
WaterstofLab
Startbijeenkomst	Kerngroep	

Gebouwde	Omgeving



Corona

• Desinfectiemiddelen	in	de	zaal
• Iedereen	heeft:	
• vaste	eigen	stoel	
• eigen	markerstift	(en	draagt	daar	ook	zelf	zorg	voor)



Belang

• Waarom	dit	Lab?	

• Wat	is	er	al	gebeurd?
• Expertsessie	Amsterdam
• Centrale	vraag	formuleren	
- vormend	proces
• Interviews	met	relevante	stakeholders



Centrale vraag

“Hoe	creëren	we	helderheid	over	de	rol	van	H2	in	de	
energiemix	voor	de	gebouwde	omgeving?”

De	toepassing	van	waterstof	in	de	gebouwde	omgeving	is	afgewogen	en	
gepositioneerd	is	ten	opzichte	van	alternatieven.	

Alle	maatschappelijke	partijen	zijn	geïnformeerd	en	betrokken	
en	kunnen	realistische	keuzes	maken.	
We	leren	en	experimenteren	samen.



MVI E – wat bepaalt succes?



Quotes uit interviews

• “	Waterstof	is	geweldig		“
• “	De	waterstof-belofte	zit	ons	in	de	weg,	ik	wil	er	niks	

meer	over	horen	”
• “	Bewoners	eisen	de	optie	waterstof	“
• “	Te	veel	aandacht	voor	polarisatie	in	debat,	er	wordt	te	

weinig	naar	elkaar	geluisterd”	
• “	Het	gaat	eigenlijk	over	leefbaarheid	van	wijken	en	

energie-armoede	bestrijding	“	
• “	Het	is	niet	of	- of,	maar	en	– en,	de	waterstof	optie	

serieus	ontwikkelen	‘until something better comes
along’	“

• “	Het	uitgangspunt	is	de	maatschappelijk	beste	keuze	“
• “	Ik	mis	een	nationale	strategie	voor	de	energiemix,	en	

hoe	vertalen	we	die	vervolgens	naar	wijkplannen	“
• “	Hoe	groen	is	die	waterstof	echt	?	En	wanneer	is	het	

beschikbaar	?	“

• “	Het	begint	sowieso	met	energievraagreductie	!	Het	is	
onze	morele	plicht	om	dit	op	te	pakken	“	

• “	Er	moet	een	bruikbare	oplossing	voor	de	GO	komen	“
• “	Elektriciteit	eerst	als	elektriciteit	gebruiken	“
• “	We	hebben	een	lijst	met	duizend	vragen	waar	we	het	

antwoord	nog	niet	op	weten	“
• “	Kan	ik	mijn	gashaard	blijven	gebruiken	?	“	
• “	Ik	heb	haast	!	Er	zijn	veel	kritieke	paden	waar	NU	iets	

moet	gebeuren	naar	2030		“
• “	Het	draait	om	begrip	en	draagvlak	bij	burgers	en	

ondernemers	“
• “	We	hebben	nu	de	kans	om	het	goed	te	doen	&	we	

kunnen	ons	geen	misstap	veroorloven	!	“



Stakeholders

• Beleidsbepalers
• Netbeheerders
• Pilots	en	demo’s
• Innovatieve	denkers
• Ondernemers	en	burgers
• Gemeentelijke	verduurzaming
• Woningcorporaties
• Wetenschap
• Bedrijfsleven

Photo	by	Anika	Huizinga	on	Unsplash



Agenda

13:00	- Introductie

13:15	- Kennismaking	Regiegroep	WaterstofLab - Gebouwde	Omgeving

14:15	- Toelichting	werkwijze	Social Labs

14:45	- Interactie	rondom	vraagstelling	en	stakeholders	WaterstofLab

16:45	- Vervolgafspraken

17:00	- Afsluiting



Chatham House Rule



• Wie	ben	je	en	wat	doe	je?

Kennismaken

Ronde 2 (40 minuten)Ronde 1 (15 minuten)

• Wat	is	je	belang	om	mee	te	
doen	aan	dit	WaterstofLab?
• Wat	symboliseert	jouw	
betrokkenheid	bij	waterstof	in	
de	gebouwde	omgeving?



Belang
Belang:	Iets	dat	iemand	veel	voordeel	of	nadeel	

op	kan	leveren



Een Social Lab…?

“	..	een	soort	'laboratorium'	
waarin	verschillende	bij	een	complex		
vraagstuk	betrokken	partijen	
gezamenlijk	en	al	experimenterend	
zoeken	naar	nieuwe	oplossingen	
voor	dat	vraagstuk…”

Hoezo	complex?	
• Laten	we	afspreken	wat	we	onder	
complex	verstaan,	en	wat	niet!

Photo	by	Anika	Huizinga	on	Unsplash



Cynefin Framework

Dave	Snowden
Harvard	Business	Review,	2017



Complex Gecompliceerd

Chaotisch Evident

georded

on
ge

or
de

nd

Cy
ne

fin
Fr

am
ew

or
k



Social Lab principes

Betrek het HELE SYSTEEM – diversiteit in belang en perspectief

EXPERIMENTEER EN LEER – voortschrijdend inzicht

Op zoek naar de GEDEELDE BASIS – verhoogt haalbaarheid en draagvlak

DIALOOG – als vehikel om te leren en te begrijpen

ZELFBEHEER – betrokkenen nemen heft in eigen hand



Social Lab ingrediënten
• Learning journeys

• Lab-dagen 

• Narrative inquiry

• Digitaal leerplatform 

• Landschapsarchitectuur

o Bezoek	plekken,	relateer	aan	de	realiteit,	
haal	inzichten	op,	check	assumpties

o Live	dialoog	bijeenkomsten	met	een	
afspiegeling	van	het	hele		systeem	(50-100	
mensen);	co-creatie

o Om	sentimenten,	opinies,	opvattingen	of	
misvattingen	grootschalig	op	te	halen	

o Om	bevindingen,	verslagen,	experimenten	
te	delen

o Om	scenario’s	te	schetsen,	te	visualiseren	
en	verlevendigen	



Traject in de tijd gezet



Rol Regiegroep

BEWAAKT INHOUD VAN HET 
TRAJECT

SELECTEERT DEELNEMERS AAN 
LAB-DAGEN EN LEARNING

JOURNEY’S

IS ACTIEF AMBASSADEUR, OOK 
DOOR BIJDRAGEN OP HET 
DIGITAAL LEERPLATFORM



Wetende, 

dat er twijfels zijn en onzekerheden
dat er onverwachte dingen zullen gebeuren
dat we een grove tijdsplanning hebben
dat we er zelf bij zijn om het te laten slagen 

Willen jullie dit samen aan gaan?

Wat is daarop uw antwoord?


