
 
Uitnodiging workshop 2: De relatie tussen democratie/politiek en expertise 

Tientallen adviesraden, consultancy- en ontwerpbureaus doen met wisselend 
succes voorstellen aan regering en parlement. Ook deze verhoudingen moeten 
worden verduidelijkt.  

Geachte heer of mevrouw, 

U ontving informatie over het colloquium dat op 30 mei 2023 in het Brussels Parlement zal worden 
gehouden ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. U kunt 
zich via deze link nu al inschrijven. U zal de nodige informatie te gelegener tijd ontvangen. 

Ter voorbereiding van deze conferentie worden drie workshops georganiseerd. De eerste, gewijd aan 
participatie, vond plaats op 7 maart; De tweede workshop wordt gehouden op 23 maart en gaat over 
de relatie tussen de experts en de besluitvormers; de derde en laatste workshop wordt gehouden op 
20 april en gaat over het thema strategie en het " narratief " daarvan. 

Onze volgende bijeenkomst vindt daarom plaats op donderdag 23 maart. De discussie zal gaan over de 
vraag die sociale wetenschappers vaak stellen: hoe kan evidence-based politiek beter worden 
georganiseerd? Hoe kunnen beslissingen op basis van bewijzen worden geconsolideerd om ze rationeler 
en aanvaardbaarder te maken? Wat wordt bedoeld met het bewijs en hoe worden de lessen uit het 
verleden inzake de doeltreffendheid van eerdere programma's, gebruikt voor toekomstige 
programma's? 

De toepassingsgebieden zijn uiteraard talrijk: sociale ongelijkheden en ongelijke toegang tot 
voorzieningen, klimaatcrisis, mobiliteit, huisvesting, enz. Tegelijk zijn de processen zeer divers: milieu-
effectrapportages, diverse commissies, diverse studies, motiveringen voor overheidsbesluiten, enz. 

Zo krijgen wij de gelegenheid om de bestaande dynamiek te analyseren, successen en belemmeringen 
te identificeren en suggesties voor verbetering te doen. De bijdragen van deze workshop zullen het 
colloquium voeden. U vind via deze link de kadernota Democratie/politiek en deskundigheid, die het 
standpunt van actoren uit de academische wereld toelicht.  

Deze 2de workshop vindt plaats in perspective.brussels (Naamsestraat 59, B-1000 Brussel), op 23 maart  
van 19.00 tot 21.00 uur. De deuren gaan open om 18.45 uur als u een hapje wilt delen. 
 

Volg deze link om u in te schrijven   

Gelieve deze uitnodiging ook te verspreiden naar diegenen waarvan u denkt dat zij in deze kwesties 
geïnteresseerd zijn. 

We kijken ernaar uit om met u van gedachten te wisselen. 

Met vriendelijke groet. 

Benoit Périlleux, voorzitter van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 

 

https://form.jotform.com/230274234454350
https://crd-goc.com/CRD%2030%20ans%20-%20Note%20atelier%202%20nl%2023-03-23.pdf
https://form.jotform.com/230274234454350

