Wat wil jij
onderzoeken
over jouw wijk,
stad of omgeving?
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Stadslab

‘Waar staan de mini-biebs
in mijn wijk? En hoeveel?

Waarom
Stadslab?
Met Stadslab streven we naar
data-smart inwoners. Dit betekent
dat inwoners van Wageningen zich
bewust zijn van wat er kan met
data (gegevens) en hoe ze deze
zelf kunnen gebruiken.

Ben jij data-smart?
Weet jij wat er allemaal aan
data wordt verzameld over
jou en je omgeving? En
weet je hoe je zelf data kan
verzamelen en gebruiken?

Er is veel informatie beschikbaar
over je omgeving. Maar hoe krijg
je als inwoner toegang tot deze
informatie? Stadslab wil alle
Wageningers de mogelijkheid
geven om zelf betrouwbare
en zinvolle informatie te
verzamelen én gebruiken over
onderwerpen die belangrijk
zijn voor hun leefomgeving.

‘Hoeveel energie wekken we
in Wageningen eigenlijk
op met zonnepanelen?’
‘Wat zit er in de

lucht en bodem

rondom mijn huis?’
Start je eigen
Als inwoner van Wageningen
kun je rondlopen met vragen
en ideeën.

?

onderzoek!
Wil jij iets onderzoeken dat niet
alleen voor jezelf, maar ook
voor anderen in jouw wijk, stad
of omgeving interessant is?
Neem contact op met Stadslab:
stadslab@bblthk.nl

Stadslab Wageningen helpt
je bij het doen van onderzoek
naar jouw wijk, stad of omgeving.

Zo helpt Stadslab
bij jouw onderzoek

Over Stadslab
Stadslab is een project van de bblthk. Stadslab
werkt samen met Wageningen University &
Research (Wetenschapswinkel en Society Based
Education), gemeente Wageningen (applicatieen informatiebeheer GEO) en Thuis Wageningen.
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Ontmoet

Voor meer info: kijk op onze website. Daar vind je ook meer info over wat
de Stadslabpartners doen voor Stadslab.

Projecten met Stadslab:
Voldoet de waterkwaliteit in het
Binnenveld aan de
doelen van Kaderrichtlijn Water?

We willen de minibiebs in Wageningen
letterlijk in kaart
brengen en weten
waarom ze er staan.

In welke wijken in
Wageningen zien we
het meeste zwerfafval?

Mooi Binnenveld heeft
de ontwikkeling, het
beheer en behoud van
de natuur in het
Binnenveld tot doel.
Een belangrijk onderdeel is de waterkwaliteit van het Binnenveld.
Stadslab helpt bij het
vinden van de juiste
data en het organiseren
van wateronderzoek
door inwoners.

Cultureel centrum
ZinZin verwondert zich
over de opkomst van
de minibieb. Stadslab
helpt met een helder
overzicht van locaties
en het verhaal achter
de minibiebs.

Wageningen Schoon
wil mensen prikkelen
om zwerfafval op te
ruimen. Stadslab hielp
Wageningen Schoon
aan de juiste data van
de gemeente over afval
en een helder overzicht
per wijk.

www.stadslabwageningen.nl

Vier keer per jaar organiseert Stadslab een bijeenkomst waar de
data smart inwoner centraal staat. We lichten projecten toe en
gaan in gesprek met de belangrijkste denkers en doeners van nu,
namelijk jij en ik: de inwoners! Maak kennis met
anderen die ook iets willen onderzoeken in
Wageningen. Leer van elkaar. Kom in contact
met de juiste mensen en organisaties
voor jouw onderzoek.

Onderzoek
Ga aan de slag met je eigen onderzoek. Stadslab helpt bij het stellen
van de juiste vraag. Daarna kijken we welke data je nodig
hebt om je vraag te beantwoorden. We helpen
je om deze data te verzamelen of in te zien,
én om deze goed in beeld te brengen.

Ontdek
Stadslab biedt een podium zodat jij jouw ontdekkingen kunt delen
met anderen. Stadslab zorgt voor toegang tot en begeleiding bij
gebruik van publicatietools, zoals een data-dashboard of een eigen
storymap-pagina. We tonen jouw onderzoeksresultaten in de bblthk
en op de website van Stadslab. Ook kunnen we je helpen een bijeenkomst te organiseren in de bblthk over jouw onderzoek.

Zó helpt Stadslab bij jouw onderzoek
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stadslab @bblthk .nl

HE T ST A RT M ET JO U W

V RA A g

Je hebt een vraag of een idee. Neem contact
op met Stadslab en meld je aan. We nemen
binnen 1 week contact op en gaan in gesprek.

STAP 1

Stadslab helpt jou verder! Samen werken
we de onderzoeksvraag verder uit. Daarna
koppelen we je aan de juiste mensen die jou
kunnen helpen met je onderzoek.

SA M EN m et
St ad sl ab

TI JD VO OR AC TI E!

Je weet nu wat je precies gaat onderzoeken en
hoe je dat aanpakt: we helpen je om bestaande
data in te zien en nieuwe data te verzamelen.

STAP 4

antwoord op
j e v ra a g !

Je hebt met al je verzamelde data
een conclusie kunnen trekken. En zo het
antwoord gekregen op je onderzoeksvraag!

STAP 5

DE EL DI E IN FO !

Deel je resultaten:
op de website van Stadslab en/of
met een Stadslab-activiteit in de bblthk.

Ontmoet

STAP 3

VEE L INF O.. EN DAN ?

We helpen je om de verzamelde
data te verwerken en goed in
beeld te brengen en te begrijpen.

Wist je dat …..
je een eigen onderzoeksbuddy kan krijgen?
Deze persoon helpt je bij de
verschillende stappen
in je onderzoek

STAP 2

Onderzoek

www.stadslabwageningen.nl
www.stadslabwage
ningen.nl

STAP 6

Ontdek
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Heb jij een vraag over jouw wijk, stad of omgeving? En is jouw vraag
niet alleen interessant voor jezelf, maar ook voor anderen?
Stel ‘m dan aan Stadslab. Wij helpen je verder.

