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TRANSVERSAAL ONDERZOEK

SCoPE
Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van 
milieugerelateerde risico’s om beleidsbeslissingen 
wetenschappelijk te onderbouwen
DUUR VAN HET PROJECT
Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011

BUDGET
602.414 €

SLEUTELWOORDEN
Environmental risks, health, risk perception, cost, communication, policy support

Methodologie en interactie tussen de verschillende 
partners

• Literatuurstudie rond geïntegreerde risicoafweging en in-
houdsanalyses van beleidsdocumenten 

• Defi niëring van essentiële criteria als basis voor een geïn-
tegreerd afwegingskader voor beleidsbeslissingen aan-
gaande (milieugerelateerde) risico’s 

• Eerste toetsing van de criteria en het beleidsbeslissingka-
der met een groep van gebruikers: Delphi-/groepsge-
sprekken en/of diepte-interviews 

• Waardering (evaluatie) van de criteria in een eerste set 
van milieurisicogerelateerde gevalstudies en consultatie/
feedback van experts 

• Tweede toetsing van het beleidsbeslissingkader met een 
groep van gebruikers zoals eerder gedefi nieerd: Delphi-/
groepsgesprekken en/of diepte-interviews 

• De criteria waarden toekennen in een eerste set van risi-
covolle milieu- en niet-milieu gerelateerde gevalstudies en 
consultatie/feedback van experts 

• Derde toetsing van het beleidsbeslissingkader met een 
groep van gebruikers zoals eerder gedefi nieerd: Delphi-/
groepsgesprekken en/of diepte-interviews 

• Conclusie, verspreiding van de resultaten en discussie 

CONTEXT

Beleidsbeslissingen met het oog op een meer duurzame sa-
menleving zijn gebaseerd op een evenwichtige afweging 
van ecologische, economische en sociale aspecten. SCoPE 
kan in dit proces van beleidsbeslissingen bijdragen middels 
een wetenschappelijke gestoelde methodologische aanpak. 
Of nog, het kan instrumenten voorzien voor een duurzame 
samenleving. 

PROJECTBESCHRIJVING

Doelstellingen

Het algemene doel is een geïntegreerd afwegingskader te 
ontwikkelen dat de Belgische federale en regionale overhe-
den kan ondersteunen bij:
• de verbetering van transparantie en communicatie tussen 

wetenschap, beleid en ‘stakeholders’;
• de prioriteitstelling van beleidsmakers inzake milieu/ge-

zondheid en het nemen van evenwichtige beslissingen;
• de integratie van verschillende wetenschappelijke discipli-

nes/kennis van een methodologie:
- nauwgezetheid en frequentie van de gezondheidsim-

pact (~ risico afweging)
- corroboratie (~ (on)zekerheid of wetenschappelijke af-

weging)
- publieke perceptie (~ ongerustheidafweging)
- economie (~ socio-economische afweging)
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TRANSVERSAAL ONDERZOEK
Federaal Wetenschapsbeleid • Wetenschapsstraat 8 • B-1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 238 34 11 • Fax +32 (0)2 230 59 12 • www.belspo.be/ssd
Contact: Marc Van Heuckelom

SCoPE
Coördinator

Rudi Torfs
Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO)
Integrale Milieustudies 
Boeretang 200
B-2400 Mol
Tel: +32 (0)14 33.58.66/38
Fax: +32 (0)14.32.11.85
Rudi.Torfs@vito.be
http://www.vito.be

Promoter

Catherine Zwetkoff
University of Liège
Scientifi c and Public Involvement 
in Risk Allocations Laboratory (SPIRAL) 
7, Boulevard du Rectorat
B-4000 Liège
Tel: +32 (0)4 366.30.12
Fax: +32 (0)4 366.29.82
czwetkoff@ulg.ac.be
http://www.ulg.ac.be/spiral

Opvolgingscomité

Voor de volledige en de meest up-to-date 
samenstelling van het Opvolginscomité, 
gelieve onze databank van federale on-
derzoeksacties (FEDRA) te bezoeken op 
http://www.belspo.be/fedra of 
http://www.belspo.be/ssd

VERWACHTE RESULTATEN 
EN/OF PRODUCTEN

Resultaten:

• een gevalideerd afwegingskader 
als interface tussen wetenschap 
en beleid voor beslissingen aan-
gaande milieugerelateerde en an-
dere risico’s

• een set van richtlijnen, een metho-
dologie die aangeeft hoe een ge-
integreerde risico afweging kan 
worden gemaakt en hoe de resul-
taten kunnen worden vergeleken 
met andere risico’s voor beleids-
makers en een aantal referentie-
waarden voor toekomstige, nieu-
we risicoafwegingen

• de demonstratie van dit kader voor 
een aantal milieu- en niet-milieu-
gerelateerde gevalstudies

• inzichten in wetenschappelijke be-
slissingsprocessen – meer speci-
fi ek in de integratie en revisie van 
data in de literatuur in verschillen-
de wetenschappelijke domeinen

• inzichten in de waarden en risico-
profi elen van verschillende groe-
pen/gebruikers in de samenleving 

• inzichten in hoe risico experts om-
gaan met de integratie van hun 
data in een breder wetenschappe-
lijk/beleidskader

• inzichten in hoe beleidsmakers 
open staan voor dergelijke afwe-
gingskaders

• inzichten in betere risicocommuni-
catie tussen wetenschappers en 
beleidsmakers

• nieuwe aanbevelingen voor lokale 
en nationale beleidsmakers aan-
gaande één of meerdere risicoas-
pecten bestudeerd in de gevalstu-
dies

Producten:

• rapport van de literatuurstudie
• een afwegingskader (bijv. in de 

vorm van een grafi sch diagram) 
dat gemakkelijk kan worden ge-
bruikt door beleidsmakers om te 
communiceren naar het algemene 
publiek en naar de pers

• een samenvatting van de belang-
rijkste resultaten van de interviews 
met experts in Vlaanderen, Brus-
sel en Wallonië en aanbevelingen 
om het kader te verbeteren

• (optioneel) een website voor een 
breder publiek, bijv. voor interac-
tieve vragenlijsten betreffende in-
dividuele waarden met betrekking 
tot risico’s

• de resultaten zullen worden ver-
spreid middels een workshop/
symposium

• de gevalideerde methodologie en 
de resultaten van de gevalstudies 
zullen worden gepubliceerd, bijv. 
op het Internet

• (optioneel) nieuwsbrief

Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde 
risico’s om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen 

Vito (Integrale Milieustudies) is co-
ordinator (C) en heeft heel wat ex-
pertise opgebouwd op het gebied 
van milieugezondheidsrisico’s as-
sessment en milieubeleidsteun. Vito 
is verantwoordelijk voor de ontwik-
keling van gevalstudies en de inte-
gratie van wetenschappelijke disci-
plines in een gemeenschappelijke 
methodologie, …

SPIRAL is partner 1 (P1).  Dit multi-
disciplinaire onderzoeksteam heeft 
expertise ontwikkeld in risico studies 
en participatieve methoden. SPIRAL 
is verantwoordelijk voor de organi-
satie van de survey om de data te 
valideren en voor de toetsing van 
het beleidsbeslissingkader.

CONTACT INFORMATIE

PARTNERS -  ACTIVITEITEN


