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

Alle staffuncties NWO-I zijn herschreven 
Het project Herziening functiegebouw nadert zijn einde. 
In dit project zijn verschillende functies binnen NWO 
herschreven. Het nieuwe functiegebouw is eind januari 
opgeleverd en wordt binnenkort voorgelegd aan de 
stuurgroep. In de loop van 2019 zal het nieuwe 
functiegebouw voor bureau NWO-I en de instituten in 
werking treden. 

 

 

 
 

Uitbreiding geboorteverlof voor partner en uitbreiding adoptie- en 
pleegzorgverlof 

 

Op 1 januari 2019 is een nieuwe wet doorgevoerd, 
waarbij het geboorteverlof bij bevalling voor de partner 
is uitgebreid van twee werkdagen naar één keer de 
arbeidsduur per week. Dit verlof is volledig betaald en 
wordt in samenspraak met de medewerker opgenomen 
binnen vier weken vanaf de dag van de bevalling. Het 
verlof bij adoptie of het opnemen van een pleegkind is 
ook uitgebreid, met een week onbetaald verlof. 

 

 
 

https://www.nwo-i.nl/en/personnel/newsletter/personnelnews/
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/nieuwsbrief/personnelnews/
https://www.nwo-i.nl/inside-nwo-i-17/
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-inkomen/inkomen-en-bijzondere-omstandigheden/buitengewoon-verlof/
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Instituutsmanager Annemieke Beers blikt terug op  
haar eerste maanden bij SRON 

De stap van agrotechnology en food sciences in 
Wageningen naar ruimteonderzoek vindt ze best groot. 
Annemieke Beers wil SRON tot in de haarvaten leren 
kennen. Een van de grootste uitdagingen waar ze met 
SRON voor staat is de verhuizing van locatie Utrecht 
naar de campus van de Universiteit Leiden in 2021. 
Het voorlopig ontwerp is klaar, de aanbesteding is net 
afgerond, en vanaf nu wordt er door alle partijen 
gezamenlijk hard gewerkt aan het definitief ontwerp 
en het bestek. De feitelijke bouw kan in september 
starten. “Dit is een goed vooruitzicht. Het nieuwe pand 
is open en modern, gemaakt om elkaar te ontmoeten 
en zal een heel andere sfeer krijgen.” 

 

 

 
 

ARCNL verhuist 

 

Net voor de kerstvakantie verhuisden de kantoren al, 
de laboratoria volgen de komende maanden. NWO-
instituut ARCNL op het Amsterdam Science Park 
verhuist naar het nieuwe, naastgelegen pand Matrix 
VII. ARCNL is de grootste huurder in het gebouw dat 
eigendom is van Matrix Innovation Center. Bij de bouw 
van Matrix VII is rekening gehouden met de specifieke 
wensen van ARCNL voor de laboratoria. Die zijn 
uitgerust met trillingsarme vloeren en een state-of-the-
art klimaat-beheerssysteem. ARCNL is een publiek-
private samenwerking tussen NWO, UvA, VU en ASML, 
wereldmarktleider in de productie van lithografie-
machines. 

 

 
 

NWO zet netwerk op voor LHBTI'ers 
NWO is op 1 januari 2019 lid geworden van Workplace 
Pride (WPP), een non-profit organisatie gewijd aan het 
verbeteren van de levens van lesbiennes, 
homoseksuelen, transgenders en interseksuelen 
(LHBTI) op werkplekken over de hele wereld. In het 
kader daarvan organiseert NWO op dinsdag 2 april 
2019 de eerste NWO Pride netwerkbijeenkomst. De 
informele meeting vindt plaats op het Amsterdam 
Science Park en is open voor alle LHBTI-medewerkers 
van NWO en NWO-I, en andere geïnteresseerden. 

 

 
 

https://www.nwo-i.nl/inside-nwo-i-18/
https://arcnl.nl/news/arcnl-moves-to-new-location
https://www.nwo-i.nl/inside-nwo-i-19/
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Highlight ASTRON: Nederland gaat samenwerken om de grootste 
radiotelescoop ter wereld te bouwen 

 
 

De Nederlandse ministerraad heeft besloten dat 
Nederland gaat meewerken aan de bouw en het beheer 
van de grootste radiotelescoop ter wereld, de Square 
Kilometre Array (SKA). NWO-instituut ASTRON 
coördineert de Nederlandse deelname aan SKA. Het 
ambitieuze project zal leiden tot grote ontdekkingen 
over de aard van ons universum en lang bestaande 
vragen beantwoorden. Op 12 maart 2019 
ondertekenen de internationale partners, nu inclusief 
Nederland, in Rome een verdragsovereenkomst. Voor 
de Nederlandse deelname om SKA te realiseren draagt 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
30 miljoen euro bij. 

 

 
 

Nieuws van de COR NWO:  
maak kennis met Frank van Amerongen 
De COR NWO behartigt de belangen van alle NWO- en 
NWO-I-werknemers in overleg met de raad van 
bestuur. Deze maand alles over de aankomende COR-
verkiezingen en twee thema’s waar de COR NWO zich 
mee bezig houdt: de privacywetgeving AVG en de 
Uitvoeringsregelingen (UVR). Maak ook kennis met 
COR NWO-lid Frank van Amerongen, hoofd van de 
afdeling Mechanische techniek bij NWO-instituut 
DIFFER.  

 

 

 
 

Agenda: neem op 17 april een kijkje in de institutenkeuken van 
(Connect@)ASTRON 
Noteer ook 20 juni (Connect@NIOZ Texel) en 26 september (Connect@ARCNL) 

 

Bent u (stiekem) weleens benieuwd naar signalen uit 
de ruimte? Wilt u de grootste radiotelescoop op lage 
frequentie ter wereld zien? Noteer dan in uw agenda 
dat u op woensdag 17 april 2019 een dagje naar het 
rustieke Dwingeloo gaat. Dan vindt Connect@ASTRON 
plaats. NWO-I regelt vervoer. 

http://www.astron.nl/node/1532
https://www.nwo-i.nl/inside-nwo-i-20/
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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. 
 

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

 

Volg NWO: 

 

  
 

  
 

  
 

 
       
  

 
 

http://www.nwo-i.nl/
mailto:info-nwoi@nwo.nl
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