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NWO lanceert strategie 2019-2022: verbinden van wetenschap en
samenleving
Op 12 april maakte NWO haar nieuwe strategie voor de
periode 2019 - 2022 bekend. Het strategisch plan beschrijft
de volgende vijf ambities van NWO om de komende jaren de
wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het
Nederlandse onderzoek te bevorderen: nexus (verbinding
van agenda's, wetenschap en samenleving), mensen (perspectief voor onderzoekers), onderzoek (samenwerking voor
excellentie en vernieuwing), infrastructuur (toegankelijke en
duurzame wetenschappelijke infrastructuur) en kennisbenutting (effectief gebruik van kennis door co-design en cocreatie). Dit vraagt om een slagvaardige organisatie die
verbinding - binnen de wetenschap en tussen wetenschap en

NWO-voorzitter Stan Gielen overhandigt
de NWO-strategie aan OCW-minister
Van Engelshoven.
Credits: Melvin Tas

samenleving - centraal stelt. Op de NWO-website staat een
samenvatting van de strategie.

NWO Utrecht verhuist in 2019 naar nieuwe locatie
Op woensdag 9 mei tekende de raad van bestuur het
huurcontract voor een ander pand voor NWO Utrecht.
Begin 2019 is het zover: een locatie met meer
werkplekken, ook voor flexwerkers uit Den Haag; een
groter en professioneler vergadercentrum en een
duurzame inrichting. Het pand met de naam Nova
Zembla ligt aan de Winthontlaan 2 in Utrecht, op
steenworp afstand van de A12 en vlakbij de halte van de
sneltram.
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Derde druk voor populair boek van UvA-Nikhef-onderzoeker
NWO-I verloot drie exemplaren van 'De melodie van de natuur'
Best bijzonder: binnen twee maanden verschijnt al de
derde druk van een populairwetenschappelijk boek over
deeltjesfysica. De schrijver ontvangt uit het hele land
e-mails van mensen die hem ervoor bedanken. Zijn naam?
Ivo van Vulpen, verbonden aan UvA-Nikhef. Hij vertelt over
zijn onderzoek en waarom hij zo enthousiast twittert en
publiekslezingen geeft. En: we verloten drie exemplaren van
zijn succesvolle boek.
Ivo van Vulpen
Credits: Bob Bronshoff

NSCR: meer slachtoffers van hacken dan fietsendiefstal
"Er zijn jaarlijks al meer slachtoffers van hacken dan van
fietsendiefstal", beschrijft NWO-instituut NSCR (Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) op haar
website. Online criminaliteit is een nieuwe en diffuse vorm
van criminaliteit. Reden voor het Ministerie van Justitie en
Veiligheid om te laten onderzoeken of het slachtofferbeleid
hierop moet worden aangepast. NSCR is daarom een
onderzoek gestart naar slachtoffers van online criminaliteit.
Het onderzoek kijkt naar de financiële en psychologische
impact van deze snelgroeiende vorm van criminaliteit en
naar de behoeftes van slachtoffers.

Verslag van financieel 'tussenjaar' 2017
Het Financieel Jaarverslag 2017 van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) is
beschikbaar op de NWO-I-website. Met dit jaarverslag legt
NWO-I bestuurlijk en financieel verantwoording af over de
werkzaamheden in 2017. In 2017 omvatte NWO-I de
instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef, het samenwerkingsverband ARCNL, de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW) en het bureau NWO-I. Het kalenderjaar
stond in het teken van de voorbereiding van de juridische
fusie per 1 januari 2018 van NWO-I met de stichtingen die
respectievelijk de instituten ASTRON, CWI, NIOZ NSCR en
SRON in stand hielden.
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DIFFER ontvangt Happy Building Award 2017:
'Ruim, licht, hightech'
Een duurzaam gebouw waar mensen prettig werken en
elkaar ontmoeten: medewerkers en bezoekers aan NWOinstituut DIFFER in Eindhoven zijn vol lof over de nieuwbouw
van het instituut. En dat laten ze weten.
Op www.happybuildingindex.nl staat DIFFER al jaren
bovenaan in deze publieks-ranking van prettigste gebouwen.
Op 18 april werd DIFFER met een score van 9,5 daarom
beloond met de eerst Happy Building Award tijdens het
Building Holland event in de RAI in Amsterdam. DIFFER's
instituutsmanager Wim Koppers nam de award in ontvangst.

Nieuws van de COR NWO: maak kennis met Wendie Kingma
De COR NWO behartigt de belangen van alle werknemers
van NWO-D en NWO-I in het overleg met de raad van
bestuur. Maak in de nieuwsbrief van deze maand kennis met
een van de leden van de COR NWO: Wendie Kingma,
werkzaam bij het NWO-domein Sociale en
Geesteswetenschappen.

Agenda: NWO Sportdag - 14 september 2018
Op vrijdag 14 september vindt de NWO Sportdag plaats in
Delft. Houd de NWO-I website in de gaten voor meer
informatie.

Inside NWO-I mei 2018

Over NWO-I

Contact

NWO-I, de Institutenorganisatie van
NWO, is een zelfstandige stichting

NWO-I

behorende bij NWO. De volgende

www.nwo-i.nl

negen instituten maken deel uit van

info-nwoi@nwo.nl

NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON,

(030) 600 1211
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werkgroepen waar natuurkundig
onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Volg NWO:

