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Over TRANSFORM en de pilot-activiteit in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(SPHERES) 
 

Over TRANSFORM 
 
TRANSFORM is een door de H2020 EU gefinancierd project dat loopt van 2020 tot 2022 en dat 

drie Europese regio's samenbrengt - Lombardije (Italië), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(België) en Catalonië (Spanje), gekoppeld aan een co-creatie initiatief (CC-PES) in Boston (VS). 

Er bestaat 12 partners in het consortium. 

 

TRANSFORM introduceert praktijken van burgerbetrokkenheid in de governance van 

regionaal onderzoek en innovatie, waarbij het met name gaat om S3 (Smart Specialisation 

Strategies). S3 richt zich op de sterke punten en concurrentievoordelen die regio's hebben, 

om groei, banen en welvaart aan te moedigen door middel van lokale partnerschappen. 

 

Binnen het gemeenschappelijke kader van verantwoord onderzoek en innovatie (RRI) 

ontplooit elk gewest participatieactiviteiten die gericht zijn op de uitvoering van open en 

inclusieve processen waardoor lokale onderzoeks- en innovatieprioriteiten beter aansluiten 

bij de maatschappelijke behoeften, terwijl sociaal aanvaardbare oplossingen worden 

gegenereerd door stakeholders (bedrijfsleven, onderzoek, maatschappelijk middenveld en 

overheidsadministratie) te betrekken.  

 
OVER de proefactiviteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 
SPHERES 

 
De regionale cluster Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit 

drie leden: BE participation vzw, het Belgisch platform voor 

burgerparticipatie; Innoviris, gewestelijke organisatie voor 

onderzoek en innovatie en UCLouvain 'Earth and Life Institute'.  

 

De Brussels Hoofdstedelijk Gewest cluster van TRANSFORM 

faciliteert de cocreatie van kritische Research & Innovation 
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oplossingen aangepast aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De innovaties zijn afkomstig 

uit het domein van de circulaire economie, met een originele visie gelinkt aan het territorium 

die verder gaat dan de klassieke recyclage aanpak. 

 

De werkzaamheden rond de geselecteerde innovaties zullen worden uitgevoerd in de vorm 

van een pilootproject onder de naam Spheres - Collective Intelligence in Innovation. Dit 

prototype articuleert een aantal methodologische benaderingen die geïntegreerd zijn in één 

enkel iteratief dynamisch proces dat 'eco(re)design-thinking' wordt genoemd. De cluster zal 

een multidimensionale beoordeling uitvoeren van de potentiële effecten van de innovaties. 

Het algemene proces en de experimenten zullen de evaluatie van O&I-projecten in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergemakkelijken om ze beter af te stemmen op de 

maatschappelijke behoeften, rekening houdend met de verschillende RRI-domeinen. 

 

Dit proefproject wil een impact hebben op het bestuur van onderzoek en innovatie in het 

gewest, door de nadruk te leggen op "succesverhalen". 

  

OVER de denktank en de ondersteunende instellingen 
 
Het doel van de denktank die door de cluster Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgericht, is 

om een multidisciplinaire en multi stakeholder groep van experts te hebben die helpen om 

het regionale O&I-ecosysteem beter af te stemmen op de maatschappelijke behoeften. Meer 

specifiek is het de bedoeling expertise bij te brengen die cluster zal versterken om de 

uitvoering van het proefproject te ondersteunen. Daarnaast is het de bedoeling om de 

ontwikkeling te ondersteunen van een experimenteel evaluatiekader en indicatoren om de 

toegevoegde waarde te beoordelen van de invoering van RRI-elementen in het O&I-

ecosysteem van het gewest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


