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Michael Wise nieuwe algemeen directeur
ruimteonderzoeksinstituut SRON
Het bestuur van NWO heeft dr. Michael Wise benoemd
tot algemeen en wetenschappelijk directeur van ruimteonderzoeksinstituut SRON. Momenteel is Wise hoofd
van de Astronomie Groep van ASTRON, het Nederlands
instituut voor radioastronomie. Wise zal zijn nieuwe
functie 1 januari 2019 aanvaarden en SRON de
komende jaren door een belangrijke periode leiden,
waarin onder meer de hoofdvestiging in Utrecht
verhuist naar de Bio Science Campus van de
Universiteit Leiden.

Gekwalificeerd, gemotiveerd en met plezier werken
Regelingen voor opleidingen, verlof, deeltijdpensioen

NWO-I vindt het belangrijk dat alle medewerkers
gedurende hun hele loopbaan en dus in verschillende
fases van hun leven hun werk op een gekwalificeerde en
gemotiveerde manier kunnen doen. NWO-I heeft
daarom verscheidene regelingen voor opleidingen,
verlof, om met deeltijd-pensioen of eerder met pensioen
te gaan. Vraag ernaar bij uw personeelsadviseur of kijk
op de NWO-I-website.
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Kennismaking met AMOLF-engineer Dico Kruining
Altijd extreem en tegen de grenzen aan
Als jonge dertiger geeft Dico Kruining sinds een half jaar
leiding aan vijf collega's van de afdeling Electronics
Engineering van AMOLF. Op aanvraag maken de
engineers geavanceerde apparatuur voor de
experimenten van onderzoeksgroepen. Altijd tegen de
grenzen aan. "We sluiten daarin aan bij de
onderzoekers."

Verbeter uw samenwerking
Wilt u beter inzicht in uw talenten? Kent u uw eigen
gedragsstijl en die van uw collega's? Kunnen we als
team beter samenwerken? Wilt u duidelijke feedback
geven zonder de relatie te beschadigen? Kijk dan eens
naar het aanbod van de NWO Academy. De Academy
biedt kortdurende trainingen gericht op de ontwikkeling
van vaardigheden en praktische werkgerichte kennis.
Let op: de trainingen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor
medewerkers van de domeinorganisatie van NWO en
worden alleen in het Nederlands aangeboden. NWO-Imedewerkers zijn ook welkom, overleg dit met uw
leidinggevende.

Intimidatie, agressie, discriminatie en werkdruk
Tegengaan van ongewenst gedrag en werkstress
Werkgevers NWO en NWO-I voeren beleid om hoge
werkdruk en ongewenst gedrag tegen te gaan. In een
folder en op de website zijn daartoe de verschillende
vormen van ongewenst gedrag omschreven: (seksuele)
intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.
Ook kunt u er vinden wat u er als medewerker tegen
kunt doen, bijvoorbeeld het benaderen van een
vertrouwenspersoon of het indienen van een klacht.
Daarnaast zijn de verschillende vormen van werkdruk
beschreven, en hoe u daarmee het beste om kunt
gaan.
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NSCR: out of prison, out of crime?

Hoe vergaat het vrouwen ná detentie
Elk jaar verlaten een paar duizend vrouwen een van de
drie vrouwengevangenissen in Nederland. In de ideale
situatie stoppen ze na vrijlating met het plegen van
delicten, ook wel desistance genoemd. Zo'n 40% van de
ex-gedetineerde vrouwen raakt echter opnieuw in
detentie en de helft pleegt nogmaals een delict.
Criminoloog Elanie Rodermond (NWO-instituut NSCR/VU)
deed onderzoek naar welke factoren voor vrouwen een
rol spelen bij het stoppen met criminaliteit.

Nieuws van de COR NWO: interview met Guus van der Borg
Guus van der Borg is derdejaars NWO-I-promovendus
aan de RUG en vertegenwoordigt vanuit de COR NWO
bijna 400 NWO-I-promovendi (oio's) die werken bij elf
Nederlandse universiteiten. Deze oio's vallen binnen
het NWO-I-onderdeel BUW (Beheerseenheid
Universitaire Werkgroepen). Zodra de laatste oio
promoveert houdt deze BUW op te bestaan. En juist
op dat punt is Van der Borg alert. "De BUW moet
onder de aandacht blijven binnen NWO, ook al worden
we uit gefaseerd!"
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