Bemiddelingsvoorwaarden Wetenschapswinkel
1. Algemeen
Bij overeenkomsten tussen aanvrager en de Wetenschapswinkel zijn de “Bemiddelingsvoorwaarden
Wetenschapswinkel” van toepassing.
Afwijking van de bemiddelingsvoorwaarden is mogelijk op voorwaarde dat de betrokken partijen
hierover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.

2. Inbreng Wetenschapswinkel
De projectleider van de Wetenschapswinkel heeft een bemiddelende en begeleidende taak vóór,
tijdens en vlak na het onderzoek.
De projectleider:
Verkent binnen WUR of de aanvraag geschikt is voor een onderzoeksproject
Zoekt binnen WUR naar een onderzoeksgroep, die in staat is zorg te dragen voor de
uitvoering en de wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek
Schrijft op basis van deze verkenning een plan van aanpak.
Geeft ondersteuning bij het werven van fondsen voor het onderzoek
Draagt samen met de opdrachtgever zorg voor het samenstellen van een commissie van
ambassadeurs, die het onderzoeksproject tijdens de uitvoering zal ondersteunen
Zorgt ervoor dat vóór de uitvoering van het onderzoek duidelijke afspraken zijn gemaakt
Stelt een overeenkomst op tussen de Wetenschapswinkel en de opdrachtgever
Bewaakt de afspraken die in deze overeenkomst zijn gemaakt.
Zorgt tijdens het onderzoek voor het organiseren van 3-4 bijeenkomsten van de
commissie van ambassadeurs.
Zorgt ervoor dat het onderzoeksproject zoekt naar de beantwoording van de vraag van de
opdrachtgever
Zorgt bij afronding van het project voor het uitgeven van een onderzoeksrapport, brochure
of ander medium waarmee de resultaten kunnen worden gedeeld
Begeleidt de opdrachtgever zo nodig bij het gebruik van de resultaten
Zorgt i.s.m. de opdrachtgever en met Communication Services voor publiciteit rond het
onderzoeksproject, o.a. door het opstellen van een persbericht en het maken van een
projectpagina op de website van de Wetenschapswinkel
Ondersteunt de opdrachtgever bij het organiseren van een afsluitende bijeenkomst, zodra
het project is afgerond
Zorgt voor een bijeenkomst waarin het onderzoeksproject wordt geëvalueerd

3. Inbreng opdrachtgever
De opdrachtgever verplicht zich tot het leveren van een actieve bijdrage aan het onderzoek.
De opdrachtgever:
Helpt bij het concretiseren van de onderzoeksvragen
Levert de benodigde informatie tijdig aan
Stelt voldoende tijd en menskracht beschikbaar
Stelt de benodigde faciliteiten beschikbaar
Participeert in vergaderingen van de begeleidingscommissie
Biedt hulp bij te houden enquêtes en andere onderzoeksactiviteiten
Organiseert een of meer bijeenkomsten waarin de onderzoekers de onderzoeksresultaten
kunnen presenteren en in debat kunnen gaan met de betrokkenen
Ontwikkelt een actieplan om de impact van het onderzoeksproject te vergroten
De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens,
die hij verstrekt.

4. Inbreng onderzoeksgroepen WUR
De betrokken onderzoeksgroepen zijn verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van het
onderzoek, uitgevoerd door medewerkers en / of studenten. De onderzoekers voeren het
onderzoek in overeenstemming met de wetenschappelijke integriteitscode van WUR uit. Afspraken
zijn vastgelegd in een contract tussen de Wetenschapswinkel en de betrokken onderdelen van
WUR. Het plan van aanpak maakt hier deel van uit. Er wordt gestreefd naar wetenschappelijke
kwaliteit en een zo groot mogelijke bruikbaarheid voor de opdrachtgever. De onderzoekers zullen
de onderzoeksresultaten in een voor de opdrachtgever bruikbare vorm presenteren.

5. Auteursrechten en publicatierechten
De onderzoeksgroepen en de Wetenschapswinkel zijn gehouden de door de opdrachtgever
verstrekte vertrouwelijke onderzoeksgegevens als zodanig te behandelen. De opdrachtgever kan
verzoeken de publicatie van onderzoeksresultaten uit te stellen tot maximaal 6 maanden nadat het
onderzoek is afgerond. Daarna worden de resultaten openbaar gemaakt.
Tijdens het onderzoek kan publiciteit en informatieverstrekking aan derden alleen plaatsvinden na
overleg met en goedkeuring van de commissie van adviseurs

6. Commissie van Adviseurs
De adviseurscommissie adviseert het onderzoeksproject. Deze commissie wordt voorgezeten door
de projectleider van de Wetenschapswinkel. De opdrachtgever en de onderzoekers maken deel uit
van deze commissie. Desgewenst kunnen ook andere betrokkenen een adviesrol vervullen. De
werkwijze van een begeleidingscommissie wordt toegelicht in het document met de naam “Rol
commissie van ambassadeurs Wetenschapswinkel”.

