Uitnodiging
Panel Discussie over het WRR-rapport: ‘Weten is
nog geen doen’.
Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid: Wat doen we ermee?

25 januari 2018
14.30-17.00
USBO lokaal 0.24, Bijlhouwerstraat 6

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen
van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers
steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke
financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang
van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om
kunnen gaan met verleiding en tegenslag.
Op 25 januari 2018 organiseert de ‘stream Behaviour, public policy en administration’
(https://www.uu.nl/en/research/behaviour-public-policy-and-administration) van het
Strategisch Thema Institutions for Open Societies een paneldiscussie over het WRRrapport: ‘Weten is nog geen doen’ waarin vier perspectieven centraal staan.
Aanmelden kan door voor 10 januari een mail te sturen naar m.s.quaden@uu.nl
Programma:
• 14.00 - 14.30 uur: Ontvangst
• 14.30 – 15.00 uur: Anne-Greet Keizer (WRR) “Hoe is het rapport ‘Weten is nog
geen doen’ ontvangen bij ministeries, lokale overheden en professionals en wat
zijn de mogelijkheden voor het ontwerpen van een ‘toets op doenvermogen’ van
wetsvoorstellen en beleidsmaatregelen?”
• 15.00 – 15.45 uur: Reflectie op ‘doentoets’ vanuit vier perspectieven
Juridisch: Prof. Mr. Ivo Giesen
Taalkundig: Prof. Dr. Hans Hoeken
Psychologisch: Prof. Dr. Denise de Ridder

Bestuurskundig: Dr. Lars Tummers
•
•

15.45 – 16.30 uur: Discussie over de potentie van een ‘doenvermogen’-toets met
bijdragen van een vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht
16.30 – 17.00 uur: borrel

Institutions for Open Societies (IOS)
‘Institutions’ is one of the strategic themes of Utrecht University. At Utrecht University,
scholars from the fields of economics, history, public administration, culture, law,
sociology, social psychology, ethics, innovation studies, and geography join forces to
find answers to urgent questions related to social, economic and political institutions.
Why do societies develop so divergently? And how do institutions contribute to the
formation of open and sustainable societies? How can we create and reinforce robust,
resilient, and inclusive democratic institutions?

