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Space

Alle info komt 
rechtstreeks van de 

betrokken organisaties.

Flanders 
Research 
Information 
SpaceFRIS Virtuele ruimte die alle informatie 

over publiek gefinancierd 
wetenschappelijk onderzoek in 
Vlaanderen samenbrengt .

Flanders Research Information Space

FRIS = open data 
Iedereen mag vrij aan de slag 

met alle info!

>311.000
publicaties

>2.000
organisaties

>74.000
onderzoekers

Het uithangbord van FRIS

Researchportal.be bundelt en visualiseert alle info 
en biedt snel antwoord op dit type vragen.

>29.000
projecten

Op  deze site vind je snel juiste 
            én actuele onderzoeksinfo terug.

www.researchportal.be

WIE FOCUST IN 
VLAANDEREN OP 

PARKINSON-
ONDERZOEK?

WIE ZIJN DE 
VLAAMSE 
EXPERTEN 

IN BIO-
TECHNOLOGIE?

WELKE 
WETENSCHAPPERS 
BUIGEN ZICH OVER 

HET VRAAGSTUK VAN 
DE VERGRIJZING?

WELKE ONDER-
ZOEKSPUBLICA-
TIES GAAN OVER 
ELEKTRONISCHE 

MUZIEK?

WELKE PROJEC-
TEN LOPEN ER 

IN VLAANDEREN 
ROND SOCIALE 

ECONOMIE?

WELKE 
PROJECTEN VER-

RICHTEN ONDERZOEK 
NAAR ALTERNATIEVE 
ENERGIEBRONNEN?

FRIS, dat is ook ...

DOEL: antwoord helpen bieden op de 
grote maatschappelijke uitdagingen

FRIS = meerwaarde

Effectiever en 
efficiënter beleid

Administratieve 
vereenvoudiging

Ontsluiten van Vlaams 
gefinancierd onderzoek

Meer en sneller
innoveren

OPENHEID

INNOVATIEACTOREN

OVERHEID

ONDERZOEKERS

BURGERTRANSPARANT

EENVOUDIG

EFFECTIEF

OPEN

www.researchportal.be \ fris@vlaanderen.be
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. MEER KLANTEN 
& INFORMATIE-
LEVERANCIERS

FRIS breidt uit naar extra innovatie-
actoren, waaronder de strategische 
onderzoekscentra, de Vlaamse weten-
schappelijke instellingen en hogescholen.

EXTRA
DATA

FRIS deelt publicaties van universiteiten 
en zet in op output in de kunsten en 
open datasets.

GEBRUIKS-
VRIENDELIJKE
VISUALISATIES

FRIS verbetert continu het FRIS-
onderzoeksportaal; nog gebruiks-
vriendelijker en visueel aantrekkelijker.

FLEXIBELE
INFORMATIE-
ARCHITECTUUR

FRIS evolueert naar een 
dienstenarchitectuur. Zo kunnen 
stakeholders gemakkelijk en interactief 
gegevens aanleveren en opvragen.

OPEN 
DATA

FRIS trekt volop de kaart van open 
data en linkt deze ook aan andere open 
databronnen (Linked Open Data - LOD).

PROMOTIE
VAN FRIS

FRIS voert meer promotie bij de 
innovatieactoren, zodat Vlaamse expertise 
nog beter vermarkt kan worden.

1

2

3

4

5

6

DEPARTEMENT
ECONOMIE, WETENSCHAP & INNOVATIE

Tijdwinst voor 
een onderzoeker, waardoor die 

meer met onderzoek 
kan bezig zijn.

Organisaties 
hun terminologie laten 

beheren in een uniforme
 omgeving.

Werken volgens 
internationale standaarden, 
perfect voor internationale 

data-uitwisseling.


