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OPVOLGINGSCOMITÉ: ROL, MANDAAT EN WERKING 
 
 

PRINCIPE 

 

Het onderzoeksprogramma BRAIN-be 2.0 van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) heeft tot 
doel om dankzij de financiering van onderzoeksprojecten die steunen op wetenschappelijke 
excellentie en die Europees en internationaal zijn verankerd, zowel tegemoet te komen aan de 
kennisbehoeften van de federale departementen als om het wetenschappelijk potentieel van de 
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) te ondersteunen.  

Om de impact van het gefinancierde onderzoek te maximaliseren, is er voorzien om voor elk 
onderzoeksproject een gebruikerscomité op te richten, het zogeheten Opvolgingscomité.  

Dit comité moet worden gezien als een forum voor uitwisselingen tussen de projectpromotoren en 
de potentiële gebruikers van de projectresultaten (academisch en niet-academisch), een 
ontmoetingsplaats tussen wetenschappelijke expertise en veldkennis. Het is dus samengesteld uit 
het onderzoeksteam van het project, Belgische of buitenlandse externe onderzoekers die deskundig 
zijn in het domein van het gefinancierde project, deskundigen van federale administraties en 
instellingen en, in voorkomend geval, van niet-federale administraties, vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld (niet-gouvernementele organisaties, diverse verenigingen, enz. 

Het doel is om door de bundeling van expertise, gegevens/monsters/materialen en apparatuur uit te 
wisselen en beschikbaar te stellen of toegang tot het veld te verschaffen..., de werkzaamheden van 
het/de onderzoeksteam(s) te consolideren, de fasen en resultaten van het project mede vorm te 
geven, te zorgen voor de verspreiding en integratie ervan naar de geschikte gebruikers binnen en 
buiten het wetenschappelijk veld. In deze context is het ook raadzaam de valorisatieacties en 
outputs van het project voor advies aan het comité voor te leggen. 

Het Opvolgingscomité heeft tot doel de dialoog en de externe communicatie over het project te 
bevorderen. Het onderzoeksteam moet rekening houden met het advies van het comité, voor zover 
dit mogelijk is rekening houdend met de beperkingen die door de overeenkomst worden opgelegd, 
hetzij in termen van tijd, hetzij in termen van budget. Zo niet, dan kan de Programmabeheerder de 
aanbevelingen overnemen en, in overleg met het onderzoeksteam, nagaan hoe ze kunnen worden 
uitgevoerd. 
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SAMENSTELLING EN WERKING 

SAMENSTELLING 
 

Het is de verantwoordelijkheid van het projectteam om contact op te nemen met de potentiële 
leden van het Opvolgingscomité - zo nodig rekening houdend met eventuele opmerkingen van het 
expertenpanel - en hun deelname aan het comité vast te stellen, in overleg met de 
Programmabeheerder van BELSPO.  

Aangezien het de bedoeling is de juiste externe deskundigheid rond het project te verzamelen, is het 
aantal leden van een opvolgingscomité variabel en afhankelijk van het onderwerp van het project en 
de potentiële exploitatie van de resultaten. De uiteindelijke samenstelling wordt goedgekeurd door 
de Programmabeheerder, op voorstel van het onderzoeksteam. Eventuele wijzigingen in de loop van 
het project moeten worden gemeld aan en goedgekeurd door de Programmabeheerder.  

De leden van het Opvolgingscomité stemmen ermee in kosteloos aan de vergaderingen van het 
comité deel te nemen en de nodige tijd uit te trekken om de door het team voorgestelde 
documenten te lezen. Dit is een bijdrage in natura van hun kant. Experten uit het buitenland kunnen 
lid zijn van het Opvolgingscomité, mits dit praktisch mogelijk is.  Eventuele reis- en/of verblijfkosten 
kunnen ten laste worden gebracht van het courante werkingsbudget van het project. 

De lijst van de leden van het Opvolgingscomité wordt openbaar gemaakt op de webpagina van 
BRAIN-be 2.0, evenals in de eindverslagen van het onderzoek, met de uitdrukkelijke instemming van 
de leden overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.  

WERKING 

ORGANISATIE VAN VERGADERINGEN 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Projectcoördinator om, in overleg met de 
Programmabeheerder, de vergaderingen te organiseren (vastleggen datum, vergaderdocumenten, 
PowerPoint-presentaties, enz.) en de notulen van de vergaderingen op te stellen. Er moet ten minste 
één vergadering per jaar worden georganiseerd. In elk geval zal een startbijeenkomst en een 
slotbijeenkomst voor de bespreking van het eindverslag en de eventuele teruggave van de resultaten 
(valorisatie-activiteiten) worden georganiseerd. Het is aan de Coördinator om de leden van het 
Opvolgingscomité bijeen te roepen wanneer wezenlijke vooruitgang moet worden voorgesteld en 
met hen moet worden besproken, rekening houdend met de agenda van de wetenschappelijke 
vooruitgang.  

WERKING 

 

Het onderzoeksteam en de leden van het Opvolgingscomité maken gezamenlijk afspraken over de 
regels voor hun functioneren (taalgebruik, interne communicatie, vertrouwelijkheid, frequentie van 
de vergaderingen, enz.). 
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PLAATS VAN DE VERGADERINGEN 

 

De eerste en de laatste vergadering van het Opvolgingscomité zullen (tenzij de lokalen niet beschikbaar 
zijn) bij BELSPO worden georganiseerd. Andere vergaderingen zullen door het onderzoeksteam worden 
georganiseerd, daar waar de meerderheid van de leden van het Opvolgingscomité mee instemt. 

Fysieke ontmoetingen met leden zijn niet nodig. Videoconferentieplatforms kunnen worden gebruikt 
om alle of sommige leden te betrekken bij discussies over de voortgang van het project. Ad hoc 
vergaderingen met leden tijdens andere (inter)nationale overlegmomenten kunnen ook worden 
gebruikt als een gelegenheid om input van leden te krijgen.   

BELSPO stelt zijn lokalen ter beschikking van het team om de vergaderingen van het Opvolgingscomité 
te organiseren.  

STUKKEN BESTEMD VOOR HET OPVOLGINGSCOMITÉ 

 

De vergaderdocumenten, PowerPoint-presentaties enz. die door het onderzoeksteam worden 
voorbereid, moeten in een begrijpelijke en synthetische taal worden geschreven. Zij moeten binnen 2-3 
werkdagen voor de vergadering worden toegezonden. 

Het ontwerp van het finale onderzoeksrapport moet ook ter beoordeling aan het Opvolgingscomité 
worden voorgelegd, waarna het team het voor advies aan de Programmabeheerder kan voorleggen 
alvorens de finale versie in te dienen. 

CONFIDENTIALITEIT 

 

De leden van het Opvolgingscomité zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de door het onderzoeksteam 
ontvangen informatie te respecteren en deze niet binnen hun organisatie/instelling of daarbuiten 
openbaar te maken zonder de voorafgaande toestemming van het onderzoeksteam en de 
Programmabeheerder. Ook moeten, in het geval het onderzoeksteam gevoelige onderzoeksinformatie 
ontvangt van de leden van het comité, eventuele clausules inzake het gebruik van deze informatie 
worden nageleefd. 

ANDERE BEPALINGEN 

 

• het is van belang te benadrukken dat het Opvolgingscomité, om tijdens de gehele duur van het 
project in stand te worden gehouden, actief door het team moet worden gemobiliseerd. Het is 
inderdaad een hefboom waarop het team moet kunnen vertrouwen. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om een verzoek om de resultaten van steekproeven te bestuderen, vragenlijsten die het team 
aan de respondenten wil voorleggen, analysemethoden te vergelijken, of zelfs om het team te 
helpen beleidsaanbevelingen te formuleren die in overeenstemming zijn met de verkregen 
wetenschappelijke resultaten, om samen na te denken over valorisatiepistes van de 
eindresultaten van het project, enz. 

• aan het begin van het onderzoek is de voorstelling van de stand van zaken inzake het 
onderzoeksonderwerp een belangrijk moment voor het Opvolgingscomité. Deze stand van 
zaken maakt het mogelijk zowel datgene te presenteren wat de wetenschap reeds over het 
onderwerp weet, als de vragen die wetenschappelijk nog niet zijn opgelost. Een dergelijk 
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overzicht wordt een hulpbron voor niet-wetenschappelijke belanghebbenden.   

• op vraag van het onderzoeksteam en/of van de Programmabeheerder, is het is aan de leden 
van het Opvolgingscomité om hun organisatie/instelling op de hoogte te houden van het 
verloop van het onderzoek en aldus te zorgen voor een maximale verspreiding van de 
informatie binnen hun dienst om de uitwisselingen tussen de belanghebbenden en het 
onderzoeksteam te bevorderen. 


