'Kennisopbouw en kennisuitwisseling databeheer'
Workshop 1
4 december – Brussel

Begin september hebben we mogelijke cases opgevraagd bij de centrumsteden en VGC. Tien steden
stuurden beleidsvragen of onderzoeksvragen in. Intussen hebben we die allemaal doorgenomen en 4
december starten we met workshop 1.
De bedoeling is dat we die dag de eerste case(s) aanpakken en meteen ook kijken of de werkwijze die
we kozen beantwoord aan de verwachtingen en of bijsturingen nodig zijn.
Binnen deze workshop is het de bedoeling om interactief te werken. Ervaringen/ vragen van alle
deelnemers kunnen aan bod komen voor zover ze zich situeren rond de thema’s/ problematieken die in
die workshop aan bod komen.
Op basis van de van elke case werken we verschillende oplossing scenario’s uit. Het werken met
scenario’s heeft de bedoeling om de bruikbaarheid van deze workshop voor zoveel mogelijk
deelnemers nuttig te maken. We gaan er immers in deze opleiding niet van uit dat elke stad uit
uitgebouwde meet&weet cel heeft, of op alle vlakken al enige expertise in huis heeft. Met het werken
met scenario’s willen we in de mate van het mogelijk (samen) alternatieve oplossingen aanreiken die
dan afhankelijk van de lokale mogelijkheden al dan niet kunnen toegepast worden.
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Programma


Inleiding
Korte toelichting voornaamste bevindingen onderzoek “Demografie en capaciteit Inventariserend onderzoek Hoe bouwen steden hun kennis op in functie van
beleidsvoorbereiding” in functie van deze workshops.



Opzet en doel van deze reeks workshops



Van beleidsvraag naar onderzoeksvraag
Beleidsvragen kunnen niet steeds ‘zomaar’ en zeker niet ‘letterlijk’ omgezet worden in
onderzoeksvragen.



Korte toelichting case 1 – ontgroening – door de stad Brugge



Korte toelichting case 2 - Monitoring sociale huisvesting - door de stad Turnhout



Uitwerking van verschillende oplossingsscenario’s voor de cases Turnhout & Brugge (en
bij uitbreiding voor alle cases die een analoge aanpak vereisen)
 Het werken met scenario’s heeft de bedoeling om de bruikbaarheid van deze
workshop voor zoveel mogelijk deelnemers nuttig te maken. We gaan er immers van
uit dat niet elke stad een uitgebouwde studiedienst of meet&weet cel heeft of op alle
vlakken al enige expertise in huis heeft.
 Het spreekt voor zich dat iedereen hier zijn suggesties, vragen, problemen kwijt kan
voor zover ze passen binnen de thema’s die in deze workshop aan bod komen.



We sluiten af met een nabespreking.
Beantwoordt de aanpak aan de verwachtingen, wat zou meer of minder aan bod moeten
komen, moet een andere werkwijze gezocht worden,….
Uit die bespreking willen we leren alvorens de verdere workshops van de reeks in te vullen.



We sluiten af met een broodjeslunch

Datum
Donderdag 4 december - 10 uur tot 13 uur
Locatie
De workshop vindt plaats in de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Emile
Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel.
De vergaderzaal “Grote markt” is gereserveerd voor ons. Je kunt je aan het onthaal aanmelden, daar
helpen ze je verder op weg.
Bereikbaarheidsinfo vind je hier
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Inschrijven

Deelname is gratis maar inschrijven wel noodzakelijk en kan tot en met vrijdag 28 november.
We hebben bij deze eerste workshop geen idee hoeveel mensen wensen te participeren aan de
workshops. Daarom graag zo snel mogelijk inschrijven.
Inschrijven kan door het sturen van een mail naar linda.boudry@kcvs.be met volgende
gegevens:
 Naam
 Stad
 Functie
 E-mailadres
 Telefoonnummer
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