Discussienota expertengroepen
- vergadering wetenschappelijke kerngroep 2/12/2010 In vijf woorden:
-

thematische werkgroepen, enkel samengesteld uit relevante experten
voorzitter rapporteert aan de wetenschappelijke kerngroep
VLIZ medewerker als secretaris/rapporteur
duidelijk mandaat (referentietermen) en eindproduct
ad hoc groepen met beperkte levensduur en panels van langere duur

Aandachtspunten:
-

bij bepaling onderwerpen erover waken dat er geen ‘competitie’ ontstaat met bestaande
wetenschappelijke initiatieven
bottom-up benadering voor het vasleggen van thema’s lijkt aangewezen
de werklast voor het VLIZ moet binnen de perken blijven (er kunnen slechts een beperkt
aantal groepen simultaan lopen)
de financiële implicaties moeten correct ingeschat en begroot worden (bvb productie van
het eindproduct, reis- en verblijfkosten, cfr het engageren van buitenlandse experten)

Voorstel procedure:
-

jaarlijks lanceren van een oproep (december) binnen de wetenschappelijke kerngroep voor
thema’s die in het kader van een expertengroep kunnen besproken/aangepakt worden – de
leden overleggen met/capteren ideeën van de wetenschappelijke achterban binnen hun
instelling. Ook het VLIZ zelf kan thema’s aanbrengen. Mogelijkheid is dat een onderwerp
door minstens twee leden van de wetenschappelijke kerngroep aangebracht/gesteund
worden.

-

indienen van de voorstellen a.h.v. een template die met de oproep wordt meegestuurd voorstellen worden ingewacht tegen eind februari.

-

de voorgestelde thema’s worden door de kerngroep besproken (vergadering van maart).
De kerngroep doet een voorstel tot oprichting van expertengroepen. De aanbrengers wordt
gevraagd de referentietermen uit te werken tegen eind mei. De oprichting van de groepen
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de klankbordgroep (juni). De formele beslissing
wordt genomen door de raad van bestuur (juni). Alternatief is dat de kerngroep autonoom
beslist nieuwe groepen te lanceren (sneller).

-

dan een open oproep (juni) onder de wetenschappelijke gemeenschap met de vraag wie lid
wenst te worden van de nieuw opgerichte expertengroep. Alternatief is dat de leden van de
wetenschappelijke kerngroep gevraagd wordt experten aan te brengen of voor te stellen.

-

de expertengroep duidt een voorzitter aan, VLIZ duidt een secretaris aan, in overleg
worden externe experten uitgenodigd indien relevant.

-

De voorzitter rapporteert regelmatig aan de kerngroep

Beslissing vergadering 2/12/2010: er wordt gepleit voor flexibiliteit in het toepassen van de
procedure, met toepassing van enkele duidelijke regels. Ook de rol van VLIZ in het gebeuren
dient te worden belicht. Meer concreet wordt afgesproken:
(a) nieuw thema voor expertengroep dient door minstens twee leden van
Wetenschappelijke Kerngroep te worden aangebracht/gesteund;
(b) de Kerngroep maakt de finale keuze tijdens de vergadering van maart; de
‘woordvoerders’ van de expertengroepen stellen hun werking kort voor tijdens de
Klankbordgroepvergadering in juni; bij hoogdringendheid is motivatie vereist en kan
tijdens elke vergadering van de Kerngroep worden beslist over de oprichting van
nieuwe groepen.

