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"Public engagement describes the myriad of ways in which 
the activity and benefits of higher education and research 
can be shared with the public.  
 
Engagement is by definition a two-way process, 
involving interaction and listening, with the goal of 
generating mutual benefit.“ 
 
 
(National Co-ordinating Centre for Public Engagement, United Kingdom) 



Verbinden van publiek aan wetenschap  
en andersom 

Na onderzoek: 
resultaten van 
onderzoek verbinden 
aan maatschappelijke 
issues 

 
 
 
 

Tijdens 
onderzoek:  
citizen science 
 

 
 

Begin van 
onderzoek: 
vraag vanuit de 
maatschappij 
 

Presenter
Presentation Notes
Wat verstaan wij er onder?

http://researchstories.sites.uu.nl/2016/03/18/oekrainereferendum-10-vragen-en-antwoorden-door-juristen/


Public engagement 

Policy engagement Business engagement 

Presenter
Presentation Notes
gericht op breed publiek met gedifferentieerde aanpakpubliek uitleggen wat wetenschap is, waarom het relevant is �en de afstand tussen wetenschap en publiek verkleinenpositioneert zich naast policy engagement en business engagement



What? 
(what we do) 

How? 
(the process) 

Why? 
(what we 
believe) 

How?  
(the process) 

What? 
(what we do) 

Why:  
• bijdragen aan een betere 

wereld  
 
How:  
• weten wat er speelt in de 

wereld 
• maatschappelijke issues 

verbinden met onderzoek 
• publiek verbinden met 

wetenschap én vice versa 
• in verlengde van open 

science: niet alleen 
toegankelijk, ook bruikbaar 

What:  
• dialoog zichtbaar maken 
• ondersteunen, verbinden en 

faciliteren 

Engaging for impact 

Presenter
Presentation Notes
Onze visie: Hoe zien we dat binnen de UU?Why: ambitie UU: bijdragen aan een betere wereld (strategisch plan 2016-2020)�



Waarom een 3-jarig  
public engagementprogramma 

• Cultuur aanwakkeren waarin het belang van public 
engagement wordt erkend. 
 

• Verkennen of en zo ja hoe public engagement binnen 
de Universiteit Utrecht structureel ingebed kan 
worden.  

 
 



Doelen van het programma 

• infrastructuur ontwikkelen voor het ondersteunen van 
wetenschappelijk en ondersteunend personeel  

• ondersteunen, faciliteren en onderling verbinden van 
ondersteuners en wetenschappers 

• ontwikkelen en delen van expertise 
• evalueren en zichtbaar maken 
• cultuur ontwikkelen waarin het belang van public 

engagement wordt erkend 
 

 



Wat gaan we doen? 

Presenter
Presentation Notes
Kennis delen en ervaringen uitwisselenBest practices van public engagementactiviteiten in de etalage, zowel intern als extern;Verbinden/netwerkOntwikkeling en trainingen Met seed money helpen realiseren van kleine public engagementactiviteiten; Meet- en evaluatie-instrument voor public engagementactiviteiten



Meet the 
professor 

Samenwerking 
met DUIC 

Jeugdlab in 
Universiteitsmuseum 

Kasboekje van 
Nederland 

Post fossil city 
contest 
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The EDGE tool:  
globale stand van zaken public engagement UU (december 2016) 
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