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Dit is de handleiding voor de nano-challenges van het EnschedeLAB; een samenwerking tussen Saxion, AKI ArtEZ,
ROC van Twente, Universiteit Twente en de gemeente Enschede. Meer informatie over deze samenwerking kan
gevonden worden op de website: www.enschedelab.nl. Voor eventuele vragen neem je contact op met Wiro
Kuipers, de coördinator van het EnschedeLAB. Dit kan via e-mail wiro@enschedelab.nl of telefonisch via nummer
06 18 47 88 86.

ENSCHEDELAB:
ONZE IDENTITEIT EN DOELEN

WAT IS ENSCHEDELAB?
Het EnschedeLAB (EL) is een
samenwerkingsverband tussen de
kennisinstellingen
Universiteit
Twente, Saxion Hogeschool, AKI/
ArtEZ en ROC van Twente met de
gemeente Enschede, gedragen
door de City Deal Kennis Maken.
De studenten van de verschillende
instellingen zetten hun kennis in in
multidisciplinaire teams voor het
oplossen van echte vraagstukken
in Enschede. Die ingewikkelde
vraagstukken focussen op de
doelstellingen van de gemeente
Enschede, zoals het verduurzamen
van de stad, het verbeteren van
mobiliteit, het versterken van
zelfredzaamheid en sociale binding
en het vormgeven van betaalbare
zorg. In de stad leven diverse
vraagstukken die passen bij de
doelen van de stad.
Die uiteenlopende vraagstukken
worden binnen het EnschedeLAB
aangeboden als 'nano-challenges'.
Dit zijn challenges van 4 weken,
met elke week één dag een
programma. Elke nano-challenge
behandelt een bepaald vraagstuk.
Studenten met interesse of
aﬃniteit met het vraagstuk gaan er
dan 4 werk-/lesdagen van 8 uur
verspreid over 4 weken mee aan de
slag.
Er
zijn
minimaal
4
nano-challenges per jaar, elk
kwartiel eentje. Je kunt zo vaak
meedoen als je wilt.

Je werkt dan in gemengde teams,
zowel qua opleiding als qua
kennisinstelling. Je kunt als groep
zelf bepalen hoe je het stedelijke
vraagstuk aanpakt. Je krijgt hulp in
het toepassen van de DesignLab
Design Thinking methode en je
wordt aangemoedigd om met
belanghebbenden te gaan praten.
Je krijgt ook begeleiding vanuit
zowel het onderwijs als de
opdrachtgever. Ook is het bij alle
vraagstukken mogelijk veldwerk te
doen bij de opdrachtgever.
De basis tijdlijn van zo een
nano-challenge ziet er ongeveer zo
uit:
Week 1

Groepsvorming, casus
presentaties, rollenspel
en onderzoeksvragen
formuleren.

Week 2

Design ﬁction en
veldwerk.

Week 3

Co-creatie, brainstorm
en ethiek.

Week 4

Evaluatie, reﬂectie en
presentatie.

Via het EnschedeLAB kunnen
mensen met vraagstukken in
Enschede de hulp krijgen van het
talent dat zich al in de stad bevindt.
De vraagstukken kunnen worden
aangedragen via de website. We
beoordelen of deze dan past bij het
EnschedeLAB, anders

anders worden ze doorgezet naar
verschillende opleidingen. Deze
vraagstukken worden doorlopend
verzameld. Daarmee ‘voeden’ we
het onderwijs met steeds weer
nieuwe vraagstukken. Met deze
samenwerking tussen stad en
student probeert EnschedeLAB een
win-win situatie te creëren waarbij
iedereen er sterker uitkomt. De
uitkomst van een nano-challenge
geeft een oplossingsrichting aan
en wordt als ‘estafettestokje’
doorgegeven aan projecten binnen
reguliere onderwijsmodules (of
stage, project, afstuderen) die dan
verder aan de slag gaan met het
vraagstuk. Zo wordt de oplossing
door samen te werken steeds beter
vormgegeven.

ONS DOEL
Het EnschedeLAB is er om stad en
talent samen te brengen. Wij
geloven dat iedereen talent heeft,
al dan niet ontwikkeld. Iedereen
kan iets wat de ander niet kan en
door samen te werken kunnen we
de wereld een beetje mooier
maken. Dat doen we met het
EnschedeLAB.
Door uitdagingen van de stad te
koppelen aan beschikbaar talent
slaan we meer vliegen in één klap:
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We dragen bij aan het
realiseren van stedelijke
ambities.
We wenden talent aan en
brengen dat samen: we
leren van elkaar door
samen te werken.
We geven vorm aan
projectgericht en interdisciplinair studeren en
brengen nieuwe kennis naar
de stad.
We laten je de mogelijkheden zien om bij te dragen
– in de stad/regio en het
Twentse bedrijfsleven.

EnschedeLAB brengt de vraagstukken uit de stad naar de
studenten, zodat zij hun talent
kunnen inzetten voor vraagstukken
die maatschappelijk relevant zijn.
De studenten gaan dan multidisciplinair samenwerken volgens
de Design Thinking benadering als
onderdeel van hun opleiding. Zo
kunnen ze bijdragen aan de
stedelijke thema’s om hen heen.
Naast de competenties die je
ontwikkelt in het EnschedeLAB
breid je ook persoonlijke netwerk
uit, omdat je werkt met studenten
die niet in het netwerk van je
opleiding zitten.

Bovendien leer je mensen kennen
die werkelijk met het vraagstuk te
maken hebben: inwoners danwel
professionals.
EnschedeLAB is op veel gebieden
een uniek project, bijvoorbeeld
omdat studenten over de grenzen
van hun instelling samenwerken
aan de bovenstaande doelen. En
dat we de stad daarbij als
‘proeftuin’ kunnen gebruiken helpt
onze intenties waar te maken. Het
EnschedeLAB
sluit
bovendien
naadloos aan bij de toekomstplannen
van
alle
betrokken
partners.

WANNEER BEGINT HET?
EnschedeLAB vindt minimaal 4
keer per collegejaar plaats. De duur
van de nano-challenges is in
principe 4 weken (afhankelijk van
het voorgelegde vraagstuk). De
nano-challenges vinden ongeveer
elk kwartiel plaats, maar door
actuele ontwikkelingen kunnen er
ook extra challenges worden
aangeboden. EnschedeLAB is hier
ﬂexibel in.
Voor 2020-2021 zijn de voorlopige
data van de nano-challenges als
volgt:

Nano-challenge 1:
Datum: 17 en 24 september & 1 en
8 oktober
Onderwerp: Vraagstukken in de
Post-corona samenleving
Nano-challenge 2:
Datum: 26 november & 3, 10 en 17
december
Onderwerp: Mobiliteit in Enschede
Nano-challenge 3:
Datum: 18 februari & 4, 11 en 18
maart
Onderwerp: Nader te bepalen
Nano-challenge 4:
Datum: 6, 13, 20 en 27 mei
Onderwerp: Nader te bepalen

VOOR WIE IS HET?
EnschedeLAB is voor alle studenten
van de Universiteit Twente, ROC van
Twente, AKI ArtEZ of Saxion
Hogeschool die hun eerste jaar
hebben afgerond. EnschedeLAB is
interessant voor studenten die
willen leren werken met een diverse
groep studenten aan een vraagstuk
in Enschede. Hiermee heb je de
kans om de kennis uit je opleiding
al tijdens je studie in te zetten voor
'problemen' om je heen en ook de
vraagstukken van de toekomst. We
streven er naar om in ieder geval 3
van de 4 instellingen mee te laten
doen per challenge.
door
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DE EERSTE NANO-CHALLENGE:
POST-CORONA SAMENLEVING

WEDEROPBLOEI
De gemeenteraad streeft naar de
wederopbloei van Enschede naar
aanleiding van de COVID19-crisis.
Onze samenleving is namelijk
drastisch veranderd: we hebben
minder sociaal contact en zijn
aanzienlijk afhankelijker geworden
van technologieën in ons dagelijkse leven. Op dit moment hebben
de meesten van ons een gangbare
manier gevonden om met deze
situaties om te gaan. Echter is het
niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Wat als je sinds kort pas
in Nederland woont en de taal nog
niet spreekt? Hoe blijf je actief in
de samenleving als je digibeet
bent? Deze vraagstukken zijn
uitdagend; de gemeente kan dit
niet alleen en heeft hulp nodig
vanuit de gehele samenleving. Wij
bieden 3 casussen aan waarmee
jullie hieraan kunnen bijdragen.

CASUS 1
De focus ligt hier op eenzaamheid
onder (internationale) studenten.
De casus is in samenwerking met
Leerkring eenzaamheid jongeren
(emtemmink@gmail.com).
De
hoofdvraag is: Hoe kunnen we mét
hen die het aangaat ervoor zorgen
dat (internationale) studenten zich
minder eenzaam voelen (Post
Corona)? Dat deze vraag relevant is
behoeft nauwelijks uitleg. Tijdens
de Corona-pandemie bleek dat niet
alleen

alleen ouderen zich eenzaam
voelden, maar jongeren ook –
zeker als ze hier vanuit een ander
land zijn als student of promovendus. Voor die doelgroep zijn
allerlei initiatieven ontplooid, alleen
zelden mét hen. Om te voorkomen
dat ze een volgende keer weer
buiten de boot vallen willen we dit
vraagstuk met die doelgroep
aanpakken.
De bedoeling is om de uitkomsten
van de challenge werkelijk in te
gaan zetten in het kader van enkele
projecten binnen de Gemeente
Hengelo.

CASUS 2
De focus ligt hier op het leven van
een digibeet tijdens een eventuele
‘tweede golf’. De casus is in
samenwerking met de Twentse
Alliantie vertegenwoordigd door
Eurus (astrid@eurus.eu). De hoofdvraag is: Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat er bij een tweede
lockdown de groep mensen die niet
online / technisch vaardig zijn, toch
hun sociale contacten kunnen
onderhouden? Dat die vraag
relevant is heeft de ‘lockdown’ tijdens de Corona-crisis ons geleerd.
Verschillende kwetsbare personen
waren toen aan huis gekluisterd.
Waar menigeen dankzij digitale
middelen kon blijven werken of
studeren, en contact kon houden
met anderen, bleef deze groep

groep daarvan verstoken. Met een
tweede golf in het verschiet: hoe
zorgen we dan dat deze groep
mensen betrokken blijft?

CASUS 3
De focus ligt hier op de rol van
inwoners bij de ontwikkeling van
de ‘zorg’ op lokaal niveau. Deze
casus is in samenwerking met de
vereniging van Twentse Noabers
(bert.t.horst@gmail.com).
Hoe
kunnen we het (lokale) zorgstelsel
vorm geven om aan de toenemende
zorgvraag tegemoet te komen, en
welke rol kunnen inwoners daarbij
spelen? is de vraag die we ons
stellen. Zeker tijdens de Corona
crisis ontdekten we de beperkingen van ons zorgstelsel en
zagen we de reactie daarop. Met
de toenemende zorgvraag in de
komende jaren is het huidige
stelsel onhoudbaar. Los van hoe
we dat organiseren hebben we
gemeenschapskracht nodig, net
als tijdens de Corona-periode. Hoe
kunnen inwoners zich organiseren
voor de zorg van de toekomst?

AANPAK
Wij bieden een ontwerpmethode
aan om jullie op gang te helpen
met
de
nano-challenge.
De
methode bestaat altijd uit een
inleiding, theorie en aanpak. De
dagprogramma's lichten wij nu toe.
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DAGPROGRAMMA (1):
ORIËNTATIE EN FRAMES

INLEIDING

THEORIE

METHODE

In week 1 horen jullie presentaties
van de casussen, waar ook vragen
gesteld kunnen worden. Op basis
hiervan
kiezen
jullie
een
nano-challenge en vormen jullie
groepen van circa 6 personen, met
minstens
3
studenten
van
verschillende instellingen.

Een persona is een ﬁctief karakter
dat onderzoekers helpt om zich op
de doelgroepen te focussen en hun
acties en gedachten te begrijpen
(Nielsen, 2002). Tevens kunnen ze
gebruikt worden om doelgroepen
te vertegenwoordiging waar geen
contact mee gelegd kan worden.

Identiﬁcatie: Brainstorm met je
projectgroep
over
mogelijke
belanghebbenden in de casus.

Verder richt deze fase zich op het
begrijpen van belanghebbenden
binnen jullie casus. Bij een
maatschappelijk probleem zijn
namelijk vaak meerdere partijen
betrokken. Hun belangen zijn niet
altijd gelijk en kunnen zelfs
conﬂicterend zijn. Het is daarom
van belang om na te gaan welke
doelgroepen betrokken zijn en hun
standpunten te begrijpen.

In een rollenspel gedragen
onderzoekers zich als de mensen
uit hun doelgroep om empathie
voor hen te ontwikkelen (Wright,
2008). Zonder empathie is het
ingewikkeld om goede oplossingen
te ontwerpen voor een doelgroep
die een andere mindset heeft dan
de onderzoeker zelf (Kouprie &
Sleeswijk Visser, 2009).

Als oriënterende opdracht gaan
jullie de belanghebbende personen
bij een vraagstuk identiﬁceren. Na
de identiﬁcatie gaan jullie een
vertaalslag maken naar persona's
om een eerste indruk te krijgen van
de
mogelijke
standpunten,
waarden en zorgen van die
doelgroepen. Om een stap verder
te gaan en de mogelijke conﬂicten
in kaart te brengen, verplaatsen
jullie je in jullie persona's om een
discussie te voeren over de
gekozen casus. Met de inzichten
daaruit vormen jullie ‘frames’ die
meerdere perspectieven bieden op
de probleemstelling.

Simpel gezegd is een frame één
speciﬁek oogpunt vanuit waar de
probleemstelling beschouwd kan
worden (Dorst, 2011). Een probleem is namelijk veelzijdig: zo zijn
er verschillende contexten, standpunten en wensen. Deze elementen kunnen als het ware als
een lens gebruikt worden: bekijk
het probleem vanuit deze context
of vanuit dit standpunt. Een andere
verwoording of invalshoek is soms
net wat nodig is voor een doorbraak binnen een onderzoek. Het
gebruik van verschillende frames
kan leiden tot verrassende oplossingen voor het(zelfde) probleem.

Persona: Selecteer verschillende
belanghebbenden uit de resultaten
van de brainstorm. Dek ieder type
doelgroep indien mogelijk. Geef de
persona's een naam en denk na
over demograﬁsche informatie
zoals geslacht, leeftijd en afkomst.
Denk ook na over mogelijke
standpunten, hobby's, interesses,
wensen, frustraties en meer! Begin
eerst met je eigen persona en help
elkaar daarna door suggesties en
aanvullingen te geven.
Rollenspel: Voer een begeleide
discussie over de casus. 1
groepslid begeleidt de discussie en
krijgt hier extra tips en informatie
voor. De andere groepsleden
nemen de rol van hun persona op
zich en voeren de discussie. Deze
activiteit geeft inzicht in mogelijke
conﬂicterende
interesses
van
belanghebbenden. Dit is belangrijk
om rekening mee te houden in het
ontwerpproces.
Frame: Gebruik de aangekaarte
perspectieven uit de discussie om
meerdere frames op te stellen.
Probeer hetzelfde hoofdprobleem
van meerdere kanten te belichten.
Wij zullen voorbeelden verschaffen
om jullie op gang te helpen.
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DAGPROGRAMMA (2):
DESIGN FICTION EN VERDIEPING

INLEIDING

THEORIE

METHODE

In week 2 bieden wij verdiepende
kennis aan over zowel het
vraagstuk als de huidige aanpak
vanuit een bestuurskundige hoek.
Daarnaast krijgen jullie tijd om met
belanghebbenden
te
spreken.
Afhankelijk van de casus hebben
wij hier contactpersonen voor. In
andere gevallen is het nodig om
zelf contact te leggen of desnoods
de persona's opnieuw te gebruiken
voor een rollenspel. Tijdens de
gesprekken met belanghebbenden
vervullen jullie binnen de groep
verschillende rollen, zoals notulist,
tekst analist en interviewer.

Een scenario is een expliciete
omschrijving van (hypothetische)
interacties, tussen een product en
een gebruiker, die plaatsvinden om
een bepaald doel te behalen
(Anggreeni & van der Voort, 2007).
Scenario's kunnen verschillende
functies hebben, zoals informatie
structureren (Nielsen, 1990) en
belanghebbenden betrekken bij het
genereren van ideeën (Spaulding &
Faste, 2013).

Design Fiction: De bouwstenen
voor scenario's zijn: een hoofdpersoon, een context, een doel en
een dienst of product dat het doel
katalyseert. Gebruik de frames en
persona's uit fase 1, die componenten van scenario's bevatten, om
de eerste aannames te valideren.
Bedenk een concept dat jullie in
het scenario willen verwerken als
een mogelijke oplossingsrichting.
Denk als groep na over hoe de
toekomst eruit zou zien met jullie
concept en hoe de persona's
hiermee om zou gaan in de
gekozen context. Oordeel in jullie
design ﬁction niet over welke
toekomstige situaties goed en
slecht zijn. De belanghebbende
dient hier zelf conclusies over te
trekken
en
deze
met
de
onderzoeker te delen. Zorg er
tenslotte voor dat het verhaal in de
nabije toekomst plaatsvindt.

Eerste aannames helpen een
onderzoek op gang, maar volstaan
niet. Het is van belang om de
aannames te valideren en nieuwe
inzichten te verkrijgen door de
verhalen van belanghebbenden te
verzamelen. Interviews zijn hiervoor een goede start: ze leveren
inzichten die voortkomen uit
expliciete hedendaagse kennis.
Echter is het ook van belang om
door te dringen tot een diepere
laag: de latente (onzichtbare)
kennis die omvat wat mensen
voelen en verlangen. Hier zijn
andere technieken voor nodig
(Sleeswijk Visser, Stappers, van
der Lugt, & Sanders, 2005). In de
nano-challenge gebruiken we daarvoor de ‘Design Fiction’ methode.

De Design Fiction methode is een
actieve toepassing van scenario's
in onderzoeken. Deze techniek
biedt de mogelijkheid om te
onderzoeken wat gebruikers verlangen van een product dat in de
toekomst mogelijk op de markt
komt. Sterker nog, deze ﬁctie kan
gebruikt worden om te speculeren
over de consequenties die deze
niet-bestaande technologie heeft
op de toekomstige maatschappij
(Schulte, Marshall, & Cox, 2016).
Indien het scenario herkenbaar is
voor de belanghebbende, kunnen
er waardevolle (latente) wensen en
ervaringen opgerakeld worden.
Door op deze ervaringen aan te
haken, leert de onderzoeker waar
belanghebbenden
daadwerkelijk
naar verlangen (in de toekomst).

Verdieping: Verdeel de rollen
binnen de groep en formuleer
vragen voor de belanghebbenden
over jullie design ﬁction. Voer
daarna het onderzoek uit.
Samenvatting: Vat de inzichten van
het onderzoek samen in een
scenario.
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DAGPROGRAMMA (3):
VERANTWOORDELIJK
ONTWERPEN
INLEIDING

THEORIE

METHODE

In week 3 gaan jullie de inzichten
vertalen naar concepten; dit mag
zowel visueel als tekstueel. Naast
traditionele brainstorms, komen er
ook ethische theorieën aan bod
over positief-stemmend ontwerpen
en moralen. In dit proces is tevens
ruimte
voor
consultatie
en
co-creatie. Jullie zullen het gehele
ontwerptraject
doorlopen
in
samenwerking
met
creatieve
ondernemers. Co-creatie vereist
echter ook wat organisatie. Tijdens
de nano-challenge volgen er tips
om de creatieve ondernemers op
de hoogte te brengen van jullie
proces en om de brainstorm
activiteiten soepel te laten verlopen
(online).

Een technologie is in staat om een
bepaald gedrag te stimuleren en
zelfs te dicteren. Deze sturing van
acties en gedrag heet mediatie.
Naast het vermijden van ongewenste mediaties, is het zelfs beter
om gewenste mediaties bewust te
ontwerpen (Verbeek, 2006). Een
voorbeeld hiervan is een zuinige
douchekop: deze helpt mensen om
het moraal van duurzaamheid na te
leven. Dit is mogelijk effectiever
dan mensen slechts vertellen om
zuinig met water om te gaan. Dit is
een voorbeeld van moraliteit
materialiseren.

Priming: Priming is in feite een
warming-up voor de hersenen. Wij
gaan dit doen via het maken van
een woordweb. Zulke associatie
opdrachten stimuleren creatieve
denkprocessen
(Sanders
&
Stappers, 2012). Kies het centraal
thema uit op basis van jullie
scenario's van fase 2.

Functionaliteit van jullie concept
komt ongetwijfeld aan bod in dit
proces.
Echter
zijn
zulke
speciﬁcaties niet voldoende als
kwaliteitseisen. Voorwerpen zijn
namelijk in staat om het gedrag
van de gebruikers te beïnvloeden.
Een verkeersdrempel zorgt er
bijvoorbeeld voor dat bestuurders
hun snelheid verlagen: een directe
gedragsverandering. Het is van
belang dat de concepten die jullie
bedenken geen negatieve invloed
uitoefenen. De ethische theorieën
helpen jullie om dit te vermijden.

Producten maken mensen niet per
se gelukkig, maar kunnen dit wel
stimuleren. Dit kan via 3 niveaus.
Plezier: producten kunnen comfort
verhogen, ongemak verminderen
en leuke activiteiten faciliteren.
Persoonlijk belang: een product
kan bijdragen aan het behalen van
persoonlijke doelen (op lange
termijn). Moraliteit: het verrichten
van goede daden helpt anderen,
maar geeft jezelf ook een goed
gevoel. Een product of dienst kan
dit gedrag stimuleren. De 3 niveaus
samen omvatten de essentie van
positief-stemmend
ontwerpen
(Desmet & Pohlmeyer, 2013).

Brainstorm: Bespreek kort wat de
uitkomsten van het woordweb zijn.
Waarom heb je een bepaald woord
opgeschreven en wat bedoel je er
precies mee? Iedereen dient een
korte toelichting te geven. Met
begrip voor elkaars associaties,
kan er een vertaalslag gemaakt
worden naar concepten. Genereer
eerst zoveel mogelijk ideeën
zonder deze te afkeuren. Maak na
aﬂoop pas een selectie van de
veelbelovende concepten.
Praktische verrijking: Werk de
ideeën uit tot volmaakte concepten
vanuit een praktisch oogpunt. Denk
bijvoorbeeld aan de benodigde
componenten, haalbaarheid en
risico's.
Ethische verrijking: Plaats ze in het
raamwerk voor het ontwerpen voor
positieve stemmingen. Denk na
over hoe jullie concept op alle 3
niveaus kan bijdragen. Jullie
krijgen begeleidende informatie
hiervoor tijdens de nano-challenge.
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DAGPROGRAMMA (4):
EVALUATIE, REFLECTIE EN
PRESENTATIE
INLEIDING

THEORIE

METHODE

In week 4 ronden jullie de casus af.
De laatste onderdelen zijn de
reﬂectie, evaluatie en presentatie.
In de reﬂectie denken jullie binnen
jullie groep na over hoe jullie de de
ervaringen met de nano-challenge
en de samenwerking tussen de
verschillende onderwijsinstellingen
en disciplines. Voor de evaluatie
krijgen
jullie
ondersteunende
theorieën over probleem scenario's
en mediatie analyses. Voor de
presentatie
introduceren
wij
interactie scenario's, om jullie
bedachte concepten zowel visueel
als inhoudelijk te presenteren in de
gebruikerscontext.

Ontwerpers gebruiken probleem
scenario's om kritisch na te denken
over hun concept. Hierin wordt het
concept bijvoorbeeld in een
ongunstige situatie voorgesteld om
te inspecteren of het concept de
omstandigheid
(hypothetisch)
weerstaat. Tevens denken ontwerpers na of het gebruik van het
product tot onvoorziene problemen
kan leiden (op lange termijn). Hier
is het aan te raden om ook mensen
buiten het team bij de analyse te
betrekken (Anggreeni & van der
Voort, 2007). Voorspellingen van
deze situaties kunnen begeleid
worden door af te vragen waartoe
mensen in staat zijn door het
concept. Welke inzichten hebben
mensen nu die ze voorheen niet
hadden? Welke acties kunnen ze
nu ondernemen? De vervolgstap is
om na te gaan hoe dit de
besluitvorming en dus het gedrag
van mensen beïnvloedt. Dit proces
is een variant van de mediatie
analyse (Verbeek, 2006).

Evaluatie: Gebruik een probleem
scenario en/of mediatie analyse
voor een kritische inspectie van
jullie concept. Gebruik deze nieuwe
inzichten om jullie concept te
verbeteren, indien mogelijk. Anders
zijn het goede aandachtspunten
voor nieuwe studententeams die
het concept verder gaan uitwerken.

Het voordeel van scenario's in deze
fase is dat ze concepten concreter
maken, zonder deze daadwerkelijk
te bouwen. Hierdoor is het
makkelijker om problemen en de
implementatie in de gebruikerscontext voor te stellen. Vanuit een
praktisch perspectief is het ook
gunstiger om problemen zo vroeg
mogelijk aan te pakken; voorafgaand aan de implementatie dus.
Tevens is het een ethisch
verantwoorde activiteit om grondig
na te denken over de mogelijke
problematische gevolgen, die het
concept met zich meebrengt.

Een interactie scenario bestaat uit
een omschrijving van intenties,
gedragingen, de gebruikerscontext
en de interactie tussen mens en
product. Dit scenario is bedoeld
om uitgebreid toe te lichten hoe en
waarom het product gebruikt wordt
(Anggreeni & van der Voort, 2007).

Reﬂectie: Reﬂecteer op jullie
proces gedurende de challenge en
verwerk de inzichten in de
presentatie. Ga in gesprek met je
groep om gezamenlijk de reﬂectie
door te lopen.
Presentatie: Gebruik een interactie
scenario om het concept in de
gebruikerscontext te presenteren
aan cliënten en belanghebbenden.
Ook hier is het mogelijk om de
persona's een rol te geven in het
scenario. Het is raadzaam om
gebruik te maken van creatieve
methodes ter verduidelijking van
het concept. Maak bijvoorbeeld
gebruik van schetsen, posters,
collages, video's storyboards of
andere media naar keuze! Een
tekstueel scenario kan op deze
manier
bijvoorbeeld
in
een
toekomstig krantenartikel over het
product getransformeerd worden.
Vergeet tenslotte niet om jullie
evaluatie en reﬂectie een plek te
geven in de presentatie.
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VERWACHTINGEN:
LEERDOELEN EN WERKHOUDING

LEERDOELEN
De leerdoelen voor het EnschedeLAB verschillen per student en
jouw opleiding bepaalt hoe deze
worden getoetst. De contactpersoon per instelling kan je
hiermee op weg helpen. Iedereen
formuleert dus zijn of haar eigen
leerdoelen.
Wanneer je meedoet vanuit een
vak wordt je vanuit dat perspectief
beoordeeld door de betreffende
docent. Voor deelname binnen het
EnschedeLAB beoordelen we je op
de volgende onderdelen, je leert:
●

●

●

●

met het team vanuit het
maatschappelijke probleem
een goede probleemstelling
formuleren
binnen
de
domeinen duurzaamheid óf
zelfredzaamheid.
de nodige en betrouwbare
informatie verzamelen die
vereist is voor het oplossen
van het probleem.
het project systematisch uit
te voeren volgens de 4
fases van EnschedeLAB,
met een concreet resultaat
voor de opdrachtgever
(advies, ontwerp).
de relevantie aangeven van
het
project
voor
de
gemeente en de inwoners.

●

●

●

●

●

constructief samenwerken
in een divers team waarin
eigen verantwoordelijkheid
wordt genomen.
in dienst van het project op
professionele
wijze
communiceren met de
diverse belanghebbenden.
de resultaten van het
project helder presenteren
aan een gevarieerd publiek
(zoals studenten, experts
en belanghebbenden).
reﬂecteren op je eigen
ontwikkeling (kennis en
vaardigheden) gerelateerd
aan de eigen opleiding.
reﬂecteren op je persoonlijke ontwikkeling op het
gebied van projectmatig
werken.

●

●

je deelneemt aan het aangeboden programma van in
totaal vier dagen en een
actieve bijdrage levert in je
projectgroep - zowel in de
meetings
als
bij
de
uitwerking van opdrachten
(on- en oﬄine).
je goed samenwerkt, en
samen komt tot mooie en
goed
gepresenteerde
concepten.

WERKHOUDING
Van de student wordt verwacht
dat:
●

●

je gemotiveerd bent om
deel te nemen en bereid om
met anderen samen te
werken.
je de kennis en kunde
inbrengt die je hebt opgedaan, en dat je actief zoekt
naar aanvullende informatie die je nodig hebt om
tot goede oplossingen te
komen voor de challenge
die aan de orde is.
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ORGANISATIE:
LOCATIES EN
CONTACTPERSONEN
ORGANISATIE
Wij streven ernaar dat de
nano-challenge iedere week bij een
andere onderwijsinstelling plaatsvindt. Uiteraard worden de locaties
vooraf
gecommuniceerd
via
Microsoft Teams. Na de aanmelding bij EnschedeLAB worden de
studenten per mail op de hoogte
gebracht hoe de verdere communicatie loopt. Ze krijgen ook de
eerste
informatie
over
het
vraagstuk opgestuurd zodat ze de
mogelijkheid krijgen om in te lezen.
Voor online edities van de nanochallenges
in
verband
met
COVID-19 wordt Microsoft Teams
gebruikt als platform voor samenwerking. De groepjes worden op de
eerste dag van de nano-challenge
gevormd middels een speeddate.
De studenten komen van verschillende opleidingen, waarvan enkele
van deze opleidingen ook een deel
van het onderwijs verzorgen. Er is
ruimte voor maximaal 8 groepen
per nano-challenge, met een
maximum van 50 studenten in
totaal. Het streven is dat elke
projectgroep studenten heeft van
minimaal 3 verschillende instellingen. Zo is er veel verschillende
kennis bij elkaar wat de creativiteit
bevordert. Elke groep heeft een
proces tutor, die de studenten op
weg helpt met samenwerken
binnen de groep.

Allerlei bedrijven en organisaties in
Enschede leveren de vraagstukken
aan. Ieder vraagstuk voldoet een
de volgende kenmerken:
●
●
●
●
●

Maatschappelijk relevant
Oplossing vereist meerdere
disciplines
Een duurzame oplossing is
vereist
Geadresseerd in Enschede
Duidelijke eigenaar van het
probleem

Alle vraagstukken moeten ook een
duidelijk eigenaar hebben. Tevens
wordt er verwacht dat de
eigenaar/opdrachtgever met het
vraagstuk betrokken is bij het
EnschedeLAB en waar mogelijk
zelf onderdeel uitmaakt van de
nano-challenge.
Wiro Kuipers coördineert het
EnschedeLAB. Hij studeerde zelf
Bestuurskunde en Bedrijfskunde
aan de Universiteit Twente en
werkte onder andere voor de
Gemeente Enschede. Als inwoner
en ondernemer in deze stad heeft
hij een breed netwerk en toegang
tot
verschillende
initiatieven.
Daarnaast heeft hij zelf de nodige
ervaring met het begeleiden van
creatieve bijeenkomsten en het
helpen oplossen van complexe
vraagstukken. Als je als groep een
prototype wilt ontwikkelen, kun je
met Wiro Kuipers overleggen voor
materiaal of toegang tot bepaalde

faciliteiten. Met een goed plan is
het mogelijk om een budget te
krijgen voor de uitvoering. Je kunt
ook hulp krijgen bij de uitvoering
van het bouwen van prototypes.
Per instelling is er docent of
medewerker het aanspreekpunt
voor het EnschedeLAB. Hier kun je
naartoe voor vragen of instelling
speciﬁeke
bijzonderheden.
Zij
kunnen de student (of docent) op
helpen om een passende manier te
vinden om de leerdoelen vanuit de
opleiding en de doelen van de
student zelf te matchen met de rol
van
de
student
in
het
EnschedeLAB. Deze personen zijn,
per instelling:
EnschedeLAB:
Wiro Kuipers
wiro@enschedelab.nl
Mobiel: 0618478886
Saxion:
Guus van Dongen
g.b.w.vandongen@saxion.nl
ROC van Twente:
Ynske Draisma
ydraisma@rocvantwente.nl
AKI-ArtEZ:
Hein Jan Geerdink
he.geerdink@artez.nl
Universiteit Twente:
Veronica Junjan
v.junjan@utwente.nl
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