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Opmerking vooraf: Het gebruik van het mannelijk geslacht in deze tekst is gekozen om de leesbaarheid te 
vergroten en is niet discriminerend bedoeld. Het mannelijk geslacht wordt gebruikt als neutraal geslacht om te 
verwijzen naar zowel vrouwen als mannen of non-binaire personen. 

1. PROGRAMMA 
DOELSTELLINGEN  
Met het programma Prospective Research wil het Gewest onderzoeksprojecten financieren vanuit een 
tweeledig perspectief: het bieden van een solide gewestelijke prospectieve visie en het uitwerken van 
oplossingen voor de specifieke uitdagingen waarmee het de komende jaren geconfronteerd zal 
worden. De oplossingen voorgesteld door de gefinancierde projecten moeten rekening houden met 
de stedelijke complexiteit van Brussel en met de ecologische, sociale en economische 
overgangsdoelstellingen van het Gewest.  

Het programma richt zich zowel tot de humane als de exacte of toegepaste wetenschappen. De 
projecten moeten voldoende aandacht besteden aan een (beleids- en/of maatschappijgerichte) 
valorisatie van het onderzoek. 

BEGUNSTIGDEN  
Prospective Research richt zich tot onderzoeksinstellingen met ten minste één exploitatiezetel op het 
grondgebied van het Brussels Gewest. Een onderzoeksorganisatie, in overeenstemming met punt 15. 
ee1 van de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C 
198/01) is gedefinieerd als volgt: "een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, 
agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele 
onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke 
organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten 
van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed 
verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of 
kennisoverdracht". Entiteiten die aan deze definitie voldoen, kunnen voor deze oproep een aanvraag 
indien bij Innoviris. 

Als de aanvrager geen universiteit, hogeschool of collectief onderzoekscentrum is, moet de 
hoedanigheid van onderzoeksinstelling aangetoond worden met het daartoe bestemde 
"kwalificatieformulier onderzoeksorganisatie" beschikbaar in de toolbox op de website van Innoviris. 
Dit formulier dient slechts één keer per kalenderjaar te worden overgemaakt aan Innoviris. Het is de 
verantwoordelijkheid van de aanvragers en/of begunstigden om Innoviris op de hoogte te brengen van 
elke substantiële wijziging in de informatie op het formulier die deze hoedanigheid zou veranderen. 
Innoviris behoudt zich daarnaast ook het recht voor om het statuut van elke aanvrager (universiteit, 
hogeschool, collectief onderzoekscentrum of andere onderzoeksorganisatie) tijdens de 
ontvankelijkheidsfase te onderzoeken indien er twijfels bestaan over de kwalificatie als 
onderzoeksorganisatie. Dat kan gebeuren door de aanvrager alsnog een "kwalificatieformulier 
onderzoeksorganisatie" te bezorgen dat volledig ingevuld aan Innoviris dient te worden terugbezorgd. 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN  
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MONTAGE VAN DE PROJECTEN 
Het project kan worden uitgevoerd door een individuele onderzoeker of, bij voorkeur, door meerdere 
onderzoekers en/of pluridisciplinaire2 onderzoeksgroepen die samenwerken aan het project, zodat het 
onderzoek in al zijn facetten kan worden gevoerd. Als het project wordt ingediend door een 
consortium van onderzoeksgroepen, moet er een promotor-coördinator worden opgegeven. De 
promotor van de eerst vermelde onderzoekseenheid zal worden beschouwd als de coördinator. Deze 
is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk en administratief beheer van het project. Per project 
kunnen naast de promotor-coördinator, ook één of meerdere copromotoren worden aangewezen. 
Elke promotor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de onderzoeker(s). De middelen die aan dit 
project worden besteed, moeten in overeenstemming zijn met het programma en de vooropgestelde 
doelstellingen.  

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 
De persoonsgegevens die door Innoviris, de verwerkingsverantwoordelijke, worden verzameld via dit 
formulier, zijn bedoeld om de subsidieaanvraag te verwerken (dit impliceert meer bepaald de analyse 
en de evaluatie door Innoviris en een externe jury). De verwerking ervan is noodzakelijk voor het 
vervullen van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is 
en voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van 
het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toegekend. Geen enkel gegeven 
wordt met derden gedeeld zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken persoon of 
behalve indien Innoviris daartoe wettelijk verplicht is. Innoviris stelt alles in het werk om de 
vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen. De gegevens worden 
slechts zo lang bijgehouden als nodig is om het doel van de betreffende verwerking te bereiken. Als je 
vragen hebt of je rechten krachtens artikel 15 tot en met 22 van de AVG wilt laten gelden, gelieve dan 
contact op te nemen met dpo@innoviris.brussels of onze webpagina 'Privacybeleid' te raadplegen. 

  

 
2 'Multidisciplinair’ betekent afkomstig uit verschillende academische richtingen (bv. sociologie, economie, 
demografie, antropologie, enz.) die relevant zijn om een analyse van het onderzoeksobject in al zijn facetten te 
verzekeren. 
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2. MODALITEITEN VAN DE OPROEP 2023 
Innoviris is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en administratieve coördinatie van het  
programma Prospective Research. Dit document bevat alle informatie die onderzoek(st)ers nodig 
hebben om een project in te dienen voor de oproep Prospective Research 2023. De aanvragen voor 
deze oproep moeten uiterlijk tegen donderdag 12 januari 2023 om 12.00 uur elektronisch worden 
verstuurd naar funding-request@innoviris.brussels (met epottier@innoviris.brussels in cc), bij 
voorkeur met “gekwalificeerde handtekening”3 en als dat niet mogelijk is, met een gescande 
handtekening. 

De aanvragen moeten opgesteld worden met behulp van het formulier dat beschikbaar is in de toolbox 
op de pagina van Prospective Research; ze moeten volledig zijn en voldoen aan alle criteria die in dit 
reglement zijn vastgesteld.   

VERLOOP VAN DE OPROEP 
Prospective Research is een thematische projectoproep. Dit wil zeggen dat projectvoorstellen enkel 
kunnen worden ingediend naar aanleiding van een concrete oproep met afgebakende thema’s.  

De projectoproep verloopt in één fase. Na een eerste ontvankelijkheidsanalyse door de 
wetenschappelijke adviseurs van Innoviris worden de ontvankelijk verklaarde voorstellen geëvalueerd 
door een externe jury van multidisciplinaire ad hoc experts, samengesteld uit academische experten, 
deskundigen inzake prospectief onderzoek en vertegenwoordigers van Innoviris. 

THEMA VAN PRB 2023: BOUWEN AAN HET BRUSSELSE GEWEST VAN MORGEN 
ZONDER DE BEPERKINGEN VAN GISTEREN - HET OVERWINNEN VAN SOCIO-TECHNISCHE 
LOCK-INS 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar lijkt de zomer van 2022 een duidelijk keerpunt te vormen. Nu 
extreme weersomstandigheden zich steeds vaker en intensiever voordoen, lijken de meeste mensen 
de realiteit in te zien van een zware crisis, al werd die al lang geleden aangekondigd. Het bewustzijn 
groeit dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn. 

Die steken vandaag ook de kop op buiten onze 'consumptiepatronen', in onze elementairste 
behoeften: voedsel, huisvesting, vervoer, zorg, enz. Er ontstaan talrijke programma's en actieplannen 
op elk niveau die de sociaal-economische en ecologische transitie in een stroomversnelling moeten 
brengen. De klimaatverandering en de overschrijding van de planetaire grenzen zetten hun dreigende 
opmars echter voort, het verlies aan biodiversiteit en allerlei vormen van vervuiling gaan door, de 
woestijnvorming, de daaruit voortvloeiende gedwongen migratie en de gewapende conflicten nemen 
toe en de sociale ongelijkheden tekenen zich steeds duidelijker af.  

 
3 https://economie.fgov.be/nl/themas/online/elektronische-handel/elektronische-handtekening-en 
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Onze samenlevingen krijgen regelmatig te maken met keuzes of transformaties die buiten bereik liggen 
door sociotechnische lock-ins: situaties waarin een bestaand sociotechnische systeem de verspreiding 
van een innovatie of transformatie vertraagt of zelfs onmogelijk maakt.  

Wat verstaan we precies onder sociotechnisch? Het gaat om de combinatie van:  

Enerzijds de sociale dimensie die bestaat uit menselijke actoren met bepaalde vaardigheden, 
gekenmerkt door projecten, belangen en verwachtingen.  

Anderzijds de technische dimensie die bestaat uit infrastructuren, technologieën, machines, 
maar ook uit procedures, regels, normen4 enz. Die technieken dragen bij aan de opbouw van onze 
culturen in de ruimste zin, beschrijven het sociaal-economisch-fysieke universum waarin zij zich 
moeten ontwikkelen en, aan de andere kant, hoe elke beweging van de maatschappij, de geografie 
enz. de contouren van die technieken hertekent5.  

Sociotechnische systemen brengen een intieme interactie tot stand tussen de rol van infrastructuur en 
uitrusting, rechten/normen/wetten en de betrokken groepen actoren: het werk van Timothy Mitchell 
laat bijvoorbeeld zien6 hoe de met steenkool samenhangende industrialisatie de strijd om politieke en 
sociale rechten in de 19e eeuw mogelijk maakte. Steenkool, gekoppeld aan de noodzaak om het uit 
mijnen te halen en in kolentreinen te laden enz. en de decennialange grote afhankelijkheid van staten 
van die ene energiebron, gaf de producenten ervan een aanzienlijke macht over de energiestromen; 
onder dreiging van verstoring werden vakbonden en massapartijen opgericht, waardoor de 
werknemers de macht kregen om de economie te blokkeren. Alles veranderde met de olie-industrie. 
De auteur laat zien hoe de introductie van vloeibaar, arbeidsbesparend zwart goud uit afgelegen en 
geïsoleerde afzettingen de mogelijkheid van algemene stakingen ondermijnde. Aan het begin van de 
20e eeuw stapte de Royal Navy in het Verenigd Koninkrijk over op die nieuwe energiebron, wat de 
regering weliswaar kwetsbaar maakte voor de macht van de oliemaatschappijen, maar haar bevrijdde 
van de eisen van de mijnwerkers. Zo laat de auteur zien hoe groot de invloed van de infrastructuur was 
op de mogelijkheden voor de actoren. Hij belicht ook hoe sociotechnische lock-ins ingesloten kunnen 
zitten in de systemen door de keuze van bepaalde grondstoffen.  

Een ander voorbeeld van een sociotechnische lock-in en de bijbehorende economische, voedsel- en 
geopolitieke problemen is dat van de Oekraïense spoorwegen en het internationale transport van 

 
4 Tegenwoordig hebben regels, recht en wetgeving in moderne staten effect op menselijk gedrag (op dezelfde manier als 
technische objecten dat doen). In de Verenigde Staten bijvoorbeeld werden in de 'No Child Left Behind'-wet van 2002 
gekwantificeerde doelstellingen met sancties vastgelegd voor het onderwijs. 'Om hun scores te verbeteren, hebben scholen hun 
beoordelingsnormen verlaagd, en om hun bonussen te verbeteren, hebben leraren hun pedagogische ambities teruggebracht 
tot puur blokken, en soms zelfs antwoorden gegeven aan leerlingen om hun resultaten veilig te stellen.' (vrije vertaling) 
Geciteerd door Lacoste, O. (2016). Le nombre contre le droit. L'Économie politique, 70, 78-
90. https://doi.org/10.3917/leco.070.0078  

5 Akrich, M. (1989). La construction d'un système socio-technique. Esquisse pour une anthropologie des techniques. 
Anthropologie et Sociétés, 13(2), 31–54. https://doi.org/10.7202/015076ar 
6 Mitchell T. (2013), Carbon Democracy. Le pouvoir politique à l'ère du pétrole, Paris, La Découverte, 330 p., eerste druk 
2011, vertaald in het Engels door Christophe Jaquet, ISBN : 978-2-7071-7489-5. 
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graan in de huidige oorlogscontext. Als vierde grootste tarwe-exporteur ter wereld speelt Oekraïne 
een belangrijke rol in de voedselzekerheid van een deel van de wereld. Hoewel onlangs 
overeenkomsten zijn bereikt om met cargoschepen via de haven van Odessa een deel van het graan 
te exporteren, blijven de verscheepte volumes onder het vooroorlogse niveau en zijn de 
doorvoerhavens overbelast. Het gebruik van het Oekraïense spoorwegnet werd voorgesteld als 
alternatief, maar stuitte al snel op een grote socio-technische lock-in. De landen van de voormalige 
USSR hebben namelijk een spoorbreedte van 1,52 meter, in plaats van de 1,435 meter in de meeste 
Europese landen7. Daardoor lopen graanzendingen door Europa vast aan de grenzen. Het graan moet 
aan de Oekraïense grens met Polen, Roemenië of Bulgarije worden gelost en overgeladen in wagons 
die aan de Europese rails zijn aangepast. Die overheveling betekent een tijdverlies van naar schatting 
twee of zelfs vier weken, wegens het ontbreken van de nodige infrastructuur. Een socio-technische 
lock-in is dus niet zomaar een technisch probleem. Interesse tonen voor de samenhang tussen de mens 
en een techniek, een technologie, een infrastructuur, een uitrusting enz. is niet alleen interesse tonen 
voor wat het is (een spoorweg, bijvoorbeeld) of wat het betekent (een manier van vervoer, 
doordrongen van de internationale configuraties van de 19e eeuw), maar ook voor wat het doet en 
voor de talrijke sociale, economische, culturele, politieke, gezondheids-, milieu- en andere 
vraagstukken die ermee gepaard gaan.  

Een laatste voorbeeld ligt op de lippen van menig deskundige die de kwestie van controle via 
architectuur of technische objecten en, meer in het algemeen, de wisselwerking tussen technologie 
en samenleving bestudeert. Het gaat over de snelwegbruggen die in de jaren 1920 en 1930 in opdracht 
van Robert Moses zijn gebouwd en die opzettelijk zouden zijn ontworpen om de doorgang van bussen 
te verhinderen, zodat alleen auto's — en dus wie de middelen had om ze te bezitten — toegang zouden 
hebben tot de recreatiegebieden van Long Island. De stedenbouw blokkeerde met de structuur van de 
brug dus de toegang voor de vooral zwarte Amerikaanse busgebruikende gemeenschappen8.  

PRB 2023 roept op om onze samenleving te benaderen vanuit de samenhang tussen technologie, 
natuur en mensheid. De oproep PRB 2023 richt zich op de sociotechnische lock-ins die de ontwikkeling 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beïnvloeden, door alle troeven van de prospectieve aanpak in 
te zetten.  

Prospectief, wat houdt dat in? 

Bij een prospectieve aanpak gaat het om verkenning, om het besef van de veelheid van mogelijke 
toekomsten door alternatieve en contrasterende scenario's uit te werken. Prospectie is gebouwd op 

 
 7 https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/07/l-union-europeenne-tente-de-mobiliser-le-rail-
pour-ecouler-le-ble-ukrainien_6129231_3210.html; https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-train-assure-
une-part-croissante-des-exportations-de-cereales-ukrainiennes-1783870  
8 Gesprek tussen Stephan Graham, Albena Yaneva en Francesco Garutti 'Misleading Innocence: Tracing What a Bridge Can 
Do', 2014, Canadian Center for Architecture (CCA): https://www.cca.qc.ca/en/events/52251/can-design-be-devious-the-story-
of-the-robert-moses-bridges-over-the-long-island-parkways-and-other-explorations-of-unexpected-political-consequences-of-
design 
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wetenschappelijke nauwgezetheid en verbeelding. Ze helpt om problemen, relaties of kwesties op te 
sporen die worden genegeerd of bewust als te controversieel opzij worden gezet, en ook om mogelijke 
verstoringen, onzekerheden enz. in kaart te brengen die de toekomst zouden kunnen beïnvloeden. 
Een prospectieve aanpak is een vorm van anticiperen waarbij we beslissingen en huidige acties 
bekijken in het licht van mogelijke toekomsten. Zo kunnen we nieuwe manieren creëren om onze 
socio-economische en ecologische wereld te doorgronden en het heden en de nabije toekomst te 
beïnvloeden. Het gaat om een manier om de speelruimte te herstellen en uit 'padafhankelijkheid' te 
raken. Een prospectieve analyse vereist een systemische analyse, een multidisciplinaire aanpak en een 
participatieve dimensie, waarbij verschillende vormen van deskundigheid uit het veld aan bod komen. 

Het gaat dus niet om sciencefiction, planning op basis van huidige planning, toekomstvoorspellingen 
of -prognoses of de evaluatie van het overheidsbeleid. 

Er zijn twee alternatieve prospectieve benaderingen mogelijk:  

1. De onderzoeksteams kunnen werken aan de huidige sociotechnische lock-ins die in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan, aan de manier waarop die zich hebben ontwikkeld en 
aan de sociale, economische en milieuproblemen die zij opwerpen. Die elementen zullen als 
basis dienen voor een prospectieve analyse van de mogelijke alternatieve en contrasterende 
toekomsten, om zo te leren hoe ze te doorbreken. Hierbij moeten de onderzoekers erover 
waken dat de gewestelijke actoren niet in een 'obsolete toekomst' terechtkomen als gevolg 
van de huidige richtlijnen, die immers zelf deel uitmaken van bestaande lock-ins. We maken 
gebruik van prospectief onderzoek om een weg te vinden uit wat Stengers en Pignarre 'helse 
alternatieven' noemen.9 Die alternatieven werken als een diskwalificatie van mogelijkheden; 
ze lijken zich onontkoombaar aan ons op te dringen, leiden tot valse keuzes, construeren valse 
problemen en versterken zo blokkades. Ze zijn terug te leiden tot zinnen als: 'Ik zal u de 
onverbiddelijke beperkingen op ons handelen uitleggen'. Die helse alternatieven laten meestal 
geen andere keuze dan berusting: 'we hebben geen keus', 'als we concurrerend willen blijven, 
moeten we...'; 'als we de planeet willen voeden, moeten we...', 'als we de werkgelegenheid 
willen behouden, moeten we...', 'de enige uitweg uit de crisis is...'.  

2. Prospectief onderzoek op een bepaald systeem om gewestelijke actoren te helpen 
toekomstige sociotechnische lock-ins te identificeren en aan te pakken die het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest grondig zouden kunnen beïnvloeden als gevolg van onze huidige acties 
en beslissingen.  

Tijdens een raadplegingsproces in het kader van de ontwikkeling van dit thema hebben de Brusselse 
burgers een reeks gebieden aangewezen waarin zij tegen sociotechnische lock-ins aanlopen en 
waarvan ze graag zouden zien dat academische onderzoekers zich ermee bezighouden: energie, gezien 
de huidige crisis, mobiliteit, milieu, opwarming van de aarde en stedenbouw, huisvesting, 
overheidsdiensten, cultuur en jeugd. Die toepassingsgebieden zijn niet limitatief. Onderzoekers zullen 

 
9 Pignarre P., Stengers I. (2005), La sorcellerie capitaliste - Pratiques de désenvoûtement, La Découverte. 
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onderzoeksproblemen over sociotechnische lock-ins kunnen voorstellen die relevant zijn voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die deel uitmaken van een prospectieve aanpak. 

Kortom, de oproep PRB 2023 beoogt prospectief onderzoek om het blikveld te verruimen en de 
sociotechnische lock-ins in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitdagingen die ze inhouden voor 
zijn toekomstige ontwikkeling te analyseren. Het prospectieve onderzoek zal erop gericht zijn de 
mogelijke evolutie op lange termijn te analyseren; los te komen uit de helse alternatieven door een 
reeks mogelijke, contrasterende en complementaire toekomsten te bedenken; te anticiperen op 
geplande toekomstige veroudering en een reeks andere mogelijke toekomsten te bedenken; de 
gewestelijke actoren in staat te stellen zich voor te bereiden op een reeks mogelijke toekomstige lock-
ins als gevolg van de acties en beslissingen die wij vandaag nemen en die op lange termijn tot de 
verschillende bovengenoemde problemen zouden kunnen leiden. Prospectief onderzoek moet het 
politieke en maatschappelijke debat voeden en het mogelijk maken de grote sociale, economische en 
ecologische uitdagingen van morgen in Brussel aan te gaan.  

 

TIMING 
 Indiening van de volledige voorstellen: Donderdag 12 januari 2023 om 12 uur 
 Evaluatie: januari 2023 - april 2023 
 Toekenningsbeslissing van de Regering: juli 2023 
 Start van de projecten: 1 september tot 1 november 2023 

EVALUATIEPROCEDURE 

1. Analyse van de ontvankelijkheid 

De ontvankelijkheid van het voorstel wordt beoordeeld door Innoviris. Het voorstel wordt 
ontvankelijk geacht als het voldoet aan de volgende ontvankelijkheidscriteria: 

 de opgegeven onderzoeker(s) moet(en) bij de aanvang van het onderzoek houder zijn van ten 
minste één masterdiploma; 

 de promotor(en) is (zijn) docent of volwaardig onderzoeker aan een Brusselse 
onderzoeksinstelling of directeur van een onderzoeksinstelling; 

 de aanvraag is ingediend vóór het verstrijken van de op het formulier vermelde termijn; 
 de aanvraag is opgesteld volgens de vormvereisten (juiste formulier, gevraagde aantal 

gevraagde pagina’s, volledigheid van het formulier, enz.); 
 de aanvrager(s) moet(en) voldaan hebben aan alle verplichtingen opgelegd in het kader van 

vorige toekenningen van steun door het Gewest; 
 het project mag niet gestart zijn vóór de indiening van de subsidieaanvraag; als de subsidie 

bovendien door Innoviris wordt toegekend, moet het starten tussen 1 september en 1 
november 2023. 

 duidelijk moet voorgesteld worden hoe het onderzoek gewestelijk benut kan worden en 
politieke beslissingen kan sturen;  
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 het project moet volledig in overeenstemming zijn met het thema van de oproep 2023 
vastgesteld door het Gewest en hieronder beschreven. Met andere woorden, je kan het thema 
niet eenvoudigweg vernoemen als kader voor het onderzoek; je moet een probleemstelling 
formuleren rond het thema en het behandelen als onderwerp van het onderzoek; 

 het project moet minstens een onrechtstreekse band hebben met de gewestelijke 
bevoegdheden.  

In het kader van het ontvankelijkheidsonderzoek worden ook de banden met andere door Innoviris of 
andere instanties onderzochte projecten geanalyseerd om elke cumulatie van financiering te 
voorkomen. 

Afhankelijk van het aantal ingediende projecten en in overeenstemming met artikel 18 van het besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2019 houdende uitvoering van de 
ordonnantie van 27 juli 2017 met niet-economische finaliteit, kan Innoviris een pre-evaluatie van de 
voorstellen uitvoeren op basis van de onderstaande evaluatiecriteria vernoemd in punt 2. Alleen de 
projecten die uit die pre-evaluatie komen zullen verdedigd kunnen worden voor een expertenjury. 

2. Evaluatie van de ontvankelijke voorstellen door een externe jury 

De ontvankelijk verklaarde voorstellen worden geëvalueerd door een pluridisciplinaire jury, 
samengesteld uit academische experten en specialisten in prospectief onderzoek en uit 
vertegenwoordigers van Innoviris. De evaluatie gebeurt op basis van de ingediende documenten (die 
naar de juryleden worden verstuurd nadat een vertrouwelijkheidsovereenkomst is ondertekend) op 
grond van de volgende evaluatiecriteria:  

 De haalbaarheid en de wetenschappelijke kwaliteit van het project (30%): 
- Is het project origineel en innovatief tov de state of the art?  
- Zijn het onderzoeksgebied, het theoretisch kader en de onderzoeksproblematiek 

duidelijk gedefinieerd? Zijn de doelstellingen, de onderzoeksvragen helder?  
- Is het werkprogramma op pertinente wijze opgesteld? 

  De prospectieve aanpak (30%)10: 
- Het kader (10%): 

 Is de keuze van de tijdshorizon vastgesteld11? 
 Is het voorkeursperspectief duidelijk en relevant voor het 

onderzoeksvraagstuk?  
 Wordt de methode voor het identificeren van toekomstige problemen 

uitgelegd?  
 Is de keuze van het ruimtelijk kader duidelijk: plaatst het voorstel het gewest 

in de juiste context ten opzichte van het land, Europa, enz.? 
 

- De scenario’s (10%): 

 
10 https://www.plan.be/uploaded/documents/200808291116040.wp200814.pdf.  
https://www.progective.com/wp-content/uploads/2018/09/GOUXBAUDIMENT_M%C3%A9tam%C3%A9thode_2013.pdf 
11 De gekozen tijdshorizon moet lang genoeg zijn om de trends waarvoor verandering gewenst is om te buigen. Deze horizon mag 
daarentegen ook niet te lang zijn, opdat deze realistisch en beheersbaar blijft. in 
https://www.plan.be/uploaded/documents/200808291116040.wp200814.pdf. 
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 Stelt het project onderzoek voor dat verschillende alternatieve, 
tegenstellende en complementaire scenario's kan opleveren? 

 Beschrijft het project duidelijk de methode voor het bouwen van de 
scenario's?  

 Heeft het project betrekking op verschillende soorten toekomsten? 
 Zijn de blindspots duidelijk en wordt er rekening mee gehouden?   
 Identificeert de methodologie de zijpaden, de breuken, de wegen om 

verschillende soorten toekomst te bereiken?  
 

- Link met de gewestelijke strategie (10%): 
 Wordt er in het project een methodologie voorgesteld om de relevante 

beleidsopties voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te definiëren?  
 

 De sociale, economische en ecologische impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30%): 
- Hebben de verwachte resultaten het potentieel om bij te dragen aan de sociale, 

economische en/of ecologische ontwikkeling van het Gewest? 
- Is het voorzien dat resultaten op lange termijn kunnen gebruikt worden door het 

Gewest en de overheid? 
- Voeden de projectresultaten het politieke en maatschappelijke debat?   
- Kunnen de resultaten toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek 

(vulgarisatie)?  
 

 Kwaliteit van het consortium et relevantie van de beoogde middelen (10%): 
- Beschikken de onderzoekers en de promotor(en) over de juiste expertise voor het 

uitvoeren van dit onderzoek? Beschikken zij over voldoende kennis over de realiteit 
van de situatie op het terrein? 

- Is er voldoende samenhang en complementariteit tussen de partners? 
- Is het gevraagde budget in overeenstemming met het project?  

Indien de jury het nodig acht, zal Innoviris een gesprek organiseren met het onderzoeksteam om de 
evaluatie te vervolledigen.  

SELECTIE VAN DE FINALE VOORSTELLEN  
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest selecteert de projecten op basis van de evaluatie 
van de jury en van de analyse van Innoviris. Ter informatie, Innoviris heeft 14 expressions of interest 
ontvangen in het kader van de oproep Prospective Research 2022. 3 dossiers werden niet ontvankelijk 
verklaard. De overige 11 projecten werden beoordeeld door multidisciplinaire ad hoc jury's. 
Uiteindelijk heeft de jury 7 projecten geselecteerd, goed voor een beschikbaar budget van 4,5 miljoen 
euro.   

Voor deze oproep 2023 is er een bedrag van 3 820 000 euro voorzien.   

DUUR EN UITVOERING VAN DE PROJECTEN 
De periode van ontwikkeling en uitvoering van het project bestrijkt het gehele project, d.w.z. maximaal 
drie jaar.  
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Er zal een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd die bepalend zal zijn voor de voortzetting van het 
project (GO/NO GO). De voortzetting is afhankelijk van een positieve evaluatie van de werkzaamheden 
die tijdens de eerste fase van 18 maanden zijn verricht en van de eventuele aanpassing van het 
programma die tijdens de extra periode moet worden uitgevoerd. Deze evaluatie zal worden 
uitgevoerd door een ad hoc experten. 

In geval van een negatieve evaluatie zal het project na 18 maanden definitief worden beëindigd. 

BEDRAG VAN DE FINANCIERING 
Het financieringspercentage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 100% van het totale 
budget. 

De subsidie dekt het gehele project, d.w.z. drie jaar onderzoek. 

De subsidie dekt het salaris van de onderzoeker(s), de kosten van instrumenten en materiaal, overige 
exploitatiekosten (werkingskosten) en de kosten van onderaanneming en algemene kosten. Voor een 
gedetailleerd overzicht van de "subsidiabele kosten" verwijzen we naar het document “ALGEMENE 
BOEKHOUDKUNDIGE RICHTLIJNEN 2021”, beschikbaar via volgende link: 
https://innoviris.brussels/nl/documents/algemene-boekhoudkundige-richtlijnen-2021.  

Er wordt geen maximumbedrag opgelegd voor de overige exploitatie- en personeelskosten die kunnen 
gevraagd worden binnen een project. De score van een project (op basis van bovengenoemde criteria), 
zijn ranking tov alle projecten en het beschikbare budget zullen bepalen of het project al dan niet 
gefinancierd wordt. Het gevraagde budget moet in overeenstemming zijn met de werklast. 

3. OPVOLGING GESELECTEERDE PROJECTEN 
Voor de geselecteerde projecten zal de promotor-coördinator erop toezien dat de verschillende 
stappen voor lancering en opvolging van het project worden gerespecteerd. Dat is nodig voor het 
goede verloop van het programma. Daarnaast verricht Innoviris een financiële en wetenschappelijke 
opvolging van de projecten op grond van de stukken die de coördinator levert. Daarom zijn de 
documenten die bij Innoviris ingediend worden voor de opvolging van het project zeer belangrijke 
elementen die uiterst correct moeten worden opgesteld. Ze maken het mogelijk de kwaliteit van het 
verrichte werk te evalueren en het project zo goed mogelijk op te volgen.  

Wat betreft de financiële opvolging: de regels voor het indienen van de verslagen worden verduidelijkt 
in de overeenkomst.  

Voor de wetenschappelijke opvolging moeten activiteitenverslagen en een eindverslag worden 
ingediend bij Innoviris en op de hieronder gespecificeerde tijdstippen, die zijn opgenomen in de 
subsidieovereenkomst. Hiervoor kunnen de projectteams de templates gebruiken. De consortia 
moeten er ook voor zorgen dat de projecten tijdens hun cyclus worden vertegenwoordigd op 
evenementen van Prospective Research : kick-off, slotevenement in het Brussels Parlement, enz.  

Bij het afronden van het project moet een "policy brief" worden opgesteld met de belangrijkste 
resultaten en aanbevelingen van het project, die door Innoviris zal worden verspreid onder een publiek 
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van beleidsactoren en in het Brussels Parlement besproken zal kunnen worden. Publicatie van het 
onderzoek in Brussels Studies wordt ten zeerste aangemoedigd.  

 

Na 9 maanden  

Na afloop van de eerste 9 maanden wordt door Innoviris een opvolgingscomité georganiseerd. Dit 
opvolgingscomité zal een stand van zaken over de vordering van het project opmaken: met een 
mondelinge presentatie worden de volgende elementen duidelijk gemaakt: 

 Algemene projectinformatie; 
 Eerste resultaten van het onderzoek (in samenhang met het originele werkprogramma); 
 Eventuele wijzigingen van het programma; 
 Perspectieven/toepassingen voor het Gewest. 

Na 18 maanden: tussentijdse evaluatie  

Na 18 maanden is de voortzetting van het project afhankelijk van een positieve evaluatie van de 
werkzaamheden die tijdens de eerste fase van 18 maanden zijn verricht en van de eventuele 
aanpassing van het programma die tijdens de extra periode moet worden uitgevoerd. Deze evaluatie 
zal worden uitgevoerd door een ad hoc experten. 

Een schriftelijk verslag bevat de volgende elementen: 

 een niet-vertrouwelijke samenvatting van het project (maximaal 20 regels); 
 een verslag over de activiteiten en resultaten die in de laatste 18 maanden van het 

project zijn behaald, in vergelijking met het oorspronkelijke werkprogramma, en 
een eventuele bijwerking van het programma voor het derde jaar van het project; 

 een korte beschrijving van de ondernomen stappen en de verkregen resultaten 
voor de valorisatie van de resultaten van het project; 

 een korte beschrijving van de vooruitzichten en toepassingsmogelijkheden voor 
het Gewest. 

In geval van een negatieve evaluatie zal het project definitief worden beëindigd. 

Na 27 maanden: 

Na 27 maanden zal Innoviris een opvolgingscomité organiseren. Dit comité zal de balans opmaken van 
de voortgang van het project: tijdens een mondelinge presentatie moeten volgende worden 
besproken: 

 een gedetailleerd overzicht van de voortgang van het project en de in de afgelopen 
9 maanden behaalde resultaten, in vergelijking met het oorspronkelijke 
werkprogramma, en een eventuele bijwerking van het programma voor het derde 
jaar van het project; 

 een korte beschrijving van de ondernomen stappen en de verkregen resultaten 
voor de valorisatie van de resultaten van het project; 

 een korte beschrijving van de vooruitzichten en toepassingsmogelijkheden voor 
het Gewest; 
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 een afsluitings- en valorisatieplan voor de laatste periode. 

Na 36 maanden:  

Het finaal onderzoeksverslag en de Policy Brief.  

 

Na 72 maanden: 

Analyse van de maatschappelijke, economische en ecologische impact op het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: 

- Hebben de resultaten bijgedragen tot de maatschappelijke, economische en/of 
ecologische ontwikkeling van de regio? 

- Werden de resultaten toegepast door het Gewest en de overheid?  
- Hebben de resultaten van het project bijgedragen tot het politieke en 

maatschappelijke debat?   
- Zijn de resultaten toegankelijk gemaakt voor het grote publiek (popularisering)? 
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4. FORMULIEREN EN INFORMATIE 

Het aanvraagformulier voor een financiering is beschikbaar via volgende link: 
https://innoviris.brussels/nl/program/prospective-research 

Voor meer informatie kun je terecht bij: 

Emmanuelle Pottier:  epottier@innoviris.brussels; Tel. 02 600 50 14.  


