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Verslag van de expert
 

Achtergrond 

Kernidee achter het CIVISTI-

onderzoeksagenda’s veel te winnen hebben bij het raadplegen van burgers. Tijdens het 

eerste stadium van het CIVISTI

partnerlanden burgerconsultaties georganiseerd. Dat 

burgers over de toekomst. In het tweede stadium werd op 15 en 16 juni 2010 in de 

Bulgaarse hoofdstad Sofia een workshop van deskundig

georganiseerd (expert-stakeholder workshop), om die visies te bespreken en uit te 

maken hoe ze het beste omgezet kunnen worden in werkbare onderzoeksprioriteiten.

 

Doelstellingen 

De concrete doelstellingen van de workshop waren de vol

• Een geïnformeerd gesprek voeren over de resultaten van de eerste ronde van de 

CC1-bijeenkomsten door er deskundigen en belanghebbenden uit de deelnemende 

landen maar ook experts en stakeholders op EU

• Uit die visies van de burgers nieuw opduikende problemen halen voor 

Wetenschappen & Technologie en daar prioriteiten in aanbrengen.

• Input bieden voor CC2, door 

stellen voor toekomstig onderzoek onder FP8 en beleidsopties ten voo

Europa als geheel. 

 

Deelnemers 

De deelnemers (18) aan de workshop waren erkende nationale en Europese experts, 

stakeholders en beleidsmakers, waaronder wetenschappers, politieke analisten, niet

gouvernementele organisaties en vertegenwoordigers v

betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie van het onderzoeksbeleid. De 

deelnemers kwamen uit de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, 

Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Zwitserland en het Verenigd Konin

 

Verloop van de workshop 

De workshop duurde twee werkdagen. 

• Tijdens de eerste dag werden de deelnemers verdeeld in 6 groepen van 

eerste instantie stelden de experts een 100

minstens één aanbeveling

• Tijdens de tweede dag werden in onderling overleg 30 aanbevelingen uitgekozen die 

de deelnemers het interessantste vonden om verder uit te werken. De experts 

kregen ook de opdracht om na te denken over de nieuwheid, belang en 

door hen uitgekozen aanbevelingen. 

 

Resultaat 

Belangrijkste resultaat van de expert

uitgewerkte aanbevelingen. 
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-project is dat sociaal relevante en proactieve 

onderzoeksagenda’s veel te winnen hebben bij het raadplegen van burgers. Tijdens het 

eerste stadium van het CIVISTI-project werden in het voorjaar van 2009 in zeven 

partnerlanden burgerconsultaties georganiseerd. Dat resulteerde in 69 visies

burgers over de toekomst. In het tweede stadium werd op 15 en 16 juni 2010 in de 

Bulgaarse hoofdstad Sofia een workshop van deskundigen en belanghebbenden 

stakeholder workshop), om die visies te bespreken en uit te 

maken hoe ze het beste omgezet kunnen worden in werkbare onderzoeksprioriteiten.

De concrete doelstellingen van de workshop waren de volgende: 

Een geïnformeerd gesprek voeren over de resultaten van de eerste ronde van de 

door er deskundigen en belanghebbenden uit de deelnemende 

landen maar ook experts en stakeholders op EU-niveau bij te betrekken.

rgers nieuw opduikende problemen halen voor 

Wetenschappen & Technologie en daar prioriteiten in aanbrengen. 

Input bieden voor CC2, door aanbevelingen te formuleren en prioriteiten voor te 

stellen voor toekomstig onderzoek onder FP8 en beleidsopties ten voo

De deelnemers (18) aan de workshop waren erkende nationale en Europese experts, 

stakeholders en beleidsmakers, waaronder wetenschappers, politieke analisten, niet

gouvernementele organisaties en vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, 

betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie van het onderzoeksbeleid. De 

deelnemers kwamen uit de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, 

Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 

 

De workshop duurde twee werkdagen.  

Tijdens de eerste dag werden de deelnemers verdeeld in 6 groepen van 

eerste instantie stelden de experts een 100-tal aanbevelingen op, waarbij telkens 

minstens één aanbeveling per visie geformuleerd werd. 

Tijdens de tweede dag werden in onderling overleg 30 aanbevelingen uitgekozen die 

de deelnemers het interessantste vonden om verder uit te werken. De experts 

kregen ook de opdracht om na te denken over de nieuwheid, belang en 

door hen uitgekozen aanbevelingen.  

de expert-stakeholder workshop is de lijst met 30 

uitgewerkte aanbevelingen.  
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De deelnemers (18) aan de workshop waren erkende nationale en Europese experts, 

stakeholders en beleidsmakers, waaronder wetenschappers, politieke analisten, niet-

an overheidsinstellingen, 

betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie van het onderzoeksbeleid. De 
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Tijdens de eerste dag werden de deelnemers verdeeld in 6 groepen van experts. In 
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Tijdens de tweede dag werden in onderling overleg 30 aanbevelingen uitgekozen die 

de deelnemers het interessantste vonden om verder uit te werken. De experts 

kregen ook de opdracht om na te denken over de nieuwheid, belang en timing van de 

stakeholder workshop is de lijst met 30 


