
Samenvatting 
• 5 wetenschappelijke instellingen met diverse 

achtergrond, bevoegdheid en omvang 
 - Van museum tot interne administratie 

 - Fundamenteel of toegepast, natuur- en cultuurwetenschappen 

 - Meer of minder beleidsondersteunend en/of politiek aangestuurd 

 - Departement, EVA of IVA, met of zonder eigen vermogen 

 - Van 10 tot 320 onderzoekers per instelling 

• 5 stadia van werking rond wetenschappelijke 
integriteit 
 - CWI’s aanwezig of in oprichting 

• Ook eigen sectorale codes en gedragsregels 

• Nadruk op sensibilisering en advies 

• Nauwelijks meldingen van inbreuken 

 



Ambitie 
• Samenwerking binnen de Vlaamse overheid 

• Aansluiting bij VCWI en daarvan leren 
 Vb: Hoe sensibiliseren? 

• Inhoudelijk: 
Bewustmaking principes 
• Objectiviteit, neutraliteit, transparantie, reproduceerbaarheid, volgen van 

procedures, traceerbaarheid, zorgvuldigheid, voorzichtigheid, 
betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, … 

• Auteursvermelding, eigendomstitel, intellectuele eigendom, … 

Werken aan interpersoonlijke competenties 
• Inzicht in rol als wetenschapper in beleidscontext 
• Communicatie wetenschappelijk onzekerheden 
• Hoe omgaan met een conflictsituatie? 

Knowhow ontwikkelen (technische competenties) 
• Ontwikkeling  beleidsinstrumenten (standaardiseren) 
• Technieken kennissynthese (systematische review, …), gegevensverwerking 



Issues 
• Evenwichtsoefening op de grens tussen wetenschappelijk 

onderzoek en beleid. Hoe als ambtenaar omgaan met 
wetenschappelijke onafhankelijkheid & onpartijdigheid? 

Vb. Hoe omgaan met confidentialiteit versus publicatieplicht? Inzichten 
publiceren, ook indien ze politiek niet gewenst zijn?  

Vb. Onderzoeksresultaten met zware maatschappelijke impact (cf. bescherming 
van onroerend erfgoed, cf. advisering bij natuurrapportage) 

Vb. Hoe omgaan met belangen in het onderzoek? 

Vb. Hoe omgaan met (inherente) onzekerheden in het onderzoek bij de vertaling 
naar beleidsaanbevelingen? 

Vb. Hoe omgaan met (te) beperkte mensen, middelen en tijd om tot gefundeerd 
inzicht te komen? 

• Hoe omgaan met persoonlijke betrokkenheid bij 
onderzoeksmaterie? 

Vb. Lidmaatschap natuur- of erfgoedvereniging 

Vb. Connoisseurship, prijsbeïnvloeding in marktcontext 



Issues 
• Afbakenen van het toepassingsgebied van WI voor Overheid. 

Vb. Voor wie en voor welke activiteiten is sensibilisering rond wetenschappelijke 
integriteit relevant? 

 cf. andere Vlaamse instellingen met wetenschappelijke opdracht (VLIZ, …) 

 cf. bij Onroerend Erfgoed: ook consulenten of beleidsmedewerkers die af en toe 
 dieper graven en publiceren?)  

Vb. Tot hoe ver in de tijd teruggaan? 

 cf. bij ILVO: 5 jaar 

• Er is geen Franstalige/federale tegenhanger van de VCWI. 
 cf. Plantentuin: hoe daar mee omgaan? 


