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Doelstellingen:

▪ Meer (inter)nationale zichtbaarheid

▪ Formuleren van een regulatory science 
agenda

▪ Katalyseren van onderzoeksactiviteiten 

▪ Verder bouwen op expertmeetings

▪ Meer input leveren op publieke 
consultaties

▪ Duurzame financiering



23 JUNE, 2021 3

Doelstelling Deliverable 

Meer (inter)nationale zichtbaarheid • Organiseren en uitvoeren van de interview serie (3 interviews per jaar)
• RSNN nieuwsbrief 2x per jaar publiceren
• Het totale aantal RSNN leden uitbreiden met 10% (~300 leden)
• Het totale aantal volgers op LinkedIn uitbreiden met 20% (~142 volgers)
• Regelmatige updates via de verschillende kanalen continueren
• Vergroten van de gedeelde communicatie met partners
• Online communicatie strategie aanpassen op basis van het Dashboard

Formuleren van een RSNN regulatory 
science agenda

• Overzicht bijhouden en ontsluiten van regulatory science onderzoeksvragen relevant voor 
regulatoire experts en onderzoekers uit academie, overheid, patiëntvertegenwoordigers 
en farmaceutische industrie. Onderzoeksvragen kunnen voortkomen uit: 

- RSNN-activiteiten 
- Interactie stuur- en adviesgroep (10 vergaderingen per jaar)
- Interactie met RSNN-stakeholders en –partners.
- Regulatory science speerpunten van key players (EMA, CBG, EFPIA, VIG, 

patiëntparticipatie organisaties, etc.) 

Katalyseren van onderzoeksactiviteiten • Student projecten faciliteren bij partners (o.a. UMCG, UU, CBG)
• Overzicht bijhouden van regulatory science-PhD studenten in Nederland

Verder bouwen op expertmeetings • Follow-up activiteiten organiseren 
• Key decision-makers informeren a.d.h.v. publicaties, verslagen, nieuwsberichten en 

executive summaries van expertmeetings

Meer input leveren op publieke consultaties • Reageren op 2 publieke consultaties voor beleidsdocumenten van de EMA of EC 

Duurzame financiering • Bestendigen van een duurzaam publiek-privaat financieringsmodel



Impact
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Procesindicatoren Uitkomstindicatoren

- Stuur- en Adviesgroep vergaderingen (10/2x p jaar)
- Jaarlijkse Workshop
- 4 expertmeetings
- DIA Europe
- FIGON DMD
- 2 publieke consultaties voor beleidsdocumenten

- Bundelen van expertise uit farmaceutische industrie,  
overheid, universiteiten, en patiëntparticipatie organisaties 
in de georganiseerde activiteiten en gepubliceerde output.

- 2 follow-up activiteiten geïdentificeerd met partners die    
voortbouwen op resultaten van RSNN-activiteiten

- 1 onderzoeksproject opgezet dat beoogt kennisvragen 
die door het RSNN zijn geïdentificeerd te beantwoorden.

- 2 uitkomsten van RSNN expertmeetings bespreken met 
universiteiten, farmaceutische industrie, patiëntparticipatie  
organisaties en nationale en Europese beleidsmakers ten 
behoeve van haalbaarheid en/of implementatie.

- 2 wetenschappelijke publicaties in peer-reviewed
journals op basis van RSNN-activiteiten
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