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Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Uitvoering van onderzoek 

  

Conceptualiseren, uitvoeren van onderzoek, studies of 

analyses en voortgangscontrole uitoefenen met als doel 

beleidsrelevante informatie en/of producten aan te 

reiken en wetenschappelijke output leveren. 

● Projectleider en/of mede-uitvoerder van 
projecten binnen expertise van eigen 
team/onderzoeker 

 
Dit omvat: 

● Opstellen van of input leveren voor de 
onderzoeksplannen en het vastleggen van 

de onderzoeksconcepten 
● Verzamelen, analyseren, interpreteren en 

verwerken van kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens 

● Opvolgen van de voortgang van het 
onderzoeksproject en waar nodig bijsturen 

● Leveren van concrete inhoudelijke input bij 

het onderzoeksproject 
● Vertaling van de eigen 

onderzoeksresultaten naar 
beleidsrelevante conclusies en advies  

● Onderzoeksresultaten verdedigen en toelichten 
● Toepassen van Open Science Doelen 
● Uitbouwen en verbeteren van methodes 

om de kwaliteit van de gegevens te 
waarborgen 

 

Opvolging van onderzoek van anderen 

  

Inhoudelijk en praktisch begeleiden en opvolgen van 

onderzoeksprojecten door anderen binnen of buiten de 

entiteit met als doel te verzekeren dat de 

onderzoeksdoelstell ingen worden gehaald conform de 

afspraken. 

● Je neemt actief deel aan overlegmomenten 

tussen de programmacoördinatoren en in 
inhoudelijke horizontale werkgroepen, om een 
goed beeld te kunnen vormen van de 

onderzoeksnoden die er zijn om de INBO position 
paper in te vullen 

● Review  
● Opvolgen van de voortgang (inhoudelijk, 

administratief, budgettair,…) van het 
onderzoeksproject en waar nodig advies geven 
over bijsturing 

● Organiseren en uitschrijven van 

onderzoeksoproepen  
● Opmaken van, input leveren voor en controleren 

van onderzoeksafspraken of contracten 

● Doctoraten of eindverhandelingen opvolgen of 
begeleiden. 
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Implementatieacties 

  
● Evalueren (en vergroten) van INBO-impact 

(beleid, kennis, praktijk) 

● Voorstellen, opvolgen en evalueren van gerichte 
acties en het beleid opvolgen met als doel de 
resultaten van het onderzoek zo goed mogelijk 
te valoriseren. 

  

Context: 

In het kader van het gevoerde onderzoek 

● Zorgen voor doorwerking naar  maatschappij, 
beleid en praktijk: adviezen, artikels, lezingen, 

implementatie bij klant 
● Bijdragen aan het opstarten en het opstellen van  

actieplannen 
● Evalueren en eventueel bijsturen 

● Inhoudelijk begeleiden van de 
implementatieacties 

● Trainingen geven 

● Adviesverlening (o.a. via stuurgroepen en 
adviezen) 

● Opzetten samenwerkingen, projecten en 
financiering met administraties, (lokale) besturen, 

relevante onderzoekscentra en andere partners. 

  

Expertise uitwisselen 

  

Specifieke expertise uitwisselen op allerlei fora met als 

doel het gedachtegoed van het onderzoeksdomein en de 

entiteit te verspreiden en te optimaliseren. 

● Deelname aan stuurgroepen en expertgroepen 
● Deelname aan congressen en symposia  
● Bijwonen van infomomenten 

● Deelnemen aan commissies, werkgroepen, 
raden,… binnen en buiten de Vlaamse 
overheid 

● Publiek optreden als expert, onder andere bij 

congressen, panels, persinterviews,…  
● Vanuit de eigen specialisatie advies 

verstrekken aan interne en externe klanten  
● Contacten onderhouden met 

universiteiten, wetenschappelijke 
instellingen,… 

  

Publiceren en rapporteren 

  

Resultaten, conclusies en adviezen publiceren of 

rapporteren met als doel de doelgroep te informeren en 

te sensibil iseren. 

● Wetenschappelijk rapporteren en publiceren  
● Input leveren voor beleidsrapporten en 

jaarverslagen 
● Aanleveren van teksten voor populair-

wetenschappelijke tijdschriften  
● Schrijven van beleidsrelevante teksten 

  

Informatie- en onderzoeksnetwerk 

  

Uitbouwen van een informatienetwerk met als doel 

toegang te hebben tot alle mogelijke relevante informatie 

voor huidig en toekomstig onderzoek. 

● Opzetten en onderhouden van netwerken 

om informatie te verkrijgen en kennis door 
te geven 

● Deelnemen aan externe kennisnetwerken 
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Kennis m.b.t. het vakgebied 

  

Ontwikkelen en onderhouden van kennis in het 

wetenschappelijk vakgebied en werkterrein met als doel 

via integratie van de nieuwste evoluties de kwaliteit van 

de uit te voeren onderzoeksopdrachten voortdurend te 

verbeteren. 

  

● Gestructureerde kennisuitwisseling met collega’s  
● Studiewerk verrichten om de recentste 

wetenschappelijke, technische, statistische en 
maatschappelijke evoluties binnen het vakgebied 
te kennen (l iteratuur) 

  

Onderzoeksprojecten opstellen 

  
● Op basis van concrete problematiek of vraag 

formuleren van onderzoeksprojecten of -

programma’s en het onderzoeksteam 
samenstellen met als doel correcte 
wetenschappelijke output te genereren. 

● Genereren van structurele- en 
projectfinanciering  

  

● Zelf offertes opmaken of inspelen op oproepen 
via EV-INBO 

● Projecten ontwikkelen als mede-ontwikkelaar of 
hoofdontwikkelaar. 

● 2020-2024: Verkennen en ontwikkelen  van een 

INBO-brede strategie en onderzoeksprogramma 
voor het Position Paper thema ‘Natuur in de 
Stad’, in samenwerking met (Vlaamse) 
kenniscentra en administraties, gericht op 

relevant beleid en noden van eindgebruikers, en 
bouwend op huidige kennis en praktijk. 

  

Strategie ontwikkeling & coördinatie 
Ontwikkelen van een coherente onderzoeksvisie en 
coördineren van prioriteiten die zijn opgenomen in de 

INBO-position paper en de opvolgers daarvan, te 
beginnen met het thema ‘Natuur in de stad’. 
Coördineren van INBO onderzoeksthema’s in sociale, 
economische en politiek-wetenschappelijke domeinen 

met als doel ontwikkelen van coherente strategieën voor 
impactvol onderzoek naar biodiversiteit in deze 
domeinen. 

  

● Ontwikkelen coherente onderzoeksvisie voor 
nieuwe onderzoekslijnen: 

○ Noden bevragen bij eindgebruikers, 

screenen beleidsdocumenten en 
prioriteiten 

○ Samenbrengen initiatieven en interesse 
binnen INBO 

○ Scan expertise buiten INBO 
○ Inventariseren wetenschappelijk veld 
○ Bepalen van een INBO 

onderzoeksagenda en -niche 
● Organiseren van samenwerking over teams heen.  
● Synergieën zoeken met andere INBO thema’s: 

Multifunctionele landschappen, Landbouw & 

Natuur, Natural Capital Accounting, Integraal 
waterbeheer, Invasieve soorten…  

● Evaluatie van impact en bijstellen van 
onderzoeksvisie(s) van een  programma of aanpak 

waar nodig 
● 2021 - 2024: ontwikkelen en coördi neren van het 

INBO onderzoeksthema Natuur in de Stad - 

inclusief  ecologische, economische en sociale 
aspecten. 
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Behoefteanalyse 
(Proactief) analyseren van de behoeften van de 

organisatie en klanten met als doel een correct beeld te 
krijgen van de opportuniteiten en de noden. 

  

● Je gaat actief op zoek naar financieringskanalen 
voor sociale, economische en politiek-

wetenschappelijke projecten die een bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstell ingen uit de 
INBO-position paper; 

● Je signaleert opportuniteiten aan de 

onderzoeksteams en het managementteam; 
● Je onderhoudt intensieve contacten met de 

internationale / EU organisaties die 

onderzoeksfondsen beheren en uitschrijven met 
het oog op een afstemming van hun behoeften en 
de INBO-doelen; 

● Je benut die contacten proactief in de 
ontwikkelingsfase van calls en 
onderzoeksprogramma’s in functie van de INBO-

doelen; 
● Je bevraagt INBO projectcoördinatoren  en 

geïnteresseerde projectontwikkelaars over hun 
noden en behoeftes i .v.m. projectontwikkeling en 

-uitvoering. 

  

 

 

 

 

http://naricvlaanderen.be/
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https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
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http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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http://Ilse.simoens@inbo.be/
mailto:irina.delandtsheer@inbo.be
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