Werkwijze ‘factchecker’ SER Borgingscommissie Energieakkoord
Voor de uitvoering van factcheckers heeft het secretariaat van de SER-Borgingscommissie
Energieakkoord extern gekeken wie deze factcheckers zouden kunnen maken (tegen betaling). Dit
vanuit de realisatie dat het secretariaat van de Borgingscommissie Energieakkoord dat niet zelf kan
en wil doen; hiervoor ontbreekt zowel de specifieke kennis als de capaciteit.
Bij een eerste rondgang bleek dat de relevante, ter zake deskundige wetenschappers grotendeels
zijn verenigd in ‘Het Groene Brein’. Op basis daarvan is besloten om voor de factchecker het
kennisnetwerk van het Groene Brein http://hetgroenebrein.nl/wetenschappers/ in te schakelen. Op
hun website meldt Het Groene Brein het volgende: “Het Groene Brein is een uniek, landelijk
dekkend netwerk van prominente wetenschappers verbonden aan universiteiten en hogescholen.
Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis voor de nieuwe economie.”
Het Groene Brein beschikt over expert-respons-netwerken op het gebied van klimaat, energie,
groene en circulaire economie en natuur en biodiversiteit waar wetenschappers en experts op
persoonlijke titel hun bijdrage aan leveren. De wetenschappers zijn gelieerd aan universiteiten,
hogescholen en kennisinstellingen. De experts zijn afkomstig uit advies- en onderzoeksbureaus.
Met het Groene Brein is de volgende werkwijze voor de totstandkoming van een factchecker
afgesproken:
Voor een aflevering van de factchecker benadert het Groene Brein mensen uit hun netwerk met
specifieke expertise. Hen wordt gevraagd om kennis en informatie te inventariseren ter
beoordeling van een stelling, inclusief relevante bronvermelding. Op basis daarvan leveren zij
een factchecker op, met een afrondende conclusie over de behandelde stelling.
Deze versie van de factchecker wordt onderworpen aan een kwaliteitscontrole door de conceptfactchecker uit te zetten binnen het relevante expert-respons-netwerk.
De Programmamanager Kennis & Media van het Groene Brein voert een laatste inhoudelijke
check uit. Ook kijkt hij of de feiten helder zijn geformuleerd en begrijpelijk zijn voor een breder
publiek.
Na afronding van deze stappen krijgt de SER-Borgingscommissie Energieakkoord het resultaat
toegestuurd en plaatst de factchecker op de website van de Borgingscommissie Energieakkoord.

