Help ons om u te helpen en vul hier onze vragenlijst in!

Beste sympathisant citizen science,
Al even geleden nam u deel aan de infosessie over de lancering van de eerste oproep citizen science in
Vlaanderen en nam u kennis van de opstart van een kenniscentrum citizen science, initiatieven van
Vlaams minister Muyters. Een kenniscentrum ter ondersteuning van citizen science in het algemeen en
van projecten uit de oproep in het bijzonder. De opstart en coördinatie van het kenniscentrum werd
ondergebracht bij RVO-Society maar fungeert als een aparte onafhankelijke entiteit. Met deze nieuwsbrief
informeert het kenniscentrum u graag over de reeds gebeurde inspanningen en een perspectief op de
toekomst van citizen science in Vlaanderen.
Projectoproep citizen science
Na de eerste projectoproep werden zeven projecten goedgekeurd door een externe jury, aangesteld door
de Vlaamse overheid. (U kan de lijst van de goedgekeurde projecten hier terugvinden). RVO-Society, als
coördinator van het kenniscentrum, werd bij deze evaluatie in het geheel niet betrokken.
Het kenniscentrum citizen science
RVO-Society zette zich o.a. wel volledig in voor de opstart van het kenniscentrum. Twee personen,
werknemers van het kenniscentrum, nemen deze taak op zich. Het werd snel duidelijk dat een zeer
grondige analyse nodig was om een duidelijke missie, visie, en doelstellingen naar de verschillende
stakeholders af te lijnen. Een externe, objectieve doorlichting drong zich op om het kenniscentrum een
duidelijke identiteit, concrete rollen en afgelijnde taken te geven. Het kenniscentrum volgt daarom
momenteel een strategisch branding traject dat haar ook een nieuwe naam en logo zal opleveren. Begin
volgend jaar rondt het kenniscentrum deze intensieve oefening af en zal het u uitnodigen voor een nieuwe
infosessie. Hier zal het kenniscentrum citizen science in haar nieuwe hoedanigheid, mét haar concrete
rollen voor alle betrokken partijen, officieel het licht zien.
Netwerkorganisatie met werkgroepen
Een tweede zaak die snel duidelijk werd, is dat het kenniscentrum niet alle inhoudelijke expertise inzake
citizen science zelf in huis heeft, en dat ook niet ambieert. Wel heeft het kenniscentrum, als
netwerkorganisatie, de inhoudelijke spelers op vlak van citizen science in Vlaanderen gedetecteerd, met
elkaar in contact gebracht, en verenigd in een stuurgroep. Deze stuurgroep adviseert over algemene
aspecten van citizen science, en vanuit aparte werkgroepen over concrete inhoudelijke aspecten. Zo
ontstonden intussen werkgroepen rond communicatie, datamanagement, luchtkwaliteit, onderwijs,
ethische en juridische aspecten. In deze werkgroepen zitten mensen uit de onderzoekswereld,
beleidsinstanties en relevante professionele organisaties, en telkens ook minstens één vertegenwoordiger
van de goedgekeurde projecten en de coördinator van het kenniscentrum. Deze werkgroepen bekijken
momenteel mogelijke relevante outputs die de projecten kunnen ondersteunen (bvb. een handleiding rond
communicatie, een template voor een app-disclaimer, richtlijnen over privacy en ethische aspecten) en
brengen tegelijkertijd ook de bestaande expertise en de noden van citizen science-projecten in
Vlaanderen in kaart.

Datamanagement vragenlijst
Om de activiteiten van het kenniscentrum in het algemeen, en van de werkgroep datamanagement in het
bijzonder, goed te kunnen prioriteren, vraagt het kenniscentrum uw medewerking aan een vragenlijst. De
vragen peilen naar de noden en expertise rond data management in Citizen Science projecten in
Vlaanderen en richten zich tot iedereen die reeds een Citizen Science project heeft opgezet of erover
denkt om dit in de toekomst te doen. De vragen zijn geïnspireerd door de richtlijnen over FAIR Data
Management van de Europese Commissie. Alle resultaten zullen geanonimiseerd en geaggregeerd
worden om de vertrouwelijkheid van de geleverde data te garanderen. Het invullen van de vragenlijst
neemt ongeveer 10 minuten in beslag, en doe je bovenaan deze e-mail of hier.
Het kenniscentrum is dus in volle opbouw, hoopt u begin volgend jaar haar nieuwe identiteit en ambities te
mogen voorstellen, en dankt u alvast voor uw medewerking aan de vragenlijst. Intussen verder bouwend
aan een stevige brug tussen de wetenschap en de burger.
Gegroet,
Het kenniscentrum

