Programma webinar ‘Webinar Kennis voor en van gemeenten’ – 21 januari 2021
Onderzoeken en leren wat werkt
Duur
De webinar vindt plaats van 16.30 uur tot max 18.30 uur. Globaal ziet het programma er als volgt
uit:
Inhoud
16.30 – 16.35 uur
16.35 – 16.40 uur

16.40 – 16.55 uur

16.55 – 17.00 uur
17.00 – 17.15 uur

17.15 – 17.20 uur
17.20 – 17.35 uur
17.35 – 17.40 uur
17.40 – 17.50 uur

17.45 – 18.15 uur

Welkomstwoord Pieter Jeroense
Introductie thema ‘Kennis van en voor gemeenten’ door
Albert Vermuë
Korte algemene introductie door Albert Vermuë over het thema
‘Kennis van en voor gemeenten’. Hoe is dit zo ontstaan? Waarom
was er behoefte aan. Hoe verandert het kennislandschap van
centrale vraag naar decentrale vraag? Waarom is dit belangrijk?
In between logics
Eva Kunseler van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Eva heeft een proefschrift ‘in between logics’ geschreven. Eva
Kunseler onderzocht hoe publieke kennisorganisaties hun rol en
werkwijze aanpassen aan veranderende eisen van deze tijd. Zij
leveren nog steeds feiten voor beleid aan, terwijl co-creatie met
beleidsbetrokkenen ook belangrijker wordt. Eva licht de
uitkomsten naar aanleiding van haar onderzoek toe.
Vragenronde n.a.v. sessie Eva Kunseler.
Onderzoek in sociaal domein
Janny Bakker voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie.
Janny Bakker schreef het proefschrift. “Anders kijken. Een zoektocht
naar Responsiviteit in het sociaal domein”. Responsiviteit is het
vermogen van een professional om in te schatten wat werkelijk
voor de ander van betekenis is. Janny Bakker-Klein deed haar
promotie onderzoek om te begrijpen waarom professionals in het
sociaal domein handelen zoals zij dat doen.
Vragenronde n.a.v. sessie Janny Bakker
Kees Breed reflecteert hierop vanuit zijn visie.
Ruimte voor discussie en feedback.
Visie vanuit VNG door Leonard Geluk.
Leonard vertelt over hoe het onderwerp inmiddels stevig op de
agenda staat en wordt voortgezet door VNG.
Interactie met bezoekers: Afscheid Kees.

