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In samenwerking met: 

 

  



 

“All our policies will be based on science” 

Nieuwjaarspeech (2011) van President Hu Jintao, Volksrepubliek China 

 

Inleiding 
Overheidsbeleid is een proces dat steeds transparanter tot stand komt. Kennis, data en expertise om het 

beleid te onderbouwen zijn ruim beschikbaar maar de manier om dit effectief in te zetten verschilt sterk 

per organisatie. Procedures om de diverse soorten van kennis in te winnen bestaan vaak niet, en vaak 

hebben beleidsmakers eenvoudigweg de tijd niet om de diverse soorten van kennis en expertise in te 

winnen. Dit congres gaat over de mogelijkheden voor beleidsmakers om effectief gebruik te maken van 

niet alleen kennis van publieke instellingen, maar ook oplossingen te zoeken die worden aangedragen 

door burgers, ondernemers of nieuwe internet applicaties. 

 

  Eigen kennis inwinnen 

Een deel van de aanwezige kennis van overheidsinstellingen heeft men zelf in huis. Het gaat dan om 

planbureaus, adviesraden en onderzoeksafdelingen die direct gerelateerd zijn aan de eigen instelling, of 

gewoon om kennis op de afdeling. Echter, de beschikbaarheid ervan hangt sterk af van de aard van de 

kennisvraag. Sommige kennis moet op zeer korte termijn beschikbaar zijn, andere kennis moet nog 

ontwikkeld worden. Met name bij Provincies en Gemeenten zal de decentralisatie van bevoegdheden ook 

gepaard moeten gaan met een betere toegang tot benodigde kennis en expertise. Ook zal het congres 

ingaan hoe effectiever gebruik gemaakt kan worden van kennis die wordt ontwikkeld op Europees niveau. 

 

Externe kennis 

Vaak is het nodig om externe kennis naar binnen te halen. Het kan dan gaan om het inwinnen van 

specifieke expertise van onderzoeksbureaus, van universiteiten of van adviesbureaus. Over de vraag 

wanneer welk soort van externe kennis nodig is bestaan geen regels. In het Integraal Afwegingskader (IAK) 

wordt regelmatig gesproken van onderbouwing met feiten, onderzoek en data, maar niet over waar die 

effectief verkregen kunnen worden. Nieuwe technieken zullen gedemonstreerd worden over het effectief 

inwinnen van kennis via internet, Open Data en het betrekken van ondernemende burgers om creatieve 

oplossingen aan te dragen voor het benaderen van maatschappelijke vraagstukken. 

 

Databeheer en kennismanagement 

De overheid heeft een schat aan data in huis die sinds kort ook openbaar zijn gemaakt. De wijze waarop 

de overheid beter gebruik kan maken van deze “Big Data” wordt momenteel op vele wijzen onderzocht. 

Ook de “Open Data” spelen hierbij een rol, waarbij nieuwe en creatieve toepassingen tot sneller inzicht en 

analyse kunnen leiden. Het congres zal een inzicht geven in de mogelijkheden van deze bestaande en  

innovatieve vormen van kennismanagement binnen de overheid. 

 

Probleemgestuurde samenwerking tussen overheid, praktijk en kennisinstellingen 

Het rendement van kennis kan toenemen als er goed georganiseerde samenwerking bestaat tussen 

beleidsmakers, interne kennisinstellingen en externe experts. Binnen sommige ministeries wordt hiertoe 

gebruik gemaakt van kenniskamers of andere vormen van sturing en afstemming. Recent komt steeds 

vaker naar voren dat de consortiavorming vanuit de `Topsectoren` veel maatschappelijke onderwerpen 

buiten beschouwing laat, terwijl het onderzoek van de EU dit juist van ons vraagt.  Steeds vaker worden 

daar ook bedrijven bij betrokken. Het congres zal bespreken hoe structurele samenwerking tussen kennis, 

praktijk en beleid kan worden vormgegeven om oplossingen te creëren voor urgente maatschappelijke 

vraagstukken. 

 

Dit congres nodigt beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers uit om de mogelijkheden voor  

innovatieve beleidsvorming openhartig te bespreken! 

 

  



CONCEPTPROGRAMMA  

Kennisintensieve Beleidsontwikkeling in Praktijk 
 

09:00 - 09:30 Ontvangst en registratie 
 

09:30 - 09:45 
 

Introductie op het thema door de dagvoorzitter: Wim Derksen*, Hoogleraar Bestuurskunde 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

  
 

09.45 - 11:15 Effectief Gebruik Kennis voor Beleid 
 

09:45 - 10:00 
 

10:00 - 10:15 

(Inter)departementale visie op het gebruik van kennis Secretaris-Generaal I&M: Siebe 
Riedstra* 
Maatschappelijke uitdagingen als richtsnoer voor wetenschappelijk onderzoek: 
Voorzitter College van Bestuur UVA: Louise Gunning  - Schepers (invited) 

10:15 - 10:30 Systematisch kennisgebruik voor gemeenten en provincies: Commissaris van de Koning 
Groningen: Max van de Berg (invited) 

10:30 - 10:45 
 

10:45 - 11:00 

Visie op de optimale inzet van overheidskennis:  Directeur Generaal RIVM André van der 
Zande*  
Integratie van Beleidsontwikkeling en Kennis: Hoogleraar Bestuurskunde EUR: Peter van 
Hoesel* 

11:00 - 11:15 Vragen & Antwoorden  
 

11:15 - 11:30 Koffie/Thee Pauze 
 

 

 

 

15:30 - 16:00 Koffie/Thee Pauze 
 

16:15 - 17:15 Gezamenlijk optrekken van kennis en beleid? 

  Introductie:   
Panelleden: Wim Derksen*,  Theo Toonen*, Krijn van Beek*  
 

 

17:15 - 18:30 Receptie 

 

* is bevestigd 

11:30 - 13:00 Interne Organisatie van Kennisintensief Beleid  
ICT: 

 

 
Voorzitter: Hans Donkers* 

Directeur Panteia 

 
 

- Kennisvorming en ICT 
- Big Data: Paul Suijkerbuijk 

(invited) 
- Sociale Media: Frank 

Bruijninckx 
HowAboutYou*   

Kennismanagement voor 
ambtenaren: 

 

Voorzitter: Wim Derksen* 
 
 
 

- Chief Scientist Pierre 
Koning* 

- Kennismanagement Hoofd 
Kennis & Strategie BZK: 
Gerard van den Broek*  

 

Interdepartementaal beleid:   
 

 
Voorzitter: Krijn van Beek* 
Voorzitter Strategieberaad 

Rijksbreed 
 

- Private kennis voor beleid 
Slimmer Netwerk: Jan Hof 
BZK (invited) 

- Interdepartementale 
kennisontwikkeling:  
Directeur Kennis OCW: 
Annemarie Sipkes (Invited) 

13:00 - 14:00 Lunch 

14:00 - 15:30 Effectief Gebruik van Externe Kennis 
Maatschappelijke Uitdagingen 

en Wetenschappelijk Onderzoek 
 

Voorzitter: Theo Toonen* 
Decaan Faculteit TBM, TU Delft 

 
- NWO Renée van Kessel- 

Hagesteijn *  
- WRR: Wendy Asbeek 

Brusse*   

Beleidsonderzoek 
 

  
- Voorzitter: : Jos Mevissen, 

Regioplan *   
 

-  Yvonne Prince*  
Directeur Panteia,  

Rendement  van beleidsonderzoek 
- Ex ante, Ex post, 

Monitoring 

Kennis bij Gemeenten en 
Provincies   

 

Voorzitter:: Directeur 
Trendbureau Overijssel: Hans 

Peter Benschop (invited) 
 

- Gemeente: VNG 
- Provincie: Noord-Brabant 

Hoofd Kennis en Onderzoek 
Noord – Brabant: Paulien 
Feimann*  


