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Na mijn studies voor bio-ingenieur en een
navorsingsverblijf aan de Italiaanse Università degli
Studi di Milano met een beurs van de Vlaamse
Gemeenschap, startte ik een doctoraatsonderzoek bij
de Onderzoeksgroep Geomatica aan de Faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen. Na het behalen van
mijn doctoraat en een postdoctoraal jaar ging ik in
mei 2006 aan de slag als EUROCORES Programma
Coordinator in het domein van de milieuwetenschappen in de European Science Foundation
(ESF) in Straatsburg met een zeer gevarieerd
takenpakket en diverse verantwoordelijkheden.

Als coördinator organiseer ik samen met het
wetenschappelijke comité netwerkactiviteiten voor
de verschillende projecten en/of programma’s. Ik
heb hierbij een proactieve rol in het detecteren en
organiseren van wetenschappelijke evenementen en
voorzie in een netwerk tussen verschillende
interdisciplinaire Europese projecten en over de
verschillende programma's. De activiteiten gaan
van
programmaworkshops,
thematische
conferenties, Summerschools, trainingscursussen,
en kortetermijn-bezoektoelagen voor jonge
wetenschappers.

Ik sta in voor het opstarten van nieuwe Europese
onderzoeksprogramma’s. Dit houdt in dat ik de
contacten opbouw met de indieners van nieuwe
onderzoeksthema’s en de financierende nationale
instellingen in Europa. Ik organiseer de
voorbereidende workshops en help met de
wetenschappelijke opstelling en lancering van de
oproep voor projectvoorstellen.
Als Science Programma Manager volg en
coördineer ik momenteel vier EUROCORES
programma’s
in
het
domein
van
de
milieuwetenschappen. Mijn taken gaan van de
internationale peer review(*) selectie van de
projecten tot de onderhandeling van de financiering
van het programma met de nationale financierende
instellingen (bvb. FWO voor België). Gezien het
aanzienlijke budget per programma (5 à 10 mio
Euro) is dit een aanzienlijke verantwoordelijkheid in
de ESF portefeuille.
(*) Peer review of collegiale toetsing is een methode om de kwaliteit
van werk te verbeteren door het werk te onderwerpen aan de kritische
blik van een aantal gelijken van de auteur(s) van het werk.

Foto: EuroDEEP: een Europees programma voor
bestuderen van de biodiversiteit in de diepzee
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Tenslotte heeft mijn job ook een luik
wetenschapsbeleid. Ik sta in voor het ontwikkelen
van synergieën in Europa (en waar mogelijk
eveneens buiten Europa) met betrekking tot
verwante onderzoeksprogramma’s op nationaal,
internationaal and globaal niveau in het
onderzoeksdomein van de milieuwetenschappen.
Kortom, een boeiende job in een internationale
werkomgeving gericht op Europa!
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