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Redactioneel
Co-creatie van kennis, daar schreef ik in 
het vorige redactioneel over als datgene 
waar [campus]OrléoN voor staat. Het was 
dan ook met grote vreugde dat ik vernam 
dat Elinor Ostrom dit jaar de Nobelprijs 
voor de economie in ontvangst mag gaan 
nemen. Waarom is dat zo vreugdevol? 
Omdat haar werk de basis legt onder het slechten van muren tussen 
wetenschap en samenleving – zo die muren er al zijn en het omhalen ervan niet 
eigenlijk louter een kwestie van het opheffen van een uitreisverbod zou 
betreffen. In de inleiding op het boek Understanding Knowledge as a Commons 
(gemakkelijk te vinden via www.campusorleon.nl/bibliotheek/elinor-ostrom) 
schrijft Ostrom samen met co-redacteur Charlotte Hess over kennis als 
gemeengoed, wat ze definieert als een bron (resource) van een aantal mensen 
die vatbaar is voor sociale dilemma’s als competitie voor gebruik, meeliftgedrag 
en uitputting. Een gemeengoed dat zichzelf organiseert vereist krachtige 
collectieve actie en mechanismen voor zelf-regulering, maar ook een grote 
mate van sociaal kapitaal. En, zoals zij schrijven op pagina 6: “More and more 
researchers began to realize that combining disciplines and pooling knowledge 

was the only way to arrive at deeper understandings of effective commons 
management.” Zie daar een link naar [campus]OrléoN. Want is het niet zo dat 
de complexiteit van de samenleving zodanig is dat de samenleving gebaat is bij 
meer onderzoekende publieken? Publieken als groepen mensen die betrokken 
zijn bij een gebeurtenis waar politiek of wetenschap even geen antwoord op 
hebben en die een gepaste reactie voorbereiden? Waarbij publieken 
onderzoekend zijn om die voorbereiding goed vorm te geven? En is een 
campus dan geen uitgelezen medium om die publieken en hun leden te 
ondersteunen? Ik denk het wel. En het is ook nog eens heel erg leuk – excusez 
le mot – om aan een campus te bouwen. Er gebeurt ontzettend veel en er staat 
nog veel meer te gebeuren. Zo veel dat ik voor deze tweede CO Times al voor 
de nodige dilemma’s sta. Want waar zal ik de aandacht op vestigen? Op de 
geslaagde bijeenkomst over digitaal pamperen, waar gastheer Leo Willems het 
privacy-begrip nader toelichtte (waarvoor dank)? Op de ontwikkeling van de 
AQ-scan, waarmee we het academisch gehalte van organisaties willen meten? 
Op de vooruitzichten van een spannende samenwerking met Lemniscaat 
School of Management? Op de langzaam maar zeker uitdijende bibliotheek? 
Op de groeiende belangstelling voor narratief onderzoek en het feit dat OrléoN 
binnenkort niet meer aan de vraag kan voldoen en dus werk en scholing op 
gaat zetten op de campus? Nee, ik heb gekozen voor aandacht voor een 
prijsvraag (zie pagina 3), dan kunnen jullie meteen aan de slag. 

CO Times

Floor Basten  

http://www.campusorleon.nl/bibliotheek/elinor-ostrom
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Kalender

13 november, 15.00-17.00 u: netwerkbijeenkomst buitenpromovendi (*)

Buitenpromovendi kunnen bij hun onderzoek in eigen tijd met drie belangrijke 
procesvertragers te maken krijgen. Speciaal voor hen organiseert 
[campus]OrléoN twee keer per jaar een bijeenkomst om ervaringen en tips uit te 
wisselen en aan de hand daarvan eigen netwerken te bouwen rond 
procesversnellers, methodologische keuzes en/of inhoudelijke interesses. Op 
13 november is de eerste bijeenkomst en onderzoeken we hoe de campus hier 
het beste aanbod in kan ontwikkelen. 
Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Bestuursgebouw
Ruitenberglaan 31  6826 CC Arnhem
zie voor routebeschrijving: www.han.nl bij contact

26 februari 2010, 15.00-17.00 u: workshop Academisch Ondernemerschap (*)

Hoe maak je optimaal gebruik van je lidmaatschap van de campus? Hoe schrijf 
je een pakkende tekst over wat je te bieden hebt? In deze workshop staan we 
stil bij effectief gebruik van de website voor het aanbieden van je diensten.
Locatie: informatie volgt na aanmelding.

26 maart 2010, congres Zin in Onderzoek

[campus]OrléoN zet zich in voor meer onderzoek in de samenleving. Het 
bouwen aan een netwerk dat dit ondersteunt is niet alleen belangrijk, maar 
levert ook nog eens heel veel plezier op. Om iedereen die zin in onderzoek 
heeft of ziet in dit plezier te laten delen, organiseert de campus op 26 maart een 
congres. Heb je iets gemaakt of in de maak waar je anderen ook een plezier 
mee kunt doen? Stuur dan je voorstel voor een bijdrage naar 
campus@orleon.nl. Als je alleen wilt komen voor de sfeer en de leer, dan is dat 
natuurlijk ook geen probleem.
Voor meer informatie: hou www.campusorleon.nl in de gaten.

m
(*) Deze bijeenkomsten maken deel uit van de 2-uit-6-serie,

een zestal bijeenkomsten waaruit leden van [campus]OrléoN er twee kunnen 
kiezen om gratis bij te wonen en op de andere vier 50% korting krijgen. Niet 
leden betalen € 60,= (excl. BTW) per bijeenkomst.
Voor alle bijeenkomsten geldt: aanmelden via campus@orleon.nl. 

http://www.campusorleon.nl/
mailto:campus@orleon.nl
http://www.han.nl/
mailto:campus@orleon.nl
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Prijsvraag …

[campus]OrléoN schrijft een wedstrijd uit over Zin in Onderzoek. 

Breng je enthousiasme voor onderzoek 
op creatieve wijze tot uitdrukking

Je kunt in twee categorieën deelnemen en dus ook twee prijzen winnen. 

In de categorie doe-het-zelf maak je kans op een tienjarig lidmaatschap van 
[campus]OrléoN ter waarde van € 1.500,= én op twee kaartjes voor het Circus 
der Gedachten, dat op 18 mei 2010 zijn tenten opslaat in Carré. Op die dag 
wordt dit bekende theater een bruisend en borrelend hoofd waarin gedachten 
van onderzoekers in een bonte stoet aan de bezoekers voorbij trekken. Neem 
alvast een kijkje op www.circusdergedachten.nl om in de sfeer te komen.

In de categorie beter-goed-gejat maak je kans op een vijfjarig lidmaatschap van 
[campus]OrléoN ter waarde van € 750,= én het boek Tegennatuur van Michel 
van Eeten. Kijk op www.bijzinnen.com om zijn schrijven te leren kennen.

Zin in Onderzoek

Kijk op www.campusorleon.nl/content/zin-onderzoek
voor meer informatie over de prijsvraag

Op www.campusorleon.nl/xpo vind je ook voorbeelden ter inspiratie (met dank 
aan Lonneke Alsema voor het aandragen van enkele daarvan).

Uiterste inzenddatum: 1 maart 2010

Prijsuitreiking: tijdens het congres 

Zin in Onderzoek 
op 26 maart om 18.00 uur

http://www.campusorleon.nl/xpo
http://www.campusorleon.nl/xpo/content/zin-onderzoek
http://www.bijzinnen.com/
http://www.circusdergedachten.nl/
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Lid worden van 
[campus]OrléoN?

Dat kan voor slechts € 150,= per 
jaar (excl. BTW). Leden kunnen 
hun eigen vraag en aanbod op de 
website kwijt en komen voor 
interessante kortingen in 
aanmerking.

Oproep leden Studiekring 
Narratieve Theorie

In acht bijeenkomsten van twee uur 
verkrijg je een overzicht van de 
state of the art van narratief 
onderzoek en mogelijkheden/ 
beperkingen ervan. Eerste 
bijeenkomst is op 12 januari 2010.

Archiefonderzoek

Marieke Borger doet voor u 
archiefonderzoek in bedrijfs-
archieven, overheidsarchieven, 
genealogie, kranten en 
tijdschriften. Een analyse over het 
gevonden materiaal te krijgen is 
ook mogelijk.

Schrijfbegeleiding

Veel mensen vinden schrijven lastig, 
voor Floor Jaspers is het een lust. 
Blijf niet zitten met een tekst die niet 
wil vlotten. Floor begeleidt het 
schrijfproces en verzorgt 
desgewenst ook de eindredactie.

Engelse vertaling

U bent klaar met uw proefschrift, 
maar nu moet de samenvatting 
nog worden vertaald naar het 
Engels. Neem daarvoor contact op 
met Susanne Huiberts, 
gediplomeerd tolk Engels en 
tevens vertaalster. 

Studiekring Management 2.0

In 2009 verscheen een essay van 
de hand van Jaap Germans en 
Floor Basten, Gemeenschappen 
is ook een werkwoord, over 
evolutiebiologie en management. 
Wie heeft zin om over dit thema 
een studiekring in te richten?

Ga voor het complete overzicht van annonces naar 
www.campusorleon.nl, 

daar zijn ook alle contactgegevens te vinden

Colofon
CO Times verschijnt vijf keer per jaar.

Leden van [campus]OrléoN kunnen gratis
adverteren. Niet-leden die willen adverteren

kunnen contact opnemen via campus@orleon.nl.

http://www.campusorleon.nl/

