INSTELLINGSBESLUIT COMMISSIE VOEDINGSBODEM EN
PREVENTIE VAN ONGEWENST GEDRAG IN DE
WETENSCHAP
Het bestuur van de KNAW, gelet op artikel 5.1 van het reglement van de KNAW, besluit tot het instellen
van de commissie Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap, hierna te noemen
‘de commissie’.

Artikel 1. Taakopdracht
De commissie heeft als taak het verzoek van de minister van OCW te behartigen. Dit verzoek is beschreven
in de brief van 8 oktober 2020 aan de president van de KNAW (bijlage). De commissie draagt zorg voor de
aanbieding van een conceptadvies aan het bestuur zodanig dat het advies vóór december 2021 kan
worden uitgebracht aan de minister.
Artikel 2. Samenstelling en instellingsduur
Tot lid van de commissie worden op persoonlijke titel benoemd:

Voorzitter
• Prof. dr. Naomi Ellemers (hoogleraar Sociale psychologie van de organisatie, UU)

Leden
• Prof. dr. ir. Frank Baaijens (hoogleraar Soft Tissue Biomechanics and Tissue Engineering, TU/E)
• Prof. dr. Huub Dijstelbloem (hoogleraar Filosofie van wetenschap en politiek, UvA)
• Mr. dr. Yvonne Erkens (universitair hoofddocent Sociaal recht, UL)
• Prof. dr. Halleh Ghorashi (hoogleraar Diversiteit en integratie, VU)
• Prof. dr Sandra Groeneveld (hoogleraar Publiek management, UL)
• Prof. dr. Marian Joëls (hoogleraar Neurobiologie van omgevingsfactoren, UMCG/RUG)
• Dr. Michael Wise (directeur SRON Netherlands Institute for Space Research)

De commissie wordt ingesteld voor de duur van het adviestraject. Als portefeuillehouder namens het
bestuur treedt op prof. dr. Linda Steg. Vanuit het bureau van de KNAW zullen dr. Chantal Bax en dr.
Ammeke Kateman als secretarissen de commissie ondersteunen.

Artikel 3. Kwaliteit en integriteit
De commissieleden hebben voorafgaand aan de eerste vergadering van de commissie kennis genomen van
de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling en dit in een
schriftelijke verklaring bevestigd. De commissieleden hebben kennis genomen van de Handleiding
adviezen en verkenningen van de KNAW, die op 18 september 2017 is vastgesteld door het bestuur. Van
het in deze handleiding beschreven beleid voor beoordeling van het conceptadvies wordt niet afgeweken.
Artikel 4. Werkplan
De commissie stelt een werkplan op met haar werkwijze en de communicatie- en implementatiestrategie.
Artikel 5. Kosten en vergoedingen
De KNAW keert aan de commissieleden een reiskostenvergoeding uit, maar geen andere vergoedingen.

Pagina 2 van 2

Instellingsbesluit Commissie

Voedingsbodem en preventie van

ongewenst gedrag in de wetenschap

Artikel 6. Geheimhouding
De leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die hun bij de
uitvoering van dit besluit ter ore komt en waarvan vermoed kan worden dat deze vertrouwelijk is.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 3
november 2020 te Amsterdam.
Namens het bestuur van de KNAW,

Mr. M. Zaanen
Algemeen directeur van de KNAW

