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Herziening functies bureau NWO-I en bedrijfsvoeringsfuncties 
bij instituten  
In 2018 worden alle functies bij NWO-D, bureau NWO-I 
en de bedrijfsvoering bij de NWO-instituten opnieuw 
beschreven. De medewerkers krijgen eind dit jaar een 
nieuwe, meer algemene functiebeschrijving. De weten-
schappelijke functies en de daaraan ondersteunende 
functies bij de instituten zijn geen onderdeel van dit 
project, net als de oio's in dienst van NWO-I.  

 

 

 
 

Wij zijn NWO 

 

In april werden de nieuwe kernwaarden van NWO onder 
de aandacht gebracht. De komende jaren wil NWO aan 
de nieuwe strategie werken door grensverleggend, 
betrokken, betrouwbaar en verbindend te zijn. Wie? 
Wij. Dat zijn NWO-D (domeinorganisatie), bureau  
NWO-I, de BUW (de aflopende Beheerseenheid 
Universitaire Werkgroepen van de voormalige Stichting 
FOM) en de negen NWO-instituten. Samen vormen we 
met bijna 2.500 medewerkers het nieuwe, één NWO. 
Met zijn allen geven we de kernwaarden in ons dagelijks 
werk bij NWO handen en voeten: van de omgang met 
collega's tot het P&O-beleid en de communicatie-
uitingen van NWO. 

 

 
 

https://www.nwo-i.nl/en/personnel/newsletter/personnelnews/
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/nieuwsbrief/personnelnews/
https://www.nwo-i.nl/functiegebouw/
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Verhuizing ruimteonderzoeksinstituut SRON naar Zuid-Holland 
officieel  
De Universiteit Leiden, TU Delft, ruimte-
onderzoeksinstituut SRON en NWO hebben op  
31 mei de verhuizing van SRON-Utrecht naar 
Zuid-Holland bekrachtigd met een handtekening 
onder de samenwerkingsovereenkomst. De 
hoofdvestiging van het ruimteonderzoeksinstituut 
komt in 2021 op de Science Campus van de 
Universiteit Leiden. Hester Bijl (Universiteit 
Leiden), Tim van der Hagen (TU Delft), Jaap 
Schouten (NWO) en Rens Waters (SRON) 
ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. 
Daarmee is de verhuizing van SRON-Utrecht 
definitief. 

  Foto: Pim Rusch 

 

 
 

Kennismaking met SRON facility manager Frank van Rijn 
‘Grensverleggend technologisch werk kan niet in een schuurtje’ 

 
Foto: Ivar Pel 

In 2009 constateert facility manager Frank van Rijn dat 
het gebouw van SRON op de Utrechtse universiteits-
campus niet toekomstbestendig is. Over tweeënhalf jaar 
gaat het instituut verhuizen naar nieuwbouw in Leiden. 
Van Rijn, sinds 2000 bij SRON, houdt zich fulltime bezig 
met de komende verhuizing. 

 

 
 

Highlight CWI: gebruikers kunnen zelf de Koninklijke Bibliotheek-
collectie beter doorzoekbaar maken 
Onderzoekers van NWO-instituut CWI (Centrum 
Wiskunde & Informatica) hebben ontdekt dat crowd-
sourcing kan helpen om de resultaten van de zoek-
machine van de Koninklijke Bibliotheek (KB) even-
wichtiger te maken. De zoekmachine heeft een 
voorkeur voor bepaalde artikelen, terwijl andere 
documenten juist zelden aan het oppervlak verschij-
nen. Wanneer gebruikers fouten die optreden bij het 
digitaliseren van teksten handmatig verbeteren, levert 
de zoekmachine een meer gevarieerd beeld van de 
collectie.  

https://www.nwo-i.nl/nieuws/2018/06/04/verhuizing-ruimteonderzoeksinstituut-sron-naar-zuid-holland-officieel/
https://www.nwo-i.nl/inside-nwo-i-7/
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Juni-nummer tijdschrift Hypothese is uit 

 

NWO brengt vier keer per jaar de Hypothese uit. Het 
tijdschrift geeft een mooie weergave van het 
wetenschappelijk onderzoek dat door financiering van 
NWO en binnen de NWO-instituten wordt uitgevoerd. In 
het juni-nummer is onder meer aandacht voor de 
verhuizing van SRON naar Leiden en de ontdekkingen 
van onderzoeksschip Pelagia tijdens de NICO-expeditie 
(NIOZ). Ook leest u over een nieuwe scanmethode van 
het CWI, een project waarbij wiskundigen samenwerken 
met kunsthistorici van het Rijksmuseum. Via de NWO-
website kunt u zich aanmelden voor een gratis 
abonnement op de Hypothese. 

 

 
 

Nieuws van de COR NWO: maak kennis met Janou Koskamp 
De COR NWO behartigt de belangen van alle NWO- en 
NWO-I-werknemers in overleg met de raad van bestuur. 
Maak in de nieuwsbrief van deze maand kennis met 
Janou Koskamp, werkzaam als NWO-I-oio aan de 
Universiteit Utrecht. 

 

 

 
 

Agenda: schrijf je in voor Connect@CWI op 13 september 
'Wat hebben kunstobjecten uit het Rijksmuseum en ambulances met  
NWO-instituut CWI te maken?' 

 

Kom donderdagochtend 13 september 2018 naar de 
Connectbijeenkomst bij CWI (Centrum Wiskunde & 
Informatica) in Amsterdam en leer wat dit NWO-
instituut te maken heeft met Chinese puzzelballen uit 
het Rijksmuseum, maar ook met ambulances en 
geheugentrommels. Ontmoet intussen collega's vanuit 
heel NWO en NWO-I, want iedereen is welkom. Wees 
er snel bij, want er passen maximaal tachtig bezoekers 
in het gebouw. Wiskundig berekend natuurlijk. 

https://www.cwi.nl/nieuws/2018/gebruikers-kunnen-zelf-de-koninklijke-bibliotheek-collectie-beter-doorzoekbaar-maken
https://www.nwo.nl/actueel/social+media/hypothese+online
https://www.nwo-i.nl/inside-nwo-i-8/
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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. 
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