Aan Wim van Saarloos, KNAW-president
Van Ans Vollering, senior-beleidsmedewerker KNAW
Datum 18 mei 2020
Beste Wim,

Nu neem je afscheid als president van de KNAW. De KNAW is onder jouw presidentiële leiding op allerlei
fronten zichtbaarder geworden, en je hebt van de KNAW op een zorgvuldige manier weer meer een
genootschap van geleerden gemaakt. Jouw presidentschap heeft ook mijn werk voor de KNAW op een positieve
manier beïnvloed, want de adviesrapporten waaraan ik in jouw presidentiële periode heb gewerkt, zijn sneller
en beter opgepakt dan daarvóór.

Ik denk met plezier terug aan het adviestraject met Pearl Dykstra als commissievoorzitter. Op 20 juni 2019
hebben Pearl en jij het eerste exemplaar van het gevraagde adviesrapport aangeboden aan Marjan
Hammersma, de SG van het ministerie van OCW. Soms gebeurt er niets met de – vrijwel altijd verstandige aanbevelingen van een KNAW-adviesrapport, en soms duurt het lang eer er iets mee gebeurt. Dat laatste geldt
voor dit adviesrapport: pas op 14 mei 2020, bijna een jaar na aanbieding van het eerste exemplaar, heeft Pearl
het probleem dat centraal staat in het adviesrapport kunnen neerleggen waar het thuishoort, namelijk in het
Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Het OBDO adviseert sinds 2018 over digitaal
overheidsbeleid en het gebruik van ICT in beleidsontwikkeling. Leden zijn vertegenwoordigers van ministeries,
de VNG, het IPO en de UvW. Laten we hopen dat dit OBDO met de aanbevelingen uit het adviesrapport
daadwerkelijk aan de slag gaat!
Ook denk ik met heel veel plezier terug aan de samenwerking met Bert Weckhuysen en Erik van de Linde. Die
heeft geleid tot een adviesrapport waarvan Bert en jij op 29 januari 2020 het eerste exemplaar hebben
aangeboden aan OCW-minister Ingrid van Engelshoven. Dit rapport heeft tot overwegend positieve reacties
geleid. Het is te vroeg om het effect van de aanbevelingen te zien. Zo moet de gewenste verandering in het
wetenschapssysteem nog in gang worden gezet. Daaraan hopen Bert en ik, nu samen met Hanneke van Doorn,
een concrete bijdrage te leveren in het adviestraject over het rolling-grant-fonds.

Hierbij twee foto’s met aanbieding van de twee gevraagde adviesrapporten aan het ministerie van OCW. Links
een foto van de aanbieding van ‘Hergebruik van publieke data. Meer wetenschap en beter overheidsbeleid’ met
vlnr: Pearl Dykstra, Ruurd Schoonhoven, SG Marjan Hammersma, Wim van Saarloos (foto Pim Kantebeen). En
rechts een foto van de aanbieding van ‘Evenwicht in het wetenschapssysteem. De verhouding tussen
ongebonden en strategisch onderzoek’ met Bert Weckhuysen en minister Ingrid van Engelshoven (foto
ministerie OCW).

Wim, hartelijk dank voor je inspirerende presidentschap. Het ga je goed!
Met vriendelijke groeten,
Ans Vollering.

