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Overzicht
3 MOGELIJKHEDEN TOT DEELNAME
AAN HET PROJECT „EUREGIONALE COMPETENTIES “
Stap 2:
Reflectiepartner
worden.

Stap 1:
Netwerk-lid
worden.
Intensivering
op elk moment
mogelijk

Intensivering
op elk moment
mogelijk

Stap 3:
Partnerschap
voor
onderzoek en
kennisoverdra
cht.

Intensiteit, maar ook de betrokkenheid bij de samenwerking
neemt toe
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Waarom verschillende stappen in
samenwerkingsintensiteit?
− Deelname van diverse groepen mensen met verschillende belangen en
kerncompetenties: sponsors, mensen die geïnteresseerd zijn vanuit de
lokale politiek, onderzoekers.
− Groepen mensen die worden geïnformeerd naar gelang van hun belangen
en bij het project en vanwege hun expertise betrokken zijn.
− Onderzoek is fundamenteel beschermenswaardig voordat de resultaten
worden gepubliceerd.
− Bevordering van een duurzaam succesvolle samenwerking door een
transparante, bindende en evenredig gewogen uitwisseling van diensten
vanaf het begin van het project.
De samenwerking kan te allen tijde worden geïntensiveerd.
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Stap 1: Netwerklidmaatschap.
Wij openen:

Plichten van een netwerklid:

- Inzicht in onze partnerschappen en in de
ledenlijst van het netwerk

- Een gezamenlijk verkennend gesprek

- Inzicht in gepubliceerde project- en
studieresultaten
- Deelname aan evenementen en/of conferenties
in het kader van het project
- Mogelijkheden voor gezamenlijke media- en
perswerkzaamheden

- Schriftelijke bevestiging van de wens om lid van het netwerk
te worden
- Deelname aan ten minste 1 evenement
- Voor organisaties: Aanwijzing van een centrale
contactpersoon
- Voor organisaties: Ondersteuning bij de publicatie en
verspreiding van evenementen en pers-/mediawerk in het
kader van het project.
- Informatie van de leden van het projectteam over
netwerkactiviteiten en, indien mogelijk, opname in het
netwerk.
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Stap 2: Reflectiepartner worden.
Wij openen inzicht:

Plichten van een reflectiepartner:

- in de huidige stand van de werkzaamheden in
rondetafelgesprekken (1 keer / half jaar) en
verdere planning

- een gezamenlijk verkennend gesprek & bewijs
van activiteiten op een verwant
onderzoeksgebied

- in voorpublicaties en gepubliceerde project- en
studieresultaten
- in onze partnerschappen en in de lijst van onze
netwerkleden

- Benoeming van ten minste één contactpersoon
uit het betrokken onderzoeksgebied
- Schriftelijke bevestiging van het partnerschap,
met inbegrip van de ondertekening van een
vertrouwelijkheidsovereenkomst om de
projectresultaten tegen publicatie te
beschermen

- deelname aan evenementen en/of conferenties
in het kader van het project

- Deelname aan ten minste 1
rondetafelbijeenkomst per jaar

- Mogelijkheden voor gezamenlijke media- en
perswerkzaamheden

- Feedback op voorpublicaties en
projectresultaten
- Informatie van projectteamleden over
netwerkactiviteiten en zo mogelijk opname in
het netwerk
- Voor organisaties: steun voor publicatie en
verspreiding van evenementen en pers/mediawerk in het kader van het project
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Stap 3: Partnerschap voor onderzoek en
kennisoverdracht.
Wij openen:
-

-

Mogelijkheden om bij te dragen aan onderzoek langs de onderzoeksopzet,
dit kann omvatten, maar is niet beperkt tot: begeleiden van individuele
onderzoekssubcontracten, bijdragen tot de ontwikkeling van het
onderzoek.
Deelname aan vergaderingen voor de (verdere) ontwikkeling van de
onderzoeksopzet

-

Inzicht in de actuele stand van de werkzaamheden in
rondetafelgesprekken (1 keer / half jaar) en verdere planning

-

Inzicht in voorpublicaties en gepubliceerde project- en studieresultaten

-

Inzicht in onze partnerschappen en de lijst van onze netwerkleden

-

Deelname aan evenementen en/of conferenties in het kader van het
project

-

Mogelijkheden tot het openen van inzichten:

-

In de actuele stand van de werkzaamheden in rondetafelgesprekken (1
keer / half jaar) en verdere planningen

Plichten van een onderzoeks- en
kennisoverdrachtspartner:

-

Ten minste 2 onderzoeksbijeenkomsten met ten minste
1 onderzoeker en openbaarmaking van gepubliceerde
onderzoeksresultaten, alsmede uitwisseling over
onderzoeksplannen

-

Onderzoeker moet aan de hand van publicaties en/of
projecten onderzoeksactiviteiten op een verwant
onderzoeksgebied kunnen aantonen

-

Ondersteuning van de uitvoering van de enquête in de
eigen organisatie

-

Schriftelijke bevestiging van het partnerschap, met
inbegrip van de ondertekening van een
vertrouwelijkheidsovereenkomst om de
projectresultaten tegen publicatie te beschermen.

-

Deelname aan ten minste 1 rondetafelgesprek pet jaar

-

Feedback op voorpublicaties

-

in voorpublicaties en gepubliceerde project- en studieresultaten

-

Als de projectresultaten worden overgenomen: citaat

-

in onze partnerschappen en de lijst van onze netwerkleden

-

-

Deelname aan evenementen en/of conferenties in het kader van het
project

Voor organisaties: steun voor publicatie en verspreiding
van evenementen en pers-/mediawerk in het kader van
het project

-

Mogelijkheden voor gezamenlijke media- en perswerkzaamehden
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Hartelijk dank voor uw aandacht!
Vielen Dank fuer Ihre Aufmerksamkeit!

Heeft u nog vragen?
Haben Sie noch Fragen?
www.rijnlandinstituut.eu
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