Kennisnetwerk carrousel

				 De kracht van kennisdeling

Kennis delen en vernieuwen

Inbreng van een deelnemende gemeente

persoonlijke case inbrengen om daar gezamenlijk

bijeenkomsten) is een platform waarvan

is de inbreng van de deelnemende gemeente

het doel van onze intervisie is dat de inbrenger

Het Kennisnetwerk Carrousel (KNC

diverse organisaties gebruik maken om kennis
te delen en te vernieuwen. Zij doen dat vanuit

de overtuiging dat echte kennis pas waardevol
is wanneer die in de praktijk is getoetst en

toegepast. Door die praktijkervaringen met
elkaar te delen wordt elke deelnemer daar

rijker van. Het KNC ontleent zijn kracht aan het

Binnen de regionale bijeenkomsten van KNC

van de eigen praktijkervaringen van essentieel

belang. Het doel van KNC is om iedere deelnemer
de ruimte te bieden om relevante projecten en

organisatorische ontwikkelingen in te brengen

en te discussiëren om op die manier van en met
elkaar te leren.

intensief delen van kennis en ervaringen tussen

Intervisie

de eigen praktijk worden ingebracht en met

praktijksituaties binnen de KNC-bijeenkomsten

de deelnemers. Ervaringen en dilemma’s vanuit
elkaar besproken. Daarbij worden verschillende
werkwijzen toegepast.

op te kunnen reflecteren. Dat is niet vrijblijvend:
van de case zich het geleerde eigen maakt,

hetgeen blijkt uit een concreet voornemen tot
actie. Bij de volgende bijeenkomst geeft de

deelnemer terug wat hij heeft gedaan met de

aanbevelingen uit de intervisie en wat dat heeft

opgeleverd, zodat de andere deelnemers op hun
beurt hier weer wat van leren.

Een verdieping van de inbreng van

Presentaties

is intervisie. In diverse platforms is de afspraak

binnen de platforms. Dat kan een collega van

dat de deelnemers op toerbeurt een eigen

Regelmatig introduceren wij externe sprekers
een andere gemeente uit een andere regio zijn,
die over een specifiek onderwerp zijn kennis
en ervaringen deelt. Wij nodigen echter ook

regelmatig inspirerende sprekers van buiten uit,
die dan vertellen over aansprekende thema’s,

liefst op een andere dan de gebruikelijke manier.
Bij alle presentaties zien wij interactie met de
deelnemers als een belangrijk aspect.

Samenwerken over grenzen heen
Dwarsverbanden

Voor deze 4 bijeenkomsten geldt een vast bedrag

naar behoefte thematische bijeenkomsten voor

deelnemer zo laag mogelijk te houden treden

Vanuit de regionale platforms organiseren wij
de KNC-deelnemers. Deze dwarsverbanden
voorzien in de behoefte om over specifieke
thema’s met elkaar van gedachten te

wisselen. Voorbeelden van die thema’s zijn

graag met u delen, naast de informatie over

Deze dwarsverbanden worden voortdurend
naar behoefte gelegd en kunnen zowel een

incidenteel als structureel karakter hebben.

indeling. Elke regio heeft zijn eigen platform

Bijeenkomsten

gemeenten in een regio, de (mogelijke)

zorgen wij voor een groepsgrootte van circa 12

samenwerking tussen de gemeenten en

vanwege het verzoek van de gemeenten voor
een regiostructuur. Op onderstaande kaart

(kaartje regio-indeling website) is aangegeven

welke indeling daartoe is gemaakt. De regionale
indeling heeft als voordeel dat er een hecht
netwerk ontstaat met mensen die elkaar

eenvoudig kunnen opzoeken vanwege de ook
fysiek korte lijnen.

diner verzorgen.

van kennis in gemeentelijke organisaties, grote
thema “Samenwerken over grenzen heen”.

vanwege de gelijkwaardige hoeveelheid

gastheer, waarbij zij de locatie, de lunch en het

Onze website ondersteunt het KNC actief.

steden (100.000+) en het feitelijk bovenliggende

Het Kennisnetwerk Carrousel kent een regionale

de deelnemende gemeenten bij toerbeurt op als

de gemeentelijke regiefunctie, de sociale

werkvoorziening, ketenpartnerschap, behoud

Regio platforms

per deelnemer. Teneinde de kosten voor iedere

Voor een goede interactie en onderlinge reflectie
deelnemers. Wij prefereren een opzet waarbij

per gemeente 2 mensen deelnemen, zodat de

deelname per bijeenkomst van alle deelnemende
gemeenten beter is gewaarborgd. Het collegiale
napraten zorgt daarbij voor het goed beklijven
van de opgedane kennis en ervaringen.

Wij organiseren in beginsel 4 bijeenkomsten
per jaar, waarbij als uitgangspunt geldt dat

het gaat om 3 regionale bijeenkomsten en 1

thematische sessie vanuit de dwarsverbanden.

U vindt hier informatie die alle deelnemers

bijeenkomsten en andere KNC-activiteiten.
Op de website kunnen wij desgewenst een

portaal opnemen waarachter informatie alleen

beschikbaar voor uw eigen regio of organisatie.

De website geeft hiermee een belangrijke impuls
aan het KNC.

Meer informatie?

Kennisnetwerk Carrousel is een concept van

U kunt contact met ons opnemen voor een

actief zijn die ook fungeren als aanjager van de

kunt maken met de mensen achter InnoFra, haar

InnoFra, waarin zeer ervaren professionals

netwerken en platforms die wij faciliteren.

Vanuit onze bedrijfsfilosofie, waarin kennis delen
en borgen centraal staat, dragen wij zorg voor
een adequate ondersteuning, maar bovenal

vrijblijvende afspraak, waarbij u nader kennis

maatwerk in dienstverlening en de producten.

Bezoekadres:

2321 DK Leiden
Telefoon:

met de deelnemers de bijeenkomsten inhoud te
geven draagt KNC bij aan de ontwikkeling van

netwerken en de kennisdeling tussen met name
gemeentelijke organisaties..

De volgende specialistische bedrijven
maken onderdeel uit van Innofra:

(071) 566 5305

Nevenvestiging: Lingewei 25

voor het waarmaken van de doelen en ambities
van de netwerken. Door vanuit dat perspectief

Pompoenweg 9

4004 LK Tiel
Websites:

www.kennisnetwerkcarrousel.nl
www.innofra.nl

