De COVID-19 pandemie heeft het
belang van het verbeteren van
wetenschapsjournalistiek voor
goede wetenschapscommunicatie
extra benadrukt. Tegelijk zijn er
nog geen gedeelde standaarden
beschikbaar die aangeven wat goede
wetenschapsjournalistiek is.

Om dit gat te dichten en goede en open
wetenschapscommunicatie te definiëren, zal
het Europese ENJOI project (wat staat voor
Engagement and JOurnalism for Outstanding
Open Science Communication) een set van
standaarden, principes en indicatoren (SPI’s)
ontwikkelen via co-creatie.
ENJOI onderzoekt en test betrokkenheid
als een sleutelbegrip van innovatie bij
wetenschapscommunicatie. Een ander
kernelement in de ENJOI-aanpak is co-creatie:
elke actie komt voort uit het betrekken en
bundelen van ervaringen en vaardigheden
van professionals, experts en gebruikers in
wetenschapscommunicatie.

Het co-creëren van SPI’s vindt plaats
tijdens de zogeheten Engagement
Workshops (EW’s). Tijdens de EW’s
ontmoeten makers en gebruikers van
wetenschapscommunicatie elkaar om
de kernelementen van effectieve en
transparante wetenschapscommunicatie
te bespreken en definiëren.

Partners

Het co-creatieproces wordt in vier landen
(Italië, Spanje, België en Portugal)
herhaald en de resultaten van elke
bijeenkomst worden gebruikt in de
volgende bijeenkomst. Dit proces zorgt
voor het opbouwen van gedeelde kennis
waarbij de culturele context van elk land
kan worden meegewogen.
De SPI’s die voortkomen uit deze oefening
worden samengevat in een Manifest voor
open en goede wetenschapscommunicatie,
een volgende stap binnen het ENJOI
project. Deze stap geeft richting aan de
belangrijkste uitkomst van ENJOI, een
Observatorium. In dit observatorium
worden resultaten en bruikbare
hulpmiddelen gegeven die de ontwikkeling
van vaardigheden en samenwerking van
actoren in de wetenschapscommunicatie
stimuleren.
Het ENJOI samenwerkingsverband
bestaat uit een zeer gekwalificeerd
en gebalanceerd netwerk van experts
in wetenschapscommunicatie,
burgerparticipatie en citizen science,
journalisten en onderzoekers uit de
velden wetenschapsgeschiedenis,
wetenschapsstudies, milieustudies,
wetenschapscommunicatie en
innovatiestudies (RRI).

•

Formicablu – coördinator, Bologna

•

De Catalaanse Associatie van
Wetenschapscommunicatie (ACCC) –
Barcelona

•

Science for Change– Barcelona

•

Stickydot – Brussel

•

FCiências.ID aan de Universiteit van
Lissabon - Lissabon

•

Universiteit Twente - Enschede
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