
Conclusies evaluatie /LAB Langer thuis wonen 

Tien deelnemers hebben de evaluatie over het /LAB Langer Thuis Wonen ingevuld.  

Deelnemers zijn positief over het /LAB. De locatie (de Beurs in Leeuwarden) en 
duur (twee dagen) van het /LAB werden positief beoordeeld.  

Ongeveer de helft van de deelnemers wist van tevoren niet goed wat te 
verwachten van de deelname. In de toelichting komt naar voren dat dit vooral 
komt omdat het concept /LAB nieuw is en omdat deelnemers nog niet eerder aan 
een /LAB hadden meegewerkt.   

De programma onderdelen scoorden allemaal een 7,5 of hoger naar het oordeel van 
de deelnemers. Het werken in de groepjes op de eerste dag en het interview met 
het echtpaar Damstra scoorden zelfs hoger dan een 8.  

De opzet van het /LAB om data-experts en beleidsdeskundigen te mixen is goed in 
de smaak gevallen. De groepjes waren zo samengesteld dat de verhouding data-
experts/beleidsdeskundigen ongeveer gelijk verdeeld was. Een paar deelnemers 
vonden de mix niet in balans: waar de één juist meer beleidsinput wil, geeft een 
ander aan dat meer kennis van data science nodig was in zijn/haar groep.  

In de evaluatie komt meermaals naar voren dat deelnemers het formuleren van een 
concrete vraag/probleemstelling tijd kost. De opzet van het /LAB was om de 
verschillende groepen ieder vanuit hun eigen expertise en invalshoek naar het 
onderwerp te laten kijken. Op die manier kon elke groep de eigen deskundigheid 
het beste inzetten om een relevante vraag te formuleren. Deelnemers geven aan 
dat dit proces tijd nodig heeft. Dat was wellicht beter uit de verf gekomen als de 
programma-onderdelen meer uitgesmeerd waren in de tijd (bijvoorbeeld door de 
eerste dag op te knippen met een week tussentijd).  

Over de beschikbaar gestelde data zijn de deelnemers unaniem: die was geschikt 
voor gebruik in het /LAB. Enkele deelnemers geven aan dat als er meer (tussen)tijd 
was geweest, zij meer relevante data bij hun vraag hadden kunnen opzoeken.  

Leerpunten uit dit /LAB volgens de deelnemers: deelnemers geven vooral aan dat 
het samenwerken met andere organisaties van meerwaarde is geweest. Deelnemers 
zijn verrast over wat er kan met data als je samenwerkt.  

De gemiddelde waardering voor het /LAB is een 8,3 (gemiddelde van het 
rapportcijfer van de deelnemers die de evaluatie invulden). In de toelichting zijn 
deelnemers enthousiast. Een greep uit de reacties: “de sfeer was goed en 
ontspannen”, “ik zie uit naar de volgende keer” en “vooral zo doorgaan”.  

 


