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UITNODIGING

Share-Net Nederland nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de tiende editie van 
onze Jaarlijkse Conferentie: “Linking Research, Policy and Practice’’ (LRPP). Tijdens 
deze conferentie komen beleidsmakers, beoefenaars en onderzoekers op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gendergelijkheid 
en vrouwenemancipatie (GEWE) in internationale ontwikkelingssamenwerking 
samen. De focus ligt op het werk van jonge professionals die recentelijk onderzoek 
hebben gedaan of onderzoek aan het afronden zijn als onderdeel van een Master-
programma, een postgraduaat, onderzoeksstage of onderzoeksconsultancy. De 
afgelopen jaren organiseerde de nationale hub van Share-Net Nederland jaarlijks 
deze conferentie van jonge onderzoekers en hun leden van de Nederlandse 
universiteiten, NGO’s en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De verbeterde online toegankelijkheid met betrekking tot kennisuitwisseling en het 
feestelijk tienjarig bestaan van deze bijeenkomst  hebben geresulteerd in de eerste 
internationale editie , waar jonge onderzoekers in contact worden gebracht met 
leden van Share-Net International (SNI) uit alle nationale hubs (Bangladesh, Burkina 
Faso, Burundi, Colombia, Ethiopië, Jordanië en Nederland), internationale leden en 
de bredere SRGR-gemeenschap.

De conferentie is voorlopig gepland op 18 november 2021.1
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1. Het uiteindelijke programma wordt half oktober aangekondigd, waarna registratie zal openen
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DOELSTELLINGEN

Het doel van deze conferentie is:

• het verspreiden van kennis van jonge professionals over SRGR en GEWE
• het creëren van een veilige ruimte voor open dialoog, samenwerking en 

uitwisseling 
• het stimuleren van door onderzoek geïnformeerd beleid en praktijk in het SRGR 

veld, vooral in de context van de SNI nationale hub
• het identificeren van gaten in onderzoek, beleid en praktijk op SRGR
• het gebruik maken van netwerkmogelijkheden tussen Share-Net-leden, 

jonge onderzoekers, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken en 
ambassades in SNI-landen en de bredere SRGR-gemeenschap.
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VERZOEK OM ABSTRACT

Share-Net Nederland moedigt masterstudenten en postuniversitaire studenten, 
onderzoeksstagiairs en jonge professionals die recent hun onderzoek hebben 
afgerond (of hun onderzoek tegen het eind van dit jaar afronden) om een 
aanvraagformulier in te dienen! Het selectiecomité behandelt aanvragen van 
personen die jonger zijn dan 35 jaar en zal hen beoordelen op het gebied van 
verantwoording, theoretisch kader, methodologie, innovatie en relevantie voor 
onderzoek, beleid en/of praktijk.

• Vul uw gegevens in en upload uw aanvraagformulier via deze link.
• We moedigen jonge onderzoekers die onderzoek hebben uitgevoerd naar 

SRGR en GEWE in de context van één van de SNI nationale hubs (Bangladesh, 
Burkina Faso, Burundi, Colombia, Ethiopië, Jordanië en Nederland) aan om 
een aanvraag in te dienen; aanvragen binnen de context van wereldwijde, 
vergelijkende, niet-land specifieke of ander internationaal onderzoek zijn ook 
welkom.

• Aanvragen kunnen worden ingediend in het Arabisch, Nederlands, Engels, Frans 
of Spaans. Indien nodig zijn er simultaanvertalingen in deze talen beschikbaar 
tijdens de conferentie.

• Deadline indienen aanvraag: dinsdag 31 augustus 2021
• Kandidaten worden geïnformeerd: voor donderdag 14 oktober 2021

https://forms.gle/gSuFqKc6yCeD99957
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DEELNAME 

Deelnemers van “Linking research, policy and practice” krijgen de kans om:

• deel te nemen aan twee workshops om relevante vaardigheden te leren (meer 
informatie hieronder)

• hun onderzoeksresultaten en ervaringen te presenteren en te bespreken met 
SRGR-professionals 

• hun CV te delen en gebruik te maken van netwerkmogelijkheden van Share-Net 
en kennis te maken met Share-Net leden 

• een certificaat van deelname te ontvangen voor de bovengenoemde 
activiteiten

• hun onderzoeksresultaten te laten vertalen naar een creatief kennisproduct dat 
vrijelijk gebruikt en daarna gedistribueerd kan worden (bekijk bijvoorbeeld het 
magazine van vorig jaar hier)

https://issuu.com/royaltropicalinstitute/docs/lrpp_zine
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WORKSHOP 1

ONLINE WORKSHOP ABSTRACT SCHRIJVEN VOOR ALLE GEÏNTERESSEERDE 
JONGE ONDERZOEKERS
Een abstract is een korte samenvatting van uw (gepubliceerde en niet-gepubliceerde) 
onderzoek, ongeveer een alinea (300 woorden of minder) lang. Deze workshop met 
Billie de Haas (Universiteit van Groningen) en Assefa Seme Deresse (Universiteit 
van Addis Ababa) biedt reflectie-oefeningen met voorbeelden, input en suggesties. 
Daarbij een schrijfoefening inclusief een reviewsessie door collega’s over het 
beschrijven van de achtergronden, methoden, resultaten en conclusie van een goed 
abstract. De primaire doelgroep van deze workshop zijn jonge professionals die 
geïnteresseerd zijn in deelname aan de LRPP-conferentie; echter, jonge professionals 
onder de 35 jaar met alle ervaringsniveaus kunnen de workshop interessant vinden 
en zijn uitgenodigd om deel te nemen.

DOELSTELLING: NA DE WORKSHOP KUNNEN DE DEELNEMERS
• reflecteren op succesvolle elementen van een academisch abstract
• een academisch abstract in klad schrijven dat overeenkomt met de criteria die 

Share-Net gesteld heeft voor inzendingen voor de LRPP-conferentie.

WANNEER?
Donderdag, 15 juli om 14.00-16.30 (CEST)

WAAR? 
Online via Zoom

HOE TE REGISTREREN? 
RSVP via deze link. Houd er rekening mee dat er een maximum aantal deelnemers 
is en dat alleen vertaalverzoeken in acht worden genomen die zijn aangegeven voor 
1 juli 2021.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkd-itpjsiEteVzHcBTcS9IIFMYTOImE9h
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WORKSHOP 2

ONLINE WORKSHOPS VOOR HET OPDOEN VAN VAARDIGHEDEN VOOR 
GESELECTEERDE DEELNEMERS
Geselecteerde jonge onderzoekers voor de LRPP-conferentie in november 2021 
zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een online workshop voor het opdoen van 
bepaalde vaardigheden. We willen deze leerervaring afstemmen op de behoefte 
van de geselecteerde deelnemers, wiens antwoorden op het aanvraagformulier de 
inhoud van deze workshop zullen bepalen. Via gezamenlijk leren en het uitnodigen 
van externe experts willen we u kennis laten maken met de meest relevante 
presentatievaardigheden en vaardigheden omtrent het omzetten van onderzoek 
naar concrete kennisproducten.

WANNEER?
Voorlopige datum van de workshop:
28 Oktober om 14.30-16.00 (CEST) 

WAAR? 
Online via Zoom
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MEER LINKS

Meer informatie over Share-Net en de Jaarlijkse Conferentie: Linking Research, 
Policy and Practice kan hier gevonden worden: 

• https://share-netinternational.org/
• https://share-netinternational.org/our-members/
• https://share-net.nl/
• https://share-net.nl/our-members/
• Creative knowledge translation from 2020 presentations: https://issuu.com/

royaltropicalinstitute/docs/lrpp_zine 

Als u een vraag heeft over de bovengenoemde activiteiten, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met Hannah Kabelka via h.kabelka@kit.nl

https://share-netinternational.org/
https://share-netinternational.org/our-members/
https://share-net.nl/
https://share-net.nl/our-members/
https://issuu.com/royaltropicalinstitute/docs/lrpp_zine
https://issuu.com/royaltropicalinstitute/docs/lrpp_zine
mailto:h.kabelka@kit.nl
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