Presentaties Landelijke Bijeenkomst Eikenprocessierups op woensdag 25 september in de Reehorst, Ede
Contact: Kennisplatform Processierups, info@processierups.nu
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16:10 In deze workshop zullen vraag naar en aanbod van onderzoek en
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innovatie elkaar ontmoeten. Onderzoeksvragen die bij de enquête
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naar voren kwamen zullen worden toegelicht en er zal kort een
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voorbeeld gegeven worden van een lopend onderzoeksvoorstel
waarbij ruimte is voor aanvullende ideeën en samenwerking vanuit de
deelnemers . Daarna zullen de deelnemers tijdens een interactieve
sessie met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een aantal vragen
zoals: ‘waar is behoefte aan op het gebied van onderzoek en
innovatie’, ‘welke ontwikkelingen zijn gaande op het gebied van
innovatie’ en ‘wat heeft jouw organisatie te bieden’. Dit kan gelden
voor een breed scala thema’s zoals monitoring, preventie, bestrijding,
(na)zorg, communicatie etc. (150 kB)

