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Programma 

 
15:30 u. Onthaal 
 
16:00 u. Verwelkoming 

Elisabeth Monard, KVAB 
Damya Laoui, Jonge Academie 

16:10 u. Boodschap vanwege de VLIR 
Reine Meylaerts, namens VLIR, KU Leuven 

16:20 u. Uitreiking onderscheidingen wetenschapscommunicatie, 
 Prijs Jonge Belofte & EOS Publieksprijs 

Koen Wauters, VRT 

17:15 u. Lezing Laureaat Loopbaanprijs 
Christine Van Broeckhoven 

17:45 u. Receptie 
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De onderscheidingen  
wetenschapscommunicatie 
 
 
 
Omdat onderzoekers vaak een hoge druk ervaren om wetenschappelijke artikels te 
publiceren en ook voornamelijk op hun onderzoek worden geëvalueerd, vergt het een 
ernstige inspanning om daarnaast ook nog eens over dat onderzoek te communiceren 
naar het grote publiek. Daarom reiken de Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten en de Jonge Academie elk jaar onderscheidingen uit 
aan wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie. 

Er worden twee soorten prijzen uitgereikt: een jaarprijs en de loopbaanprijs. 

In 2019 worden de prijzen reeds voor de zevende maal uitgereikt. Vorige jaren ging 
de loopbaanprijs naar Johan Braeckman (filosofie), Herman Van Goethem (geschiede-
nis) en Paul Igodt en Frank De Clerck (wiskunde), Henri Eisendrath (natuurkunde), Fi-
lip Lardon (geneeskunde) en Jean-Jacques Cassiman (genetica). 

De Onderscheiding wordt beheerd door een stuurgroep die ook optreedt als jury. Ze 
bestaat uit specialisten in wetenschapscommunicatie, namelijk medewerkers van de 
expertisecellen wetenschapscommunicatie van de Vlaamse associaties van universitei-
ten en hogescholen, leden van de Academie en Jonge Academie en verder vertegen-
woordigers van strategische onderzoekscentra, de industrie en het overheidsbeleid 
(EWI, VARIO), samen met experten (uit de media en de academische wereld).  

De stuurgroep werd bij deze editie voorgezeten door prof. Damya Laoui (Jonge Aca-
demie) en prof. Elisabeth Monard (KVAB). 
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Verborgen voordelen van  
wetenschapscommunicatie voor  
onderzoekers 
 
Onderzoekers hebben tal van motieven om aan wetenschapscommunicatie te doen, 
zoals de eigen fascinatie voor wetenschap te delen en streven naar kennisemancipa-
tie. Het nadeel voor de onderzoeker is dat wetenschapscommunicatie tijdrovend kan 
zijn, ten koste van het wetenschappelijk onderzoek zelf.  
Toch kunnen onderzoekers een heleboel verborgen voordelen uit wetenschapscommu-
nicatie halen indien ze de juiste cocktail aan elementen gebruiken om hun talk op te 
bouwen. 
 
  



5 

Loopbaanprijs  
wetenschapscommunicatie 2019 
 
 

 
De Loopbaanprijs wil een uitzonderlijke carrièrelange inzet in wetenschapscommunica-
tie bekronen. Dit jaar heeft de jury beslist om de Loopbaanprijs toe te kennen aan prof. 
Christine Van Broeckhoven (UAntwerpen). 

 
  

Christine Van Broeckhoven wordt onder-
scheiden voor haar jarenlange inzet als mon-
diale topexpert die via contact met patiënten, 
mantelzorgers, burgers en politici een weg ge-
vonden heeft om haar onderzoek te verbete-
ren en te wegen op het beleid. De jury waar-
deert haar doorgedreven inspanning om 
Alzheimer en dementie uit de taboesfeer te 
halen, waarbij zij zich zowel inzet om het be-
lang van wetenschappelijk onderzoek te bena-
drukken maar ook de maatschappelijke en 
ethische consequenties in beeld brengt. Dit al-
les maakt haar tot een rolmodel in Vlaanderen. 
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Jaarprijs wetenschapscommunicatie 

 
 
De jury kende achttien jaarprijzen toe aan wetenschappers of teams van onderzoekers, 
die een succesvolle activiteit of publicatie hebben gerealiseerd in 2017 of 2018. In al-
fabetische volgorde: 
 
 Kevin Absillis, Gwennie Debergh en 

Wendy Lemmens van het aan de Universiteit 
Antwerpen verbonden Hugo Clauscentrum 
worden onderscheiden met de jaarprijs weten-
schapscommunicatie voor hun activiteiten in 
het kader van het Hugo Clausjaar 2018 waar-
mee ze het werk van de gevierde auteur bij een 
breder en divers publiek wisten te brengen, 
langs klassieke én meer innovatieve kanalen, 
en tevens de relevantie van de literatuurstudie 
in meer algemene zin illustreerden. 

 Pedro De Bruyckere wordt onderscheiden 
met de jaarprijs wetenschapscommunicatie 
voor zijn jarenlange en volgehouden inspan-
ning om dagelijks de blog xyofeinstein.be (ex-
terne link) levend te houden en in verschillende 
media te communiceren over onderwijs. 

 

 

 Leen Engelen en Roel Vande Winkel worden 
onderscheiden met de jaarprijs wetenschaps-
communicatie voor hun ‘Cine Zoologie’ met een 
aanpak die handig inspeelt op de nieuwsgierig-
heid van het publiek en tegelijk voluit voor we-
tenschappelijke kwaliteit en diepgang gaat. Het 
is ook een mooi voorbeeld van onderzoek dat 
op zijn beurt opnieuw gevoed wordt door de 
wetenschapscommunicatie. 
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 Carolien Frijns wordt onderscheiden met de 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar 
project over taalverwerving bij anderstalige 
kinderen en (meer) gelijke onderwijskansen. 
Gedurende het jaar bereikt ze kinderen, leraren 
(in spe) en het brede publiek met verhalen, 
blogs, boeken en filmpjes. Haar keuze voor de 
doelgroep, haar duidelijke visie en de positieve 
maatschappelijke impact van haar project wor-
den bijzonder gewaardeerd. 

 

 

 

 Philip Marynissen wordt onderscheiden met 
de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor 
het sterke augmented reality game ‘Resour-
City’. De app is toegankelijk en speels, laag-
drempelig genoeg voor leerlingen die kennis-
maken met chemie, en toch zit er ook een ho-
ger niveau in verwerkt. Het is tegelijk een ori-
ginele manier om onderzoek en het belang van 
duurzaamheid onder de aandacht te brengen. 

 

 

 

 

 Iason Passaris, Michiel Hubeau, Chaïm De 
Mulder en Kristof Cuadros Perez worden 
onderscheiden met de jaarprijs wetenschaps-
communicatie voor hun wetenschapscommuni-
catie bij Climate Response dat uitgaand van 
een maatschappelijke uitdaging aanzet tot kri-
tische zelfreflectie met enorme impact. 

 Lut Pil en Ignaas Verpoest worden onder-
scheiden met de jaarprijs wetenschapscommu-
nicatie voor hun tentoonstelling 'Fibre-Fixed. 
Composites in Design' die plaatsvond in het De-
sign Museum Gent. De tentoonstelling en bij-
horende publicatie, een niet-alledaagse samen-
werking tussen een kunsthistoricus en een ma-
teriaalwetenschapper, belichten een maat-
schappelijke uitdaging en zetten aan tot kriti-
sche zelfreflectie bij de bezoekers. 
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 Jelle Saldien wordt onderscheiden met de 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor het 
sociale en innovatieve project ‘Open Platform 
voor Sociale Robots’ (www.opsoro.be (externe 
link)) om kinderen, en vooral meisjes, bewust 
te leren omgaan met de digitalisering, dat hij 
samen met zijn team realiseerde. Door er cre-
atief mee aan de slag te gaan kan iedereen zelf 
zijn eigen sociale robot gemakkelijk ontwerpen, 
bouwen en programmeren. 

 

 

 

 

Leen Sevens wordt onderscheiden met de 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar 
activiteiten rond ‘Picto’: continue, bevlogen, 
creatieve wetenschapscommunicatie met visie. 
De jury waardeert dat ze naast communicatie 
over het eigen project ook veel belang hecht 
aan het warm maken van haar collega's voor 
creatieve wetenschapscommunicatie. 

 

 

 

 

 Remco Sleiderink wordt onderscheiden met 
de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de 
inspirerende wijze waarop hij leven en werk 
van de Brusselse stadsdichter Jan Smeken na 
vijf eeuwen opnieuw onder de aandacht bracht. 
Met zanger en schrijver Rick de Leeuw schreef 
hij ‘Ik Jan Smeken’. Deze historische roman is 
verschenen op papier, als luisterboek en als 
wandeling (via ErfgoedApp) en vormde de basis 
voor een wervelende theatervoorstelling van 
het Maria-Boodschaplyceum in Brussel. 

 Didier Snoeck wordt onderscheiden met de 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de 
mooie activiteiten over ‘zelfhelend beton’, een 
minder toegankelijk onderwerp. De jury looft 
de passie, de overgave en het heldere taalge-
bruik. 
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 Jan Trachet wordt onderscheiden met de jaar-
prijs wetenschapscommunicatie voor zijn 
‘Pourbous Troubadour: een fietstocht met huis-
kamerlezingen door het middeleeuwse land-
schap’, volgens een innovatieve formule, klein-
schalig maar intensief, interactief en diep-
gaand, met mooie spin-offs. Het is een uitmun-
tend voorbeeld van inzet om nieuw (onontgon-
nen) publiek te bereiken. 

 Guy T’Sjoen wordt onderscheiden met de 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn 
uitgebreide waaier aan wetenschapscommuni-
catie-activiteiten over genderdiversiteit met 
enorme impact. Hij communiceert over een on-
derwerp dat nog vaak in de taboesfeer zit en 
bereikt hiermee alle lagen van de bevolking. 

 

 

 

 

 

 Karel Van Acoleyen, Jos Van Doorsselaere 
en Ingwio D’Hespeel worden onderscheiden 
met de jaarprijs wetenschapscommunicatie 
voor ‘Captain Einstein: de relativiteitstheorie en 
virtual reality’ waarmee ze een moeilijk onder-
werp op interactieve, tastbare en boeiende 
wijze uitgelegd krijgen. 

 

 

 Bram Vanderborght, Michel Maus, An Ja-
cobs en Romain Meeusen van de VUB denk-
tank POINcaré/Brubotics worden onderschei-
den met de jaarprijs wetenschapscommunica-
tie voor hun prikkelend multidisciplinair project 
‘Homo Roboticus’ dat vanuit diverse ooghoeken 
bekeken wordt. Het is bovendien zeer maat-
schappelijk relevant omdat robotisering en ar-
tificiële intelligentie door veel mensen angstval-
lig worden bekeken. 
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 Marjolein Vanoppen wordt onderscheiden 
met de jaarprijs wetenschapscommunicatie 
voor haar langdurig, enthousiast en breed com-
municeren over onderzoek rond water en duur-
zaamheid, naar verschillende doelgroepen, 
aangepast aan het publiek en inspelend op hun 
vragen, via diverse (en geregeld ook ver-
nieuwde) kanalen. 

 Yannick Vermeiren wordt onderscheiden met 
de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor 
zijn continue vrijwillige engagement als weten-
schappelijk vrijwilliger bij de Alzheimer Liga 
Vlaanderen, waar hij alle thema’s met betrek-
king tot dementie behandelt. Hij doet dit zowel 
op eigen initiatief als op vraag, zowel geschre-
ven als via vormingen, en met inbegrip van het 
nuanceren van mediaberichtgeving op basis 
van wetenschappelijk onderzoek en dit toegan-
kelijk communiceren. 

 

 

 Sara Vicca, Eric Struyf, Ivan Janssens, 
Tom Cox, Joke Van den Berge, Hans De 
Boeck en Jasper Bloemen worden onder-
scheiden met de jaarprijs wetenschapscommu-
nicatie voor hun Brief aan de klimaatjongeren, 
de opleiding klimaatambasadeurs en de basis 
van het #scientists4climate platform in België, 
een grootschalig initiatief dat heel kort op de 
bal speelt vanuit een heel concrete noodzaak. 
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Samenwerking 
 

Om de prijswinnaars bekend te maken sloeg de academie de handen 
in elkaar met wetenschappelijk tijdschrift Eos. De laureaten van de 
jaarprijzen worden aangekondigd op de website van Eos, waar de be-

zoeker ook zelf kon stemmen voor de verdienstelijkste wetenschapscommunicator uit 
deze laureatenlijst. Wie de meeste stemmen haalt, wordt de “Eos publieksfavoriet” voor 
2019. 
Een interview met loopbaanprijswinnaar Christine Van Broeckhoven verscheen in Eos 
Magazine van oktober 2019 en op de Eos-website. 

www.eoswetenschap.eu 

 

 

 

 

 

Volg ons op Twitter: 

@_KVAB 

@JongeAcademie 

#wecomprijzen2019 

#wecom 
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De onderscheidingen wetenschapscommunicatie worden mede mogelijk gemaakt door de steun van onze 
partners: de expertisecellen wetenschapscommunicatie van de associaties en andere onderzoekscentra, 
het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, de Vlaamse raad voor wetenschap en innovatie, 
VRT en Eos. 


