
 

 

 

 

 

 
Beste collega’s, 

  
Via deze weg wil ik u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen, sinds de laatste Transitie-
update in december 2015, met betrekking tot de overgang naar een nieuwe NWO. 

  
Integraal ontwerp voor het nieuwe NWO 
In de eerste week van januari 2016 vond een werkconferentie plaats, waar vijftien werkgroepen intensief 
werkten aan hun projectopdracht. Eind januari gaat het programmabureau transitie aan de slag om alle 
adviezen van de werkgroepen te integreren in een integraal plan voor het nieuwe NWO. De stuurgroep 
transitie zal naar verwachting op 23 maart beslissen over dit ontwerp. 

  
Integratie ZonMw 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap kondigde de integratie van ZonMw in het nieuwe NWO aan in een brief aan de Tweede 
Kamer. Nader overleg zal worden gehouden over de manier waarop deze integratie moeten worden 
gerealiseerd. 

  
Vacatures Raad van Bestuur en directeuren 
De werving van de voorzitter van de raad van bestuur is begonnen. De vacature verscheen op de website 
van NWO op 22 januari; en werd de volgende dag gepubliceerd in het NRC en Volkskrant kranten. De 
werving van de PBF (lid RvB, Portefeuillehouder Bedrijfsvoering & financiën) CFO / COO start naar 
verwachting een paar weken later, zodat de voorzitter kan worden betrokken bij de uiteindelijke 
beslissing over de invulling. Bekijk het bericht op NWO website. 

  
De volgende stap is om snel overeenstemming over de profielschets voor de leden van de Raad van 
Bestuur te bereiken en om de procedure voor de benoeming van de overige leden zo snel mogelijk 
beginnen. Wij zijn van plan om ook de procedures voor de invulling van directeuren van de domeinen en 
de directeur van de institutenorganisatie in de tweede helft van februari te beginnen, zodat we de 
namen van de toekomstige bestuurders kunnen aankondigen vóór de zomer van 2016. 

  
Ik zal u op de hoogte blijven houden over de ontwikkelingen met betrekking tot de NWO transitie. 

  
Met vriendelijke groet, 
Wim van Saarloos 
Directeur Programmabureau Transitie 

http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2016/werving-nieuwe-top-nwo-gestart.html

