
In een nieuwe stad als Almere gebeurt veel: bouwen, een leefbare buurt maken 
en houden, inrichten van de ruimte, nieuwe bedrijvigheid en nog veel meer. Het is 
belangrijk om samen met bewoners, professionals, ondernemingen en maat-
schappelijke organisaties naar oplossingen te zoeken voor de vragen die 
ontstaan. Denk en doe je ook mee? 

Urban Innovation: 
samen werken aan Almere

Doe je ook mee? 

Aan de slag voor de nieuwe stad!
Op welke manier kunnen we de omgeving beter 

inrichten? Wat verbindt de bewoners van de wijk? Wat 

voor winkels en bedrijven willen we? Waar willen we 

werken? Hoe verplaatsen we ons graag? Dit zijn 

voorbeelden van vragen waarmee we aan de slag gaan. 

Vragen over gezondheid en welzijn, integratie, veiligheid, 

energietransitie, duurzaamheid. Noem maar op. Stuk 

voor stuk zijn dit complexe vragen die je niet alleen met 

je eigen kennis en expertise kan oplossen. Alleen al 

omdat én een economische, én een sociale, én een 

ecologische bril nodig is. Dat vraagt om verschillende 

invalshoeken, ervaring en inzichten. En die brengen we 

bij elkaar!

Fieldlabs Almere
Een fieldlab is een plek in de wijk waar bewoners, 

maatschappelijke organisaties, ondernemers, 

professionals, studenten en (docent)onderzoekers 

intensief samenwerken. Gezamenlijk ontwikkelen ze 

nieuwe ideeën en innovaties, waarmee direct 

geëxperimenteerd en getest wordt.

Er zijn inmiddels fieldlabs in Almere Buiten, Haven, 

Poort, Hortus, Nieuwbouw Campus Centrum en 

Mac3Park.

Wat doen we?
In een fieldlab kan iedereen terecht met een visie, idee 

of vraagstuk. Samen met bewoners, ondernemers en
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wijkprofessionals gaan studenten, onderzoekers en 

docenten hiermee aan de slag. In handige werkvormen, 

zoals posterpresentaties of ‘benen-op-tafel-sessies’, 

denken we samen na en verkennen we verschillende 

perspectieven op vraagstukken en werken we aan 

mogelijke oplossingen. Voorbeelden van vragen zijn: 

• Hoe betrekken we een zo breed mogelijk publiek,

dus ook jongeren, minder validen, laaggeletterden

etc., bij de programmering van het nieuwe

multifunctionele Cultuurhuis in Almere Buiten?

• Hoe kan de Europalaan in Almere Poort een plek

worden waar mensen met plezier verblijven, elkaar

ontmoeten en hun boodschappen kunnen doen

• Wat voor ondernemers beginnen er in Almere? En

waar willen mensen uit Almere graag werken?

• Welke technische mogelijkheden zijn er om

bewoners van Almere Haven te helpen om uit de

crisis van energie-armoede te komen? Wat kunnen

en willen medebewoners doen en hoe belangrijk is

dat voor de betreffende gezinnen?

• Hoe kan de nieuwe vestiging van het Leger des

Heils op een constructieve manier onderdeel

worden van de nieuwe wijk Europakwartier Oost

• Welke nieuwe bedrijfsmodellen kunnen een bijdrage

leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving op het

niveau van gebouwen, buurten, wijken, stadsdelen?

Meedoen? Graag!
Vind je deze en andere vragen die leven in jouw woon-

omgeving ook interessant en belangrijk? Heb je zelf een 

vraag die je in wil brengen en samen met anderen wil 

aanpakken? Wil je hierin als professional een bijdrage 

leveren? Ben je bewoner en wil je meedenken en mee-

doen? Zie je een kans voor je onderneming of de orga-

nisatie waar je voor werkt? Onze deur staat open! We 

willen heel graag met je samenwerken en samen bouwen 

aan een goede toekomst voor Almere!

Wie zijn wij? 
Het Lectoraat Urban Innovation is onderdeel van het 

Kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland 

van hogeschool Windesheim in Almere. 

In het lectoraat werken een lector, onderzoekers,  

docenten, studenten en partners in het werkveld samen 

aan Urban Innovation-vraagstukken. 

Het programma Urban Innovation wordt mogelijk 

gemaakt door het Fonds Verstedelijking Almere en 

maakt deel uit van het programma Almere 2.0.

Partners
Partners en samenwerkingsverbanden waar we nu al 

mee samenwerken zijn o.a. de Politie, Leger des Heils, 

PRICE, De Nieuwe Bibliotheek, Zorggroep Almere, De 

Schoor, Almeerse Scholen Gemeenschap, 

Woningcorporaties De Alliantie, Ymere en Goede Stede, 

gemeente Almere, Humanitas en stichting Wensjes 

Almere.

Wat bieden we nog meer? 
Vanuit het lectoraat Urban Innovation organiseren we 

regelmatig inspiratiesessies over bijvoorbeeld “Hoe 

maak je een stad?”, “Hoe zorg je dat een stad een ‘thuis’ 

wordt?”, duurzame woonconcepten en nog veel meer. 

Daarnaast organiseren we de talkshows ‘Op de rand 

van de toekomst’. Deze programmareeks van avonden 

vol kennis, gesprek en inspiratie in de Kunstlinie is een 

initiatief van Gemeente Almere in samenwerking met 

hogeschool Windesheim, Universiteit van Amsterdam, 

Vrije Universiteit Amsterdam, Aeres Hogeschool en 

Avanti Almere. Scan de QR voor meer informatie. Je 

kan je ook opgeven voor onze 

nieuwsbrief: 

Contact
Wil je meer informatie of heb je 

een vraag? Mail naar 

urbaninnovation@windesheim.nl. We nemen dan snel 

contact met je op.

Of volg ons op LinkedIn: 

Hogeschool Windesheim
Hospitaaldreef 5  // 1315 RC Almere
T. 088 469 88 88  // www.windesheim.nl




