds beter verweven
raakt met de aanwezige netwerken. Idealiter bouwen fieldlabs voort
op een bestaand netwerk. Daarnaast is het belangrijk om de juiste
partners te kiezen, die bereid zijn om langdurig samen te werken
en er tijd en geld in te stoppen. Voor duurzame samenwerking is
onderling vertrouwen essentieel.

• Governance. Fieldlabs die min of meer als een bedrijf opereren,
functioneren beter dan fieldlabs die min of meer als een
subsidieprogramma functioneren.

• Het succes van een fieldlab hangt of staat met het enthousiasme,
de tijdsinvestering, de kennis en de verantwoordelijkheid van een
aanjager/trekker, idealiter werkzaam bij en gefinancierd door
een moederorganisatie.

• Door focus aan te brengen en keuzes te maken ontstaat een
herkenbaar profiel (naamsbekendheid) waarmee het fieldlab
bedrijven aan zich kan binden.

• Fieldlabs die kunnen putten uit meerdere financieringsbronnen
zijn financieel het meest gezond. Daarbij is structurele financiering
(door bijv. EFRO of provincie) belangrijk voor een financiële solide
basis.

• Fieldlabs met een koppeling met onderwijs zijn voor bedrijven
interessante om personeel te vinden, waardoor zij eerder betrokken
zullen raken.

• Andere factoren die belangrijk worden geacht zijn het helder
uitspreken van doelstellingen en verwachtingen en de borging van
onafhankelijkheid van het fieldlab, zodat er geen
belangenverstrengeling ontstaat.

Wanneer is een fieldlab succesvol?

Het is lastig om te zeggen wanneer een fieldlab precies succesvol is. Op
basis van de gesprekken komt naar voren dat een fieldlabs succesvol is
wanneer:

• opschaling plaatsvindt van een product of dienst;

• het fieldlab concrete producten/diensten/technologieën oplevert die
bruikbaar zijn voor bedrijven;

• het fieldlab bijdraagt aan de implementatie van oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken;

• het fieldlab zichzelf kan bedruipen (zelfvoorzienend is);

• alle deelnemers aan het fieldlab waarde toevoegen;

• het fieldlab dermate goed is ingebed in het regionale ecosysteem
dat het door anderen als een belangrijke speler wordt herkend.

Observatie 11: Uiteenlopende succesfactoren fieldlabs

1 TNO (2021) - Monitoring Smart Industry fieldlabs en hubs 2020
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Anton Duisterwinkel (programmamanager SMITZH, IQ) heeft in een presentatie uit 2019 getiteld Fieldlabs Why,
What & How een aantal vroege, praktische lessen voor het succesvol opzetten en runnen van fieldlabs benoemd
en kwam tot de volgende lessons learned die we hier reproduceren:

• Selecteer fieldlabs zorgvuldig

• Fieldlabs zijn zeer verschillend in opzet, organisatie, volwassenheid en professionaliteit

• Gebruik de tijd van fieldlab managers verstandig; een fieldlab moet waarde toevoegen voor een startup
zonder tijd, geld en resources

• Ben precies: benoem support rules

• Verduidelijk financiële regelingen onmiddellijk

• Sta (enige) mate van in-kind financiering toe om deelname van het mkb en startende ondernemingen
mogelijk te maken

• Organiseer geen algemene bijeenkomsten voor ondernemers: wees specifiek en voeg commerciële
oplossingen toe

Lessons learned IQ
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Knelpunten die het vaakst naar plek 1 zijn 
geschoven (van lijst van 11 knelpunten) 
en dus als belangrijkst worden ervaren
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N=47

Knelpunten die naar voren komen uit de survey en interviews:
• financiering: gefragmenteerd, beperkte private financiering, gebrek aan structurele

financiering voor organisatiekosten en opschaling;
• beperkte betrokkenheid mkb;
• eisen verbonden aan subsidies;
• juridische vormgeving van het fieldlab;
• structurele financiering en onvoldoende samenwerking met mkb.

Wat vaak de situatie is, is dat een fieldlab wordt gevormd rondom een kleine groep
mkb’ers, met het idee dat dit leidt tot het aanhaken van een grotere groep mkb’ers. Dit
blijkt voor fieldlabs in de praktijk lastig te zijn. Belangrijk om te beseffen is dat hierbij
een verschil zit tussen fieldlabs die focussen op transities (waarbij eerder sprake is van
top-down sturing) en fieldlabs die een faciliteit aanbieden voor het mkb. De vraag is
echter ook in hoeverre het noodzakelijk is dat een grote groep mkb’ers wordt betrokken,
of dat een fieldlab juist meer waarde heeft als er een selecte groep bij betrokken is en op
hoofdlijnen kennisdeling met andere mkb’ers plaatsvindt. Volgens betrokkenen zou de
betrokkenheid van het mkb in ieder geval een voorwaarde voor subsidie moeten zijn.

Wat betreft financiering hebben fieldlabs tijd nodig om een naam op te bouwen en private
financiering aan te trekken. Zeker in het begin is daarom behoefte aan startfinanciering,
gevolgd door structurele (basis)financiering voor het operationeel houden van het
fieldlab. Het huidige instrumentarium is nog vooral gericht op de financiering van
projecten (wat ook door private partijen kan worden opgepakt) en onvoldoende op het
dekken van de operationele kosten na de opstartfase van een fieldlab.

Observatie 12: Financiering en betrekken grotere 
groep mkb’ers zijn veelgenoemde knelpunten
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Uit de Evaluatie Smart Industry bleek al dat opzet en uitwerking van
fieldlabs sterk van elkaar verschilden. Ook bleek dat een goede regionale
inbedding van fieldlabs ervoor zorgt dat inzicht wordt verkregen in de
vragen die spelen in het bedrijfsleven, wat ook het belang van regionale
actieagenda’s onderstreept zoals de Groeiagenda Zuid-Holland.

De Verkenning EZK perspectief benutting fieldlabs liet bovendien
zien dat de samenwerking en afstemming tussen de provincie, ROM en
andere partijen (EZK, Topsectoren/TKI’s en fieldlabs zelf) cruciaal is om
de inzet op fieldlabs te verhogen. Ook bleek dat het belangrijk is om een
overzicht te creëren van bestaande initiatieven op het gebied van
fieldlabs, zodat zowel lacunes als eventuele overlap kan worden
geïdentificeerd en mkb’ers inzicht krijgen in waar ze terecht kunnen met
hun innovatievraagstukken.

Uit de verkenning zoals uitgevoerd voor EZK kwamen drie typen
knelpunten naar voren, met verschillende bijbehorende uitdagingen:

1. Financiering. Hierbij is de uitdaging (ook voor regionale partijen) het
vergroten van continuïteit langs de kennisvalorisatieketen en het
voorkomen van versnippering van financiering.

1. Samenhang en focus. Bij dit knelpunt zijn met name het

verminderen van lacunes in fieldlabs in sectoren/regio’s en het
vergroten van aandacht voor sociale innovatie en vraagcreatie relevant
voor de regionale partijen. Andere uitdagingen zijn het versterken van
samenhang tussen fieldlabs en het delen van lessen, het stimuleren
van de bredere toepassing van oplossingen in een andere context, en
het ondersteunen van fieldlabs bij opschalen.

2. Toegang mkb. Uitdagingen zijn fieldlabs aantrekkelijker maken voor
mkb’ers en nieuwe toetreders, het vergroten van de aansluiting van
fieldlabs op de behoeften van mkb’ers en het vergroten van de

bekendheid van mkb’ers met fieldlabs.

Typische knelpunten bij (ondersteuning) fieldlabs
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14 knelpunten fieldlabs o.b.v. literatuur*

Thema Knelpunt uit literatuur Gevalideerd

• Discontinuïteit in de financiering langs de kennisvalorisatieketen 
• Financiering is gefragmenteerd, gaat gepaard met hoge transactiekosten 

en regelingen zijn soms lastig te combineren (er is geen eigen instrument) 

• Financiering gaat gepaard met hoge administratieve lasten 
• Moeite met aantrekken private financiering omdat (nieuwe) fieldlabs hun 

toegevoegde waarde nog niet kunnen aantonen 
• Bestaande fieldlabs ervaren moeite om na het aflopen van de eerste 

financiering nieuwe financiering te verwerven 
• Samenhang tussen fieldlabs ontbreekt, gedeelde lessen worden niet 

gedeeld (fieldlabs vinden wiel opnieuw uit) 
• Niet alle sectoren en missies worden in voldoende/gelijke mate bediend 
• Sterke focus op technologische innovatie en technology push, minder 

aandacht voor sociale innovatie en vraagcreatie 
• Fieldlabs hebben moeite met opschalen en de bredere toepassing van 

oplossingen 
• Mkb’ers zijn niet bekend met fieldlabs (niet weten) 
• Mkb’ers zien door de versnippering ‘door de bomen het bos niet meer’ 

(niet weten) 
• Mkb’ers zien het nut van deelname niet in (niet weten) 
• Mkb’ers willen niet buiten hun regio reizen (niet willen) ~
• Mkb’ers hebben niet de middelen (tijd/financieel) om bij te dragen (niet 

kunnen) 

Gefragmenteerde 
financiering

Gebrek aan samenhang 
en focus

Betrokkenheid van mkb

* Schema is 
ontleend aan Dialogic 
(2021). Verkenning 
EZK-perspectief 
benutting fieldlabs. 
In opdracht van EZK. 
De validatie heeft in 
deze verkenning 
voor EZK plaats 
gevonden.
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Observatie 13: Merendeel fieldlabs staat open voor en ziet 
toegevoegde waarde van (meer) onderlinge samenwerking

Er wordt samengewerkt tussen fieldlabs onderling en de meeste fieldlabs geven
ook aan dat zij open staan voor samenwerking. Belangrijk om te begrijpen is
dat er wel een verschil zit tussen houding en de praktijk. Veel fieldlabs zijn te
druk om een samenwerking met een ander fieldlab aan te gaan. Ook leent de
structuur van een fieldlab zich niet altijd voor samenwerking vanwege de
opbouw van financiering en doelstellingen.

Samenwerking zou volgens fieldlabs vooral moeten bestaan uit:
• Uitwisseling van kennis en expertise (o.a. lessons learned, elkaars netwerk,

activiteiten, vraagstukken, know-how, doorverwijzen, elkaar inspireren, etc.)
• Het versterken van elkaars rol, elkaar aanvullen, afstemmen, en

complementair samenwerken in de keten
• Gebruik van elkaars faciliteiten/infrastructuur
• Het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek, projecten en ontwikkelen van

innovaties, producten en standaarden
• Het koppelen van bedrijven

Voor PZH, MRDH en IQ is een rol weggelegd om fieldlabs met elkaar en met
bedrijven verder te verbinden. Ook kan er nagedacht worden over een landelijke
mapping van fieldlabs om nog meer kansen in kaart te brengen.

35%

33%

19%

6%

4%

2% 0%

Ja, dat doen we heel graag

Ja, dat doen we als dat zo uitkomt

Nu niet, maar in de toekomst wellicht wel

Nu niet en (zeer) waarschijnlijk in de toekomst ook niet

Weet niet

Nu niet, maar in de toekomst zeker

Ja, dat doen we vooral omdat financiers hierop aandringen

N=48
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Observatie 14: 2/3 fieldlabs streeft naar continuïteit

Het ontwikkelen van een succesvol fieldlab duurt doorgaans meerdere jaren.
Het is daarom niet gek dat veel fieldlabs (vaak recent gestart) streven naar
continuïteit.

Volgens betrokkenen heeft een fieldlab bestaansrecht zolang er vraag naar is,
en het maatschappelijk relevant blijft. Een fieldlab zal dus enige vorm van
flexibiliteit moeten kunnen bieden wanneer daarom wordt gevraagd, zowel
vanuit beleidsoogpunt (aansluiting bij doelen van PZH, MRDH en IQ) als
vanuit de maatschappij, en zal continue moeten blijven vernieuwen. Het gaat
dan niet alleen om het bijstellen van doelen en activiteiten, maar bijv. ook
om het verschuiven naar aanpalende of nieuwe technologieën of
werkprocessen. Indien een fieldlab niet meer relevant blijkt dienen er ook
duidelijke keuzes gemaakt te worden omtrent financiering.

Een belangrijke voorwaarde voor een subsidieaanvraag van een fieldlab zou
moeten zijn dat er is nagedacht over een lange termijndoel en/of
exitstrategie. Er zijn bijv. verschillende mogelijkheden om het netwerk en de
infrastructuur van een fieldlab na verloop van tijd onder te brengen in
structureel gefinancierde instellingen. Verder zou aan de hand van structurele
monitoring en/of periodieke evaluatie bepaald kunnen worden of het huidige
palet aan fieldlabs nog voldoende aansluit bij de beleidsdoelstellingen.

De grote meerderheid van de fieldlabs is opgezet als organisatie voor
onbepaalde duur/permanent. Slechts een aantal fieldlabs is bij voorbaat
opgericht als tijdelijke structuur.

65%

27%

4%
4%

Is opgezet als organisatie voor onbepaalde

duur/permanent

Vooralsnog tijdelijk, maar op zoek naar

langdurige verlenging (3 jaar of meer)

Vooralsnog tijdelijk, maar op zoek naar tijdelijke

verlenging (tot 2 jaar)

Op voorhand opgezet als een tijdelijke

activiteit/organisatie

N=49
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Observatie 15-20: Beleidsgerelateerde observaties

• Observatie 15: Brede betrokkenheid PZH/MRDH/IQ

• Observatie 16: PZH, IQ en MRDH elk eigen portfolio

• Observatie 17: Bijna helft van de fieldlabs kent gebruikers buiten PZH

• Observatie 18: Fieldlabs dragen bij aan diverse SDG’s

• Observatie 19: Rollen publieke financiers deels overlappend

• Observatie 20: Structurele financiering meest genoemde behoeften fieldlabs
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Observatie 15: Brede betrokkenheid PZH/MRDH/IQ
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Op basis van onze inventarisatie van fieldlabs merken we op dat:

• PZH betrokken is bij 55 initiatieven (waarvan 64% fieldlabs)

• IQ betrokken is bij 36 initiatieven (waarvan 75% fieldlabs)

• MRDH betrokken is bij 36 initiatieven (waarvan 33% fieldlabs). De 
reden dat dit percentage lager ligt komt doordat de MRDH 
betrokken is bij de regionale campussen, welke in ons onderzoek 
óf worden bestempeld als fieldlab-achtige of in de categorie ‘geen 
fieldlab’ vallen.

Het hebben van één loket op het gebied van fieldlabs wordt geregeld
aangedragen. Het is echter de vraag of dit een reële optie is omdat
dit vrij arbeidsintensief is en het risico aanwezig is dat er onvoldoende
betrokkenheid is bij fieldlabs waardoor niet de juiste beslissingen
worden gemaakt bij bijv. de beoordeling van nieuwe
subsidieaanvragen.

Goede onderlinge afstemming tussen PZH, MRDH en IQ is volgens
betrokkenen essentieel om zicht te houden op het fieldlab-landschap.
Daarnaast zou het goed zijn om samen fieldlabs te monitoren en
(bijv. eens per half jaar) te evalueren. Op basis hiervan kan ook
besloten worden om te stoppen met het financieren van fieldlabs die
na een bepaalde tijd niet succesvol blijken.
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Cluster van 12

Observatie 16: PZH, IQ en MRDH elk eigen portfolio

Nevenstaande kaart toont de fieldlabs 
waar PZH bij betrokken is.

PZH, IQ en MRDH hebben elk een
portfolio aan fieldlabs, dat deels met
elkaar overlapt.

Volgens betrokkenen zouden PZH, MRDH
en IQ complementair moeten opereren.
Dit is ook mogelijk doordat alle drie de
partijen een eigen rol en
verantwoordelijkheden hebben. Het
vergroten van de synergie wordt echter
nog gezien als verbeterpunt. Onderdeel
hiervan is bijv. een goede afstemming
over financiering.

Een andere suggestie die wordt gedaan is
om meer over regiogrenzen heen te
bouwen. Hiervoor zou contact gezocht
kunnen worden met andere ROM’s en
EZK.
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Cluster van 7

Nevenstaande kaart toont de fieldlabs 
waar MRDH bij betrokken is.
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Cluster van 13

Nevenstaande kaart toont de fieldlabs 
waar IQ bij betrokken is.
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16B: Grote betrokkenheid van kennis- en 
onderwijsinstellingen

Uit het overzicht van de fieldlabs blijkt dat er een
grote betrokkenheid is van kennis- en
onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen
en mbo-instellingen) bij fieldlabs. Bijna de helft van
de fieldlabs werkt alleen met onderwijsinstellingen
samen. Bij 37% van de fieldlabs is er zowel een
onderwijsinstelling als een kennisinstelling
betrokken en bij 7% enkel een kennisinstelling
(TO2-instelling of academisch ziekenhuis). Slechts
bij 8% van de fieldlabs is er geen kennisinstelling of
onderwijsinstelling betrokken.

De betrokkenheid van onderwijs- en
kennisinstellingen bij fieldlabs blijkt van groot
belang. Kennisinstellingen bieden toegang tot state-
of-the-art kennis en faciliteiten.
Onderwijsinstellingen bieden toegang tot studenten,
die in fieldlabs in aanraking kunnen komen met de
praktijk. Hiermee worden fieldlabs op hun beurt
aantrekkelijker voor bedrijven. Daarnaast bieden
beide partijen toegang tot een breed netwerk van
bedrijven en andere kennispartners.

48%

7%

37%

8%

Enkel onderwijs instelling

Enkel kennisinstelling (TO2 of

academisch ziekenhuis)

Zowel onderwijsinstelling als

kennisinstelling

Geen kennisinstelling en

onderwijsinstelling
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Observatie 17: Bijna helft fieldlabs kent gebruikers 
buiten PZH

In de ontwikkelingsfase van een fieldlab zien we dat
succesvolle fieldlabs steeds meer een bovenregionaal
karakter krijgen of zelfs internationale klanten en
Europese financiering aantrekken. Zolang dit ten goede
komt aan de regio is dat volgens betrokkenen alleen
maar goed. Voorwaarde is wel dat de locatie van een
deelnemer geen beperkende factor vormt voor deelname
in een fieldlab. Nu komt het nog voor dat een bedrijf van
buiten de provincie niet in aanmerking komt voor een
bijv. een voucher bedoeld voor deelname aan een
fieldlab omdat deze niet in de provincie is gevestigd. Het
is aan PZH om hierin een afweging te maken. Indien
wordt gekozen om deelnemers buiten de provincie ook in
aanmerking te laten komen voor financiering, wordt
gesuggereerd dat het Rijk hieraan dient mee te betalen.

Op basis van de survey geeft 46% van de fieldlabs aan
dat de initiatiefnemers en gebruikers van het fieldlab
zowel binnen als buiten de provincie Zuid-Holland zijn
gevestigd. Een kanttekening hierbij is dat onbekend is
wat de exacte omvang is van de groep deelnemers
afkomstig van buiten de provincie. Hier is niet specifiek
naar gevraagd. Verder zijn bij meer dan de helft van de
fieldlabs initiatiefnemers en deelnemers vooral in de
provincie gevestigd.
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Observatie 18: Fieldlabs dragen bij aan diverse SDG’s
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SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 14: Leven in het water

SDG 2: Geen honger

SDG 6: Schoon water en sanitair

SDG 5: Gendergelijkheid

SDG 15: Leven op het land

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

SDG 13: Klimaatactie

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur• De meeste fieldlabs (~50%) geven aan 
de ambitie te hebben om bij te dragen 
aan SDG’s 9 en 11

• Bijna alle fieldlabs kunnen hun 
activiteiten kopellen aan een of 
meerdere SDG’s

Het bijdragen aan maatschappelijke
uitdagingen is ook voor fieldlabs een
belangrijk doel. Dit is niet alleen
ingegeven door het missiegedreven
topsectoren- en innovatiebeleid op
nationaal niveau, maar ook doordat
ondernemers zelf de urgentie ervaren om
een bijdrage te leveren aan de
maatschappij (bijv. CO2-neutraal te
worden). Ook de provincie Zuid-Holland
hecht hier steeds meer waarde aan, door
niet alleen te focussen op economische
groei, maar juist meer aandacht te geven
aan brede welvaart.

N=49
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Observatie 19: Rollen publieke financiers deels overlappend

Fieldlabs geven aan dat de volgende rollen zouden moeten worden opgepakt door de Provincie
Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter en gemeenten:

• PZH: faciliterend (in geld, beleid en afstemming), rol van financier/subsidieverstrekker voor
fieldlab, tegengaan van versplintering financiering (facilitator voor shift publiek → private

financiering), monitoring, bewaker van beleidsdoelstellingen

• MRDH: financier in opstartfase, financier van langlopende programma’s, netwerkfunctie

• IQ: netwerkfunctie: verbinden van partijen/fieldlabs en koppelen van bedrijven aan fieldlabs
(onderdeel hiervan is fieldlab-landschap inzichtelijk maken), aanjager/stimulator voor
innovatie en versnellen van projecten, financier

• Gemeente: financiering, netwerkfunctie, verbinder, faciliteren
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Observatie 20: Structurele financiering meest genoemde 
behoefte van fieldlabs

Fieldlabs ervaren diverse behoeften. Hieronder lichten we de meest
belangrijke behoeften uit.

Structurele (basis)financiering

Veruit de meest genoemde behoefte van fieldlabs is structurele
financiering, en dan specifiek voor de operationele kosten die het fieldlab
maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor de infrastructuur en
faciliteiten en personele kosten. Huidige middelen van bijv. Kansen voor
West zijn volgens fieldlab-betrokkenen onvoldoende om in de kosten
tegemoet te komen. Het verkrijgen van projectfinanciering is een minder
groot probleem omdat dit gemakkelijker via betrokken partners en
private financiers kan worden verkregen.

Aantrekken geschikt personeel

Een tweede behoefte is het aantrekken van geschikt personeel. Het gaat
hierbij zowel om project- en operationeel managers van een fieldlab als
om bijvoorbeeld technici.

Opschaling

Daarnaast hebben fieldlabs behoefte aan steun in de fase van
opschaling, zodat de innovaties die in de pilots worden ontwikkeld verder
kunnen worden opgeschaald.

Meer participatie van/samenwerking met het mkb

Fieldlabs vinden het soms nog lastig om het mkb goed te betrekken.
Over het algemeen zijn ondernemers afwachtend, hebben ze weinig tijd
en willen ze snel resultaten zien. Stimuleringsregelingen kunnen helpen
om het mkb beter aan te laten haken.

Focus aanbrengen in fieldlabs-landschap

De grote diversiteit aan fieldlabs biedt de provincie en andere
stakeholders de mogelijkheid om te experimenteren met het middel
‘fieldlab’ en te onderzoeken wat wél en juist niet werkt. Om uiteindelijk
zowel op nationaal als internationaal niveau het verschil te maken zou
het kunnen lonen als Zuid-Holland zich op den duur concentreert op een
aantal vooruitstrevende clusters/thema’s. Hier ligt een rol voor PZH, die
gebaseerd op haar beleid focus kan aanbrengen in het fieldlabs-
landschap.

Vereenvoudigen van subsidieregels

Fieldlabs geven aan veel tijd kwijt te zijn aan ingewikkelde
subsidieregels. Dit is zonde, omdat de tijd en het geld dat hieraan
besteed wordt ook voor innovatie ingezet had kunnen worden.

Ook geven fieldlabs aan behoefte te hebben aan best practices. Hier
ligt een rol voor alle betrokkenen, zowel op het niveau van regionale
(overheids)organisaties als fieldlabs onderling. Tot slot hebben fieldlabs
behoefte aan een duidelijke stip op de horizon, in de vorm van een lange
termijnvisie vanuit de overheid.
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Beleidafwegingskader
a. Legitimiteit

b. Waarop kan een beleidsmaker sturen -
Beleidskeuzes vooraf & kwaliteitstoets achteraf

c. Gecombineerd beleidsafwegingskader



55

Legitimiteit: Markt-, systeem en transformatieperspectief1

Het is niet vanzelfsprekend dat overheden (op welk bestuursniveau dan ook)
de opzet en ontwikkeling van fieldlabs ondersteunen. Er moeten
aanwijsbare interventiegronden zijn. In dit onderzoek is systematisch
gekeken naar fieldlabs als instrument om problemen te verhelpen en
eventuele beleidssteun ten behoeve van die fieldlabs. Hierna presenteren we
een legitimiteitsraamwerk dat regionale (en andere) overheden kan helpen
om te bepalen of het ondersteunen van fieldlab (of –activiteiten) legitiem is.
Hiervoor worden in de praktijk drie perspectieven gehanteerd.

1. Het meest gebruikelijke kader met interventiegronden is gebaseerd op de
notie van marktfalen binnen het marktperspectief. Marktfalen doet zich
voor wanneer er inefficiënties optreden in de allocatiemechanismen waar
marktwerking op gebaseerd is. Die inefficiënties kunnen het resultaat zijn
van diverse vormen van falen, zoals coördinatiegebreken (actoren weten
elkaar niet goed te vinden), informatieasymmetrie (actoren kunnen de
waarde van een product niet goed beoordelen), marktmacht (actoren
kunnen bij gebrek aan concurrentie prijzen hanteren die disproportioneel
hoog zijn t.o.v. gemaakte kosten), publieke goederen (producten zijn niet
uitsluitbaar en niet rivaliserend, en worden dus niet door de markt
voortgebracht), en positieve dan wel negatieve externaliteiten (de waarde
of schade die wordt voortgebracht worden niet correct verwerkt in de
beprijzing ervan). Wanneer marktfalen zich voordoet kunnen overheden
ingrijpen om dit te corrigeren.

2. De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor
systeemfalen als rationale voor gelegitimeerde overheidsinterventie,
gebaseerd op de notie van een nationaal innovatiesysteem.[1] Het
systeemperspectief legt de nadruk op onvolkomenheden in de werking
van innovatiesystemen. Systeemfalen legitimeert een interventie gericht
op netwerk en regievorming, waar de overheid als netwerkpartner partijen

mobiliseert en ideeën en investeringen richting geeft en katalyseert.
Hieronder vallen onder andere tekortkomingen bij het ontwikkelen van
essentiële infrastructuur (infrastructural failure), het introduceren van
harde instituties als wetten en regelgeving of zachte instituties als
waarden en normen (institutional failure), het waarborgen van voldoende
afstemming in een systeem (interaction failure), en het ontwikkelingen
van vaardigheden die actoren nodig hebben om effectief mee te kunnen
doen in een markt of systeem (capabilities failure).

3. Een derde, aanvullende manier van denken is het transformatie-
perspectief. In dat perspectief gaat de aandacht uit naar richting geven
en het combineren van ontwikkelingen die het samen mogelijk maken om
grootschalige veranderingen in gang te zetten. Dit vergt het verhelpen
van knelpunten die verhinderen dat private en publieke partijen samen
potentiële oplossingen/transformatiepaden kunnen verkennen en tot
wasdom kunnen laten komen. Vormen van falen die aan dergelijke
knelpunten ten grondslag kunnen liggen hebben typisch te maken met het
gebrek aan een expliciete (markt)vraag voor oplossingen, onduidelijkheid
over de meest kansrijke oplossingsrichting (waardoor inspanningen elkaar
tegen kunnen werken), onvermogen om op basis van voortschrijdende
inzichten koersaanpassingen door te voeren (met als gevolg dat er te lang
middelen naar heilloze plannen gaan), en/of inconsistenties in
overheidsbeleid (die daardoor het succes van potentiële oplossingen
belemmeren, bijvoorbeeld als onderzoeksbeleid en regelgeving of
nationaal en regionaal beleid op incompatibele oplossingen inzetten).

Naast een legitimiteitstoets is ook een portfolio- en financieringstoets
onderscheiden. Samen vormen ze het integrale beleidsafwegingskader dat
later wordt gepresenteerd.

1 Bron: Dialogic (2021). Verkenning EZK-perspectief benutting fieldlabs



transitie

fieldlab

activiteiten
Systeem

Uitwerking Legitimiteit

1. Legitimiteit van vraagstuk / problematiek
2. Aanwijsbare knelpunten markt
3. Aanwijsbare knelpunten (eco)systeem
4. Aanwijsbare knelpunten systeemtransformatie

5. Legitimiteit fieldlab als voorkeursoptie
6. Noodzaak steunen fieldlabactiviteiten
7. Tijdelijke/permanente steun
8. Regionale aandeel in fieldlabfinanciering

Markt

Nieuw 
systeem

Thematiek vraagstuk
(e.g. technologie/sector/uitdaging)

Vorm van beleid

Anders

Noodzaak
• Publiek goed
• Positieve externaliteiten
• Informatie-asymmetrie
• Coördinatie-falen

1

2
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4

5 6

Regionale beleidssteun FL-activiteiten

Duur
Tijdelijk / Structureel

7

1: Is er sprake van een vraagstuk met grote maatschappelijke betekenis (welvaart/welzijn)?  
2-4: Zijn er aanwijsbare knelpunten die een maatschappelijk wenselijke situatie tegenhouden? 
5: Is het overtuigend dat een fieldlab een geschikte beleidsvorm is om de knelpunten te bestrijden?
6: Is het aannemelijk dat ‘het veld’ bepaalde wenselijke fieldlab-activiteiten niet volledig zelf kan/wil bekostigen?
7: Dient de steun voor die specifieke fieldlab-activiteiten structureel te zijn, of volstaat een tijdelijke impuls?
8: Is bekend waar de voordelen van het fieldlab neerslaan, en wie dus welk deel zou moeten financieren?

Toelichting: Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen fieldlabs als ‘instrument’ om problemen te verhelpen, en beleidssteun t.b.v. die fieldlabs.
Vraag 1 gaat over de input-legitimiteit van het vraagstuk waar die fieldlabs zich op richten: is het belangrijk genoeg? Vraag 2-6 gaan over de output-
legitimiteit van steun aan fieldlabs: is het waarschijnlijk dat dit effect sorteert? Meer knelpunten (vraag 2-4) impliceert meer interventiegronden, 
maar het dient duidelijk te zijn dat concrete fieldlab-activiteiten geijkte oplossing vormen (vraag 5) en dat die niet vanzelf tot stand komen (vraag 6). 
Als er bij vraag 6 geen duidelijke interventiegrond o.b.v. marktfalen is, moet het plausibel zijn dat steun een wenselijke beweging versnelt (vraag 1/4).
De interventiegronden zijn vaak gekoppeld aan overwegingen t.a.v. de duur en regionale verdeling van de beleidssteun (vraag 7/8).

Verdeling 8
(inter)regionaliteit

Knel-

punten



Uitwerking Legitimiteit
2. Aanwijsbare knelpunten markt
3. Aanwijsbare knelpunten (eco)systeem

4. Aanwijsbare knelpunten systeemtransformatie
5. (Legitimiteit fieldlab als voorkeursoptie)

transformatie

Systeem

Markt

Nieuw 
systeem

2

3

4

Helpt een fieldlab om wenselijke transacties tot stand te brengen in een bestaande / 
nieuwe markt? Wat in de formule van ‘partijen in een fieldlab bijeenbrengen’ zorgt 
voor het verhelpen van marktfalen als coördinatie-falen of informatie-asymmetrie?
Bijv.: FL als middel om mkb bekend te maken met potentieel relevante technologie.

Helpt een fieldlab om de werking van een (eco)systeem te versterken? Zorgt het voor 
wisselwerkingen die nu de recombinatie en toepassing (incl. testen) van kennis in de 
weg staan, en/of die een antwoord vormen op systeem-zwaktes m.b.t. scholing, 
infrastructuur of instituties? Bijv.: fieldlab om gebruikers te betrekken bij innovatie, 
om vaardigheden te ontwikkelen, of t.b.v. een (te) kapitaalintensieve infrastructuur?

Helpt een fieldlab om een systeemtransformatie te bewerkstelligen? Zorgt het voor 
oplossingen voor remmende transition failures als directionality, articulation, policy 
coordination of reflexivity failure? Ontketent de fieldlab complementariteiten?
Bijv.: fieldlab als middel om maatschappelijke vraag te bundelen/zichtbaar te maken.

Fieldlabs als middel om knelpunten in een bepaald domein te bestrijden



Uitwerking Legitimiteit

3. Aanwijsbare knelpunten (eco)systeem 4. Aanwijsbare knelpunten systeemtransformatie

Systeem

Markt

Nieuw 
systeem

3

4

Het huidige denken over innovatiebeleid ziet fieldlabs vooral als kans voor systeemversterking (3) en systeem-
transformatie (4). Nadere uitwerking o.b.v. de soorten falen die fieldlabs kunnen bestrijden:

Type falen Potentie van fieldlabs

Infrastructuur-falen Als een bepaalde ‘asset’ (bijv. testomgeving) veel kost kunnen publieke en partijen dat 
mogelijk niet helemaal zelf realiseren. FL is een manier om geïnteresseerde partijen bijeen te 
brengen en samen de kosten te delen, evt. met financiële steun. 

Institutie-falen FL kunnen o.a. een rol spelen bij zachte instituties (normen) m.b.t. risico-bereidheid, 
ondernemerschapszin, en vertrouwen (in bijv. een technologie, of tussen partijen). 

Netwerkfalen Voor kennis-recombinatie kan een netwerk te hecht zijn (lock-in), of juist te los. Een FL kan 
helpen om respectievelijk nieuwe interacties tot stand te brengen (tussen verschillende 
soorten kennis/stakeholders), of juist om massa/verbinding te creëren.

Capability failure Missende competenties kunnen verhinderen dat er geïnnoveerd wordt. FLs bieden een manier 
om training te organiseren, bijv. vanuit een instelling of tussen partijen.

Directionality failure Bij gebrek aan een gedeeld perspectief blijven synergetische investeringen uit. FLs kunnen 
helpen om gezamenlijkheid te bevorderen door confrontaties te faciliteren.

Demand articulation 
failure

FLs zijn een manier om vraag vanuit gebruikers te bundelen en zichtbaar te maken, incl. 
kennisvragen van bedrijven en adoptie-/implementatievragen uit de praktijk.

Policy coordination 
failure

Er kan een overvloed aan initiatieven zijn, die niet altijd consistent met elkaar zijn. Fieldlabs 
als centraal loket kunnen overzicht bieden, maar ook bijdragen aan ontbreken overzicht.

Reflexivity failure FLs kunnen lineair innoveren doorbreken, en kortere leercycli mogelijk maken.

transformatie



Uitwerking Legitimiteit

5. Legitimiteit fieldlabs als voorkeursoptie

Fieldlabs als uitgelezen middel om knelpunten in een bepaald domein te bestrijden?

Type falen Alternatieve (dan wel complementaire) beleidsopties

Infrastructuur-falen Kennis-/onderwijsinstellingen kunnen zelfstandig de gewenste infrastructuur bieden, evt. 
met steun vanuit instrumenten en fondsen van EZK, OCW (NWO) of ROMs.

Institutie-falen Instellingen kunnen met o.a. incubators en ondernemerschapscurriculum zorgen dat er 
lokaal waardering komt voor entrepreneurship en kennisvalorisatie.

Netwerkfalen Onderzoeksfinanciering vereist vaak ook dat uiteenlopende stakeholders samen in 
programma’s/projecten werken. Nationaal bijv. PPS-toeslag, Perspectief, MOOI.

Capability failure Mentorprogramma’s vanuit instellingen; ambassadeur-modellen tussen mkb onderling

Directionality failure Op nationaal niveau is er agendavorming (KIAs/MMIPs en NWA), en ook regionaal zijn er 
soms visievorming-initiatieven. [Maar praktijk-FLs koppelen het ook aan actie]

Demand articulation 
failure

Los van in brede innovatieprojecten en in brede consultaties/visie-vorming (hierboven) 
legt ook innovatief aankopen door overheden vraag bloot.

Policy coord. failure Regionale of nationale overheid kan zorgen voor meer afstemming tussen initiatieven.

Reflexivity failure [Weinig alternatieven voor experimenteren in de praktijk?]



Uitwerking Legitimiteit

Rationale Toelichting Steun-duur* Steun-verdeling Aandachtspunt

Publiek goed Partijen zouden baat hebben bij een FL-activiteit/-
faciliteit, maar willen niet betalen als anderen er ook 
baat bij hebben en er niet van uitgesloten kunnen 
worden. Bijv. een onderzoeksfaciliteit/testomgeving.

Steun is legitiem 
zolang er sprake van 
een publiek goed is. 
Kan structureel zijn.

Afhankelijk van waar 
de meeste 
gebruikers zitten. 
Kan sterk lokaal zijn.

Klopt het dat anderen 
niet uitgesloten kunnen 
worden, of is het een 
‘club good’?

Positieve 
externaliteiten

Een FL genereert waarde voor partijen anders dan 
de direct betrokkenen die daar een fee voor betalen, 
bijv. als kennis naar derden vloeit of als derden 
profijt hebben van beter geschoold personeel. Als de 
gegenereerde spillovers niet bij die derden in 
rekening te brengen zijn, is beleidssteun legitiem.

Steun is legitiem 
zolang de derden zelf 
nog geen actieve vraag 
hebben voor de 
inkomende spillovers. 
Kan lang zijn.

Afhankelijk van waar 
de spillovers naartoe 
vloeien: tacit kennis 
kán heel lokaal 
blijven, maar dat 
hoeft zeker niet.

Waar bestaan spillovers 
uit, en waarom betalen 
derden niet: relatie niet 
te traceren; betaling 
niet af te dwingen; is 
er geen bereidheid?

Informatie-
asymmetrie

Een FL brengt partijen bijeen die niet weten dat ze 
iets aan elkaar of aan bepaalde kennis hebben, en 
daar dus niet naar op zoek gaan (“weten”/”willen”). 
Bijv. vanwege gebrekkige bekendheid/vertrouwen 
t.a.v. nieuwe technologie X en toepassing daarvan.

Steun is legitiem 
zolang partijen kennis 
/ inspiratie missen om 
zelfs maar de waarde 
van X te verkennen.

Afhankelijk van waar 
het voordeel van 
nieuwe interacties 
neerslaat; waar zit 
de ‘ontvanger’?

Als partijen in het veld 
een bepaalde kans niet 
zien, hoe kan het dat 
anderen die informatie 
wel hebben?

Coördinatie-
falen

Een FL brengt partijen bij elkaar die iets aan elkaar 
hebben, maar elkaar anders niet vinden (“kunnen”). 
Bijv. kennis-/opleiding-instellingen, burgers en 
bedrijven, of bedrijven onderling, die elkaar in een 
gefragmenteerd of nieuw veld niet kunnen vinden.

Steun is legitiem 
zolang interacties niet 
vanzelf op gang 
komen. Onbekendheid 
kan heel tijdelijk zijn.

Afhankelijk van op 
welke schaal partijen 
bijeen gebracht 
worden. Waar zit de 
doelgroep?

Waarom vindt men 
elkaar niet, ondanks 
bestaande structuren? 
Wat maakt het veld zo 
in-transparant?

6. Noodzaak steunen FL-activiteiten; 7. Tijdelijke/permanente steun; 8. Regionale aandeel in FL-financiering

* De centrale aanname is dat een deel van de participanten zelf financieel kan bijdragen. Bij een combinatie van knelpunten is een dynamisch 
financieringsmodel te overwegen: bijv. basisfinanciering o.b.v. externaliteiten, met aflopende steun o.b.v. coördinatie- en informatieproblemen.  

Waarom, hoe lang en van wie is beleidssteun aan FL-activiteiten passend?



Uitwerking Legitimiteit

Overkoepelende reflectie/aanbevelingen:

• De 8 legitimiteitskader-onderdelen zijn los te beschouwen, maar verstandiger 
is om samenhang mee te nemen. Bijv.: is tijdelijke steun altijd beter, of niet 
als een knelpunt structureel is?

• Aangezien er verschillende soorten fieldlabs zijn, kan er veel variatie bestaan 
in het type knelpunten dat ze bestrijden (per fieldlab zijn bovendien al 
meerdere opties mogelijk), en dus ook tegen welke initiatieven ze afgezet 
kunnen worden. Bij het beoordelen van aanvragen kan geïnventariseerd 
worden waar accenten nu liggen.

• Vormen van falen in relatie tot systeem-versterking/transformatie passen het 
best bij het waarderen van de meerwaarde fieldlabs; het denken in termen 
van marktfalen is eerder geschikt voor het evalueren van fieldlab-steun. 
Meer knelpunten bestrijden is in de regel beter, maar blijf de noodzaak van 
beleidssteun kritisch bekijken.
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Waarop kan beleidsmaker sturen?
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Inhoudsopgave

• Onderscheid tussen te maken beleidsmatige keuzes (vooraf) en kwaliteitscriteria waarop voorstellen 
(achteraf) getoetst kunnen worden.

• Beleidsmatige keuzes vooraf: Aspecten waarop een keuze mogelijk is door beleidsmaker om portfolio 
(vóór indiening) of individueel voorstel voor fieldlab (na indiening) te sturen. Beleidsmatige keuzes helpen om  
beleidsdoelstellingen te realiseren

• Toetsing aan kwaliteitseisen achteraf: Aspecten waarop je een voorstel kan beoordelen of het kwalitatief 
“deugt”. Betreft het voorstel: a) daadwerkelijk een fieldlab, en; b) voldoet het aan een aantal basis 
kwaliteitseisen voor hogere kans op succes? 

• Op een aantal overwegend kwaliteitscriteria heeft TNO en IQ (Anton Duisterwinkel) al eerder – deels verder 
uitgewerkte criteria - opgesteld die we hier op hoofdlijnen reproduceren.  

• Onderscheid tussen drie typen toetsen:

– Legitimiteitstoets: Is het legitiem om als provincie, gemeente of ROM (of Rijk) te investeren in dit 
fieldlab?

– Portfoliotoets: Hoe past aanvraag binnen regionale agenda en portfolio van al gesteunde en evt. te 
steunen fieldlabs?

– Financieringstoets: Is de gevraagde financiering voldoende onderbouwd en passend?

• Samen vormen bovenstaande integrale beleidsafwegingskader [zie sheet 71]

Waarop kan beleidsmaker sturen?



Beleidsmatige 
keuze vooraf

Aspecten waarop
een keuze mogelijk 
is door beleidsmaker
om portfolio (vóór 

indiening) of 
individueel voorstel 

voor fieldlab (na 
indiening) te 

sturen.

Beleidsmatige 
keuzes helpen om  

beleidsdoelstellingen 
te realiseren.

Voorbeelden beleidsmatige vragen

1. Wel of niet richten van de fieldlabs door wel of niet te kiezen voor aansluiting bij inhoudelijke agenda 
van de provincie bijvoorbeeld Groeiagenda Zuid-Holland, aansluiting bij geprioriteerde transitieopgave of 
andersoortige provinciale prioriteiten (technologie, maatschappelijke problematiek)?

2. Vergt knelpunt voor de bestrijding waarvan fieldlab benodigd is een geheel nieuw fieldlab of kan gebruik 
worden gemaakt van een bestaand fieldlab of (samenwerkende) bestaande fieldlabs?

3. Wordt middels het voorgestelde fieldlab een bijdrage geleverd aan het bestendigen van het bestaande 
O&I-ecosysteem (of technologie en toepassingsgebieden) of aan het helpen op- en uitbouwen van 
opkomend O&I-ecosystemen (of technologie en toepassingsgebied)?

4. Draagt fieldlab bij aan maatschappelijke transitie en is die bijdrage van het fieldlab essentieel voor 
realiseren van die transitie (Transitiefalen en waarom ontstaat FL niet vanzelf)?

5. Is sprake van voldoende kennis spillovers (door voldoende garanties voor openheid) en crossovers
(kruisbestuiving als basis voor innovaties) tussen domeinen, technologieën en/of (maatschappelijke) 
toepassingen op het niveau van de a) individuele fieldlab (komen de resultaten van de 
ondersteuning indirect ten goede aan grotere groep actoren en worden nieuwe, onverwachte verbindingen 
gelegd en nieuwe combinaties gemaakt?; b) regionale economie, waarbij kennis wordt uitgewisseld tussen 
verschillende (technologische en/of maatschappelijke toepassings-)domeinen en nieuwe combinaties 
gemaakt?

6. Op welke schaal functioneert fieldlab vooral (en wie moet dus bij voorkeur financieren)?

7. Voldoende verbinding met andere bestaande fieldlabs zonder overmatige overlap met 
bestaande fieldlabs in de regio (en evt. daarbuiten)?

8. Een of meerdere financiers? Wie financiert wat (ook afstemming tussen overheden)? Regionale aandeel 
in financiering?

Waarop kan beleidsmaker sturen?



Toetsing aan 
kwaliteitseisen 

achteraf

Aspecten waarop 
je een voorstel kan 
beoordelen of het 
kwalitatief deugt.

Betreft het 
voorstel:

a) daadwerkelijk 
een fieldlab, en; 
b) voldoet het 
aan een aantal 
basis kwaliteits-

eisen voor 
hogere kans op 

succes? 

Voorbeelden vragen omtrent kwaliteit

1. Betreft het een fieldlab in enge zin of ruime zin (bv. incl. living labs)?

2. Is sprake van combinatie kennisontwikkeling en kennistoepassingen (criterium 1)?

3. Is sprake van voldoende openheid. Kan bijvoorbeeld mkb of andere gebruikersgroepen makkelijk deelnemen 

(criterium 2)?

4. Is sprake van een unieke faciliteit en kan die worden benoemd (criterium 3)?

5. Is het knelpunt waar fieldlab een antwoord op is duidelijke geformuleerd?

6. Is duidelijk aanwijsbaar waarom partijen niet of niet voldoende snel zonder steun een 

fieldlab kunnen oprichten/continueren (marktfalen)?

7. Kan bestrijding van het knelpunt waarop een fieldlab zich richt alleen door een fieldlab worden bestreden 

of ook op een andere wijze? Indien het laatste het geval is: is dit wellicht doeltreffender en/of doelmatiger?

8. Betreft het een bottom-up voorstel dat door partijen gezamenlijk is ontwikkeld? Is sprake van voldoende 

vraagsturing

9. Is voldoende helder waar het zwaartepunt ligt (onderzoek, demonstratie, onderwijs/training)?

10. Is het voorstel voldoende concreet (doelgroep, knelpunt, voorgestelde activiteiten) en blijkt er een lange 

termijnvisie uit?

11. Is – wanneer sprake is van meerdere financiers – sprake van voldoende afstemming tussen financiers?

12. Wordt de aanvraag ingediend door een voldoende gebalanceerd team met de benodigde expertise 

(ondernemer, inhoudelijk expert, marketing/communicatiemedewerker, administrateur)?

13. Dragen gebruikers bij aan kosten fieldlab, hoe bescheiden ook?

Waarop kan beleidsmaker sturen?
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1) Een fieldlab is een publiek-private samenwerking (PPS) voor onderzoek en innovatie, 
waarin overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen participeren. 

2) Een fieldlab heeft een governance structuur die industry driven is, maar niet industry
owned. Dit wil zeggen dat de organisatie van een fieldlab sterk verbonden is met het 
bedrijfsleven en bedrijfsmatig wordt gerund. Het is echter niet zo dat een of enkele 
bedrijven exclusief eigenaar zijn van het fieldlab.

3) Een fieldlab adresseert een technologie die niet of zeer beperkt industrieel wordt 
toegepast maar wel als heel kansrijk wordt beoordeeld. 

4) Een fieldlab biedt een technologische infrastructuur (hardware en/of software) die gericht 
is op de hogere TRL-niveaus (6 en hoger) om daarmee industriële toepassingen te 
ontwikkelen, te valideren en of te demonstreren. 

5) Deze technologische infrastructuur is toegankelijk voor alle partijen, tegen betaling van 
marktconforme of gereduceerde tarieven.

* Zie Anton Duisterwinkel (2021), Notitie Fieldlab 2.0 – een aanzet, InnovationQuarter dd. 13-10-2021. 

NB: we hebben hier alleen hoofdpunten gereproduceerd en niet de detailinvulling op veel van de punten.

Kerncriteria voor een succesvol FL genoemd door IQ*
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6) Een fieldlab van 4 jaar of ouder heeft een exit- of doorgroeistrategie, immers na verloop 
van een aantal jaren is de technologie waarom het fieldlab draait ofwel ingeburgerd (aan 
het raken) ofwel klaarblijkelijk onvoldoende interessant voor toepassing door de 
doelgroep.

7) Een fieldlab is een formele entiteit met personeel (zelf in dienst of via contracten 
ingehuurd), separate financiële administratie en fysieke locatie. 

8) Een fieldlab draagt bij aan het doorbreken van marktfalen (bv. overbruggen van de valley
of death) of systeemfalen en adresseert bij voorkeur een maatschappelijke uitdaging -
daarbij is een rol van de overheid in veel gevallen een voorwaarde. 

9) Een fieldlab biedt een palet van diensten aan en heeft dus meerdere verdienmodellen. 

10) Een fieldlab heeft een open innovatiestructuur – het is in de meeste gevallen een PPS 
met bedrijven, overheden, onderwijs- en of onderzoeksinstellingen. Toegang voor nieuwe 
deelnemers kan geregeld worden op basis van bijvoorbeeld het lidmaatschap. 

* Zie Anton Duisterwinkel (2021), Notitie Fieldlab 2.0 – een aanzet, InnovationQuarter dd. 13-10-2021. 

NB: we hebben hier alleen hoofdpunten gereproduceerd en niet de detailinvulling op veel van de punten.

Kerncriteria voor een succesvol FL genoemd door IQ*
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11) Een fieldlab heeft een programma voor of een contractueel vastgelegde samenwerking 
met een lokale organisatie voor skillsontwikkeling. De opleidingen zijn gericht op 
werknemers in de industrie en beoogde zij-instromers op (WO-, HBO-) en MBO-niveau. 
Uitbreiding naar regulier onderwijs strekt tot de aanbeveling. 

12) Een fieldlab adresseert geen technologie waar binnen 100 km (“as the bird flies”) al een 
bestaand fieldlab aan werkt. Wel kan er een satelliet of andere samenwerking worden 
gestart. 

13) Het fieldlab wordt gerund door een team van tenminste drie personen, waarbij tenminste  
een ondernemende directeur (0,6 FTE of meer), een expert (0,6 FTE of meer), een 
marketing- en communicatie-expert (0,5 FTE of meer) en een administratiemedewerker. 

14) Een nieuw fieldlab wordt opgericht op een plaats waar men aantoonbaar is 
gespecialiseerd in een aanpalende technologie en waar lokaal aantoonbaar belangstelling 
is vanuit de industrie.

* Zie Anton Duisterwinkel (2021), Notitie Fieldlab 2.0 – een aanzet, InnovationQuarter dd. 13-10-2021. 

NB: we hebben hier alleen hoofdpunten gereproduceerd en niet de detailinvulling op veel van de punten.

Kerncriteria voor een succesvol FL genoemd door IQ*



Beleidsmatige 
keuze vooraf

Aspecten waarop
een keuze mogelijk 
is door beleidsmaker
om portfolio (vóór 

indiening) of 
individueel voorstel 

voor fieldlab (na 
indiening) te 

sturen.

Beleidsmatige keuzes 
helpen om  

beleidsdoelstellingen 
te realiseren.

Toetsing aan 
kwaliteitseisen 

achteraf

Aspecten waarop je 
een voorstel kan 
beoordelen of het 
kwalitatief deugt.

Betreft het voorstel:
a) daadwerkelijk een 

fieldlab, en; 
b) voldoet het aan

een aantal basis 
kwaliteitseisen 
voor hogere 

kans op 
succes? 

Gecombineerd beleidsafwegingskader

Financieringstoets

Is de gevraagde financiering 
voldoende onderbouwd 

en passend?

Legitimiteitstoets

Hoe past aanvraag binnen regionale 
agenda en portfolio van al gesteun-

de en evt. te steunen fieldlabs?

Is het legitiem om als provincie, 
gemeente of ROM (of Rijk) te 

investeren in dit fieldlab?

Portfoliotoets



Toetsing beleidskeuzes vooraf Toetsing aan kwaliteitseisen

Financierings-
toets

Legitimiteits-
toets

• Is sprake van een vraagstuk met grote maatschappelijke betekenis?

• Zijn er aanwijsbare knelpunten die een maatschappelijk wenselijke situatie 

tegenhouden?

• Is een FL meest geschikte beleidsvorm? Kan doel op een effectiever en 

efficiënter manier worden bereikt? Is een FL m.a.w. de voorkeursoptie?

• Is het aannemelijk dat ‘het veld’ bepaalde wenselijke fieldlab-activiteiten 

niet volledig zelf kan/wil bekostigen?

• Dient de steun voor die specifieke FL-activiteiten structureel te zijn, of 

volstaat een tijdelijke impuls?

• Is bekend waar de voordelen van het fieldlab neerslaan, en wie dus welk 

deel zou moeten financieren?

• Versterkt het FL andere initiatieven om te komen tot gewenste transitie? 

Helpt het FL om richting aan transitie te geven?

• Combi kennisontwikkeling/-toepassing (criterium 1)?

• Voldoende openheid gegarandeerd (criterium 2)? Verschillende niveaus van 

openheid? Is nagedacht over kennisdeling/-spreiding?

• Sprake van praktijkomgeving met unieke asset (criterium 3)? Wat is de 

centrale asset die FL uniek maakt?

• Is knelpunt dat FL adresseert helder geformuleerd? Is doelgroep helder in 

beeld gebracht?

• Duidelijk waarom partijen zonder steun niet of onvoldoende snel een FL 

kunnen starten/continueren?

• Breedgedragen bottom-up voorstel? Voldoende vraagsturing?

• Zwaartepunt(en) duidelijke benoemd (onderzoek, demonstratie, 

onderwijs/training)? Is een verdeling genoemd?

• Voorziet FL in versterkte verbinding kennis- en onderwijsinstelling en 

bedrijven?

Portfolio-
toets

• Is sprake van een nieuw/bestaand FL initiatief?

• Bestaande O&I ecosysteem bestendigen of nieuw 

O&I-ecosysteem helpen ontwikkelen? Balans versterken bestaande 

sterktes vs. ontwikkelen nieuwe sterktes?

• Richt FL zich op opkomende technologie/thema/sector? Sluit deze 

technologie/thema/sector aan bij regionale sterkten?

• Zijn crossovers tussen technologieën/thema's/sectoren voorzien?

• Duidelijk aan welke maatschappelijke transitie FL bijdraagt? Speelt 

betreffende overheid rol bij deze transitie?

• Voldoende verbinding met andere fieldlabs zonder overmatige overlap met 

bestaande fieldlabs in de regio & daarbuiten)?

• Strategische aansluiting regionale/lokale agenda's?

• Complementariteit & verbinding bestaande fieldlabs?

• Rekening gehouden met samenwerking/afstemming andere fieldlabs?

• Voorzien in bovenregionale afstemming

• Tijdelijke impuls of structurele ondersteuning? (financieringstermijn)

• Wat binnen een FL wordt gefinancierd (project, infrastructuur of netwerk)

• Een of meerdere financiers? Wie financiert wat (ook afstemming tussen 

overheden)? Regionale aandeel in financiering?

• Omvang gevraagde financiering behapbaar?

• Voorstel voldoende concreet (doelgroep, knelpunt, activiteiten)?

• Is duidelijk hoe financieringsbijdrage wordt aangewend?

• In na eerste fase uitzicht op volgende stap door andere financier?

• Is afstemming met andere financiers geregeld?

• Hoe wordt overheidsbijdrage afgebouwd? Is er een exitstrategie?

• Is sprake van unieke/kostbare faciliteit dat deze bij voorkeur wordt gedeeld?

• Bijdrage gebruikers FL, hoe bescheiden ook?
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Epiloog
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Dit onderzoek heeft geresulteerd in een meta-gedateerd overzicht
van 90 fieldlabs en fieldlab-achtige initiatieven in de provincie Zuid-
Holland. Deze set fieldlabs is vervolgens gebruikt om meer inzicht te
verkrijgen in structuur, functioneren en relatie tot beleid middels een
20-tal observaties. Tenslotte is in een aantal stappen een
beleidsafwegingskader opgesteld. Hierbij is enerzijds een onderscheid
gemaakt tussen echte beleidskeuzes ten aanzien van fieldlabs en
kwaliteitseisen ten aanzien van (aanvragen voor ondersteuning van)
bestaande en eventueel nieuwe fieldlabs. Anderzijds is een
onderscheid aangebracht – juist ook om de unieke infrastructuur van
fieldlabs in de Provincie Zuid-Holland te behouden – tussen drie typen
toetsen die gebruikt kunnen worden om versterking van bestaande
en creatie van nieuwe fieldlabs te kunnen beoordelen, te weten een
legitimiteits-, een portfolio- en financieringstoets. In combinatie
hebben de vijf bovengenoemde elementen geresulteerd in een
integraal beleidsafwegingskader waarvan we hopen dat het in de
praktijk zijn waarde bewijst.

Bij wijze van afsluiting geven we hier nog een aantal overwegingen
mee die naar onze mening van belang zijn bij de verdere ontwikkeling
van de fieldlab-infrastructuur in Zuid-Holland.

1) Keuzes zijn onontkoombaar. Er zijn veel fieldlab-initiatieven en
het gevaar is reëel dat de titel fieldlab wordt gezien als ticket voor
overheidsfinanciering. Vanuit overheidsperspectief is het legitiem
de ondersteuning voor fieldlabs nadrukkelijk te koppelen aan de
eigen beleidsagenda en bijvoorbeeld geprioriteerde transitiedoelen
in de Provincie Zuid-Holland. Het lijkt verstandig die tijdig te
communiceren zodat het veld ook weet op welke thema’s en

toepassingen fieldlabs meer kans maken op ondersteuning vanuit
het beleid. Dit kan ook impliceren keuzes om de steun voor
bestaande fieldlabs voort te zetten dan wel af te bouwen of
eventueel nieuwe fieldlabs te faciliteren.

2) Manage de fieldlabs waar beleid een relatie mee heeft als
een portfolio en behoud het overzicht. Juist ook omdat het
aantal initiatieven zo snel is gegroeid, is het gevaar reëel dat
beleidsmakers onvoldoende van elkaar weten welke fieldlabs ze
om welke reden faciliteren. Het is om die reden belangrijk dat de
beleidsmakers van PZH, IQ, MRDH, gemeenten (en idealiter ook
de Rijksoverheid) zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor
de fieldlab-infrastructuur en afstemmen hoe ze met de
verschillende initiatieven omgaan. Dat is ook belangrijk omdat het
faciliteren van een fieldlab meer is dan het verstrekken van een
enkelvoudige subsidie. Partijen verbinden zich meerjarig aan
elkaar en op een gegeven moment kunnen fieldlabs ook van
karakter (of zelfs van centrale technologie, type toepassing, type
doelgroep) veranderen. Op een gegeven moment moet ook (ruim
van te voren) duidelijk zijn wanneer een faciliterende overheid
zich terugtrekt en geen rol meer voor zichzelf ziet weggelegd
(exit-strategie). Dat kan ook betekenen dat verschillende
overheden samen een initiatief ondersteunen of volgtijdelijk een
initiatief ondersteunen en gezamenlijk de portfolio van
gefacilieerde fieldlabs beheren. Voorwaarde voor dit alles is een
gedeeld overzicht van fieldlabs dat actueel is en gehouden wordt.
Daarmee is in dit onderzoek een start gemaakt.

Epiloog



3) Zie lerende en experimenterende omgevingen waartoe
fieldlabs behoren als een alternatieve kennisinfrastructuur.
In ons denken over kennisproductie en- benutting is het lineaire
denken nog altijd dominant en gaat veel aandacht uit naar de
formele (officiële) kennisinfrastructuur. Echter, kennisproductie en
kennisbenutting vindt ook plaats door kenniscirculatie, koppeling
aan praktijkvraagstukken (praktijkleren), vraagsturing en
beproeven in de praktijk. Die alternatieve, meer praktijkgerichte
(1e) kennisinfrastructuur1 komt niet in de plaats van, maar is
aanvullend op de formele klassieke (1e) kennisinfrastructuur.
Echter, als het om kennisoverdracht en financiering ervan gaat is
er veel aandacht en erkenning voor de rol van 1e

kennisinfrastructuur, maar veel minder aandacht, waardering en
financiering van deze alternatieve of 2e kennisinfrastructuur.

4) Integreer fieldlabs meer met andere onderdelen van
ecosystemen voor ondernemerschap en innovatie. Fieldlabs
zijn geen Onderzoeks- en Innovatie (O&I) ecosystemen in zichzelf
maar kunnen wel verdichtingspunten zijn daarbinnen (en kunnen
gezien worden als micro O&I-ecosystemen). Fieldlabs moeten met
andere woorden niet als een apart circuit worden beschouwd maar
als schakels in ecosystemen voor innovatie en ondernemerschap.
Dat kan bijvoorbeeld door ze nadrukkelijker te koppelen aan die
O&I-ecosystemen en bijvoorbeeld ook aan de diverse regionale
netwerken en clusterorganisaties (maar dit vergt aandacht en
budget om dit te realiseren).

1 In dit verband woedt al enkele jaren een discussie over het bestaan van alternatieve
systemen van kennisproductie en diffusie. Gibbons et al (1994) maken daarbij een
onderscheid tussen mode 1 (klassieke model van creatie van wetenschappelijke kennis) en
mode 2 (kennisproductie waarbij multidisciplinaire teams bij elkaar worden gebracht voor
kortere tijdsperioden om te werken aan specifieke problemen in de echte, bestaande
wereld). Zie Gibbons, Michael; Nowotny, Helga; Schwartzman, Simon; Scott, Peter; Trow,

Martin A. (1994). The New Production of Knowledge. Thousand Oaks: SAGE Publications.

5) Denk na welke rol fieldlabs kunnen spelen bij het gericht
bestrijden van tekorten op de arbeidsmarkten. De nummer 1
zorg van ondernemers is momenteel een tekort aan goed
gekwalificeerd personeel. Ook specifieke maatschappelijk
transities worden mogelijk belemmerd door diezelfde tekorten.
Fieldlabs zijn bij uitstek – zeker die fieldlabs met een uitgesproken
skills component – vehikels om studenten en bestaand personeel
te trainen en bij te scholen. Daarvan kan nadrukkelijker gebruik
worden gemaakt en geeft wellicht ook uitzicht op andere
financieringsbronnen dan die van regionale ontwikkeling.

6) Verbind regionaal fieldlab-beleid nadrukkelijk met
nationaal en Europees fieldlab-beleid (en fieldlab-beleid in
andere provincies en gemeenten). Met de EDIH is een link
gelegd met het Europese fieldlab-beleid evenals met de EFRO-
middelen die deels worden ingezet voor fieldlab-beleid. Zeer
waarschijnlijk zijn er meer mogelijkheden om fieldlab-ontwikkel-
ing nadrukkelijker te koppelen aan EU-beleid bijvoorbeeld vanuit
het perspectief van transitiebeleid. Op een vergelijkbare manier
dient op het nationale niveau afgestemd te worden wat door de
regio en wat op landelijk niveau wordt gefaciliteerd en dienen ook
onnodige of storende duplicaties te worden voorkomen. Net als op
provinciaal niveau zal bovendien een verbreding van fieldlab-
beleid gericht op technologieontwikkeling en toepassing in de
maakindustrie naar fieldlabs ten behoeve van maatschappelijke
transformaties moeten plaatsvinden. De community van
betrokkenen in en rond de fieldlabs in Zuid-Holland zijn uitstekend
gepositioneerd om hieraan een bijdrage te leveren.

Epiloog
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Bijlagen
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Disclaimer inventarisatie fieldlabs

• De inventarisatie betreft een momentopname. De samenstelling van fieldlabs en fieldlab-achtige initiatieven
is immers dynamisch en continu aan verandering onderhevig.

• De keuze voor de indeling van fieldlabs in de vier categorieën is gebaseerd op een zorgvuldige overweging
door Dialogic op basis van beschikbare publieke informatie en is deels gevalideerd door betrokkenen. Toch
blijft de indeling van fieldlabs onderworpen aan een bepaalde mate van subjectiviteit.

• Doordat we ons voor de indeling moeten baseren op publieke bronnen (zoals de website van een fieldlab), is
de kans aanwezig dat we over onvoldoende informatie beschikken om een correcte indeling te maken.
Bovendien heeft niet elk fieldlab een eigen website, wat de indeling verder bemoeilijkt.

• Ook kan het zijn dat er door gebrekkige, incomplete of inmiddels achterhaalde informatie op een
website de informatie niet (meer) klopt, niet (meer) volledig of niet meer actueel is.

• De indeling is niet in beton gegoten. In de praktijk zien we dat sommige initiatieven zich niet positioneren als
‘fieldlab’, maar hiermee wel sterke overeenkomsten tonen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ‘business
campussen’ en kennis- en innovatiecentra. Deze zijn gecategoriseerd als ‘fieldlab-achtige’.

• De inventarisatie, en in het bijzonder de categorisering van fieldlabs en fieldlab-achtigen dient nadrukkelijk
niet gebruikt te worden voor beleids- en/of financieringsafwegingen.
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Annex 1: Dimensies inventarisatie

• Naam fieldlab

• Fieldlab/Fieldlab-achtige/Geen 
fieldlab/Beëindigd

• Type

• Korte beschrijving

• Open samenwerking met meerdere 
partijen [Ja/Nee]

• Combinatie kennisontwikkeling en -
toepassing [Ja/Nee]

• Fysieke praktijkomgeving met een 
faciliteit of infrastructuur [Ja/Nee]

• Human capital (onderwijs, skills, training) 
[Ja/Nee]

• Onderzoek (TRL 1-3) [Ja/Nee]

• Ontwikkeling/prototype testing (TRL 4-5) 
[Ja/Nee]

• Demonstratie (TRl 6-7) [Ja/Nee]

• Commerciële toepassing/productie (TRL 
8-9) [Ja/Nee]

• Inschatting zwaartepunt

• Overige functie

• Real-life experimenteeromgeving 
[Ja/Nee]

• SDG’s [1-

• Startdatum/jaar

• Einddatum/jaar

• Onderdeel van

• Thema

• Thema categorie

• Initiatiefnemers

• Partner bedrijven

• Partner kennisinstellingen

• Partner onderwijsinstellingen

• Partner overheden

• Overige partners

• Gebruikers

• Aantal kennisinstellingen betrokken

• Onderwijsinstelling betrokken 
(hogescholen en universiteiten

• Kennisinstelling betrokken (buiten 
onderwijs), TO2

• Betr. PZH [Ja/Nee]

• Betr. MRDH [Ja/Nee]

• Betr. IQ [Ja/Nee]

• Financieringsbron

• Financiering

• Budget (2021)

• Locatie

• Straat

• Postcode

• Website

• Eigen website [Ja/Nee]

• Inschatting actualiteit website

• Opmerking

• Contactpersoon

• Email

• Telefoonnummer
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Annex 2: Surveyformulier en verantwoording

• De survey is uitgestuurd naar alle geïdentificeerde fieldlabs in Zuid-Holland. Ook zijn meerdere 
reminders gestuurd. 

• Van de 90 fieldlabs hebben 50 fieldlabs de survey volledig ingevuld. Dit komt neer op een 
respons rate van 55.6%.

• Het surveyformulier is terug te vinden op de volgende slides. NB: naast de ingevulde 
vragenlijsten hebben sommige partijen ook een schriftelijke reactie gegeven per mail die is 
verwerkt. 
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Annex 2: Surveyformulier en verantwoording
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Annex 3: Overzicht gesprekspartners
Naam Organisatie

Klaasjan van Haastrecht Basalt

Marjan Kreijns The Green Village

Marijke Will-Janssen Medical Delta Living Labs

Woody Maijers Greenport West Holland/Fieldlab Vertical Farming

Kasper Recourt National eHealth Living Lab (NeLL)

Marcel Westerhout Gemeente Westvoorne/Fieldlab Green Economy

Vincent Wegener RAMLAB

Jaimy Siebel RoboHouse

Eric Goossens BPF

Dick-Jan Zijda Basalt/Fieldlab Rehabilitation & Mobility

Daan Wortel Duurzaamheidsfabriek

Anne-Lize Hoftijzer TU Delft

Anouschka Versleijen UL/LURIS

Tom van der Horst TNO

Alexander Wanders Gemeente Zoetermeer

Ellen van der Knaap Gemeente Zoetermeer

Yvonne Ramdin-Trip Gemeente Rotterdam

Arjan Langhorst Gemeente Rotterdam

Rob Schmidt Gemeente Rotterdam

Nico van Hemert Strategy on Demand
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Annex 4: Leden klankbordgroep en projectteam

Naam Organisatie

Anne-Lize Hoftijzer TU Delft

Anouschka Versleijen UL/LURIS

Anton Duisterwinkel InnovationQuarter, SMITZH

Cees Stoppelenburg MRDH (projectteam)

Grisjo Koers Provincie Zuid-Holland

Mandy van Tilborg InnovationQuarter

Marcel Kleijn InnovationQuarter (projectteam)

Martijn Rooijakkers Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Marco van Steekelenburg Provincie Zuid-Holland

Marieke Kodde InnovationQuarter

Rick Fransen Provincie Zuid-Holland (projectteam)

Tom van der Horst TNO

Wijnand van Smaalen Provincie Zuid-Holland



93

Op 13 juni 2022 organiseerde InnovationQuarter in het kader van haar Jaarevent 2022 een voorprogramma rondom dit onderzoek. De organisatie werd 
verzorgd door Mandy van Tilborg, Marcel Kleijn (beiden InnovationQuarter), Pim den Hertog en Pim Verhagen (beiden Dialogic). De volgende personen 
waren aanwezig bij dit voorprogramma:

Annex 5: Deelnemers Workshop IQ Jaarevent

Naam Organisatie

Hetty Bennink Provincie Zuid-Holland

Nienke Binnendijk BlueCity

Mark Beermann Enterprise Summit

Martin Bremer Haute Equipe

Bastiaan de Roo PLNT Leiden - Centre for Innovation and
Entrepreneurship

Lenneke de Voogd TU Delft

Rick Fransen Provincie Zuid-Holland

Anne-Lize Hoftijzer TU Delft Campus

Vincent Ketelaars ERAC

Marco Kirsenstein FME

Grisjo Koers Provincie Zuid-Holland

Naam Organisatie

Onno Ponfoort Berenschot

Martijn Rooijakkers Ministerie EZK

Jesse Schreurs MKB-Nederland

Martijn Seijger Stichting Dotspace

René ter Haar KWR Water

Kristel Thieme New Future Lab

Roelien Timmerman Gemeente Den Haag

Peter van Hooft Fieldlab Industrial Electrification (FLIE)

Kjelt van Rijswijk SAM|XL

Wijnand van Smaalen Provincie Zuid-Holland

Heleen van Tilborgh Gemeente Rotterdam

Dick-Jan Zijda Basalt
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