Living Lab Sølund

- et levende laboratorium for virksomheder i hjælpemiddelbranchen

Udvikling af produkter i et levende miljø
Har I et nyt produkt eller en service, I er ved at udvikle? Har I lyst til at afprøve jeres produkt i et virkeligt og
levende miljø? Så kan Landsbyen Sølund være ”Living Lab” for udvikling og afprøvning af jeres produkter i tæt
relation med brugere og kompetent personale.

Rum for udvikling og innovation
Sølund tilbyder denne Living Lab ramme som konsulentydelse og gennem projektpartnerskaber. Dermed vil I
få mulighed for i kortere eller længere perioder at udvide jeres udviklingsafdelinger med en lang række særlige
kompetencer. I vil også kunne afprøve og modne jeres innovationer i virkelige miljøer, inden I sender dem på
markedet.
Vi stiller et af rummene i vores nyopførte sansehus, Snoezelhuset, til rådighed for jeres virksomhed, hvor vi sammen kan eksperimentere med nye teknologiske muligheder i forhold til sansning, kommunikation, oplevelser og
det gode liv. Det er også muligt at inddrage resten af Snoezelhuset og Landsbyen Sølund som Living Lab.
Vi tilbyder virksomheder:
 Et Living Lab: Udvikling og afprøvning der varetager alle faser i en Brugerdreven innovationsproces
 En anderledes brugergruppe, der umiddelbart og uforbeholdent reagerer i forhold til nye input og muligheder
 Engagerede medarbejdere i et åbent og innovativt indstillet miljø
 Sparring fra dygtige fagpersoner organiseret med beboere i et komplet minisamfund
 Eksponering af produkter med sansehuset som fyrtårn
 Et sekretariat der koordinerer og understøtter processen
Hvad er et Living Lab på Sølund?
Et Living Lab er et virkeligt ’levende miljø’, hvor I som virksomhed har mulighed for at eksperimentere og afprøve nye produkter, processer og services. Det er en brugerinvolverende
metode, hvor I kan modne nye innovationer i stærke faglige miljøer kombineret med virkelige
brugeres behov og krav.
Living Lab: Innovation og afprøvning i forskellige faser af udviklingen af produkter og services
der:
 allerede er på markedet
I kan få feedback fra brugerne i forhold til deres behov og ønsker. Det kan være jeres produkt
har behov for yderligere udvikling, eller måske vil I afprøve det med en ny brugergruppe.
 er på vej på markedet
Produktet kan blive afprøvet og fintunet gennem en hurtig afprøvningscyklus i et virkeligt miljø.
 er i den tidlige idéfase
Her kan I undersøge brugernes grundlæggende behov i deres hverdagslivssituationer, og hvor
de bruger eksisterende produkter. I kan få afprøvet en idé og udvikle den sammen med brugere
og pædagoger.

>>>

Hvad koster det?
Landsbyen Sølund og VISS.dk er en offentlig virksomhed. Engagementet skal derfor som
udgangspunkt være udgiftsneutralt for Landsbyen Sølund. Ved opstart afklarer partnerne
udgifter og forventninger. Små og mellemstore virksomheder har mulighed for tilskud til rådgivning.
Hvordan kommer I i gang?
Har I en idé, en teknologi, et koncept, som jeres firma eller uddannelsessted gerne vil udvikle
på sammen med os, er første trin at kontakte os og få en uforpligtende snak om muligheder.
Så tilrettelægger vi sammen et forløb. Vores Living Lab sekretariat understøtter og koordinerer processen i projektet. Vi samarbejder med en række andre videninstitutioner og organisationer, som vi kan inddrage efter behov, bl.a. Alexandra Instituttet, VIA University College,
Væksthus Midtjylland og Egmont Højskolen.
Kontakt og yderligere information:
Maurits Eijgendaal, Forstander
Maurits.Eijgendaal@skanderborg.dk
Tlf. 87948200

Hvad er Landsbyen Sølund?
Landsbyen Sølund er Danmarks største boform for mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning. Her har 220 mennesker deres liv og ca. 700 medarbejdere deres arbejdsliv.
Landsbyen Sølund udgør i sig selv et minisamfund med bl.a. egen præst, læge, psykiater
og håndværkere. Vi har tilknyttet et landsdækkende videncenter, VISS.dk, som inspirerer og
understøtter livet i Landsbyen. Living Lab sekretariatet vil være placeret i VISS.dk.
Landsbyen Sølunds mål og vision er at skabe et godt liv for nogle af de svageste personer i
vores samfund med kærlighed og omsorg.
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