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Innoveren & leren in labs is als koken



Lab Kook Workshop

• Wat verstaan we onder Labs?

• Wat hebben we aan Labs?

• Meer trek? 



Wat verstaan we onder 
Labs?

Twee type labs binnen de Retailagenda

• Human Capital: Future Proof Retail Labs

➢Skills

• Innovatie: Retail Innovatie Labs

➢Toekomstbestendige winkelgebieden



Waarom

• het stimuleren van toegepast innovatief onderzoek om 
innovaties te ontwikkelen en uitvoeren in 
winkelgebieden;

• producten en toepassingen te ontwikkelen met 
specialisten die de retailsector toekomstbestendig 
maakt;

• het vergroten van kennis en vaardigheden onder 
gemeenten, vastgoed, retailers, werknemers en 
specialisten met behulp van nieuwe tools.



Wat

• Buiten de gebaande paden treden en samen met 
partners nieuwe ideeën en (echt) nieuwe oplossingen in 
de praktijk ontwikkelen, testen en toepassen. 

• Leren door te doen…

• Meerdere labs binnen hetzelfde thema



Retail Innovatie Lab Smart Distributie & Buy Local
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• Onderzoek naar welke skills 
ondernemers/medewerkers nodig hebben om 
toekomstbestendig te zijn & hoe die het beste aan 
te leren in co-creatie: retailers/medewerkers, 
studenten én onderzoekers.

• Versterken van het collectief ondernemerschap in 
een gebied: vitaliteit

• Activeren, oriëntatie en handvatten voor leven 
lang leren/ontwikkeling

• Waarom?



• Wat?

• Labs waarin wordt gestart bij de individuele 
vraag van de ondernemer (gebruiker focus) in 
lokale context (bottom-up)

• Labs waarin studenten op HBO en op MBO 
niveau diensten leveren aan de ondernemer

• Labs die ruimtelijk naar de ondernemer toe 
komen

• Labs die met elkaar verbonden zijn en van 
elkaar leren (Eco-systeem) 

• Design Thinking: testen/proto-typen, 
pionieren, experimenteren om een transitie 
te stimuleren



Future Proof Retail HYPE Lab
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Innoveren & leren in labs is 
als koken

JE MOET ER WEL ZIN IN 
HEBBEN OM IETS GOEDS 

TE MAKEN!

EXPERIMENTEREN EN 
LEREN

HET VEREIST 
CREATIVITEIT VAN DE 

KOK EN SOUS CHEF (LAB 
EIGENAAR EN 

COÖRDINATOR)

MEER GERECHTEN EN 
MAALTIJDEN (PARTNERS 
EN PROJECTEN): JE HEBT 

EEN GROTER TEAM 
NODIG

RECEPTEN VOLGEN IS 
GEEN GARANTIE VOOR 

SUCCES

KWALITEIT VAN DE 
INGREDIËNTEN SPEELT 

EEN GROTE ROL

OP ZOEK NAAR DE 
WAARDEVOLLE EXTRA 

SMAAKMAKERS!



Veel gestelde vragen vanuit de workshop

• Wat is een lab?

• Wanneer is iets een lab?

• Met welk doel worden labs ingezet?

• Wanneer moet je een lab als instrument inzetten?

• Hoe start je een lab?

• Wie neemt het initiatief?

• Welke stakeholders moeten deelnemen aan labs?

• Wat levert een lab op?

• Wat zou het lab kunnen betekenen?

• Hoe draagt een lab bij aan de ontwikkeling van een 
winkelgebied?

• Wat organiseert een lab?

• Hoe zorg ik voor lokale draagvlak om deel te nemen aan een 
lab?

• Hoe krijg je samenwerking tussen partijen op gang in een lab?

• Hoe kom/organiseer ik aan financiële middelen?

• Is er iets wat je in elk lab kan vinden? (gemene deler)

• Zijn er buddies die kunnen helpen?

• Wanneer is een lab een succes?

• Wanneer weet je dat het niks wordt?

• Wat zijn de succesfactoren?

• Heeft een lab toegevoegde waarde?

• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

• Hoe lang is een lab? (tijdspad)

• Hoe breng je expertise in?

• Welke rol speelt ontwikkeling van medewerkers in een retail
lab?

• Hoe behoud je innovatiekracht?

• Wat zijn de essentials van blijvende vernieuwing?

• Op hoeveel plekken in het land kan een lab worden gedraaid?

• Inspirerende voorbeelden?

www.futureproofretail.nl



Succesfactoren

• Tijdbestek

• Strakke kpi’s

• Hoog ambitie niveau

• Individuele belangen

• Top down benadering

www.futureproofretail.nl

• Samenwerken

• Enthousiasmeren/draagvlak

• Prikkelen

• Afspraak = afspraak

• Samen tijd en geld investeren

• Transparantie

• Verwachtingen afstemmen

• Herhalen en verbeteren

• Kennis/specialisten

• Voor wie? Doelgroep bepalen

• Klein beginnen en groot eindigen

• Luisteren bottom up

• Toegangelijkheid, geen drempel

Valkuilen



tools

• Local heroes

• onderwijs

• Innovatieve mengvormen

• Andere stakeholders dan retail
en horeca meenemen (cultuur)

• Top ondernemers

• Vrije denkers en doeners

www.futureproofretail.nl

smaakmakers

• Kennissessies waarin duidelijke 
ambities en kpi’s worden 
geformuleerd

• Monitoring

• Kennis en expertise

• Ruimte

• Urgentie

• Technologie

• data
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Meer informatie

Tessa Vosjan
INretail
tvosjan@inretail.nl

Heleen Geerts
Future-Proof Retail, De Haagse Hogeschool
h.geerts@hhs.nl

www.retailinsiders.nl
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