Kennis voor een duurzame
toekomst van de Wadden
Opzet Implementatie Plannen Kennis- en Onderzoeksprogramma’s

Doel: rond elk van de kennis- en ondezoeksprogramma’s
een multidisciplinair team te laten ontstaat dat zich gaat
toeleggen gedetailleerde uitwerking van elk programma in
concrete implementatieplannen

Structuur van de uit te werken implementatieplannen (1)
I

Samenvatting overkoepelend onderzoekprogramma
(max. 2 bladzijden)

II
Maatschappelijke relevantie/beleidsactualiteit van het
programma (maximaal 5 bladzijden)
III

Wetenschappelijke doelstellingen onderzoekprogramma
en wetenschappelijke state of the art
(max. 10 bladzijden)

IV

Onderliggende onderzoeksprojecten (werkpakketen)
(maximaal 10 bladzijden per project)

Structuur van de uit te werken implementatieplannen (2)
V
Beschrijving consortium
(maximaal 2 bladzijden per partner aan het consortium:
korte toelichting expertise plus korte cv's van de senioronderzoekers plus 5 meest relevante publicaties)
VI

Organisatiestructuur en planning (max 5 bldz)

VII

Totale kosten overkoepelend onderzoekprogramma
(maximaal 5 bladzijden, inclusief onderverdeling naar
beoogd type van financiering zoals Waddenfonds,
ZKO/NWO, Deltaprogramma, departementen e.d.)
VIII

Beoogde eerste resultaten totaal en per onderliggend
onderzoeksproject (maximaal 2 bladzijden per project)

Integraliteit kennisagenda en kennisvragen/thema’s leidend
a) het laat een combinatie zien van twee of meer disciplines met
nadruk op het overschrijden van de grenzen tussen alpha, bèta
en gamma;
b) het besteedt aandacht aan de samenhang tussen schalen in
ruimte en tijd;
c)het besteedt aandacht aan de cumulatie van processen,
ingrepen en effecten;
d) het is gebaseerd op de co-productie van kennis,waarin het
genereren van kennisvragen, het gebruik van kennis en het
genereren van kennis in nauwe interactie tot stand komt tussen
wetenschappers, kenniswerkers en beleidsmakers

Uitwerking Implementatie Plannen: beoogde tijdspad
a) Aanzet tot uitwerking, team-vorming/coordinatie afspraken,
schrijfafspraken: vandaag
a) Uitwerking opzet op hoofdlijnen (5 pagina max) uiterlijk 2
september 2009
b) Bespreking in WA bestuur 4 september 2009
a) Gedetailleerde uitwerking tot 5 oktober
a) Schakel dag/workshop voor alle programma’s + WA op
7 oktober in Rotterdam (voorafgaand aan Noordzeedagen
op 8 en 9 oktober)
f) 15 november: implementatie plannen afgerond

