HET LIVINGLAB
GOED LEVEN
DE DESIGN &
INNOVATIEOMGEVING
VAN HBO TOEGEPASTE
GERONTOLOGIE.

We willen allemaal een goed leven, ook op hogere
leeftijd. Maar wat is dat nou eigenlijk: goed leven?
En wat is er nodig om een goed leven te kunnen
(blijven) leiden? Het zijn belangrijke vragen in
een wereld waarin we steeds langer (samen)leven.
In het LivingLab slaan seniore burgers,
professionals, onderwijs & de overheid een heel
collegejaar de handen ineen om samen te zoeken
naar antwoorden en oplossingen.

DOET U OOK MEE?

LIVINGLAB: 1e FASE
SEPTEMBER-JANUARI

In de 1e fase gaan de LivingLab
teams op zoek naar factoren die
een belangrijke rol spelen in Goed
Leven. Wat waarderen seniore
burgers in hun eigen leven & welke
waarde speelt de de (leef)omgeving
in een goed leven? Wat moet er NU
gebeuren om STRAKS ook goed te
kunnen blijven leven?
De resultaten van dit onderzoek
vormen de bouwstenen voor het
ontwerpen
van
verschillende
scenario's van een toekomst waarin
goed ouder worden centraal staat.

LIVINGLAB: 2e FASE
FEBRUARI-JUNI
In de tweede fase gaan
de LivingLab teams aan de slag
met het ontwikkelen en
realiseren
van
kansrijke producten, diensten
of concepten die de toekomst
van het Goede Leven een stap
dichterbij
brengen.
Het
LivingLab
wordt
medio
juni afgesloten met een
spetterend Festival van het
Goede Leven.

CO-CREATIE IN HET LIVINGLAB
Om echt het verschil te kunnen maken, moet je echt willen
samenwerken. In het LivingLab zien we elkaar daarom als
gelijkwaardige partners ongeacht onze leeftijd, rol of functie.
We nemen samen besluiten & zijn allemaal (mede) eigenaar.
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SAMENWERKING IN DEVENTER
Het LivingLab vindt elk jaar op een andere locatie plaats.
In 2019-2020 wordt de vijfde editie van het LivingLab
gehouden in de wijk Keizerlanden in Deventer. De editie van
dit jaar krijgt vorm en inhoud door
een intensieve samenwerking met Stichting De Tijdmachine.
Natuurlijk is de samenwerking met andere lokale partners
onmisbaar! In de Keizerslanden zijn bij de start in elk geval al
de volgende partners betrokken: de gemeente Deventer, het
wijkteam, Raster, Ludgerus, Humanitas, Carinova en
Saxion. Er zullen ongetwijfeld nog meer partners in de loop
van het traject aanhaken.

DOET U OOK MEE?

CONTACT
Het LivingLab is een initiatief van de Hogeschool
Windesheim. Opleiding Toegepaste Gerontologie
Age Friendly Design & Innovation
Programmaleiders
Annelies Harps
AE.Harps-Timmerman@windesheim.nl
088-4698869 | 06-28796801
Mieke Veerman
mieke.veerman@windesheim.nl
088-4698803 | 06-22749218
U heeft vandaag gesproken met:

Campus 2
Postbus 10090
8000 GB Zwolle

