
 

 
 
 
 

Training courses NWO Academy 
Do you want to focus on the competencies we want to develop throughout the organisation, on what is important for 
your job and working in projects, or on strengthening your knowledge and skills and the functioning of the team? The 
NWO Academy is there for you.  
 
NWO encourages employees' personal and professional development, and it seeks to match optimally employees' 
knowledge and skills with the wishes and needs of the organisation.  
 
Registration 
Participation is not free of charge. If you want to participate in a training course, then you should first consult your line 
manager. Register in good time (at least two weeks before the course starts) by sending an email to 
nwoacademy@nwo.nl stating which course you wish to follow and when. 
 
Cancellation 
You can cancel your registration free of charge up to four weeks before the course starts. If you fail to do this on time 
and you do not turn up for the training course, then the costs still will be charged to the domain or department where 
you work. You can also register a colleague to take your place on the training course, but you must do that in advance via 
nwoacademy@nwo.nl 
 
New workshops/courses and dates are added regularly. 
 
The training courses are only offered in Dutch. 
 
2020 voor het laatst bijgewerkt 25-3-2020 

Meer informatie? Mail nwoacademy@nwo.nl 

 Datum  Tijd  Locatie 

Team up  
Je leert elkaar op een ontspannen manier beter kennen, 
krijgt inzicht in elkaars kwaliteiten, brainstormt over 
verbeterpunten in de samenwerking en bedenkt hier 
concrete acties bij. 
 

In overleg In overleg Per team 

Feedback 
Tweedaagse training 
Door feedback verbeter je de kwaliteit van je werk en 
daarmee het succes van NWO. Daarbij stimuleert het je 
betrokkenheid en leer je werken aan een gezamenlijk 
resultaat. 

In overleg In overleg Per team 

Stoomcursus Primair Proces 
Welke stappen kent het proces, wie is daarbij betrokken 
en wat komt er allemaal bij kijken? In één dag deelnemen 
we het proces door, te beginnen met de Call en eindigend 
bij het toekennen van de subsidies. Daarbij kijken we ook 
naar het belang van het werk van de stafafdelingen om 
het proces goed te laten verlopen. 
 

Dinsdag 1 september 09.30 - 12.30 uur  Den Haag 

mailto:nwoacademy@nwo.nl
mailto:nwoacademy@nwo.nl
https://joost.nwo.nl/artikel/training-feedforward
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Vind je draai in 't Subsidieproces  
Tweedaagse training 
Voor medewerkers die zelf rondes draaien, bijvoorbeeld 
beleidsmedewerkers/programme officers/programma-
coördinatoren die maximaal een jaar ervaring hebben in 
deze functie.  
Kwaliteit borgen en bekend zijn met de kaders en de 
argumentatie achter de keuze voor bepaalde kaders. 
 

Dinsdag 15 september 
Dinsdag 22 september 
 

09.30 - 12.30 uur 
09.30 - 16.30 uur 

Den Haag 
Den Haag 

Top in Taal  
De training is geschikt voor alle medewerkers die hun 
spelling weer op topniveau willen brengen.  
  

Donderdag 22 oktober 09.30 - 16.30 uur Den Haag 

Brush up your English 
Na afloop van de training herken je veelgemaakte fouten 
in het Engels, en ben je in staat je vloeiender en met meer 
zelf vertrouwen in het Engels uit te drukken. 
  

Donderdag 29 oktober 09.30 - 16.30 uur Den Haag 

Stoomcursus Primair Proces 
Welke stappen kent het proces, wie is daarbij betrokken 
en wat komt er allemaal bij kijken? In één dag deelnemen 
we het proces door, te beginnen met de Call en eindigend 
bij het toekennen van de subsidies. Daarbij kijken we ook 
naar het belang van het werk van de stafafdelingen om 
het proces goed te laten verlopen. 
 

Dinsdag 3 november 09.30 - 12.30 uur Den Haag 

Vind je draai in 't Subsidieproces  
Tweedaagse training 
Voor medewerkers die zelf rondes draaien, bijvoorbeeld 
beleidsmedewerkers/programme officers/programma-
coördinatoren die maximaal een jaar ervaring hebben in 
deze functie.  
Kwaliteit borgen en bekend zijn met de kaders en de 
argumentatie achter de keuze voor bepaalde kaders. 
 

Dinsdag 10 november 
Dinsdag 17 november 

09.30 - 12.30 uur 
09.30 - 16.30 uur 

Den Haag 
Den Haag 

 
NWO-D, TTW en Regieorgaan SIA 
Via Youforce kun je je inschrijven voor een training. Kies je training, selecteer de datum waarop je wilt deelnemen en het 
verzoek wordt ter goedkeuring naar je leidinggevende gestuurd. Zodra de training is goedgekeurd wordt je ingedeeld. 
Hierover ontvang je een bericht van de NWO Academy. Na dat bericht sta je definitief ingeschreven. 
 
ZonMw en Bureau NWO-I en instituten  
Als je wilt deelnemen aan een training, overleg dit dan eerst met je leidinggevende. Meld je aan en stuur een e-mail 
naar nwoaademy@nwo.nl wanneer je welke training wilt volgen. Zet hierbij je leidinggevende in cc dan weten wij dat 
hij/zij op de hoogte is.  
 

https://login.youforce.biz/icweb/raetonlinedienstverlening/raetonlineportaal/index.aspx
mailto:NWOAcademy@nwo.nl

