Kennis en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond
Informatie over de start en de begeleiding van het project
De start van het project
 Wanneer het contract tussen penvoerder/projectleider en de overheidsfinancierende partij is getekend kan
het onderzoeksproject starten.
 De penvoerder/projectleider geeft bij tekening van het contract aan wanneer het onderzoek uiterlijk gestart
wordt.
 Het onderzoeksproject start op de overeengekomen datum. Indien er omstandigheden zijn waarom het
onderzoek niet op de desbetreffende datum kan starten moet tijdig contact opgenomen worden met KIBO.
 Bij de start van het onderzoeksproject wordt door de projectleider de samenstelling van het onderzoeksteam/consortium met bijbehorende namen en contactgegevens doorgegeven aan KIBO.
 Indien er meerdere organisaties bij het project zijn betrokken zorgt de penvoerder/projectleider voor een
contract met elk van de consortiumpartners.

De begeleiding van het onderzoeksproject en de rapportage
1

KIBO begeleidt in het algemeen de projecten met:
 Een KIBO medewerker
o Deze zorgt voor de KIBO begeleiding. Deze medewerker verzorgt contact in het kader van de voortgang
tussen KIBO de projectleiding en eventuele anderen, zoals het Uitvoeringsprogramma Bodem of STW.
o Ziet toe op de voortgang van het project.
o Faciliteert, indien nodig, de realisatie van experimenteerruimte.
o Ziet toe op en faciliteert, waar nodig, de doorwerkingsactiviteiten in het kader van het project.
o Formeert op basis van voorstellen van de projectleider de stakeholdersbegeleidingsgroep.
o Neemt deel aan de begeleidings- en stuurgroep bijeenkomsten van het project.
2
o Stelt wanneer aan de orde , de wetenschappelijke begeleiding in.
o Krijgt een halfjaarlijkse voortgangsrapportage en bespreekt op basis hiervan de voortgang met de projectleider.
o Regelt wanneer dit aan de orde is, de start- en eindbijeenkomst met de wetenschappelijke begeleidingscommissie, en de te houden (thema)bijeenkomsten met stakeholders.
 Een wetenschappelijke begeleiding. Indien er bij de sturing en/of begeleiding van het project niet is voorzien in wetenschappelijke begeleiding/sturing wordt voor de wetenschappelijke begeleiding het volgende
geregeld door het KIBO. Wetenschappelijke begeleiding bestaande uit twee leden van de wetenschappelijke adviesraad (WAR), een nader uit te nodigen onderzoeker en de KIBO begeleider en/of KIBO scientific
officer. De wetenschappelijke begeleiding:
o bespreekt de opzet en eerste activiteiten na een half jaar;
o neemt deel aan de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst;
o bespreekt de (jaarlijkse) rapportages en de concept eindrapportage;
o let op de wetenschappelijke inbedding en verbinding met andere projecten;
o geeft advies over doorwerking van de kennis en vervolgonderzoek.

1

2

Indien een project al een andere adequate begeleidingsstructuur heeft, bijvoorbeeld in verband met andere financiering,
kan in overleg van de KIBO begeleiding (op onderdelen) van af worden geweken.
Afhankelijk van de organisatie van de projectsturing en begeleiding kan er vanuit KIBO een wetenschappelijke begeleiding nodig geacht worden. Dit wordt dan met de projectleiding besproken.
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 Een stakeholder begeleidingsgroep. Een groep met stakeholders bij het onderzoek wordt door de KIBO begeleider geformeerd aan de hand van de in het projectvoorstel geïdentificeerde en voorgestelde stakeholders. Het gaat hierbij om stakeholders in de zin van financierende partijen, partijen die de resultaten
en/of producten in de praktijk kunnen gebruiken of partijen die door het onderzoek of de resultaten
hiervan ‘geraakt’ worden. Deze groep:
o komt tenminste 1x per jaar met de onderzoekers bijeen om het onderzoek te bespreken, aan te scherpen en te verbinden met andere projecten;
o geeft input voor adviezen over de doorwerking van de opgedane kennis en ervaring.
Afhankelijk van de fase en/of resultaten van het project kan de stakeholderbegeleidingsgroep wisselen van
samenstelling. Het kan dat vertrouwelijkheids zaken spelen. In dergelijke gevallen zal bekeken moeten
worden hoe om moet worden gegaan met het bespreken van de (tussen)resultaten.
 Naast bovenstaande gremia hebben ook de KIBO scientific officer en de voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad een rol. Zij bepalen voor het KIBO of het eindrapport de adviezen/commentaren van de
stakeholders en wetenschappelijke begeleiding voldoende weerspiegelt en goedgekeurd kan worden. De
stuurgroep van het project, indien aanwezig, levert hiervoor advies aan.
Het KIBO hecht aan een goede aansluiting van het onderzoeksproject op zowel de praktijk als ander (lopend)
onderzoek. Hiervoor vindt het volgende plaats:
 Er vindt in de beginfase van het onderzoek, bijv. na 6 maanden, een bijeenkomst/gesprek plaats over de opzet van het onderzoek en de activiteiten die in de eerste periode, bijvoorbeeld na 6 maanden zijn gedaan.
Dit kan bijvoorbeeld belegd worden bij een stuurgroep die toeziet op de wetenschappelijke kwaliteit. Indien
dit ontbreekt vindt dit plaats via de wetenschappelijke begeleiding van het KIBO. In deze bijeenkomst/
gesprek kunnen waar nodig aanscherpingen of eventuele wijzigingen in het onderzoek aan de orde komen.
 Gedurende het onderzoek wordt ten minste 1 keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd met de stakeholder begeleidingsgroep aan de hand van het onderzoek tot dan toe. Samen met de KIBO begeleider wordt
bepaald of het mogelijk zinvoller kan zijn deze bijeenkomst te combineren met ander lopend (KIBO)onderzoek in de vorm van een themabijeenkomst.
 In het kader van doorwerking en/of verbinding tussen projecten kunnen nog andere bijeenkomsten en/of
activiteiten plaatsvinden. Met de KIBO begeleiding worden dergelijke mogelijkheden minimaal 1x per jaar
besproken en bepaald wat er in dat kader gedaan wordt. Afhankelijk van de sturing en/of begeleiding van
het project kan dit ook aan de orde komen in een stuurgroep en/of begeleidingscommissie bijeenkomst.
Een bijzondere plaats nemen de doorwerkingsactiviteiten in die aan het einde van het project plaatsvinden.
Met de KIBO begeleiding wordt afgesproken welke activiteiten hiervoor nog gaan plaatsvinden. Dit gebeurt
mede aan de hand van suggesties van de stakeholder begeleidingsgroep en de wetenschappelijke
begeleiding (zie hieronder).
 Wanneer de concept eindrapportage gereed is, volgt een bijeenkomst waarin de conceptresultaten en verdere doorwerkingsactiviteiten worden besproken. Afhankelijk van de inrichting van de sturing en/of begeleiding van het specifieke project kan de bespreking hiervan ‘op maat’ worden vormgegeven. In elk geval
moet de concept rapportage met stakeholders en in wetenschappelijk opzicht besproken worden. Het
eerste kan plaatsvinden in de stakeholder begeleidingsgroep. Mocht er sprake zijn van een wetenschappelijke begeleidingscommissie/stuurgroep dan zal hierin de wetenschappelijke bespreking plaatsvinden.
 In de eindrapportage worden de commentaren verdisconteerd. De eindrapportage wordt aangeboden aan
de voorzitter van de WAR. Deze bespreekt, met indien voorhanden het advies van een stuurgroep, met de
KIBO scientific officer of de commentaren voldoende zijn verdisconteerd en de rapportage kan worden
geaccepteerd.

 De doorwerkingsactiviteiten die zijn afgesproken nadat de resultaten er liggen worden uitgevoerd.
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Rapportages
 Elk jaar wordt een voortgangsrapportage gestuurd naar de KIBO begeleider. Hierin staan:
o de activiteiten die zijn uitgevoerd, gehouden tegen de planning;
o waar aan de orde, kort tussentijdse resultaten;
o waar aan de orde, de afwijkingen en de redenen hiervoor;
o de financiële uitgaven en uitputting van het budget;
o waar aan de orde, bijzonderheden over de afgelopen of de toekomstige periode.
 Na de eerste 6 maanden of zoals is afgesproken, wordt ter voorbereiding van het gesprek met de wetenschappelijke (KIBO) begeleiding een korte rapportage met de opzet van het onderzoek en de stand van activiteiten tot dan toe evenals vragen en/of bespreekpunten aangeleverd (uiterlijk 1 week voor het gesprek/de bijeenkomst).
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