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Kennistransfer - het proces

Hoe krijg ik een goed beeld van de kennisproducten? 
De verbindingsfunctionarissen onderschrijven het procesvoorstel
van de kennistransfer. Maar hoe doen we het assessment van
kennisproducten? Het is een complexe opdracht waarbij
ondersteuning van collega's die als projectlid, deelnemer van een
leernetwerk of visiegroeplid betrokken zijn bij SAMEN nodig is. De
volgende belemmerende en bevorderende factoren, ingedeeld op
basis van het Meetinstrument Determinanten van Innovaties (MIDI)
worden door de verbindingsfunctionarissen genoemd.

Taai vraagstuk
Het implementeren van vernieuwingen
en het gezamenlijk leren vinden we
complex geheel. Er is niet één
antwoord, vandaar dat we de zoektocht
samen doen. Dit helpt de
verbindingsfunctionarissen ook in
andere samenwerkingsverbanden.

Vorige bijeenkomst is afgesproken dat de verbindingsgroep werkt aan
het plan van aanpak voor de transfer van kennisproducten naar de
eigen organisatie. Zo zorgen we ervoor dat leden nog meer profiteren
van de opbrengsten van SAMEN.

De verbindingsfunctionarissen zijn
de linking pin tussen
praktijkorganisaties, gemeenten
en hogescholen met SAMEN. 

BijeenkomstDe verbindingsgroep

Het kennisproduct moet de kwaliteitsagenda van de
organisatie versterken

Samen met het visiegroeplid van onze organisatie
doen we de synthese

Niveau van organisatie

Kennisproduct
Er zijn veel kennisproducten, hoe selecteer je dat wat
voor jouw organisatie relevant is

Bepaal samen welke kennisproducten er zijn en laat
ontwikkelaars deze pitchen

Voorzie kennisproduct van een omschrijving
wanneer je deze inzet - maak het tastbaar

Maak een systematisch overzicht van de
kennisproducten

Assessment van kennisproducten kost veel tijd Als verbindingsgroep trekken we hierin samen op

Belemmering  

VERBINDINGSGROEP

jan

2022

Uitwerken plan van aanpak kennistransfer:
analyse kennisproducten ism Marieke
Speet, Jenny Bosman en Hanneke Gorter
Bijpraten afwezigen
Ervaringen uitwisselen 

Bijeenkomst 3 - 12 oktober 2021 

Welk kennisproduct is er voor welke vraag?

Welke kennisproducten zijn er?
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Synthese

Kennisproducten
zijn alle nieuwe inzichten, werkwijzen

en vormen van kennisdeling zoals
verslagen van bijeenkomsten,
wetenschappelijke artikelen,
rapporten en methodieken. 

oplossing
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