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Co-creatie onderzoek

Is mijn inschrijving voor
de themaweek in orde?
Inschrijven voor de themaweek was mogelijk tot 15 januari 2021. Nu de themaweek volzet is, kunnen we helaas geen nieuwe inschrijvingen meer aanvaarden. Als u wilt nagaan
of u geselecteerd bent , kunt u dit gedeelde document raadplegen (tabblad themaweek ):
https://bit.ly/ETT2021_participants

Co-creatie:
Betrekt alle betrokkenen bij
een gemeenschappelijke
probleemstelling.

Geef dit document niet door aan personen die niet ingeschreven zijn voor de themaweek
of de opleiding zonder vooraf ons akkoord te vragen.

Onderzoek:
Is gericht op de ontwikkeling
en verbetering van kennis
en wetenschap.

Themaweek op afstand

Illustratie ©Judith Du Faux

Het was absoluut niet eenvoudig om deze themaweek te organiseren. Eerst lieten we de
data twee keer opschuiven (juli 2020 en januari 2021) voor de fysieke bijeenkomsten en
daarna hebben we beslist om de formule te wijzigen.
Ons enthousiasme om deze week met u te organiseren heeft er zeker niet onder geleden!
We blijven overtuigd van de relevantie van dit evenement en van het belang om de community van het co-creatieve onderzoek te bezielen en samen na te denken over de co-constructie van praktijken die almaar zinvoller worden. Elke hindernis is ook een gelegenheid
om nieuwe oplossingen te bedenken.

Actie:
Verankert het co-creatieve onderzoek in
sociaal experimenteren en transformeren
binnen een concrete context.

We achten het wenselijk om digitale sessies korter te houden dan fysieke bijeenkomsten
en hebben dan ook een aangepaste versie van de themaweek gebrouwen. Deze versie 2.0
vindt hoofdzakelijk plaats in de namiddag, van 13.30 tot 18.10 uur. Op maandag 29 maart
beginnen we uitzonderlijk om 13.00 uur zodat we elkaar eerst beter kunnen leren kennen.
Wij vragen u enkele minuten van tevoren in te loggen om op tijd te kunnen starten. We
nodigen u ook uit voor enkele digitale avondsessies (dinsdag en donderdag) en voor een
avond ter plekke in Brussel, die zal plaatsvinden voor zover de gezondheidssituatie dit
toelaat.

Filosofie van de week
We stellen voor om samen te komen in virtuele ruimtes, ruimtes voor reflexie en ruimtes
van gezamenlijk leren. We bieden tools en theoretische denkoefeningen aan binnen een
concrete context om te vermijden dat de verschillende facetten van co-creatief onderzoek
worden opgesplitst.

Ga naar pagina 4 voor alle informatie over het programma en de werkruimtes.

De begeleiders van elke ruimte zien erop toe dat iedere stem in het debat gelijkwaardig
aan bod komt en dat het methodologische kader ervoor zorgt dat alle stakeholders daadwerkelijk deelnemen. Deze werkruimten moeten de deelnemers de mogelijkheid bieden
om zowel theoretische als praktische kennis te integreren.
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Enkele gouden regels voor een
vlot verloop van digitale sessies

werkruimte binnen te gaan

De Themaweek zal plaatsvinden via het videoconferentieplatform Zoom. In sommige
ruimten zullen de workshopverantwoordelijken u nog extra digitale tools aanreiken

– Controleer de stabiliteit van uw internetverbinding. Gebruik bij voorkeur een bekabelde
internetverbinding (Ethernet) in plaats van wifi.

Enkele dagen voor de start van de week

– Respecteer de planning van het programma en log enkele minuten vooraf al in zodat
de sessies stipt kunnen starten.

Om problemen met de internetverbinding te voorkomen, raden wij u aan om:

Enkele dagen voor de start van de week. U ontvangt de links naar de videoconferenties
op Zoom.

Wanneer u de digitale werkruimte binnen gaat

– Gelieve de “Zoom”-app op voorhand op uw computer, tablet of smartphone te
installeren om tijd te winnen. Gebruik indien mogelijk bij voorkeur uw computer.

– Maak uzelf bekend wanneer u inlogt: Voornaam NAAM
– Gelieve uw microfoon uit te schakelen als u niet aan het woord bent en uw camera uit
te schakelen als de verbinding niet stabiel is. Aarzel niet om beide weer aan te zetten
wanneer u spreekt, dat is aangenamer.

– Als u dit videoconferentieplatform nog niet eerder gebruikte, kunt u deze online
tutorial volgen: https://youtu.be/0rUE3tHHULk
– Geraakt u er nog niet helemaal aan uit nadat u de tutorial hebt bekeken, aarzel dan
niet om ons per mail te contacteren (winterschool2021@cocreate.brussels). Het
is belangrijk dat u met deze toepassing overweg kunt om deel te nemen aan de
themaweek.

– Deze ontmoetingen zijn in de eerste plaats gedachtewisselingen. Om het woord te
nemen, vragen we u om (virtueel) uw hand op te steken.
– Via de chat kunt u indien nodig ook iets delen.

Verbindingsproblemen? Een
technisch probleem?
Als u tijdens de Themaweek technische problemen ondervindt, kan u contact opnemen met
winterschool2021@cocreate.brussels en uw telefoonnummer doorgeven. Wij bieden u permanente
technische ondersteuning via dit e-mailadres.
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Uurrooster

ProgrammA

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Inleiding over de
themaweek

Inleiding over de dag

Inleiding over de dag

Inleiding over de dag

Inleiding over de dag

29 maart

13.00 - 13.20

Van maandag 29 maart tot vrijdag
2 april 2021 ontmoeten we elkaar
om samen een week lang te werken
rond co-creatief onderzoek1. Elke
dag wisselen lezingen, workshops,
werk in subgroepen en zelfs
enkele avondsessies elkaar af.

Maandag

13.20 - 13.30

30 maart

31 maart

Ontmoeting met
staatssecretaris

De bijdrage van
Hoe kunnen we online transdisciplinariteit
Actieonderzoek en
aan de co-creatie van
blijven co-creëren?
regionale transformative
Marzia Mazzonetto,
kennis, vaardigheden
Maria Zolontonosa,
– hoe het gebruik van
en levenswijsheid.
Michael Creek
onderzoeksresultaten
Mohammed Taleb
https://us02web.zoom.
bevorderen?
Barbara Trachte

13.30 - 14.30

Participatory video
project or what?

A quoi sert la
participation ?

Chris High

Julien Charles

https://us02web.zoom.
us/j/84574279539

https://us02web.zoom.
us/j/84734911608

1 avond fysieke bijeenkomst in Brussel
(voor zover de gezondheidssituatie dit toelaat).

us/j/83389477229

https://us02web.zoom.
us/j/81591775191

https://us02web.zoom.
us/j/85928408643

14;30 - 15.00
15.00 -17.00

Taal: Nederlands en Frans
Duur: 5 namiddagen, 2 avonden op afstand,

2 april

13:20

Isabel Heck

Begeleiders: de deelnemers die een
workshop voorstellen, het organisatiecomité
van de themaweek en de sprekers.

1 april

P A U z E

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Werk in subgroepen

Werk in subgroepen

Werk in subgroepen

Werk in subgroepen

fysieke bijeenkomst
of op afstand

fysieke bijeenkomst
of op afstandw

fysieke bijeenkomst
of op afstand

fysieke bijeenkomst
of op afstand

17.10 - 18.10

18.10 - 20.00

P A U Z E

P A U Z E

Conclusie
https://us02web.zoom.
us/j/88056987184

P A U Z E

Vereisten:
– Deelname aan minstens 4 halve dagen

vanaf 19:30

– Goede internetverbinding
– De “ZOOM” applicatie op uw computer, tabletof
smartphone installeren vóór de meeting om geen tijd
te verliezen

Datum: van 29/03 tot 02/04/2021

20.00 - 21.30

Ontdekking van
Brusselse producenten
https://us02web.zoom.
us/j/84285211966

Voorstellenbeurs
https://us02web.zoom.
us/j/86426997600

Jam Sessie,
co-creatief onderzoek
en overgaan tot actie
fysieke bijeenkomst
in Brussel

Deelnemers: 85 personen
1 Sommigen volgen vóór de themaweek over co-creatief onderzoek een inleidende opleiding over participatief actieonderzoek. Als u een van de 40 voor deze opleiding geselecteerde deelnemers bent, hebt u normaalgezien al een specifieke factuur
ontvangen hiervoor en ontvangt u binnenkort per e-mail het programma van deze opleiding. Om na te gaan of u ingeschreven bent, raadpleeg het volgende overzicht van de deelnemers (tabblad “inleidende opleiding”): https://bit.ly/ETT2021_participants

Beschrijving van de werkruimtes
De inleidingen · 13.20 tot 13.30 uur

Pauzes · 14.30 tot 15.00 uur

We spreken dagelijks af om 13.20 uur voor een inleiding bij de dag. Op maandag 29
beginnen we uitzonderlijk om 13.00 uur zodat we de tijd kunnen nemen om kennis te
maken. Log gerust een paar minuten van tevoren in, zodat we op tijd kunnen beginnen.

Er worden pauzes voorzien tussen 14.30 en 15.00 om even de benen te strekken alvorens
de workshops van start gaan.

SPREKER
BEGELEIDERS

De inleidingen worden verzorgd door het organisatiecomité of door
het wetenschappelijke comité van de themaweek.

TAAL

De inleidingen worden steeds getolkt naar het Nederlands en het
Frans.

De workshops · 15.00 tot 17.00 uur
Van 15.00 tot 17.00 uur splitsen we op in kleine groepen om aan workshops deel te nemen. Het gaat daarbij niet om de kennisoverdracht. We streven echt naar co-constructie
van werkwijzen waarbinnen we onze kennis, competenties en vragen kunnen delen.

De lezingen · 13.30 tot 14.30 uur

Alle workshops draaien om co-creatief onderzoek, maar elke workshop is toegespitst op
een specifiek doel, bijvoorbeeld :

(Samenvatting) De voltallige groep komt samen van 13.30 tot 14.30 uur voor een lezing,
via dezelfde zoom link. Deze ruimten dienen als collectief inspiratiemoment. Het zijn de
enige momenten die met de voltallige groep plaatsvinden.

1. Stilstaan bij een onderzoekstool die niet of maar gedeeltelijk heeft gewerkt en zich de
vraag stellen waarom en wat er anders had gekund.

2. Actoren bijeenbrengen die een gemeenschappelijke online tool hebben gebruikt om
een evaluatie hiervan te maken en die door te geven aan de anderen.

De lezingen draaien om de centrale thema’s van de week, namelijk:

3. Een instrument of tool in realtime testen.

1. Co-creatief onderzoek in het licht van de gezondheidscrisis

4. Een probleem oplossen.

2. De bestaansredenen van onze werkwijzen

5. Individuele ervaringen collectief analyseren.

3. De actoren en hun interacties

6. Een toekomstig evenement uitdenken.

4. De methoden, tools en technieken

7. Netwerken en samenwerkingen voorstellen voor nieuwe projecten.

5. De resultaten uit onze co-onderzoeken en de impact ervan
SPREKER
BEGELEIDERS
TAAL

8. De resultaten van experimenten analyseren en valoriseren.
9. Andere.

De namen van de sprekers worden in de loop van maart meegedeeld.
Alle lezingen worden getolkt naar het Nederlands en Frans.

Ga naar pagina 8 voor alle informatie over het lezingen.
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SPREKER
BEGELEIDERS

De workshops, geselecteerd uit de voorstellen, zijn ontworpen door
deelnemers aan de themaweek, die ze ook zullen verzorgen.

TAAL

De workshops worden vaak georganiseerd in de moedertaal van de
workshopverantwoordelijke(n). Er wordt getolkt tijdens de workshops
als de deelnemers niet dezelfde taal spreken als de begeleider.

Voorbeelden van mogelijke samenstellingen:
– Volgens locatie, fysiek of op afstand:
Brussel, Parijs, Lille, Montpellier, enz.
– Volgens thema:
energie, onderwijs, gezondheid, milieu, enz.

Als een workshopbegeleider Nederlandstalig is en een Franstalige
persoon zich inschrijft, zorgen we voor vertolking naar het Frans.

– Volgens discipline:
sociale wetenschappen, biowetenschappen, natuurwetenschappen, wetenschap en
maatschappij, enz.

Als een workshopbegeleider Franstalig is en een Nederlandstalige persoon zich inschrijft, zorgen we voor vertolking naar het Nederlands.
PROGRAMMA EN
BESCHRIJVING

INSCHRIJVINGEN

– Volgens statuut:
groep van promovendi, consultants, of net een mix van statuten, enz.

U vindt het volledige programma van de workshops met hun beschrijving verder in dit programma (zie pagina 8). Voor sommige
workshops over verschillende sessies moet u op alle sessies aanwezig zijn voor een vlot verloop van het groepswerk.

– Volgens voorkeur:
voorkeur om te werken met mensen die u al kent, of net om nieuwe mensen te
ontmoeten.
– Volgens project:
tussen partners van eenzelfde onderzoek: als u bijvoorbeeld met verschillende
personen deelneemt en de dagen samen wil afsluiten.

Van 17 tot 28 februari 2021 kunt u zich online inschrijven voor de
workshops. U ontvangt de link per e-mail. We vragen dat u zich voor
minstens 4 van de 5 namiddagen inschrijft. U zal zien dat het aantal
plaatsen per workshop beperkt is. Gelieve u snel in te schrijven om te
kunnen deelnemen aan de workshops die u het meest interesseren.

– Volgens taalgroep:
als u een voorkeur hebt om in een Frans- of Nederlandstalige groep te zitten.
– Willekeurig: als u graag het lot laat beslissen…

INSCHRIJVINGEN

De subgroepen · 17.10 tot 18.10 uur
Van 17.10 tot 18.10 uur sluiten we de namiddag af met een uitwisseling van 1 uur in kleine
groepen. Het doel van deze subgroepen is om terug te blikken op de dag, samen stil te
staan bij hetgeen we ervan hebben opgestoken en die ervaring te helpen vertalen naar
onze eigen praktijk. Deze uitwisselings- en ondersteuningsmomenten laten ons toe de
verworven kennis te delen en beperkingen of moeilijkheden te bespreken die zijn opgedoken. We kunnen deze subgroepen samenstellen volgens onze voorkeuren en wensen.

Op 1 maart, sturen we u per e-mail een link naar een platform waar u
de subgroepen kunt samenstellen. U kunt alvast nadenken over een
voorstel.
We vragen aan elke groep om een “referentiepersoon” voor het
contact tussen het organisatieteam en de groep. Die persoon dient
ook na te gaan of alle deelnemers aanwezig zijn en of er niemand
verdwaald is.
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De avondsessies · 20.00 tot 21.30

Donderdag 1 april 2021
Voorstellenbeurs

Samenvatting) We komen driemaal ‘s avonds samen voor een informelere bijeenkomst.
We spreken af op dinsdag 30 maart en donderdag 1 april, telkens van 20.00 tot 21.30 uur,
voor 2 virtuele avondsessies. Tijdens die sessies komen we in een ontspannen setting
samen voor een gezellige activiteit. Op woensdag 31 maart spreken we op locatie af voor
een avondsessie in Brussel. Deze avond zal enkel plaatsvinden indien de gezondheidscrisis verbetert tegen eind maart.

Om het einde van de themaweek te vieren en stil te staan bij verdere samenwerking,
organiseren we een “voorstellenbeurs”. Tijdens deze sessie kunnen we het hebben over
concrete acties: bv. opstarten van een denktank, een volgende themaweek, een community opstarten, een persartikel schrijven, enz.
PLAATS
UURROOSTER

Dinsdag 30 maart 2021 :
Brusselse producenten ontdekken

MATERIAAL

We nodigen u uit voor een virtueel bezoek en degustatie van Brusselse producten. U ontvangt de producten op voorhand per post (enkel voor buurlanden van België)2. We nodigen
u uit om deze producten en hun producenten te ontdekken, maar ook om producten uit uw
regio voor te stellen in de subgroepen. Tijdens deze avond gaan we samen virtueel op reis.
PLAATS
UURROOSTER
MATERIAAL
BEGELEIDERS

BEGELEIDERS

Zoom https://us02web.zoom.us/j/86426997600
20.00 tot 21.30 uur
Uw verbeelding en uw dromen over de toekomst van co-creatief onderzoek!
Het organisatorisch team van de Themaweek
(winterschool2021@cocreate.brussels)

VRIJDAG 2 APRIL 2021
Jam Sessie, co-creatief onderzoek en overgaan tot actie

Zoom https://us02web.zoom.us/j/84285211966

We nodigen u uit om deel te nemen aan een gespreks- en uitwisselingsavond opgebouwd
rond de analogie tussen co-creatief onderzoek en jamsessies.

20.00 tot 21.30 uur
De voedingsproducten die u in het welcome pack hebt ontvangen

PLAATS

Het organisatiecomité van de themaweek
(winterschool2021@cocreate.brussels)

Foyer Scientifique et Culturel de la Plaine (FOSCUP), Campus de la
Plaine, Brussels, Belgie
Toegang: ULB, Campus de la Plaine, Forum, Wetenschappelijk en cultureel centrum (boven de cafetaria)

Beerfood · illustratie ©Gaëlle Sutour

UURROOSTER
MATERIAAL
BEGELEIDERS
OPMERKING

Vanaf 19.30 uur
Uw muziekinstrumenten
Hari Verleat en Quentin Struelens
Deze activiteit zal plaatsvinden indien de gezondheidssituatie verbetert. We houden u op de hoogte in de weken voorafgaand aan de
themaweek.

Een handje toesteken? Als u deze sessie graag mee organiseert, neem dan contact op
met Hari Verlaet: hari.verlaet@ulb.be

2 Als u uw postadres nog niet hebt doorgegeven, gelieve dit zo snel mogelijk en zeker vóór 1 maart door te geven
aan: anais@cocreate.brussels
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Gedetailleerd programma van de lezingen (13:30 - 14:30)
MAANDAG 29 MAART
ENGELS *
INTRODUCTIE
Tessa Boeykens
ASBL Confluences
GRAFISCHE
FACILITATIE
Judith Du Faux
Visual Garden

Een participatief video
project of iets anders?

Dinsdag 30 maart
FRANS*
INTRODUCTIE
Lotte Damhuis
Fédération des
Services Sociaux

Chris High

Tijdens deze sessie vragen we ons af wat het betekent om aan een
project deel te nemen, of om anderen uit te nodigen om dat te doen. We
vertrekken vanuit de observatie dat projecten een belangrijke manier
zijn geworden om onszelf te organiseren in uiteenlopende contexten.
Enerzijds biedt dit een geweldige kans voor innovatie, netwerken,
sociaal leren en co-creatie tussen een verscheidenheid aan mensen
die werken vanuit zeer verschillende achtergronden: gemeenschappen,
organisaties, overheidsdiensten, enz. Langs de andere kant zorgt dit
ook voor een bepaalde vorm van concurrentie en een focus op middelen
en vooraf bepaalde resultaten in plaats van samenwerking en sociale
rechtvaardigheid. We onderzoeken dit alles via een discussie over
participatieve video: films maken met mensen in plaats van over hen.
Wat kunnen verschillende soorten mensen halen uit hun deelname aan
een participatief videoproject? Meestal komen we dit slechts al doende
te weten, maar laat ons toch even proberen om hier tijdens deze lezing
een idee van te krijgen. Welke attitudes en capaciteiten zijn eigen aan
participatief werk en hoe kunnen we anderen benaderen om te zien of
zij willen deelnemen? Breng je eigen ervaringen, verbeeldingskracht
en nieuwsgierigheid mee! Dan nemen we de tijd om van elkaar te
leren wat de verwachtingen zijn als we het hebben over participatie.

GRAFISCHE
FACILITATIE
Judith Du Faux
Visual Garden

Julien Charles

De huidige inflatie van het gebruik van de term “participatie” gaat
gepaard met onduidelijkheid over zijn democratische horizon. Om
participatie opnieuw te verankeren binnen dit perspectief, moeten
hedendaagse participatieve praktijken in vraag worden gesteld
vanuit hun vermogen om hieraan bij te dragen. Vertrekkende vanuit
concrete situaties moeten we ons dan ook afvragen of participatieve
mechanismen deelnemers de nodige middelen aanbieden opdat
er effectief rekening kan wordt gehouden met hun stem.
Julien Charles is doctor in de sociale wetenschappen,
onderzoekscoördinator en trainer bij het Centre Socialiste d’Education
Permanente (CESEP). Hij is ook docent aan UCLouvain, waar hij
samen met Isabelle Ferrer de onderzoeksgroep Travail, Entreprises,
Démocratie coördineert. Hij is de auteur van Participation in Action
(2016) en coördineerde onlangs het rapport “On the Outskirts.
Work and Home in the Age of (De) Containmen” (2020).
ZOOM LINK : https://us02web.zoom.us/j/84734911608
NOTITIES :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZD
ICzGiPN2Cc32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing

Chris High doceert Vrede & Ontwikkeling aan de Linnaeus Universiteit in
Zweden. Hij is al meer dan 15 jaar betrokken bij participatieve video- en
digitale storytelling projecten als deelnemer, facilitator, onderzoeker en
trainer in Europa, Afrika en India. Hij is geïnteresseerd in het snijvlak van
onderzoek, onderwijs en activisme en in werken met gemeenschappen
om hun zoektocht naar sociaal en economisch welzijn te ondersteunen.
ZOOM LINK : https://us02web.zoom.us/j/84574279539
NOTITIES :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZD
ICzGiPN2Cc32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing

* Vertaald naar Frans en Nederlands

Wat is het nut van participatie?
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Woensdag 31 maart: 13.20 - 13.30 uur
FRANS
INTRODUCTIE
Laure Malchaire
ASBL Confluences
GRAFISCHE
FACILITATIE
Ariane Riveros
Visuelligence

Woensdag 31 maart: 13:30 uur

Ontmoeting met staatssecretaris
Barbara Trachte		

FRANS*
INTRODUCTIE
Chloë Angé
Université Libre de
Bruxelles, VIA ASBL

Barbara Trachte

Discussie over co-creatief onderzoek in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

GRAFISCHE
FACILITATIE
Ariane Riveros
Visuelligence

Barbara Trachte is staatssecretaris voor Economische Transitie
en Wetenschappelijk Onderzoek en minister-president van
COCOF in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
ZOOM LINK : https://us02web.zoom.us/j/85928408643
NOTITIES :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZDICzGiPN2C
c32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing

Actieonderzoek en regionale
transformative – hoe het gebruik
van onderzoeksresultaten
bevorderen?			

Isabel Heck

Participatief actieonderzoek onderscheidt zich door een sterke
betrokkenheid van alle belanghebbenden tijdens de verschillende stadia
van een onderzoeksproject. Maar wat gebeurt er eens het onderzoek
is afgelopen? Hoe kunnen we het gebruik van onderzoeksresultaten
bevorderen om reële veranderingen binnen een bepaald gebied
mogelijk te maken? Tijdens deze lezing delen we enkele inzichten en
ervaringen met betrekking tot de Universitaire Incubator van Uitgesloten
Woorden, een actieonderzoeksmechanisme uit Montreal dat sinds
2007 kennis produceert en mobiliseert in nauwe samenwerking
met burgers in situaties van sociale uitsluiting en armoede, en
organisaties in het veld. Aan de hand van concrete voorbeelden
staan we stil bij de sterktes en zwaktes die uit deze ervaring naar
voren zijn gekomen en proberen we hier samen uit te leren.
Isabel Heck (PhD in antropologie) legt zich toe op actieonderzoek
gericht op het bevorderen van sociale inclusie. De afgelopen zeven
jaar heeft ze een universitaire incubator geleid en als onderzoeker
gewerkt bij Parole d’excluEs - een non-profitorganisatie in Montreal
die strijdt tegen armoede en sociale uitsluiting. Door bruggen te
bouwen tussen de productie / mobilisatie van kennis en actie,
neemt zij deel aan transformatieve projecten in samenwerking met
sociale actoren en burgers van wijken met een laag inkomen. Ze is
geïnteresseerd in methodes om sociale ongelijkheden te verminderen
en kennis te democratiseren. Haar werk wordt lokaal en internationaal
verspreid, zowel binnen de onderzoekswereld als in de praktijk.
ZOOM LINK : https://us02web.zoom.us/j/85928408643		
NOTITIES :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZDICzGiPN2C
c32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing
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Donderdag 1 april
FRANS*
INTRODUCTIE
Sylvie Blangy
Centre d’Ecologie
Fonctionelle
et Evolutive
GRAFISCHE
FACILITATIE
Ariane Riveros
Visuelligence

Vrijdag 2 april

Hoe kunnen we online blijven
co-creëren?

FRANS*
INTRODUCTIE
Xavier Hulhoven
Innoviris

Marzia Mazzonetto, Maria Zolontonosa, Michael Creek

Tijdens deze lezing onderzoeken we samen hoe diverse co-creatie
processen online georganiseerd kunnen worden. We focussen
op een uitdagende paradigmaverschuiving bij het genereren van
betrokkenheid; van een face-to-face co-creatiemodel naar online
formats. Wat kunnen we verwachten van online sessies en wat zijn
hun grenzen? Wat zijn de obstakels waarmee velen van ons worden
geconfronteerd, en welke kansen kan deze verandering bieden?
We presenteren praktische tips om online co-creatieprocessen te
faciliteren en de beste tools om deze te realiseren.

GRAFISCHE
FACILITATIE
Judith Du Faux
Visual Garden

Deze sessie wordt geanimeerd door het Stickydot-team, dat
een rijke expertise heeft op het gebied van participatieve
processen in onderzoek en innovatie, online en face-toface. Stickydot heeft het trainingsprogramma ‘Moving
Dialogue online’ ontwikkeld en heeft verschillende Europese
instellingen getraind om online processen te faciliteren.

De bijdrage van transdisciplinariteit
aan de co-creatie van kennis,
vaardigheden en levenswijsheid.
Mohammed Taleb

Deze lezing herinnert ons aan wat transdisciplinariteit onderscheidt van
andere methodes om aan kenniscreatie te doen (monodisciplinariteit,
multidisciplinariteit, interdisciplinariteit). Transdisciplinariteit erkent de
meerwaarde van informatie die niet steunt op rationeel betoog maar
die verankerd is in levensverhalen, biografieën, verbeelding, kunst en
intuïtie. Dergelijke transdisciplinaire benadering stelt dan ook de (zeer
“19e eeuwse”) kennishiërarchie in vraag, waarbij logisch-wiskundige
intelligentie en de natuurwetenschappen bovenaan komen te staan. Dit
alles vanuit een sterke minachting voor andere soorten kennis (de kennis
van boeren, arbeiders, mensen uit het Zuiden, inheemse volkeren, enz.).
De Algerijnse filosoof Mohammed Taleb is schrijver en trainer in
milieueducatie. Als onafhankelijk onderzoeker houdt hij zich al
enkele jaren bezig met de wisselwerking tussen maatschappijkritiek,
milieukwesties en wetenschapsfilosofie.

ZOOM LINK : https://us02web.zoom.us/j/83389477229

ZOOM LINK : https://us02web.zoom.us/j/81591775191

NOTITIES :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZDICzGiPN2C
c32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing

NOTITIES :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZD
ICzGiPN2Cc32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing
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Gedetailleerd programma van de workshops
Maandag
29 maart

Dinsdag
30 maart

WORKSHOP 1 SESSIE 1
Hoe het luik “onderzoek”
stimuleren in onze projecten met
participatief actieonderzoek?

WORKSHOP 1 SESSIE 2
Hoe het luik “onderzoek”
stimuleren in onze projecten met
participatief actieonderzoek?

https://us02web.zoom.
us/j/83378854437

https://us02web.zoom.
us/j/81345914479

WORKSHOP 2
Welke lessen trekken uit co-creatie
met kavelen? Analyse van het boek
“Transition pour une alimentation
juste et durable. Contributions”

WORKSHOP 7 SESSIE 1
Projectbegeleid.er.ster: hoe
vertrouwensbanden en
legitimiteit met de partners van
een participatief onderzoek, het
coördinatieteam en de financiers?

https://us02web.zoom.
us/j/86827617472
WORKSHOP 3 SESSIE 1
Lokaal experimenteren rond de
energietransitie door samenwerking
tussen onderzoekers-actoren
https://us02web.zoom.
us/j/86113780570

WORKSHOP 10
Werkingskader van een
co-creatief onderzoek.
https://us02web.zoom.
us/j/88263506584
WORKSHOP 11 SESSIE 1
Zoek de fout: we analyseren de
inhoud van de koelkast om terugkerende fouten op te sporen in het
ontwerp, de verzameling, de analyse
en de interpretatie van gegevens

1 april

https://us02web.zoom.
us/j/88133913149

https://us02web.zoom.
us/j/85744267775

WORKSHOP 11 SESSIE 2
Zoek de fout: we analyseren de
inhoud van de koelkast om terugkerende fouten op te sporen in het
ontwerp, de verzameling, de analyse
en de interpretatie van gegevens.

WORKSHOP 18
Hoe de leringen uit co-creatief
onderzoek valoriseren
en verspreiden?

Actoren in co-creatief
onderzoek en hun
interacties

WORKSHOP 12
Collectieve verkenning van
de dimensie “beleid” van
co-creatief onderzoek

WORKSHOP 15
Co-creating desirable fu-tures
— an experiential work-shop
https://us02web.zoom.
us/j/83023904282

WORKSHOP 16 SESSIE 1
WORKSHOP 3 SESSIE 2*
Lokaal experimenteren rond de
Attitudes in participatief
energietransitie door samenwerking actieonderzoek
tussen onderzoekers-actoren
https://us02web.zoom.
us/j/85041801568
WORKSHOP 9 SESSIE 1
Hoe een participatief
actieonderzoek “goed” afsluiten?
https://us02web.zoom.
us/j/85265199968

WORKSHOP 6 SESSIE 1
Debriefing en analyse van de
dynamiek van workshops op afstand

WORKSHOP 6 SESSIE 2
Debriefing en analyse van de
dynamiek van workshops op afstand

https://us02web.zoom.
us/j/81886055979

https://us02web.zoom.
us/j/89721244159

https://us02web.zoom.
us/j/88267086003

https://us02web.zoom.
us/j/82453402086

WORKSHOP 7 SESSIE 2
Projectbegeleid·er·ster: hoe vertrouwensbanden en legitimiteit met de partners van een participatief onderzoek,
het coördinatieteam en de financiers?
https://us02web.zoom.
us/j/83913855691
WORKSHOP 16 SESSIE 2
Attitudes in participatief
actieonderzoek
https://us02web.zoom.
us/j/87430563918

De resultaten uit onze
co-onderzoeken en
de impact ervan
Het leven binnen
een co-creatief
onderzoeksproject
De methoden, tools
en technieken
De valorisatie van
de resultaten
Leringen trekken uit
onderzoeksprocessen
Networking en
de community
versterken
WORKSHOP*

WORKSHOP 13 SESSIE 1
Tussen actie en het virtuele.
Een platform ontwerpen voor
de gemeenschap van actoren
in participatief onderzoek

WORKSHOP 13 SESSIE 2
Tussen actie en het virtuele.
Een platform ontwerpen voor
de gemeenschap van actoren
in participatief onderzoek

https://us02web.zoom.
us/j/87904825610

https://us02web.zoom.
us/j/83653213570

WORKSHOP 6 SESSIE 3
Debriefing en analysevan
de dynamiek van
workshops op afstand

WORKSHOP 9 SESSIE 2
Hoe een participatief
actieonderzoek “goed” afsluiten?

https://us02web.zoom.
us/j/83836965579

THEMA’S VAN DE WORKSHOPS

Co-creatief onderzoek
ten tijde van de
gezondheidscrisis

WORKSHOP 8
Werken aan transitie: verschillende
vormen van impact

https://us02web.zoom.
us/j/87844200912

2 april

WORKSHOP 17
Plaatsen ten dienste
van PAO: functies,
opportuniteiten en valkuilen

https://us02web.zoom.
us/j/89575985716

https://us02web.zoom.
us/j/87441480957

Vrijdag

WORKSHOP 14
Voorstellingsschets van de
“Société francophone des
sciences EN société (SfsEs)”

https://us02web.zoom.
us/j/83742287077

https://us02web.zoom.
us/j/84583310946

https://us02web.zoom.
us/j/88563293362

Donderdag

31 maart

https://us02web.zoom.
us/j/83077892187

WORKSHOP 4
Het CREBIS, een nieuw
onderzoekscentrum gericht op een
hernieuwde verbintenis tussen de
onderzoekswereld en sociale hulp

WORKSHOP 5
Hallo, hoor je me? Lessen en
tools uit een volledig op afstand
uitgevoerd participatief onderzoek

Woensdag

https://us02web.zoom.
us/j/89451686953
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WORKSHOP 19
geannuleerd

WORKSHOP 20
Hoe je eigen buurt kennen?
Vergelijking van het gebruik van een
digitale tool en fysieke wandelingen.
https://us02web.zoom.
us/j/89800318707

1 sessie
2 sessies
3 sessies
*Als u zich inschrijft
voor een workshop met
meerdere sessies, dient
u deel te nemen aan
elk van deze sessies.

Welke lessen trekken uit cocreatie met kavelen?

Belangrijke info voor u zich inschrijft:
Schrijf u slechts in voor 1 workshop per dag. Als u zich inschrijft voor een workshop
met meerdere sessies, dient u deel te nemen aan elk van deze sessies. Bijvoorbeeld,
wie zich inschrijft voor een workshop die plaatsvindt op maandag én donderdag, is
verplicht zich in te schrijven voor beide sessies.

Analyse van het boek “Transition pour une alimentation juste
et durableTransitions pour une alimentation juste et durable à
Bruxelles — contributions de recherches en co-création”

workshop 2

Om elke workshop vlot te kunnen laten verlopen, is het aantal plaatsen beperkt.
Wees er dus snel bij!

FRANS*
Iedereen

UITZONDERING:
Workshop 6 bestaat uit 3 sessies en wordt opgesplitst in verschillende groepen.

5-12 pers.
M D W D v

Beschrijving van de workshops
Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de workshops.

MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier2

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/86827617472

Als u meer informatie wenst, kunt u het volledige workshopfiche raadplegen (zie de link
aan het einde van elke beschrijving). Er wordt nog volop gewerkt aan de workshopfiches.
Het is dus goed mogelijk dat sommige fiches nog niet erg uitgebreid zijn. De workshopverantwoordelijken hebben nog ruim een maand om hun voorbereidingen te voltooien.

Hoe het luik “onderzoek”
stimuleren in onze projecten met
participatief actieonderzoek?
FRANS*
Iedereen die
participatieve
workshops organiseert en de
gecoproduceerde gegevens uit
zulke workshops
wil analyseren,
interpreteren
en valoriseren
6-20 pers.

FRANS*
Iedereen

workshop 1

12-15 pers.

Deze workshop vormt een gelegenheid om in te gaan op het onderzoeksluik in onze praktijk. We focussen op de volgende vragen: hoe aan “goed”
onderzoek doen dat wetenschappelijk erkend wordt door de academische
wereld aan de hand van participatief actieonderzoek (PAO)? Hoe eensgezind en gezamenlijk (onderzoeker/burger) zorgen voor de verzameling,
analyse, interpretatie en valorisatie van de gecoproduceerde gegevens via
participatieve workshops – met fysieke aanwezigheid of digitaal? Welke
zijn de hindernissen en hoe kunnen we die overwinnen? Hoe de “O” in PAO
versterken bij onze werkzaamheden en de resultaten van de participatieve
onderzoeksworkshops beter valoriseren?
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier1

Zoom LUNDI : https://us02web.zoom.us/j/83378854437

NOTITIES :

https://docs.google.com/
document/d/1Avr-ZKW23mPRKP30
Z1qxUkcR3JscYUFs8eogsB05rwk/
edit?usp=sharing

Lokaal experimenteren rond de
energietransitie door samenwerking
tussen onderzoekers-actoren:

M D W D v

NOTITIES :

M D W D v

Wilt u meer weten over de successen en valkuilen van verschillende cocreatieve experimenten? Wilt u meer weten over de kaveltechniek waarbij
het lezen van een boek verdeeld wordt om de kennis ervan te delen? We
passen deze techniek toe om elementen uit te lichten uit het boek waarin
5 co-creatieve duurzame-voedingsprojecten uit 2015 verzameld worden
die in Brussel werden gevoerd. We brengen het in de praktijk en verkennen
samen de inhoud van het boek: Transitions pour une alimentation juste et
durable à Bruxelles — contributions de recherches en co-création.

Welke zijn de vereiste initiële voorwaarden om een
onderzoeksvraag naar boven te halen

workshop 3

In de huidige context heeft onze maatschappij nood aan een transitie
naar duurzamere productiemethoden en energieverbruik. Een bottom-up
benadering die vertrekt van uitdagingen die in de maatschappij onderkend
worden, is een richting die maar weinig wordt ingeslagen als het gaat om
onderzoek of actie. De transdisciplinaire vragen die eruit voortvloeien vereisen samenwerking tussen onderzoekers en actoren van het maatschappelijke middenveld. Op basis van experimenten in zes steden hebben we
een project uitgevoerd dat burgers de energietransitie in eigen handen
wou laten nemen. Bij vier ervan werd gekozen voor participatief actieonderzoek. Een kernpunt is dan de gezamenlijke en gedeelde definitie van
een onderzoeksvraagstuk. Tijdens deze workshop werken we rond de vereiste initiële voorwaarden om een onderzoeksvraag naar boven te halen.
NOTITIES :

https://docs.google.com/
document/d/1tEmfE0tyDo2pY
BUvhbSW1h0l5gYJjZd1DRrSm
p23jMo/edit?usp=sharing

MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier3

Zoom LUNDI : https://us02web.zoom.us/j/86113780570

Zoom MARDI: https://us02web.zoom.us/j/81345914479

Zoom MERCREDI : https://us02web.zoom.us/j/85041801568
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https://docs.google.com/
document/d/1BVAFuotoWsRdRvhkHEnzWJ8m-QF-H_1vK4l1C06zMc/
edit?usp=sharing

Het CREBIS, een nieuw
onderzoekscentrum gericht op een
hernieuwde verbintenis tussen de
onderzoekswereld en sociale hulp:
FRANS*
Professionals
in het werkveld
van de
Brusselse
welzijns- en
gezondheidssector en
onderzoeker(s)
in vakgebieden
gelinkt aan de
welzijns- en
gezondheidssector
in Brussel
5-15 pers.
M D W D v

Welke verwachtingen leven er bij de onderzoekers en
bij de sociale hulpverleners op het terrein?

Debriefing en analyse van de dynamiek
van workshops op afstand
workshop 6

workshop 4

FRANS*

In deze workshop staan we stil bij de positie van een hybride actor zoals
het CREBIS, op het snijvlak tussen onderzoekswereld en sociale hulp.
Stemmen dit project en de opdrachten die we voor ogen hebben overeen
met de behoeften en verwachtingen van de onderzoekers en maatschappelijke werkers? In ruimere zin, op basis van de ervaring van het CREBIS
en zijn eerste maanden activiteit, willen we de uitdagingen en hefbomen
updaten die komen kijken bij onderzoeksamenwerking en kruisbestuiving
tussen professionele en theoretische kennis. Welke tools, methoden,
werkkaders zijn er nodig zodat deze samenwerking alle stakeholders “ten
goede” komt?
NOTITIES :
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier4

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84583310946

Iedereen
2-6 pers.
M D W D v

We begeleiden kleine groepen van 6 deelnemers om een breder perspectief te krijgen van de veranderingen die we doormaken door de gezondheidscrisis en die onze onderzoekspraktijk en actie beïnvloeden. We
werken in kleine follow-upgroepen om een groepsdynamiek mogelijk te
maken. In deze groepen werken we rond de invloed van het digitale en
het werken op afstand. We nemen de tijd om na te gaan wat vruchtbaar
en werkbaar is. We staan stil bij verschillende manieren om gegevens te
analyseren, interpreteren en valoriseren die we gecoproduceerd hebben
binnen digitale werkruimtes. Tot slot proberen we te ontdekken wat er niet
of niet helemaal heeft gewerkt tijdens deze coronaperiode. We vragen ons
daarbij af waarom en hoe het anders had gekund.
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier6

Zoom LUNDI : https://us02web.zoom.us/j/81886055979

https://docs.google.com/
document/d/15iebiskJTQxkc
U8vbpHord2drX7GgtyIOm5J
d9ZLXGk/edit?usp=sharing

Zoom MARDI : https://us02web.zoom.us/j/89721244159
Zoom MERCREDI : https://us02web.zoom.us/j/83836965579
NOTITIES :

https://docs.google.com/document/d/1oDRkAhGgHvVFx6Vjb4hj
UfVeRCYWs8RDKbDkBFz7f5w/edit?usp=sharing

Hallo, hoor je me? Lessen en tools uit
een volledig op afstand uitgevoerd
participatief onderzoek.

workshop 5

FRANS*
Iedereen
10-15 pers.
M D W D v

Vertrekkende van een concrete casus van participatief onderzoek dat volledig op afstand is uitgevoerd, zoeken we in deze workshop samen naar
concrete oplossingen om drie belemmeringen van werken op afstand te
overwinnen. De in kaart gebrachte oplossingen worden gecombineerd
met de oplossingen van het onderzoeksproject en zullen de basis vormen
van een actiefiche. Bovendien kunnen de deelnemers tijdens de workshop
kennismaken met de KoBoToolbox, een gratis tool om op afstand gegevens te verzamelen met een smartphone. Deze tool speelde een cruciale
rol in de uitvoering van het besproken onderzoeksproject. Na een korte
presentatie van de tool kunnen de deelnemers de toepassing gebruiken
om er vertrouwd mee te raken en de relevantie van de tool te beoordelen
in het licht van hun noden.
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier5

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88563293362

NOTITIES :

https://docs.google.com/document/
d/1MDLkGiCudQE0Xtpmw0UsLwd_
oTsuMZ9iELv2UhYy24U/
edit?usp=sharing
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Werken aan transitie:
verschillende vormen van impact

Projectbegeleid.er.ster: hoe
vertrouwensbanden en legitimiteit met de
partners van een participatief onderzoek,
het coördinatieteam en de financiers?
Collectieve analyse van de ervaringen van deelnemers
met behulp van de groepsanalysemethode
FRANS*
Iedereen
met een
rechtstreekse
positieve,
negatieve of
gemengde
ervaring met
de opbouw
van vertrouwen of met
legitimiteit in
het kader van
de begeleiding
van participatief onderzoek
en die deze
ervaring wil
delen met
de andere
workshopdeelnemers.
5-15 pers.
M D W D v

workshop 8

workshop 7

De rol van projectbegeleider is een nieuwe opdracht waarin werk en invalshoek moeten worden aangepast aan de context en de begeleide actoren.
We zijn ervan overtuigd dat het essentieel is om als projectbegeleider een
vertrouwensrelatie op te bouwen met de stakeholders, de actoren van
het onderzoek of de financiers ervan. Welke ingrediënten, methoden of
attitudes hebben in positieve of negatieve zin bijgedragen aan het opbouwen van die legitimiteit en kwaliteitsrelatie? Met een workshop waarin we
onze methoden collectief analyseren, geïnspireerd op de methode van de
“groepsanalyse”, delen een tiental actoren hun ervaringen om hypothesen
en praktische perspectieven te formuleren vanuit de werkelijkheid van het
werkveld. Concreet nodigen we u uit om één van uw concrete ervaringen
te delen met de andere deelnemers. Het is in geen geval de bedoeling om
de situatie moreel te beoordelen, maar wel om onze aanpak alsook het
relationele systeem waarin die plaatsvindt en waaraan die bijdraagt, te
begrijpen.

NEDERLANDS*
Initiatiefnemers.
Tevens
interessant voor
beleidsmakers
en anderen die
het succes van
vernieuwende
initiatieven
willen versterken
12-23 pers.
M D W D v

In deze workshop gaan we dieper in op hoe vernieuwende projecten bijdragen aan maatschappelijke verandering. We maken kennis met een tool
om het ‘transitie-potentieel’ van initiatieven in te schatten. Hiermee kijken
we niet alleen naar het directe effect (CO2-reductie, gezondere bewoners,
minder schooluitval) maar ook naar hoe een initiatief tot navolging leidt
(mobiliserende functie), het denken opschudt (symbolische functie) en
verandering in beperkende/versnellende randvoorwaarden in gang zet
(katalyserende functie). We passen het kader in deelgroepjes toe op Brusselse initiatieven: op welke manier hebben zij impact, en hoe die impact
verder te versterken? Vervolgens zoomen we uit naar regionaal niveau:
hoe kan door samenwerking de impact van de individuele initiatieven
versterkt worden?
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier8

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/87441480957
NOTITIES :

https://docs.google.com/document/d/1SzeNO32xBA06oIfPHTS
fwO1uxGgJGBkb5oCRIIR7xkI/edit?usp=sharing

MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier7

Zoom MARDI : https://us02web.zoom.us/j/83077892187
Zoom VENDREDI : https://us02web.zoom.us/j/83913855691
NOTITIES :

https://docs.google.com/document/d/1eqbJlvo7zdYSha3uhhdF
9AB29b1g3fJnoY3ZOcwg2qU/edit?usp=sharing

*als er Nederlandstalige deelnemers inschrijven, worden er tolken voorzien
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Hoe een participatief actieonderzoek
“goed” afsluiten?
Kritische en pragmatische benadering van de verschillende manieren
om een participatief actieonderzoeksproject af te ronden

FRANS*
Iedereen die
zijn ervaring
wil delen over
dit specifieke
aspect van
PAO-projecten.
5-15 pers.
M D W D v

FRANS*

workshop 9

Iedereen

“De afronding van projecten gebeurt vaak overhaast en wordt niet goed beheerd. Dit zorgt vaak voor een wrange nasmaak van frustratie en onvoldane
verlangens, los van de aanvankelijk vooropgestelde doelen. Hoe kunnen
we een participatief actieonderzoek (PAO) “”goed”” afsluiten? Tijdens deze
workshop delen we onze ervaringen en overwegingen bij de verschillende
manieren om PAO-projecten te af te sluiten. We gaan in op het belang van
dit bijzondere moment van participatieve projecten, waarop vaak ethische
overwegingen blijken, net als het niveau van engagement van de verschillende actoren van de projecten en van de relaties die erin ontstaan zijn, maar
die ook kunnen leiden tot frustraties of ontgoocheling. Dit moment biedt
ook creatieve en innovatieve mogelijkheden. Door ervaringen uit te wisselen
willen we uiteenlopende methodes onderkennen met hun voordelen en beperkingen. We gaan dieper in op de bijzonderheden van deze momenten om
bepaalde tendensen te proberen vaststellen.

5-15 pers.

MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier9

M D W D v

Zoom JEUDI: https://us02web.zoom.us/j/89451686953

Zoom MERCREDI : https://us02web.zoom.us/j/83742287077
Zoom JEUDI : https://us02web.zoom.us/j/89575985716

https://docs.google.com/
document/d/1nQi880TQkGf4R68m-RZkD0dXGz50WKVqIVqTJrd0k/
edit?usp=shariA

workshop 12

FRANS*

workshop 10

Iedereen

Deze workshop gaat in op de problematiek van governancemodellen bij
co-creatief onderzoek. We zullen er besluitvorming door instemming ervaren: een organisatievorm gebaseerd op gelijkwaardigheid bij de besluitvorming via het instemmingsprincipe. We zullen de tijd nemen om ons eigen
functioneren te bespreken, om dan hands-on deze methodologie toe te
passen. Na wat oefentijd komen we in de grote groep terug samen om
stil te staan bij de relevantie van deze governancetool in het kader van
co-creatief onderzoek.
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier10

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88263506584

https://docs.google.com/
document/d/1-P5J2jt09YqQ
91yOIUhsSD53GVqFhnXX5id
okUvF7OI/edit?usp=sharing

Collectieve verkenning van de dimensie
“beleid” van co-creatief onderzoek

Besluitvorming door instemming, een
voorbeeld van gedeelde governance.

M D W D v

Deze workshop heeft tot doel de resultaten van deelnemers te herbekijken
om terugkerende fouten op te sporen in het ontwerp, de verzameling,
de analyse en de interpretatie van gegevens. Vóór de workshop wordt u
gevraagd om bij u thuis gegevens te verzamelen. Tijdens de eerste workshop analyseren we die gegevens om de volgende vragen te beantwoorden: Wat ligt er te bederven in onze koelkasten? Waarom? Wat gebeurt
ermee? Daarna vergelijken we de resultaten van de twee groepen. Tijdens
de tweede workshop focussen we op de fouten, zowel in het ontwerp van
het onderzoek als in de verzameling, analyse en interpretatie van gegevens, via de tool “Champ de Force”. We ronden af met een uitwisseling van
ervaringen over “fouten en methoden om ze te verhelpen”.
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier11

Werkingskader van
een co-creatief onderzoek

8-12 pers.

workshop 11

NOTITIES :

NOTITIES :

Zoom MARDI : https://us02web.zoom.us/j/85265199968

Zoek de fout: we analyseren de inhoud
van de koelkast om terugkerende
fouten op te sporen in het ontwerp,
de verzameling, de analyse en de
interpretatie van gegevens

FRANS*
Aandacht:
het vooraf te
lezen artikel is
in het Engels
Iedereen
5-15 pers.

In 2015 lanceerde Innoviris een innovatieve actie in Europa door Brusselse onderzoeksteams uit te nodigen om voorstellen van onderzoeken met
co-creatie te formuleren. PHOSPHORE en BRUSSEAU hebben gedurende
drie jaar gewerkt rond socio-technische systemen in Brussel, respectievelijk rond bioafval- en waterbeheer. Hun onderzoeksmethoden hebben
beleidsmatige (post-politieke) en democratische gebreken (zwarte dozen)
blootgelegd. We trachten te beschrijven hoe onze projecten ontstaan
zijn (1), welke spanningen we hebben ervaren door het proces en de output
van de co-creatie (2) en welke samenvloeiingen we hebben vastgesteld
tijdens deze twee fasen (3). We ronden af met een voorstelling van wat
volgens ons de voorwaarden zijn om participatief onderzoek te voeren dat
leidt tot politieke ecologie in de breedste zin van het woord (4).

M D W D v

NOTITIES :

MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier12

https://docs.google.com/
document/d/1etc-wsb_
evqzzrO9RgTIp2Y9KAhHpHnENy4ofBI8Vac/
edit?usp=sharing

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/87844200912
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NOTITIES :

https://docs.google.com/document/d/
1Ot49m2FBBxnMx3vldZXNtnubjqhl4
H6uGw5TR0XtIhg/edit?usp=sharing

Tussen actie en het virtuele. Een platform
ontwerpen voor de gemeenschap van
actoren in participatief onderzoek

Co-creating desirable futures—
an experiential workshop
workshop 15

workshop 13
FRANS*
Actoren in
participatief
onderzoek
(coproductie
van kennis) of
personen die
zich ervoor
willen inzetten
15-18 pers.
M D W D v

De gemeenschap van actoren in het participatief onderzoek van tools
voorzien. Participatief onderzoek zit in de lift en er kreeg de voorbije 30 jaar
groeiende institutionele erkenning. Vandaag wordt het in talrijke publieke
actiedomeinen toegepast (gezondheid, milieu, onderwijs, enz.), met zeer
diverse methodologieën, actoren en doelstellingen. Voortbouwend op de
denkoefening die Sciences Citoyennes al vele jaren uitvoert, lijkt een flexibel kader wenselijk om al deze ervaringen te kunnen delen, naast elkaar te
kunnen leggen, om elkaar te versterken en samen de talrijke vraagstukken
aan te pakken die de actoren in participatief onderzoek voorgeschoteld
krijgen, als aanvulling op de specifieke themaweken.

ENGELS*
Anyone
interested in
taking part in
a collaborative
futuring
exercise.
10-15 pers.
M D W D v

NOTITIES :
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier13

Zoom MERCREDI : https://us02web.zoom.us/j/87904825610
Zoom JEUDI : https://us02web.zoom.us/j/83653213570

https://docs.google.
com/document/d/14H
TZIMTxt2BczR8ykh6Zv
Z2r1d7np8mHedCusU
8I_So/edit?usp=sharing

Practices of co-creation create hybrid learning environments where
academic and extra-academic stakeholders, young and old, pre- and
post-graduates are brought together to learn with, for and from each
other. This does not come without any challenge. As various participants
represent different practices, different cultures, languages, institutional
contexts, life experiences and disciplinary backgrounds; such processes
inevitably come with moments of tension, friction, conflict, discomfort sometimes even rebellion. In this workshop participants will explore dilemma’s, paradoxes and solutions inherent to the desire of building inclusive
campus-community partnerships and co-creation strategies by means
of an immersive futuring exercise. We will explore barriers and enablers
for shaping “inclusive learning environments” building on the participants’
experiences and confronting those with trends that are shaping the near
future of our urban/academic surroundings.
NOTITIES :
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier15

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83023904282

Voorstellingsschets van de
“Société francophone des
sciences EN société (SfsEs)”:

Attitudes in participatief actieonderzoek

Wetenschap in de maatschappij bevorderen met participatieve
actieonderzoeksprocessen als centraal gegeven

workshop 16

workshop 14
FRANS*
Iedereen
5-15 pers.
M D W D v

https://docs.google.com/document/
d/12RHeE234vWSXNpDGZOemaoCQGFQd1M-q94Ml8xMgJw/edit?usp=sharing

Uit de ervaringen met participatief onderzoek komt de vraagstukken naar
voren van interacties tussen onderzoekers-actoren en van de methoden
voor de coproductie van kennis. De methodologieën van participatief
actieonderzoek reiken samenwerkingsprocessen aan van de onderhandelingsfase over een onderzoeksvraag tot de valorisatie van de resultaten,
waarmee ze het concept burgerwetenschap vormgeven. De vereniging
zou verschillende bespreekbare doelstellingen hebben, zoals colloquia en
seminaries organiseren, een magazine uitgeven, de praktijk ontwikkelen
via co-opleidingssessies en uitwisselingen over methodologieën voor
participatief actieonderzoek.

FRANS*
Iedereen
6-15 pers.
M D W D v

Deze workshop focust op de analyse van de rollen en attitudes die nodig
zijn voor het vlotte verloop van een participatief actieonderzoek (PAO).
We gaan op de volgende vragen in: hoe vinden we een evenwicht tussen
de verschillende functies en talenten die nodig zijn voor PAO (onderzoek,
actie, opleiding, ondersteuning)? Hoe kan het ene het andere voeden? Hoe
ze op elkaar afstemmen? En hoe aanvaarden dat niet alle aspecten even
“performant” kunnen zijn? Welke spanningsvelden kunnen er ontstaan
tussen het mandaat dat we kregen, de waarden die men verdedigt, de
competenties vereist om het PAO uit te voeren of aangeleerd dankzij het
PAO en de levenskeuzes die men wil veiligstellen? En welke strategieën
kunnen we toepassen om het evenwicht te herstellen tussen die vier elementen en ze beter te laten samenleven?

MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier14

NOTITIES :

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88133913149

MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier16

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/17JEHSLsrGzRQdk9NZGNtkHtrlROGL12wTSbqV_fzVQ/edit?usp=sharing

Zoom JEUDI : https://us02web.zoom.us/j/87430563918
Zoom VENDREDI : https://us02web.zoom.us/j/87430563918
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https://docs.google.com/
document/d/1UXiUqt6-paSUwMyIgHqsh83
20u14tfX8Q3iqkZRG
EY/edit?usp=sharing

Plaatsen ten dienste van PAO: functies,
opportuniteiten en valkuilen

FRANS*
Iedereen
10-15 pers.
M D W D v

Hoe de leringen uit co-creatief
onderzoek valoriseren en verspreiden ?

workshop 17

workshop 18

In Brussel loopt al jarenlang terreinonderzoek dat gelinkt is aan de uitdagingen en vraagstukken die het maatschappelijke middenveld ervaart, in
uiteenlopende domeinen (voeding, energie, huisvesting …). De behoefte
aan een neutrale open ruimte voor eenieder die wil deelnemen aan co-onderzoek is dan ook steeds prangender geworden. Inspelend op deze behoefte hebben de ULB en VUB de voorbije twee jaar samen de krijtlijnen van
het BROL uitgetekend, het Brussels Research Open Lab: een open ruimte
voor ontmoetingen en samenwerking tussen alle Brusselse actoren (burgers, groepen, verenigingen enz.) die een vraagstuk of problematiek van
ons gewest willen onderzoeken. Het BROL is meer dan ooit in wording en
staat open voor alle input om de krijtlijnen en samenwerkingsvormen uit
te tekenen, om zijn ambities uit te denken voor het gewest en zijn burgers.
We nodigen u dus graag uit voor deze workshop om samen na te denken
over de verdere uitwerking van deze ruimte.

In deze workshop buigen we ons over onze gemeenschappelijke achtergrond: wat kunnen wij, als actoren van co-creatief onderzoek, leren uit
onze praktijken? Concreet bekijken we eerst interviews van partners van
reeds afgewerkte onderzoeken. Samen denken we na over hoe we deze
gegevens kunnen gebruiken. Wat kunnen we doen om deze inzichten breder uit te dragen? Concreet stellen we de volgende vragen: wat is er specifiek aan de projecten uit de interviews? Welke gegevens zouden voor het
voetlicht moeten worden geplaatst? Hoe kunnen we de stap zetten van
theoretische inzichten naar concrete “tools/oplossingen/deliverables”?
Hoe kunnen we deze inzichten in een dialoog brengen met andersoortige
projecten in andere sectoren (bijvoorbeeld organisaties voor permanente
vorming). We gebruiken de concepten “wederkerigheid” (hoe samen met
anderen leren?), “bridging” en “bonding” om gemeenschappelijke punten te
identificeren en deze inzichten te valoriseren, waarbij we bruggen bouwen
zodat het geen onderonsje blijft.

FRANS*
Iedereen
5-15 pers.
M D W D v

MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier17

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85744267775

MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier18

NOTITIES :

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/82453402086

https://docs.google.com/document/d/1JcKP-KrmV_nWGiI_

NOTITIES :

resgWm9k597fwq4EMPcfpjRzWa8/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1kwXJLQQvfDhCwDCWyzcHVSzoXJNU_
geooUy-NUTY9eU/edit?usp=sharing
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Het Brusselse gratis nummer
0800/35.243 of hoe een middel
voor sociale noodsituaties ook
een tool voor PAO vormt
FRANS*
Brusselaars :
Fysieke
bijeenkomst in
het Brusselse
5-12 pers.
M D W D v

Hoe je eigen buurt kennen?
Vergelijking van het gebruik van een digitale
tool en fysieke wandelingen.
workshop 20

workshop 19

Op basis van de ervaring met co-creatie met een dringend karakter in het
kader van een gratis nummer voor sociale noodsituaties in Brussel, gaat
deze workshop met 2 thema’s aan de slag:

FRANS*
Onderzoekers
die zich
richten op een
wijk/fysieke
omgeving

Participatie in een context van hoogdringendheid:
– Stilstaan bij methoden gehanteerd in een context van
hoogdringendheid bij het overleg/de participatie met verschillende
types actoren (maatschappelijk werkers, coördinatoren, onderzoekers)

3-15 pers.
M D W D v

– Samen voorwaarden en hefbomen voor participatie identificeren
wanneer je kort op de bal moet spelen

Tijdens deze workshop vergelijken we de voordelen van een fysieke en
een virtuele wandelingen (www.framacarte.org) die we hebben ingezet
om een Brusselse wijk te ontdekken in het kader van het co-creatieve onderzoeksproject MaN’AiGE. Het MaN’Aige-project wil een zorgzame buurt
uitbouwen in twee Brusselse wijken met uiteenlopende actoren (inwoners,
werknemers, winkels, enz.).We hebben de virtuele tool nog niet ingezet,
maar we leren de tool te gebruiken en willen deze kennis graag delen en
met u het gesprek aangaan. Samen staan we stil bij de voordelen en beperkingen van deze benaderingen. Wat hebben ze te bieden op het vlak
van participatie en gegevensverzameling? Hoe de resultaten analyseren
voortvloeiend uit het gebruik van deze tools?

– enz. (Meer details vindt u in het online fiche)
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier20

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89800318707

Een actietool combineren met een onderzoekstool:
– De spanningen bespreekbaar maken die kunnen opduiken wanneer
eenzelfde tool ingezet wordt als concreet hulpmiddel/om te reageren
op een sociale noodsituatie en onderzoeksdoelstellingen

NOTITIES :

https://docs.google.com/document/d/1qR3VKWycmVzr8SySA9G
RqfRTl6poUV05W26g8EgXUvI/edit?usp=sharing

– De mogelijke spanningen en afstemming onderkennen tussen
enerzijds de variabelen en evaluatie-indicatoren van een tool ingevoerd
om het hoofd te bieden aan een sociale noodsituatie als gevolg van de
crisis en anderzijds de productie van onderzoeksgegevens over deze
sociale noodsituatie
MEER INFORMATIE: https://bit.ly/ett2021_atelier19
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Volgende deadlines

Voor de Workshopverantwoordelijken
Dinsdag 23 februari 2021
Vrije deelname aan de begeleidingssessie voor Workshopverantwoordelijken. Deze sessie richt zich enkel tot Workshopverantwoordelijken. Ze wordt samengesteld op basis
van de enquête ingevuld door de Workshopverantwoordelijken tegen 7 februari 2021. De
sessie wordt gegeven door Hélène Gadenne en Emilie Dias (dias.emilie.anne@gmail.com;
gadenne.helene@gmail.com).

Voor alle geselecteerde deelnemers*
Van 18 februari tot 28 februari 2021
Inschrijving op de Workshops

Woensdag 10 maart 2021

Vóór 1 maart 2021
Uw postadres doorgeven om het welkomstpakket te ontvangen: anais@cocreate.brussels

Afronden van de voorbereiding van uw Workshop door uw Workshopfiche zo nauwkeurig
mogelijk in te vullen.

Van 1 maart tot 15 maart 2021

Voor 20 maart 2021

Inschrijving in subgroepen (via een platform dat u per e-mail ontvangt)

Vóór 15 maart 2021
Uw bijdrage in de kosten overmaken3

Van 19 maart tot 23 maart 2021
Deelname van een deel van de deelnemers aan
de inleidende opleiding : handige tools voor participatief actieonderzoek*

Van 29 maart tot 2 april 2021
Deelname aan de themaweek*.

Laat de deelnemers aan je workshop weten of ze iets moeten voorbereiden, iets moeten
meebrengen of ergens specifiek rekening mee moeten houden voor de start van de Themaweek. Wij sturen jullie begin maart alle mailadressen van de workshop deelnemers.

INSCHRIJVINGENS

U hebt 15 dagen om zich in te
schrijven voor de workshops
waar u interesse voor heeft.
We vragen u om deel te nemen
aan minstens 4 van de 5
namiddagen. De plaatsen in
elk zijn beperkt. Wie zich eerst
inschrijft, wordt geselecteerd
indien hij/zij voldoet aan de
voorwaarden gesteld door de
workshopverantwoordelijken
(bijv. een workshop voor onderzoekers, een workshop voor
begeleiders in het werkveld, een
workshop voor iedereen, enz.).

Van 29 maart tot 2 april 2021 Animatie van uw Workshop
Tot 15 april 2021
Eventuele documenten opgemaakt tijdens uw Workshop(s) doorgeven aan het team dat de
week organiseert: winterschool2021@cocreate.brussels

Voor de referenten van subgroepen4
Voor 20 maart 2021
Neem contact op met iedereen die zich in uw subgroep heeft ingeschreven om te bespreken
hoe jullie te werk zullen gaan. Als jullie fysiek samenkomen, zorg ervoor dat jullie over een
ruimte beschikken waar de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd. Als jullie digitaal
samenkomen, zorg ervoor dat iedereen de link naar de digitale werkruimte goed heeft ontvangen. Aarzel niet om telefoonnummer uit te wisselen zodat jullie elkaar kunnen bereiken
in geval van nood of technische moeilijkheden.

Van maandag 29 maart tot donderdag 2 april
Check of iedereen die zich heeft ingeschreven in uw subgroep ook effectief aanwezig is en
dat niemand de (digitale) weg is kwijtgeraakt.

* Om na te gaan of u geselecteerd bent voor de week of de inleidende opleiding, zie de lijst van deelnemers hier:
https://bit.ly/ETT2021_participants.
3 In het geval van annulering minder dan 10 dagen voor de start van de themaweek behoudt de vzw het volledige
inschrijvingsbedrag. Indien u praktische informatie nodig hebt om de factuur te betalen, kunt u contact opnemen
met Anaïs: anais@cocreate.brussels.

4 Ter herinnering: subgroepen zullen worden gevormd vanaf 1 maart 2021. U zal per mail een link krijgen naar een platform
waar u zich in subgroepen kan organiseren. Meer info over de subgroepen in het beschrijving van de werkruimtes (p.6).
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Organisatie

Organisatiecomité
De organisatie van de themaweek wordt verzorgd door vzw Confluences in samenwerking
met de Vrije Universiteit Brussel, de Université catholique de Louvain en de Université Libre
de Bruxelles. Dit comité ondersteunt de coördinatie bij de praktische aspecten van het
evenement (communicatiebeheer, verwerven van financiering, logistiek, enz.).

Het idee om deze themaweek in Brussel te
organiseren is afkomstig van een groep Belgische
en Franse professionals die in 2019 deelnamen aan
de themaweek van GDR PARCS “Recherche Action
Participative. Au cœur des sciences en société”.

Leden van het organisatiecomité
– Anaïs Delhaise · ASBL Confluences
– Chloé Deligne · FNRS/Université Libre de Bruxelles

De organisatie van de themaweek wordt verzorgd door vzw
Confluences in samenwerking met een organisatie- en een
wetenschappelijk comité en de input van een groot aantal
mensen uit het veld van de participatieve wetenschap.

– Emilie Dias · Consultante
– Julie Hermesse · LAAP/IACCHOS, UCLouvain
– Hélène Gadenne · Consultante
– Laure Malchair · ASBL Confluences
– Maëlle Van der Linden · ASBL Confluences
– Marek Hudon · SBS-EM, Université Libre de Bruxelles
– Nicola da Schio · Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel
– Tessa Boeykens · ASBL Confluences

De themaweek wordt gecoördineerd door de vzw Confluences.
Confluences biedt een begeleidingskader aan voor actoren die werken aan een duurzame en veerkrachtige toekomst en die daar alle actoren bij willen betrekken via een echt
co-creatief proces.
Van het definiëren van uw project over governance en evaluatie tot aan de operationele
uitvoering helpen wij u met het opzetten van een kader en collectieve leerplekken om
samen kennis of sociale innovaties te ontwikkelen op maat van alle betrokken groepen.
Dankzij zijn ervaring van 5 jaar in de begeleiding van participatieve actieonderzoeksprojecten gefinancierd door de Actie Co-Create in het Brussels gewest, stelt ons interdisciplinaire team zijn ervaring, netwerk en ruime thematische kennis, maar bovenal zijn vaste
geloof in de kracht van co-creatie tot uw beschikking.
Contacteer ons!
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Wetenschappelijk comité

Met de financiële steun van

Het wetenschappelijke comité bestaat uit het Belgische onderzoeksteam dat het idee
heeft gestimuleerd en uit externe actoren rond de Actie Co-Create. Het wetenschappelijke
comité ondersteunt de coördinatie door de rode draad van de themaweek uit te werken.
Zo heeft het wetenschappelijke comité de centrale thema’s van de week geïdentificeerd,
bijgedragen aan de selectie van kandidaten en Workshops, de deelnemers begeleid bij de
uitwerking van hun bijdragen, enz.

Deze themaweek wordt mogelijk en toegankelijker gemaakt dankzij de volgende steun:

Brussels Centre
for Urban Studies

Leden van het wetenschappelijk comité
– Bertrand Bocquet · Boutique des Sciences de Lille

we fund your future

– Benjamin Carton · CIRFIP/Singuliers-Pluriel
– Chloë Angé · GERME, Université Libre de Bruxelles
– Christian Michelot · CIRFIP/École CentraleSupélec
– Étienne Toffin · BASS, Université Libre de Bruxelles
– Guillerme Duvillié · GOM, Université Libre de Bruxelles
– Lotte Damhuis · Fédération des Services Sociaux
– Isabelle Hardy · CIRFIP/Consultante indépendante
– Jean-Emile Berret · CIRFIP/Cabinet développement humain de l’organisation
– Simon De Muynck · Centre d’écologie urbaine ASBL
– Sylvie Blangy · Centre d’Écologie fonctionnelle et évolutive
– Xavier Hulhoven · Action Cocréation, Innoviris
Verder worden de inhoud en vorm van de themaweek bepaald met behulp van de
bijdragen en raadpleging van verschillende actoren in de co-constructie van kennis
(niet-uitputtende lijst): Baptiste Godrie [CREMIS], Barbara Van Dyck [Coventry University],
Charlotte Bréda [SEED, Université de Liège], Éric Corijn [Vrije Universiteit Brussel], Jacques
Chevalier [Carleton University], Kévin Maréchal [GxABT, Gembloux Agro-Bio Tech/ULiège],
Lore Van Praag [Universiteit Antwerpen], Marjolein Visser [Université Libre de Bruxelles],
Martine Legris Revel [Université de Lille], Michelle Bourassa [Université du Québec en
Outaouais], Tim Cassiers [BRAL].

CONTACT

Confluences ASBL
Raphaëlstraat 14
1070 Brussel, Belgie
winterschool2021@cocreate.brussels
www.confluences.eu/themaweek
INDELING

www.klar.graphics
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