WETENSCHAPSCARROUSEL 2021
Schrijf je snel in!
De Wetenschapscarrousel komt nu echt dichtbij!
Aan de hand van de thema’s Boundary crossing,
Implementatie en Persoonlijk leiderschap zullen onze
sprekers je inspireren en vanuit hun kennis en ervaring
handvatten geven om hier vervolgens in jouw dagelijkse
praktijk mee aan de slag te gaan.

Sprekers:

Dr. Marlot Kuiper
Dr. Esther de Groot
Prof. dr. Lisette Schoonhoven

Mebius Kramer lezing:

Prof. dr. Mirko Noordegraaf
Schrijf je in via uu.nl en kies je workshop.
De inschrijving sluit donderdag 28 oktober.
De Wetenschapscarrousel 2021 is een samenwerking tussen Klinische Gezondheidswetenschappen,
het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en haar studie- en alumniverenigingen.
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Hoe zorg je dat je bruggen bouwt tussen wetenschap en de professionele praktijk?
Onderzoek doen waar de maatschappij wat aan heeft!
Digitale inloop 13:15-13:20
Opening 13:20-13:30

Dr. Arnold Wilts, Programmacoördinator leergang Organisatie, Cultuur en Management, USBO &
Dr. Mirelle Stukstette, opleidingsdirecteur Klinische Gezondheidswetenschappen
Inleiding thema’s 13:30-14:15
Dr. Marlot Kuiper: Hoe onderzoek naar implementatie het verschil kan maken op de werkvloer.
Dr. Esther de Groot: Onderzoeker en zorgprofessional; hoe haal jij het beste uit twee werelden?
Prof. dr. Lisette Schoonhoven: Meer zeggenschap door persoonlijk leiderschap.
Pauze 14:15-14:30
Workshops 14:30-15:30
Implementatie, Boundary crossing, Persoonlijk leiderschap (de deelnemer volgt 1 van de 3 workshops)
Pauze 15:30-15:45
30 jaar Verplegingswetenschap in beeld 15:45-16:15
Prof.dr. Lisette Schoonhoven
28e Mebius Kramer Lezing 16:15-17:00
Opening door Prof.dr. Lisette Schoonhoven
Prof. dr. Mirko Noordegraaf (1969) is als hoogleraar Publiek Management verbonden aan het departement
Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en zal de lezing verzorgen.

Verbindende professionaliteit

Professioneel handelen is aan het veranderen, professionele kwaliteit wordt niet langer door
'de professional' bewaakt en waargemaakt. Wat kunnen we leren van ontwikkelingen in uiteenlopende
professionele domeinen? Welke organiserende en verbindende vermogens zijn relevant geworden?

Afsluiting

Aan de hand van de thema’s Boundary crossing, Implementatie en Persoonlijk leiderschap zullen onze sprekers je inspireren
en vanuit hun kennis en ervaring handvatten geven om hier vervolgens in jouw dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan.
De Wetenschapscarrousel 2021 is een samenwerking tussen Klinische Gezondheidswetenschappen,
het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en haar studie- en alumniverenigingen.

VERDERE INTRODUCTIE VAN DE SPREKERS

Dr. Marlot Kuiper is als assistent professor verbonden aan het
departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de
Universiteit Utrecht. Marlot Kuiper zal de aanwezigen meenemen in het
thema Implementatie waarna hier een workshop over bijgewoond kan
worden.
Workshop Implementatie:
Hoe onderzoek naar implementatie het verschil kan maken op de
werkvloer
Hoe zorg je dat de introductie van een nieuwe regel of procedure
daadwerkelijk leidt tot een nieuwe routine op de werkvloer? In deze
workshop ontrafelen we de populaire term ‘implementatie’. Wat is het
eigenlijk en hoe kun je nieuw beleid succesvol implementeren? In deze
workshop ligt de nadruk op verschillende manieren waarop je onderzoek
naar implementatie kunt vormgeven, en bespreken we hoe deze
(onderzoeks)benaderingen en daadwerkelijke acties op de werkvloer
met elkaar samenhangen. Na het volgen van deze workshop ben je
bekend met verschillende perspectieven op implementatie en kun je een
implementatieonderzoek in jouw werkcontext opzetten waarmee je echt
verschil kunt maken op de werkvloer.

Marlot Kuiper

VERDERE INTRODUCTIE VAN DE SPREKERS

Dr. Esther de Groot is als universitair docent en onderzoeker verbonden
aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Zij onderzoekt hoe
(aankomende) medische professionals leren op de werkvloer en hoe hun
professionele prestaties ondersteund en verbeterd kunnen worden. Haar
werk draagt bij aan het realiseren van gedegen interventies die het leren
in organisaties faciliteren en bijdragen aan de toepassing van
(biomedisch) bewijs.
Workshop Boundary crossing: Onderzoeker en zorgprofessionals; hoe
haal je het beste uit twee werelden?
Boundary crossing is het bewegen tussen systemen. Tijdens de
workshop bundelen we onze denkkracht: hoe kun je de zorg- en
onderzoekswereld met elkaar verbinden en daardoor er niet alleen voor
je zelf het beste uit halen maar ook voor anderen meerwaarde bieden?
Als klinisch onderzoeker en zorgprofessional sta jij met één voet in het
zorgsysteem en de andere in de onderzoekswereld. Door deze
dubbelfunctie ben je in de bijzondere positie om de continuïteit tussen
deze systemen te waarborgen. Na deze workshop heb je meer kennis
over dit verbinden en handvatten om bij te dragen aan wetenschappelijk
onderzoek dat op de werkvloer toepasbare kennis oplevert. Ook kun je de
eigen praktijk onderzoeken en onderbouwen.

Esther de Groot

VERDERE INTRODUCTIE VAN DE SPREKERS

Prof. dr. Lisette Schoonhoven is programmaleider van de universitaire
master Verplegingswetenschap. Haar onderzoek richt zich op kwaliteit
en veiligheid van verpleegkundige zorg en implementatie. Lisette
Schoonhoven heeft ook een parttime aanstelling als hoogleraar
Verpleegkunde aan de Universiteit van Southampton, UK.
Workshop Persoonlijk leiderschap: Meer zeggenschap door persoonlijk
leiderschap.
Leiderschap is niet voorbehouden aan het management en de raad van
bestuur. Je kunt meer invloed uitoefenen dan je denkt. Met zeggenschap
wordt bedoeld dat je de kans krijgt en neemt om inspraak en invloed uit
te oefenen. Door het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap versterk je
je eigen loopbaanontwikkeling en bevorder je klinisch wetenschappelijk
onderzoek. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met persoonlijk
leiderschap tonen om zelf invloed uit te oefenen.
Tevens zal Lisette Schoonhoven deze dag het onderdeel 30 jaar
Verplegingswetenschap verzorgen en de Mebius Kramer lezing inleiden.

Lisette Schoonhoven

30 JAAR VERPLEGINGSWETENSCHAP IN BEELD!

Inderdaad; het is alweer 30 jaar geleden dat de Masteropleiding
Verplegingswetenschap in Utrecht werd gestart!!!
Tijdens de Wetenschapscarrousel zal bij dit bijzondere jubileum stil
gestaan worden. Hoe verliep de start van de opleiding en wat zijn de
huidige ervaringen?
Docenten, alumni en studenten delen hun verhaal. Hoe heeft de
opleiding deze mensen beïnvloed? Wat hebben zij met de opleiding
gedaan of wat willen zij met de opleiding gaan doen? Waar staan zij
vandaag?
Op deze manier tracht de opleiding Verplegingswetenschap een stukje
inzicht en geschiedenis mee te geven over de afgelopen 30 jaar tot nu.

MEBIUS KRAMER LEZING

Prof. dr. Mirko Noordegraaf is verbonden als hoogleraar Publiek
Management aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
(USBO) van de Universiteit Utrecht
Verbindende professionaliteit.
Mirko richt zich op organisatie- en managementvraagstukken in
publieke domeinen. Daarbij ligt bijzonder de nadruk op managers en
professionals, zoals leidinggevenden bij rechtbanken en rechters, of
zorgmanagers en artsen, of universiteiten en hoogleraren. Hierin
schuwt hij het niet om kritiek te geven op maatschappelijke krachten en
tevens op professionals, in plaats van vooral op de managers, zoals
gebruikelijk.
Inhoud Mebius Kramer Lezing door Mirko Noordegraaf:
Professioneel handelen is aan het veranderen, professionele kwaliteit
wordt niet langer door 'de professional' bewaakt en waargemaakt. Wat
kunnen we leren van ontwikkelingen in uiteenlopende professionele
domeinen? Welke organiserende en verbindende vermogens zijn
relevant geworden?

Mirko Noordegraaf

