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English version of this newsletter. 
Klik hier om de nieuwsbrief als pdf te lezen op de website van NWO-I. 
 
 

Definitief akkoord over cao 2018-2019 
Het salaris gaat dit jaar omhoog met 2 en in 2019 met 2,4 
procent, en het wordt mogelijk om de werktijd tijdelijk te 
verminderen. Dat staat in het definitieve akkoord over de 
cao-onderzoeksinstellingen 2018-2019. 

 

 

 
 

Informatie over het vervallen van de Anw-compensatie 

 

De afgelopen maanden is herhaaldelijk in het nieuws 
geweest dat de zogenoemde Anw-compensatie 
(Algemene nabestaandenwet), die onderdeel is van de 
ABP-pensioenregeling, is vervallen. Op de NWO-I website 
wordt toegelicht wat dit betekent en een advies gegeven 
hoe u hier als medewerker mee om kunt gaan. 
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Evaluatiepanels waarderen NWO-instituten om kwaliteit, 
vernieuwing en nationale rol 
Iedere zes jaar worden de NWO-instituten beoordeeld door 
een panel van onafhankelijke internationale experts, 
volgens het zogeheten Standaard Evaluation Protocol. Het 
afgelopen halfjaar zijn de negen NWO-instituten door deze 
panels bezocht en beoordeeld op drie criteria: 
wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en 
toekomstbestendigheid. Dit leverde 27 beoordelingen op, 
waarvan er 19 'world leading' en 8 'zeer goed' waren. Op 
de foto ziet u het evaluatiepanel en de secretarissen van de 
SEP-evaluatie bij NWO-instituut DIFFER. 

 

 

 
 

Interview met Marco de Vos: 'Het instituutsmanagersoverleg zorgt 
voor een verantwoorde slagvaardigheid' 

 

NWO-I kent meerdere functionele overleggen: voor 
Financiën, Personeel, Communicatie, en die met de 
instituutsmanagers en de directeuren. Zeker een keer in 
de maand komen de instituutsmanagers bij elkaar, 
voorgezeten door Marco de Vos van ASTRON. 'Wij zorgen 
ervoor dat instituten wél slagvaardig zijn maar géén 
onverantwoorde risico's lopen.' 

 

 
 

Fusienieuws: organogram schetst helder beeld van NWO/NWO-I 
Op 1 januari is NWO-I gefuseerd met de instituten ASTRON, 
CWI, NIOZ, NSCR en SRON. In totaal maken negen 
instituten nu deel uit van NWO-I, waarbij intensief 
samengewerkt wordt met NWO. Om een helder beeld te 
schetsen van de gehele NWO-organisatie (inclusief NWO-I) 
is een nieuw organogram gemaakt. 

 

 

 
 

https://www.nwo-i.nl/nieuws/2018/03/08/nwo-instituten-gewaardeerd-om-kwaliteit-vernieuwing-en-nationale-rol/
https://www.nwo-i.nl/inside-nwo-i-2/
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/over-nwo-i/
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Hoogtepunt bij DIFFER: spinout van robotica voor kernfusie ook 
naar zorg en industrie 

 

Het Nederlandse Remote Handling Study Center is op 20 
februari officieel een zelfstandig onderzoekscentrum 
geworden in het Delftse RoboValley. RHSC doet onderzoek 
naar op afstand bestuurbare robotica (voor bijvoorbeeld 
toekomstige kernfusiereactoren zoals ITER) en werd 
opgericht binnen het Nederlands instituut voor funderend 
energieonderzoek DIFFER en Heemskerk Innovative 
Technology. 

 

 
 

Nieuws van de COR NWO 
Deze maand adviseert de Centrale Ondernemingsraad 
van NWO over de investering voor de nieuwe huisvesting 
van SRON in Leiden. Ook is de COR NWO akkoord met de 
overgangsregeling UVR 2018-2019. Voortaan introduceert 
de COR haar leden in deze nieuwsbrief. Deze maand een 
kennismaking met Sjoerd Wouda van AMOLF en Robbert 
Bloem van ARCNL. 

 

 

 
 

Afmelding nieuwsbrief Inside NWO-I 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle medewerkers van NWO-I. Wilt u zich voor deze nieuwsbrief 
afmelden? Stuur een e-mail met uw afmeldingsverzoek naar info-nwoi@nwo.nl. 
 
 

Over NWO-I 
NWO-I, de Institutenorganisatie van 
NWO, is een zelfstandige stichting 
behorende bij NWO. 
De volgende negen instituten maken 
deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, 
ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, 
NSCR en SRON. Ook maken de ruim 
200 werkgroepen waar natuurkundig 
onderzoek plaatsvindt aan 
Nederlandse universiteiten en kennis- 
instellingen deel uit van NWO-I. 
 

Contact 
 
NWO-I 
www.nwo-i.nl 
info-nwoi@nwo.nl 
(030) 600 1211 
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