VerDuS SURF Workshop Kennis & Beleid
IenW, BKZ, EZK – NWO, Platform31
Woensdag 17 april – 15.30 tot 19.30
met Indonesische maaltijd
Platform31
Stichthage – Koningin Julianaplein 10
(= 7e verdieping, ingang hal Centraal Station Den Haag)
2595 AA Den Haag
VerDuS SURF (Smart Urban Regions of the Future 2016-2020) is heé t kennisprogramma van de
departementen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek
SIA op het gebied van slimme stedelijke regio's. De (thans ongeveer) 50 onderzoeksprojecten binnen
VerDuS SURF leveren steeds meer interessante kennis op voor (rijks)beleid.
Het gaat om kennis op de volgende thema's1:
• mobiliteit en infrastructuur;
• duurzaamheid, klimaat en energietransitie;
• governance en participatie;
• economische veerkracht;
• ruimte en wonen.
Hoofdvraag van de workshop:
Hoe zorgen we binnen de drie betrokken departementen (IenW, BZK en EZK) voor een goede
(verdere2) dialoog en kennisuitwisseling tussen beleidsmakers en wetenschappers, waarbij de
beleidsmakers geïïnspireerd raken om de voor hen meest relevante inzichten uit VerDuS SURF
in hun werk mee te nemen?
Subvragen zijn:
 Hoe kunnen we leren van eerdere ervaringen met de wisselwerking tussen
(wetenschappelijke) kennis en beleid binnen de drie departementen en binnen NWOprogramma’s?
 Hoe kunnen we daarbij leren van de werkwijze die kennisinstellingen dicht bij de overheid
hanteren, zoals KIM en PBL?
Deelnemers aan de workshop zijn afkomstig uit NWO (inclusief SIA), Platform31, de drie betrokken
departementen, KIM, PBL en enkele externe adviseurs. We zijn naar verwachting met 25 tot 30
personen.
Het programma is bijgevoegd. We zien je graag op 17 april!
(Bij onverhoopte verhindering of vragen graag even mailen met Ymkje de Boer, ymkje@ymba.nl)
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Overzichten van VerDuS SURF-projecten (met links naar meer informatie) op deze thema’s zijn bijgevoegd.
Voor een deel vindt deze dialoog al plaats.

Programma
15.30 Opening
Door middagvoorzitter Lilian van den Aarsen (IenW) en Ymkje de Boer (VerDuS SURF)
15.45 – Pitches ‘Wat als we het eens zo zouden doen...’
Welke goede ervaringen, do’s en dont’s zijn relevant rond de dialoog wetenschap/beleid? Welke
concrete acties zouden we kunnen ondernemen?
Pitchers:
 Bert van Wee (TUD, Programmacommissie VerDuS SURF)
 Femke Merkx (Kenniscocreatie onderzoek & advies)
 Dorien Manting (UvA en PBL)
 Arjen ‘t Hoen (IenW-KIM)
 Michel Duinmayer (MinIenW)
 MinBZK (Natalie Burgers gevraagd)
 MinEZK (Eric Eijkelberg gevraagd)
16.45 – Pauze / Deelnemers die niet hebben gepitcht mogen hun ideeën ook op flipovers zetten
17.00 – Stickerronde
Alle deelnemers gaan de flipovervellen langs en plakken stickertjes bij de ideeeï n die hen het meest
effectief, haalbaar en inspirerend lijken.
17.15 – Clusterronde
Welke uitgangspunten en ideeeï n vinden we het meest kansrijk om verder uit te werken? We maken
clusters van onderwerpen waar na het eten in drie subgroepen over doorgepraat wordt.
17.30 – Eetpauze
18.15 – Werken in de drie subgroepen
 De subgroepen ontwikkelen ideeeï n en concrete acties voor hoe in de komende twee jaar de
dialoog tussen beleidsmakers en wetenschappers rond de vijf SURF-thema’s kan worden
georganiseerd en welke hulp vanuit het VerDuS-bureau daarvoor nodig is.
 De groep kan zich hierbij eventueel concentreren op eé eén of twee van de SURF-thema’s.
 De pitchers van de drie departementen noteren ideeeï n die ze ten uitvoer zouden kunnen
brengen in hun eigen departement.
19.00 – Oogst
 Vertegenwoordigers van de drie subgroepen presenteren hun uitkomsten op hoofdlijnen.
 De drie pitchers van de departementen geven daarna aan welke ideeeï n ze meenemen voor het
vormgeven van de dialoog in hun eigen departement.
 O.l.v. Lilian van den Aarsen spreken we tot slot acties af voor de komende periode.
19.30 – Sluiting
door Lilian van den Aarsen

