
Toegepast wetenschappelijk onderzoek 
en advies in het bestuurskundig domein

www.governeur.nl



GovernEUR

Inleiding

Nieuwe maatschappelijke opgaven leiden steeds tot veranderende verwachtingen en be-
hoeften in de samenleving. Verduurzaming van de energievoorziening, meer betrokken en 
mondige burgers, klimaatadaptatie en de roep om meer sociale inclusie, leiden tot een com-
plexer speelveld dat vraagt om nieuwe governance aanpakken. Voor publieke, private én 
maatschappelijke organisaties wordt het steeds uitdagender om integraal, passend en ge-
dragen beleid te vormen. Bestuurskundige kennis kan het vermogen vergroten om dat beleid 
te ontwikkelen en uit te voeren. GovernEUR beoogt het transferpunt te zijn waar wetenschap-
pelijke kennis wordt toegepast om beleidsvormings- en -uitvoeringsprocessen voor complexe 
maatschappelijke opgaven vorm en inhoud te geven.

Filosofie

Volgens GovernEUR bevindt het realiserend ver-
mogen in de samenleving zich bij private, publie-
ke en maatschappelijke partijen. Wij hebben als 
doelstelling om dit vermogen te beïnvloeden, 
verbeteren en te versterken. Daarvoor passen wij 
actuele wetenschappelijke kennis toe op vraag-
stukken in de praktijk. GovernEUR biedt verschil-
lende diensten aan, in nauwe samenwerking met 
de opdrachtgever(s), hun achterban(nen) en net-
werkpartners. 
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1.   
Governance 
capacity 
assessment

Hoe kan uw organisatie het 
eigen realiserend vermo-
gen verkennen én verbete-
ren? Door een Governance 
capacity assessment uit te 
voeren, ter voorbereiding of 
als evaluatie van een (be-
leids-) programma, kunnen 
sterkten en zwakten in kaart 
worden gebracht. Daarbij 
adviseren we hoe u het rea-
liserend vermogen kan ver-
groten en beter benutten. 

2.  
Ontwerp van  
beleidsprocessen 
en governance 
structuren 

In samenwerking met 
de opdrachtgever helpt  
GovernEUR bij het opstel-
len van beleidsprocessen 
en governance structuren. 
Daarbij adviseren we over 
concrete sturingsarrange-
menten, procesaanpakken 
of beleidsingrepen, en ver-
kennen en adviseren we 
over de randvoorwaarden 
voor implementatie. 

3.   
Lerende evaluaties 

De lerende evaluatie is een 
geschikte methode om  
lopende projecten, proces-
sen of programma’s te eva-
lueren. Door een evaluatie 
‘tijdens de rit’ uit te voeren, 
is het mogelijk gaandeweg 
te leren en bij te sturen.  
De methode ‘lerende eva-
luatie’ is daarom zelf ook 
‘lerend’. Dat wil zeggen 
dat er tijdens de evalua-
tie bijstelling kan plaatsvin-
den, om de meest cruciale 
ervaringen en lessen vast  
te leggen. 
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4.   
Interventies in  
samenwerkings-
processen

Samenwerking is onmisbaar 
om maatschappelijke op-
gaven succesvol aan te 
pakken. Maar in de samen-
werking doen zich vaak im-
passes, conflicten en ‘vast-
lopers’ voor. GovernEUR 
helpt u bij het onderzoeken 
van de oorzaken en ont-
werpt met u ingrepen ter 
verbetering van de samen-
werking. Dat doen wij door 
nieuwe handelingsperspec-
tieven en/of handvatten te 
ontwikkelen voor de om-
gang met dilemma’s en be-
langentegenstellingen. 

5.   
Reflectie op beleid 
en governance

Hoe ervaren (externe) par-
tijen uw beleids- en/of stu-
ringsprogramma? En wat 
kunt u daarvan leren? Door 
reflectiesessies te organi-
seren met stakeholders, 
collega’s en/of experts 
kan er betekenis gegeven 
worden aan verschillende 
percepties en perspectie-
ven op sturings- en beleids-
programma’s. GovernEUR 
heeft een ruime ervaring 
met het organiseren en  
begeleiden van reflectie-
sessies. Een reflectiesessie 
kan daarbij los worden ge-
organiseerd of een aanvul-
lend onderdeel zijn in ont-
werpen of evaluaties.

6.   
Procesbegeleiding

Heeft u behoefte aan  
externe begeleiding voor 
een complex beleids- of 
samenwerk ingsproces?  
GovernEUR heeft professio-
nals in huis met ruime erva-
ring in het begeleiden van 
initiatieven, projecten en 
programma’s. Samen met u 
bespreken we de uitdagin-
gen rondom het vraagstuk 
en maken we een passend 
ontwerp met bijbehoren-
de werkvormen die we sa-
men uitvoeren. Desgewenst 
stapt GovernEUR dus zelf 
ook het proces in. 
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Team en skills
Ons team - bestaande uit academisch op-
geleide onderzoekers en adviseurs - heeft ex-
pertise in verschillende thema’s, waaronder: 
verduurzaming van klimaat- en energiebe-
leid, ruimtelijke ordening, leren en innoveren, 
water- en bodemmanagement, omgeving-
swet, regionale samenwerking, democra-
tische vernieuwing en burgerparticipatie.

Het uitvoeren van gedegen en onaf-
hankelijk (wetenschappelijk) onderzoek, 
is een van onze kernwaarden. Daarom 
maken wij gebruik van diverse onderzo-
eksmethoden binnen onze aangeboden 
diensten. Per project wordt er door het 
projectteam bekeken welke methoden 
nodig zijn. Veelgebruikte methoden 
zijn: documentstudie, krachtenveld-, 
netwerk- en stakeholderanalyse, leer- en 
besluitvormgingsgeschiedenis, diepte-in-
terview, reflectiesessie en het houden  
van workshops.
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Deze opdrachtgevers gingen u voor:

Contact

Bent u geïnteresseerd in 
een van onze diensten 
en wilt u weten wat 
GovernEUR voor u kan 

betekenen? Neem 
dan geheel vrijblijvend 
contact met ons op via 
info@governeur.nl. Voor 
meer informatie en een 
impressie van onze reeds 
uitgevoerde projecten kunt 
u terecht op onze website: 
www.governeur.nl 

Adres
Burgermeester  
Oudlaan 50
Kamer T11-11
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
 
Volg ons op LinkedIn 
@governeur
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