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PERSBERICHT 

  

Verhelderend lab over “Langer thuis wonen” 

  
Een maatschappelijke uitdaging bij de kop pakken, verschillende organisaties verbinden en 
in een lab tot nieuwe inzichten komen. Dat had DataFryslân voor ogen bij de start van de 
organisatie begin 2019. In november was het zover: het eerste lab werd georganiseerd met 
als thema “Langer thuis wonen”. DataFryslân en woningcorporatie Elkien sloegen de 
handen ineen om het lab tot stand te brengen.  
 
Op 12 november zagen de 20 deelnemers elkaar voor het eerst. De deelnemers zijn 
beleidsadviseurs en datascientist uit verschillende organisaties. In vier groepen gingen zij 
aan de slag met het thema. Ze zochten naar verbindingen en experimenteerden met data 
die nog niet eerder bij elkaar was gebracht. Op 21 november, slechts 10 dagen later, werden 
de resultaten gepresenteerd. Iedere groep had binnen het thema een eigen onderwerp 
gekozen. De ene groep focuste op de Blue Zones in Friesland, anderen brachten het 
voorzieningenniveau en kwetsbare ouderen in kaart. In weer een andere groep ontstond 
een woonwensenwijzer die inzicht geeft in de aanwezigheid van zorgwoningen in combinatie 
met het voorzieningenniveau in de wijk. Ook mobiliteit blijkt een voorwaarde om langer 
thuis te wonen. De groepen presenteerden de resultaten in interactieve dashboards. 
 
Dit was de eerste in een reeks labs van DataFryslân. DataFryslân heeft tot doel om een 
katalysator te zijn in het innovatief gebruik van data. En dát is precies wat er met dit lab 
bereikt is. Organisaties hebben elkaar gevonden, ideeën gedeeld en data inzichtelijk 
gemaakt. Een verhelderend lab met nieuwe inzichten en nieuwe waardevolle 
samenwerkingen tussen organisaties. 
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Noot voor de redactie: 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Wendy van den Daal, communicatieadviseur 
DataFryslân, via wendy.van.den.daal@datafryslan.nl of 06-43988298. 
Foto: Presentatie Lab Langer thuis wonen. Te gebruiken o.v.v. Marieke Balk Fotografie 
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