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GRATIS ADVIES EN FEEDBACK OP UW KENNISCOCREATIEPROJECT

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK NAAR KENNISSAMENWERKING WETENSCHAP &
BELEID
Binnen het Inspiratorproject van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht is de
afgelopen twee jaar onderzoek verricht naar de succesfactoren voor kennissamenwerking tussen
wetenschap en beleid. In het kader van dit project heeft KENNIScoCREATIE, onderzoek & advies nu
de opdracht gekregen om praktijkgericht onderzoek uit te voeren.
Het doel van dit onderzoek is de inzichten uit het Inspiratorproject te vertalen naar de praktijk van
lopende samenwerkingsprojecten. Daarvoor wordt eerst een Quick scan gemaakt van mogelijke
knelpunten binnen een project. Op basis van de uitkomsten van de Quick scan wordt vervolgens een
interventie uitgevoerd om het project succesvoller te maken. Deze interventie wordt ten slotte
geëvalueerd.
Een interventie kan bijvoorbeeld bestaan uit het organiseren en faciliteren van een dialoog over de
probleemstelling van het project. Uit onderzoek is namelijk bekend dat het vinden van een gedeelde
probleemstelling een belangrijke succesfactor is binnen kenniscocreatie projecten. Maar er kunnen
ook andere interventies nodig zijn. In interdisciplinaire projecten waarin onderzoekers uit
verschillende vakgebieden met elkaar samenwerken is er vaak te weinig besef van de
methodologische en conceptuele verschillen. Dat kan leiden tot onbegrip en verwarring en
belemmert de synergie binnen een project. Een zinvolle interventie kan dan zijn om deze
methodologische en conceptuele verschillen expliciet te maken en te bespreken.

MEEDOEN? REAGEER UITERLIJK 3 SEPTEMBER
Heeft u interesse om mee te doen aan dit onderzoek en met uw project in aanmerking te komen
voor gratis advies en feedback stuur dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 september een mail
naar Femke Merkx (Femke.Merkx@kenniscocreatie.nl). Geef een korte omschrijving van het
project, vermeld de deelnemers, doelstelling, looptijd, projectfase en geef aan wat volgens u de
grootste knelpunten in het project zijn.
Of bel voor meer informatie 070-3653600 / 06-42465092.
Deelname aan het onderzoek is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:
•
•
•

Er kunnen een aantal interviews afgenomen worden met betrokkenen bij het project
Er kunnen een of twee projectbijeenkomsten geobserveerd worden
Er is ruimte om een interventie te plegen
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OVER KENNISCOCREATIE, ONDERZOEK & ADVIES
De maatschappelijke benutting van kennis vraagt vaak samenwerking tussen verschillende
kennispartijen en tussen kennispartijen en eindgebruikers. Succesvolle samenwerking tussen
verschillende kennispartners is echter niet vanzelfsprekend. Kennis die beschikbaar is sluit soms
onvoldoende aan bij de vragen die leven bij professionals en eindgebruikers. Of professionals en
eindgebruikers definiëren een maatschappelijke vraagstuk anders dan wetenschappers.
Onderzoekers uit verschillende vakgebieden spreken vaak niet dezelfde taal, gebruiken
uiteenlopende onderzoeksmethoden en hebben te weinig begrip van elkaars vakgebied om
productief met elkaar te kunnen samen te werken. KENNIScoCREATIE, onderzoek & advies heeft
inzicht in de verschillen tussen kennispartners en heeft de methoden en technieken in huis om de
communicatie en samenwerking tussen hen te verbeteren.
KENNIScoCREATIE Onderzoek & Advies is opgericht door Femke Merkx. Zij is opgeleid als
wetenschapsonderzoeker en gespecialiseerd in interdisciplinair onderzoek en kenniscocreatie. Na 13
jaar als onderzoeker gewerkt te hebben voor de Universiteit Twente en het Rathenau Instituut heeft
zij eind 2011 de switch gemaakt naar adviseur en facilitator op het gebied van kenniscocreatie.
Femke adviseert over geschikte onderzoeks- en dialoogmethoden en faciliteert en begeleidt
gezamenlijke kennisontwikkeling. Daarbij maakt zij gebruik van haar brede wetenschappelijke
achtergrond in de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen, haar kennis van methoden
en technieken voor kenniscocreatie en haar vaardigheden op het gebied van teamcoaching en
zuiver communiceren.
Lees meer over KENNIScoCREATIE, onderzoek & advies op www.kenniscocreatie.nl.
Lees meer over methoden en technieken voor kenniscocreatie in het rapport:
Merkx, Femke (2012) Samenwerken aan werkzame kennis. Methoden en technieken voor
kenniscocreatie. Den Haag, Rathenau Instituut. SciSA rapport 1223.

OVER HET INSPIRATOR PROJECT
Inspirator is een tweejarig NWO-onderzoeksproject over kennissamenwerking op de grens van
wetenschap en beleid. Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht
(Copernicus Instituut) en de Universiteit Maastricht (ICIS) en staat onder leiding van Prof.dr. René
Kemp. INSPIRATOR staat voor ‘Improving the science-policy interface in research projects on global
change and sustainability. Implications for AcTORs involved in the co-production of knowledge’. Meer
informatie over het project vindt u op de website van NWO:
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8V7L9Y.

