Programma

Sociale Media en Onderbouwing van
Gemeentebeleid
Training seminar over de inzet van sociale media bij de vormgeving van doelmatig
beleidsonderzoek en goed onderbouwd beleid
Donderdag 6 februari 2014
Stadhuis Amersfoort

Doelgroepen

-

Organisatie:

- Beleidsmakers bij gemeenten
- Beleidsonderzoekers bij gemeenten
Adviseurs voor het gebruik van sociale media binnen de overheid

In samenwerking met:

Inleiding
De sociale media heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een medium waar we
niet langer om heen kunnen. Ook gemeenten beginnen steeds meer gebruik te
maken van sociale media. Het is niet langer de afdeling communicatie die
hierover de regie voert. Sociale media zijn steeds vaker ingebed in andere
onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Hierdoor kan de sociale media
ook binnen andere afdelingen een belangrijke rol spelen. Juist voor het
verkrijgen van informatie en data kunnen sociale media een groot verschil
maken. Onderzoekers en beleidsmakers bij de gemeenten kunnen hiervan
profiteren. Welke kansen liggen er voor deze onderzoekers en beleidsmakers in
de context van de sociale media bij de vormgeving van doelmatig
beleidsonderzoek en goed onderbouwd beleid?
Over deze vragen zal dit training seminar gaan. Zowel beleidsonderzoekers als
beleidsmakers zullen actief betrokken worden bij de vraag hoe zij concreet
gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden van sociale media. Het
ochtendprogramma zal in het teken staan van de beleidsonderzoeker met de
vraag: hoe kan de beleidsonderzoeker gebruik van sociale media? In het
middagprogramma wordt het gebruik van sociale media voor het
onderbouwen van gemeentebeleid belicht.
Deze cursus heeft ScienceWorks ontwikkeld in nauwe samenwerking met VSO.
Leden van de VSO kunnen gebruik maken van een aangepaste entreeprijs. We
zien er naar uit u te mogen ontvangen op 6 februari in Amersfoort.
Met vriendelijke groet,

Frank Zwetsloot
Directeur ScienceWorks

Tom Merkx
Voorzitter VSO

Donderdag 6 februari
Programma
Ochtendprogramma:
Hoe kan een beleidsonderzoeker gebruik maken van sociale media?

9.15 – 10.45 uur:

Bart Dekker, Directeur Panteia

Sociale media en beleid; een overzicht van feiten, begrippen en mogelijkheden
•
•
•

Waar hebben we het over: begrippen en cijfers
Sociale media en “traditionele” methoden
De waarde van (informatie uit) sociale media

11.00 – 12.30 uur:

Hans Donkers, Directeur Panteia

Gebruik maken van sociale media in de onderzoekspraktijk
•
•
•

Verschillende tools en hun voor- en nadelen
Interactief onderzoek met communities
De rol van de onderzoeker

12.30 – 13.30 uur:

Lunch

Middagprogramma:
Gebruik van sociale media voor het onderbouwen van gemeentebeleid
13.30 – 15.00 uur:

•
•
•

Frank Bruijninckx, “Howaboutyou” en David Kok, Gemeente
Almere en redacteur “Sociale gemeenten, de kracht van
nieuwe media”

Waar staan gemeenten nu?
Welke tools worden toegepast in de gemeentelijke praktijk?
Welke nieuwe mogelijkheden bestaan voor de nabije toekomst?

15.15 – 17.00 uur:

Case Study

Ontwikkel een visie op de rol van onderzoeker bij het gebruik van sociale media
17.00 uur:

Afsluiting en borrel

Algemene informatie
Datum:

Donderdag 6 februari 2014

Locatie:

Stadhuis Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort

Organisatie

De training seminar is een initiatief van ScienceWorks in
samenwerking met de VSO. ScienceWorks is verantwoordelijk voor
het programma en de organisatie.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via de website (www.science-works.nl). Na
ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van
deelname en een routebeschrijving. Wij verzoeken u de registratie
vóór 30 januari aan ons door te geven.

Kosten

Kosten voor deelname aan het training seminar bedragen €395,-.
Leden van de VSO of de Vereniging voor Beleidsonderzoek betalen
€295,-. In dit bedrag is zowel de lunch als de afsluitende borrel
inbegrepen.

Betaling

Betaling dient vóóraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen
met uw bevestiging en de routebeschrijving.

Annulering

Indien u onverhoopt verhinderd bent de cursus bij te wonen, is het
toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering,
mits de naam van de vervanger vóór aanvang van de cursus wordt
doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 20 januari.
Bij annulering vóór deze datum wordt €50,- in rekening gebracht. Na
20 januari is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Mailing

Voor deze mailing heeft ScienceWorks gebruik gemaakt van haar
eigen bestanden aangevuld met bestanden van derden. Hierdoor
bestaat de mogelijkheid dat u meer dan één exemplaar van deze
brochure ontvangt. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om
desgewenst een exemplaar aan een college door te geven.

Contact

ScienceWorks
Mw. Emma van der Schrier, Project assistent
Mauritskade 5
2514 HC Den Haag
T: +31 70 364 25 05
e.vanderschrier@scienceworks.nl

