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Voorwoord 
In 2019 ging het kenniscentrum voor citizen science echt van start 
onder de nieuwe naam ‘Scivil’. 
Onze missie: een sterke citizen science community in Vlaanderen 
uitbouwen om burger en wetenschapper dichter bij elkaar te brengen.

Het eerste jaar Scivil werd een jaar van ‘eer-
ste keren’. Zo organiseerden we onze eerste 
netwerkdag, waar we academici, professio-
nals en geïnteresseerden jaarlijks inspireren 
en informeren om samen nieuwe projecten 
uit te werken. Bij ‘Iedereen Onderzoeker’, 
onze eerste expo met workshops in De Krook 
in Gent, maakte het brede publiek kennis met 
lopende citizen-scienceprojecten. Ook onze 
praktische gids voor initiatiefnemers van 
projecten ‘Communicatie bij burgerweten-
schap’ was een primeur. 

Het werd ook een jaar vol ontmoetingen: 
oude rotten met vele jaren ervaring, nieuw-
komers op zoek naar handvaten, weten-
schappers die een brug naar de burger bou-
wen, burgers die zelf meten om impact te 

creëren, trekkers van citizen-sciencecentra 
en -platformen uit heel Europa... Stuk voor 
stuk verrijkten deze ontmoetingen onze blik 
op citizen science en toonden ze hoeveel 
kennis, ervaring, plannen en dromen er al zijn 
in Vlaanderen en Europa. 

Met Scivil willen we permanent al die kennis 
samenbrengen en verspreiden. We creëren 
mogelijkheden om ervaringen te delen en 
om van elkaar te leren. We werken samen 
om plannen en dromen te realiseren. 2019 
werd een boeiend jaar, waarin we onze eerste 
stappen zetten als bruggenbouwer tussen 
burger, wetenschapper en beleidsmaker.

Annelies Duerinckx, Coördinator
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Lanceringsevent
30  1  2019

02

Scivil schiet uit de startblokken
In januari 2018 kreeg RVO-Society - de organisatie die educatieve projecten rond 
STEM, technologie en wetenschap  ontwerpt en begeleidt - de opdracht om een 
Vlaams kenniscentrum voor citizen science op te richten. RVO-Society vertaalde 
deze opdracht naar een duidelijke missie, visie en doelstellingen via intens overleg 
met diverse stakeholders en doorliep een strategisch brandingtraject. Een jaar later 
volgde het resultaat; op het lanceringsevent van 30 januari 2019 ontdekten een 
honderdtal gegadigden in primeur de eerste website, de visie, de doelstellingen en 
natuurlijk de naam van het nieuwe kenniscentrum. Scivil was een feit.

Op deze officiële inhuldiging konden een aantal 
sprekers niet ontbreken. Eric Sleeckx, raadge-
ver van toenmalig minister van innovatie Philippe 
Muyters, kaderde het expertisecentrum en de 
jaarlijkse citizen-scienceprojectoproep als es-
sentiële onderdelen van het Vlaamse weten-
schapscommunicatiebeleid. Linden Farrer, po-
licy officer bij de Europese Commissie, ging in 
op  het belang van citizen science voor Europa. 
Sam Buyst, chief strategist bij Salvo, belichtte het 

strategische traject achter de naam ‘Scivil’ en 
Annelies Duerinckx, coördinator bij Scivil, pre-
senteerde de doelen, de aanpak en de plannen 
van Scivil. De keynote was voor Tine De Moor, 
hoogleraar sociale en economische geschiede-
nis aan de Universiteit Utrecht en trekker van het                              
citizen-scienceproject ‘Ja, ik wil!’. Zij besloot het 
lanceringsevent met een inspirerende reflectie 
over hoe burgerwetenschap de valorisatie van 
kennis versnelt.
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Netwerkdag 
20  5  2019

In een plenaire sessie presenteerde Gijs 
Boerwinkel van Waag.org de Making Sense 
toolkit, waarin het gelijknamige Europese 
project best practices en tools voor co- 
creatie en gemeenschapsengagement ver-
zamelde. Liliane Moeremans, beleidsme-
dewerker bij het departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse 
overheid, informeerde het publiek over de 
nieuwe projectoproep voor citizen science. 

Tijdens de middag stond er een heuse net-
werkmarkt op het menu, waar standhou-
ders hun project toelichtten en contacten 
legden met potentiële partners. Dankzij 
een ingenieuze matching app kwamen aan-
wezigen met elkaar in contact en vond elke 
citizen-sciencevraag een antwoord.

Scivil is in de eerste plaats een netwerkorganisatie en wil burgers, 
wetenschappers, beleidsinstellingen en bedrijven dichter bij elkaar
brengen. Op 20 mei 2019 organiseerde Scivil, samen met het Provinciaal 
Natuurcentrum Limburg, de eerste Netwerkdag Citizen Science.

Eerste Netwerkdag Citizen Science
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’s Namiddags konden deelnemers kiezen uit een 
rijk aanbod aan break-outsessies, lezingen en work-
shops. Wetenschappers, beleidsmakers en geïnte-
resseerde burgers gingen aan de slag met thema’s als 
burgerwerving, communicatiestrategieën, naamsbe-
kendheid, citizen science in het onderwijs, datakwali-
teitsgarantie enzovoort.

Met deze eerste succesvolle editie is de toon 
duidelijk gezet. Ook de komende jaren zullen 
nieuwe Netwerkdagen Citizen Science 
georganiseerd worden.

Naast de enthousiaste feedback ijken ook enkele 
kengetallen het succes van deze eerste netwerkdag:

—   meer dan 150 aanwezigen;

—   60 verschillende deelnemende organisaties;

—   20 standjes op de netwerkmarkt;

—   26 gastsprekers verspreid over 9 sessies;

—   72 gebruikers van de netwerkapp.
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Scivil expo

Expo Iedereen 
Onderzoeker 

1  10           24  11  2019

‘Iedereen Onderzoeker’, onze eerste expo, liet voor-
bijgangers kennismaken met de dertien burgerwe-
tenschapsprojecten die in 2018 financiële onder-
steuning kregen van het departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie. De expo vertelde de ont-
staansgeschiedenis van citizen science, toonde hoe 
zo’n project in elkaar zit en nodigde de bezoekers uit 
om zelf deel te nemen aan burgerwetenschap. 

Burgerwetenschappers konden er meteen ook zelf 
aan de slag. Op woensdagnamiddag organiseerde 
Scivil er telkens een interactieve workshop met een 
citizen-scienceproject. De expo werd afgesloten 
tijdens het WoooW Wetenschapsfestival, waar een 
heuse citizen science transcribathon op de belang-
stelling van 5530 geïnteresseerden kon rekenen.

Van 1 oktober tot en met 24 november stond 
bibliotheek De Krook in Gent helemaal in het 
teken van citizen science.

Lees er meer over op scivil.be/evenementen.

https://www.scivil.be/event/iedereen-onderzoeker-expo-de-krook
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Zonder communicatie, 
geen burgerwetenschapsproject
Wat alle burgerwetenschapsprojecten gemeen hebben, is een nood 
aan goede communicatie. Communicatie beoogt burgers te 
rekruteren en behouden, te informeren en actief te betrekken, op 
te leiden of om hen te bedanken, en dat in alle fases van het project.

Correct en efficiënt communiceren vraagt       
oefening en kennis. Om initiatiefnemers van            
citizen-scienceprojecten goed op weg te    
helpen, ontwikkelde de Scivilwerkgroep Com-
municatie & Participatie de communicatiegids 
‘Communicatie bij burgerwetenschap - Een 
praktische handleiding voor communicatie en 
betrokkenheid bij citizen science’. De gids reikt 
de bouwstenen aan om een communicatie-
plan op te stellen voor je project, geeft een 
aantal tactieken en tools en laat gebruikers 
aan de slag gaan met praktische tips. 

Deze gids werd op de Focusdag Weten-
schapscommunicatie voorgesteld en nadien 
druk gebruikt. Zo werd de Nederlandstalige 
versie in de eerste maand bijna 250 keer ge-
download, terwijl de Engelstalige gids in de 
eerste twee weken ruim 150 downloads tel-
de. Scivil wil deze kennis graag verder ver-
spreiden en liet de gids dan ook opnemen in  
de EWI-publicatiedatabank, op de website 
van RRI-tools en op de website van CSA, de           
Citizen Science Association van de Verenigde 
Staten.

Communicatiegids            
18  11  2019
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Lees er meer over op scivil.be/publicaties.

https://www.scivil.be/sites/default/files/2019-11/Communicatiegids%20Scivil.pdf
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Scivil krijgt versterking

Teamuitbreiding
najaar 2019

06

We namen deel aan steeds meer events, verschillende werkgroepen schoten uit 
de startblokken, er kwamen meer adviesvragen vanuit  citizen-scienceprojecten 
en er werden meer Scivillezingen en -workshops geboekt. Om aan deze vraag te 
voldoen, was het duidelijk dat Scivil nood had aan extra ondersteuning. Op het 
einde van 2019 werd het Scivilteam dan ook uitgebreid van twee (1,5 VTE) naar 
vier (3 VTE) medewerkers en kregen coördinator Annelies en adviseur communi-
catie Sanne versterking van Jef en Mieke, twee adviseurs citizen science.

Bij de start van Scivil werden twee medewerkers (1,5 VTE) van 
RVO-Society afgevaardigd om het kenniscentrum voor citizen 
science op te starten. Na de opstart van Scivil en het initiële 
vormgeven van het kenniscentrum, breidde het takenpakket 
van Scivil gevoelig uit.

Annelies Duerinckx

Jef Van Laer

Sanne Strouven

Mieke Sterken
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Andere verwezenlijkingen 
doorheen het jaar
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MamaMito

HASSELair

Insecten: vriend of vijand?

Knappe K(n)oppen

AIRbezen@School

Oog voor Diabetes

VLaanderen IN DE weeR

Spin-City

Vespa-Watch

FietsSTEM voor scholen

Mijn Tuinlab

Groene Pioniers

¿Burgerpraat!

Spinnen als natuurlijke barometer
voor omgevingstemperatuur en 
de grootte van insectenpopulaties.

De gevoeligheid van bomen voor 
bladluizen, en het effect van hun 
standplaats op die gevoeligheid.

Hoogtechnologisch in kaart 
brengen van de Aziatische hoornaar 

en de gezondheid van onze bijenpopulaties.

Onderzoeken hoe daglengte, 
winter-  en lentetemperatuur
het verschijnen van bladeren
beïnvloeden.

Aantonen hoe de introductie
van invasieve planten onze

biodiversiteit schaadt en hoe
we dit kunnen voorkomen.

Burgers stellen hun tuin ter beschikking voor het
verzamelen van data, tellingen en bodemonderzoek.

Scholen over heel Vlaanderen 
meten onze luchtkwaliteit via de blaadjes 
van aardbeienplantjes.

Leerlingen brengen de fiets-
veiligheid en -vriendelijkheid van 

hun schoolomgeving in kaart 
en geven aanbevelingen.

Nieuwe gegevens voor 
historisch demografisch 

onderzoek op basis van 
maternale genetische informatie.

Ons menselijk talent voor
gesproken vaardigheden inzetten 
om ook machines te leren communiceren. 

Burgers beoordelen foto’s van het
netvlies om te bouwen  aan een
databank van geannoteerde beelden.

Real-time datavisualisatie 
van de luchtvervuiling in

de stad Hasselt via low-cost
luchtkwaliteitssensoren.

Het lokale weer bestuderen met 100
weerstations in steden, bossen, 
industriegebieden,
villawijken…

13 PROJECTEN
om onderzoekers en burgers
dichter bij elkaar te brengen

13 projecten

07.1

Bij de opstart van het kenniscentrum in 2018 werd er door het departement EWI 
van de Vlaamse overheid een eerste projectoproep gelanceerd. In mei 2018  
werden zeven burgerwetenschapsprojecten goedgekeurd en in november kwam 
er budget voor zes bijkomende projecten binnen diezelfde oproep. Scivil heeft 
deze projecten in 2019 met raad en daad bijgestaan. 



22 23

Scivil gaf tijdens een aantal workshops het beste 
van zichzelf. In december bracht het team samen 
met RVO-Society de ‘Inspiratiesessie Citizen 
Science’ bij de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM). Onderzoekers en andere geïnteresseer-
den bij VMM werden er warm gemaakt om meer 
burgerwetenschap te integreren in hun werk. 
Aan de hand van good practices, mooie voor-
beelden van citizen science en educatie leerden 
de kijklustigen hoe je een goed citizen-science-
project aanpakt. Vervolgens staken ze zelf de 
handen uit de mouwen om in kleine groepjes 
een nieuw project uit te werken of om een edu-
catieve component toe te voegen aan een be-
staand citizen-scienceproject.

In augustus nodigde Scivil de lopende, door EWI 
gesubsidieerde projecten uit voor een work-
shop rond gemeenschappelijke uitdagingen 
en best practices. De projecten gingen op zoek 
naar de grootste gemeenschappelijke uitda-
gingen die ze ervoeren en wisselden tips en 
tricks uit om met deze uitdagingen om te gaan. 
Vragen als ‘Wat na afloop van het project of wan-
neer de subsidie stopt?’, ‘Hoe zorg je voor digitaal 
engagement van je doelpubliek?’ en ‘Hoe houd je 
de burgerwetenschappers gedurende langere tijd 
betrokken bij het project?’ bleken de meest pran-
gende uitdagingen.

workshops

07.2
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Scivil nam deel aan verschillende events. Zo 
tekende het team onder andere present op 
Sound Of Science met een informatieve stand, 
werden citizen science transcribathons geor-
ganiseerd in Leuven en Gent voor de Dag van 
de Wetenschap, en zette het kenniscentrum de 
deur naar meer burgerwetenschap open op de 
Open Bedrijvendag.

publieke events

07.3
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internationale events

07.4

Scivil bouwt ook een internationaal netwerk uit. Zo nam het kenniscen-
trum deel aan meerdere meet-ups bij Stickydot in Brussel, rond thema’s zo-
als science engagement en citizen science. Als lid van de Europese Citizen 
Science Associatie (ECSA) sloot Scivil op de jaarlijkse General Assembly aan 
bij de ECSA-werkgroep over citizen-sciencenetwerken, die als doel heeft 
om transparante criteria op te stellen voor citizen-scienceplatformen. Het 
kenniscentrum hield ook de vinger aan de pols tijdens de European Science 
Engagement Conference in Wenen en werd tevens uitgenodigd om deel te 
nemen aan een workshop van de Europese Commissie (DG ENV) over citizen 
science voor omgevingsmonitoring. 
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In 2018 werden reeds de eerste werkgroepen opgericht (Communicatie & 
Participatie, Luchtkwaliteit, Datamanagement), die in 2019 concreet aan de 
slag gingen. Zo werkte de werkgroep Communicatie & Participatie het hele jaar 
aan een communicatiegids (zie eerder). De werkgroep Datamanagement orga-
niseerde een eerste workshop om de noden rond dit thema in kaart te bren-
gen. Er werden ook nieuwe werkgroepen opgericht. Zo hield de werkgroep 
Educatie een eerste brainstorm en ging ook de werkgroep Natuur, Planten & 
Dieren van start. 

werkgroepen 

07.5

Lees er meer over op scivil.be/publicaties.

https://www.scivil.be/sites/default/files/2019-11/Communicatiegids%20Scivil.pdf
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Blik naar de toekomst
2020 belooft alvast opnieuw een interessant en goedgevuld jaar te worden, 
vol kennisdeling, netwerkmogelijkheden en events.

2020 
vooruitblik

08Zo zal Scivil op 30 januari 2020 haar éénjarig    
bestaan vieren. Op die dag wordt een vernieuw-
de, uitgebreide website www.scivil.be onthuld, 
waarmee Scivil nog meer ondersteuning kan 
bieden aan initiatiefnemers van citizen-science-
projecten.

Daarnaast kan een tweede Netwerkdag Citizen 
Science niet ontbreken, na het grote succes van 
de eerste editie. In 2020 zal Scivil dit samen met 
EOS - Iedereen Wetenschapper en de Jonge 
Academie organiseren.

Ook de werkgroepen zullen het komende 
jaar niet stilzitten. Zo werkt de werkgroep 
Datamanagement aan een datamanagement-
charter voor citizen-scienceprojecten, en bouwt 
de werkgroep Natuur, Planten & Dieren aan een 
lerend netwerk van biomonitoringprojecten in 
Vlaanderen.

Scivil zal er in 2020 opnieuw alles aan doen om de 
citizen science community in Vlaanderen verder 
uit te bouwen en handvaten aan te bieden ter 
ondersteuning van burgerwetenschapsprojec-
ten.

https://www.scivil.be
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Cijfers
09
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Naam Datum Plaats

Lanceringsevent Scivil 30 | 1 | 2019 Ellipsgebouw, Brussel

Netwerkdag Citizen Science 20 | 5 | 2019 Technopolis, Mechelen

Workshop 
'Common challenges and good practices in Citizen Science’

27 | 8 | 2019 Imec, Leuven

Workshop Insecten: Vriend of vijand?
Ontdekkingstocht in samenwerking met HoGent

2 | 10 | 2019 De Krook, Gent

Workshop
Werkgroep datamanagement

7 | 10 | 2019
Herman Teirlinckgebouw, 
Brussel

Workshop Airbezen@School
Bouw je eigen meetstation in samenwerking met UAntwerpen

9 | 10 | 2019 De Krook, Gent

Naam Datum Plaats

Workshop ¿Burgerpraat! : Spraak- en taaltechnologie
Hoe computers communicatievaardig maken in samenwerking met UGent

Workshop Groene Pioniers 
Transcribathon invasieve soorten in samenwerking met Plantentuin Meise

16 | 10 | 2019 De Krook, Gent

Workshop Oog voor Diabetes 
Spoor oogziekte op in samenwerking met VITO

30 | 10 | 2019 De Krook, Gent

Workshop MamaMito 
Op zoek naar onze voormoeders in samenwerking met KU Leuven

20 | 11 | 2019 De Krook, Gent

Workshop SPIN-CITY
De kleur van de spin in samenwerking met UGent

20 | 11 | 2019 De Krook, Gent

Workshop 
Werkgroep datamanagement

18 | 12 | 2019
Hendrik Consciencegebouw, 
Brussel

Totaal: 11 workshops/eventswaarvan 5 voor wetenschappers/beleid en 6 voor het brede publiek.

events

09.1

Eigen events
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Naam Datum Plaats

Citizen Science inspiratieworkshop tijdens Erasmus+ exchange week van BINCO 
(Biodiversiteit Inventarisatie voor Natuurobservatie) en Greenhouse Malta

16 | 4 | 2019 De Kluis, Sint-Joris-Weert

Citizen-sciencepresentatie tijdens opendeurdag van Popelin Lyceum 28 | 4 | 2019 Popelin Lyceum, Merelbeke

Citizen-sciencepresentatie tijdens netwerkdag ‘Ruimte voor STEM’ 
(iSTEM inspiratiedag)

5 | 6 | 2019 Odissee, Schaarbeek

Stand op netwerkmarkt bij Let’s Talk Science 2 | 7 | 2019 UAntwerpen, Antwerpen

Citizen-sciencepresentatie tijdens pedagogische studiedag van RVO-Society
 (Petrus en Paulus – Oostende)

30 | 9 | 2019 Imec, Leuven

Transcribathon tijdens Open Bedrijvendag Imec 6 | 10 | 2019 Imec, Leuven

Naam Datum Plaats

Citizen-sciencepresentatie tijdens SETT-beurs 24 | 10 | 2019 Flanders Expo, Gent

Stand op markt van Trefdag Digitaal Vlaanderen 28 | 11 | 2019 ICC, Gent

Voorstelling communicatiegids op Focusdag Wetenschapscommunicatie 
EWI, KVAB en JA

18 | 11 | 2019
Paleis der Academiën, 
Brussel

Transcribathon tijdens Dag van de Wetenschap bij Imec 24 | 11 | 2019 Imec, Leuven

Transcribathon tijdens Dag van de Wetenschap bij De Krook 24 | 11 | 2019 De Krook, Gent

Inspiratiesessie Citizen Science voor VMM 19 | 12 | 2019 VMM, Aalst

Totaal: 12 externe events waarop Scivil actief aanwezig was (7 keer presentatie/workshop, 3 transcribathons, 2 keer standje)

events

09.1

Externe events waarop Scivil workshops of lezingen gaf

36



38 39

outreachhulpvragen

09.309.2

Advies n.a.v. projectfinanciering lokale/regionale pers  |  totaal 4

Adviesgesprekken die niet kaderden in een financieringsoproep

—  Feedback op projectideeën EWI-oproep: 15

—  Partners zoeken voor projectinitiatiefnemers EWI-oproep: 3

—  Feedback op projectideeën voor Europese financiering: 2

—  Algemene adviesgesprekken met Vlaamse instellingen: 5 

—  Adviesgesprekken met internationale instellingen die gelijkaardige 
        citizen-science-initiatieven willen oprichten als deze in Vlaanderen: 5

—  Actieve deelname aan en input geven op internationale citizen science workshops: 4

—   Interview voor A.S. Magazine over citizen science (Eva Lamont) 

—   Item over citizen science en onze expo op Radio 2 Oost-Vlaanderen: 
         Ward Schouppe (Radio 2 Oost-Vlaanderen)

—   Interview over start Scivil op Iedereen Wetenschapper (EOS Wetenschap)

—   Artikel Krookkrant over expo en citizen science
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