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Kennismakingsworkshop
Experimenteren: weloverwogen improviseren

Ook in uw gemeente lopen vast pilots, proeftuinen, labs of iets dergelijks.
BINNO helpt u in deze workshop de effectiviteit daarvan te vergroten.

Gemeenten krijgen vanuit verschillende hoeken het advies dat zij meer moeten experimenteren en
improviseren. De samenleving is in rap tempo aan het veranderen. Gemeenten krijgen steeds meer
taken op hun bord en bestaande taken moeten op nieuwe manieren (en samen met anderen)
worden uitgevoerd. Met als gevolg dat het gemeentelijk handelen steeds meer onzekerheid kent. De
experimentele methode biedt gemeenten houvast in deze onzekere tijden en betrouwbare kaders
voor improvisatie. Door te experimenteren kunnen gemeenten weloverwogen improviseren en al
lerend innoveren.
In de kennismakingsworkshop ‘Experimenteren’ van BINNO kunt u zich laten inspireren door de wijze
waarop wetenschappers dit aanpakken. U zult leren wat de wetenschappelijk manier van
experimenteren kan betekenen voor uw werk. Er zal worden ingegaan op:
 welke doelen kunnen bereikt worden met experimenteren?
 welke manieren van experimenteren zijn er te onderscheiden?
 wat zijn de cruciale stappen van de experimentele methode?
 wat dragen die bij aan een betekenisvol eindresultaat?
Tevens zult u zelf aan de slag gaan met het ontwerpen van een experiment zodat u ook daarna in uw
werksituatie direct zelf aan de slag kunt gaan met experimenteren.

Thema’s workshop





De doelen van experimenteren: bewijzen, specificeren en verkennen
De stappen van de experimentele methode: vooronderzoek, het experiment en analyse
Het ontwerpen van experimenten: onderzoeksvraag, hypothese, interventie en meten
Experimenteren als vorm van weloverwogen improviseren (leren van succes én falen!)

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij experimenten of de intentie heeft om
die op te zetten.

Opzet en kosten
De kennismakingsworkshop Experimenteren: weloverwogen improviseren van BINNO beslaat 1
dagdeel.
De workshop is toegankelijk via open inschrijving (zie de agenda en het inschrijvingsformulier op
www.binno.nl/opleidingen).
Deze workshop kunnen wij tevens in-company verzorgen.
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De kosten bedragen bij open inschrijving € 150,- (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en een
versnapering.
Aanbieding: Schrijft u zich in voor de workshop in september 2016 dan betaalt u slechts een
onkostenvergoeding van € 45,- (excl. BTW) per persoon.
De kosten voor een in-company workshop kunnen hiervan afwijken, informeer via info@binno.nl
naar de mogelijkheden.
Aanbieding: Tijdelijk bieden wij u deze workshop in-company aan voor een gereduceerd tarief.
Informeer vandaag nog naar de mogelijkheden en voorwaarden.
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