Wim gaat weg....

Dit document is opgesteld in het kader van het afscheid van Wim in

2020.

Wim van Saarloos

Missie

WIM-evaluatie

Wim's missie is het vertegenwoordigen van de KNAW en het
optreden als hoeder en duider van de wetenschap in alle
mogelijke overleggen, nationaal en internationaal, en op alle
mogelijke tijdstippen.

Beoordeling

Totstandkoming en historische ontwikkelingen
Na het directeurschap bij FOM en een cruciale rol in de transitie van
NWO kwam Wim n 2016 aan boord bij de KNAW. Hij zette
onder meer koers uit van de Portfolio-evaluatie en leidde de
KNAW-instituten veilig door deze woelige periode naar de KNAWhaven.

Rol en meerwaarde
• Spin in het web en daardoor van alles op de hoogte
• Netwerker pur sang en daardoor app-contact met iedereen
die er toe doet
• Energie voor 10 en daardoor zo'n beetje 24/7 in touw
voor de wetenschap

Quality: score 5 (excellent)

De commissie constateert dat Wim bestuurlijke kwaliteiten
levert die internationaal toonaangevend zijn.

Productivity: score 5 (excellent)

Gedurende
de
evaluatieperiode
heeft
Wim een
bovengemiddelde output gerealiseerd in termen van vergaderingen,
mails, telefoontjes en app-berichten.

Societal relevance: score 5 (excellent)

De commissie beschouwt Wim als het schoolvoorbeeld van een
bestuurder die de maatschappelijke relevantie van wetenschap kan
uitdragen.

Vitality and feasibility: score 4 (very good)

Wim heeft zichzelf ambitieuze maar realistische doelen
gesteld. De commissie wijst er op dat de opvolging vanuit
de KNAW weliswaar voldoende is maar dat het onmogelijk zal zijn
om op dezelfde voet verder te gaan.

Vooruitblik en strategie
De KNAW gaat onzekere tijden tegemoet met het vertrek van Wim.
De strategie is hem zo lang mogelijk in het land houden zodat hij
bereikbaar is voor vragen en advies. Voorbereidingen daarvoor zijn
reeds gestart in februari 2020........

Beste Wim,
Heel veel dank voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren, voor het
vertrouwen en voor alles wat ik van je heb mogen leren.
Het ga je goed en hopelijk zien we elkaar snel weer!
Hartelijke groet
Marjolein
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● de grootte van de zwarte cirkel zegt niets over de intensiteit van de
samenwerking

