PARTNERS

Een vruchtbare samenwerking
met het FRS (Fonds National
de la recherche Scientifique)

Het Fonds InBev-Baillet Latour kan rekenen op de gewaardeerde steun
van het FNRS en het FWO. Zij stellen enthousiast hun kennis en kunde inzake wetenschappelijk management ter beschikking van het Fonds. Voor
Véronique Halloin, sinds 2008 secretaris-generaal van het Belgische
Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) is het duidelijk:
“Stichtingen winnen aan belang in onze moderne maatschappij omdat
overheden door hun soms gebrekkige middelen niet langer de enige garantie zijn voor het algemene, publieke belang.”
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kijkt trouwens al vol verwachting uit naar de nieuwe Grants for Medical
Research in Belgium, de beurzen die vanaf 2015 de Prijzen voor Klinisch
Onderzoek vervangen. “Die zullen ongetwijfeld werken als een belangrijke
hefboom voor veelbelovende jonge onderzoekers.” Het administratieve
beheer van deze nieuwe onderscheiding zal eveneens verzekerd worden
door de assistent die de Gezondheidsprijs voor zijn rekening neemt,
aangezien beide laureaten gekozen worden door dezelfde Internationale
Jury.

Concrete steun
Al sinds de oprichting van het Fonds bieden het FNRS en het FWO een
belangrijke structurele steun op het vlak van logistiek en management.
“Bij al zijn initiatieven voor de promotie van gezondheid en medisch onderzoek kon het Fonds rekenen op onze vakkennis en ervaring inzake
management en beleid op wetenschappelijk vlak”, verduidelijkt Véronique
Halloin. Die hulp is vooral zichtbaar bij de Prijzen voor Klinisch Onderzoek /
les Prix pour la Recherche Clinique. De organisaties promoten deze
onderscheidingen via hun diverse communicatie- en distributiekanalen,
redigeren en versturen de kandidaatsformulieren, beheren de dossiers
(inclusief kwaliteitscontrole en verzending naar de jury’s), helpen bij de
samenstelling van de jury’s in functie van het thema, en organiseren ook
de vergaderingen waarvan ze dan verslagen opmaken.
Het administratieve beheer van de prestigieuze Gezondheidsprijs op zijn
beurt wordt verzorgd door een assistent van het FNRS. Véronique Halloin
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