INSTELLINGSBESLUIT COMMISSIE OPTIMALE VERHOUDING TALENT-,
THEMATISCHE EN VRIJE ONDERZOEKSPROGRAMMA’S NWO
Het Bestuur van de KNAW besluit tot het instellen van de commissie ‘Optimale verhouding
talent-, thematische en vrije onderzoeksprogramma's NWO’, hierna te noemen ‘de commissie’.
Artikel 1. Taakopdracht
De commissie heeft als taak in te gaan op het verzoek van de minister van OCW in de brief van
12 december 2018, die als bijlage is achtergevoegd.
De commissie draagt zorg voor de aanbieding van haar conceptadvies aan het bestuur vóór
november 2019.
Artikel 2. Samenstelling en instellingsduur
Tot commissielid worden op persoonlijke titel benoemd:
Voorzitter van de commissie:
 Prof. dr. Bert Weckhuysen, Anorganische chemie en katalyse, UU
De overige leden van de commissie:
 Prof. dr. Catholijn Jonker, Interactive intelligence, TUD / Inzichtelijke kunstmatige
intelligentie, UL
 Prof. dr. Nathalie Katsonis, Biogeïnspireerde en slimme materialen, UT
 Prof. dr. Ieke Moerdijk, Wiskunde, UU
 Prof. dr. Marlou Schrover, Economic and social history, UL
 Prof. dr. Jaap Seidell, Nutrition and Health, VUA
 Prof. dr. Linda Steg, Omgevingspsychologie, RUG
 Prof. dr. Piek Vossen, Computational lexicology, VUA
De commissie wordt ingesteld voor de duur van het adviestraject.
Als portefeuillehouder namens het bestuur treedt prof. dr. Maarten Prak op.
Vanuit het bureau van de KNAW ondersteunt dr. Ans Vollering de commissie.
Artikel 3. Integriteit en kwaliteit
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 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. Reiskostenvergoeding
De KNAW keert aan de commissieleden een reiskostenvergoeding uit, maar geen andere
vergoedingen.
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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 22 februari 2019 te Amsterdam.
Namens het bestuur van de KNAW,

Mr. Mieke Zaanen
Algemeen Directeur van de KNAW.
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Geachte heer Van Saarloos,

In het VAO Wetenschapsbeleid van 13 juni 2018 is door het lid Bruins van de CU
een motie ingediend (-lK20L7-2018,29338 nr. 167) waarin mij is gevraagd te
laten onderzoeken wat de optimale verhouding is in omvang tussen instroom
talentprogramma's en de vrije competitie. Ook is gevraagd om een eventuele
herwaardering van de vrije competitie.
Met deze brief verzoek ik de KNAW deze opdracht op zich te nemen en een
commissie in te stellen die hierover een advies kan uitbrengen. Daarbij wil ik de
KNAW vragen om met name in de middelen die in competitie worden verworven
te kijken naar het onderscheid tussen talent, vrij onderzoek (open/vrije
competitie) en thematisch onderzoek. Daarbij wil ik de KNAW vragen in kaart te
brengen hoe de situatie in andere landen is met betrekking tot middelen voor
talent, voor vrij onderzoek (anders dan talent) en thematisch onderzoek. Ik denk
hierbij aan een land als het Verenigd Koninkrijk, maar dit kan ook een ander land
zijn als de situatie aldaar beter vergelijkbaar is met die in Nederland. Daarnaast
wil ik graag weten waarom de verhouding is zoals hij is en of men in dat land van
mening is dat de verhouding goed is. Verder vraag ik u de uitkomsten te
vergelijken met de Nederlandse situatie en uitspraken te doen over de gewenste
verhouding tussen talent, vrij onderzoek en thematisch onderzoek.

Bij de opdracht kan de KNAW gebruik maken van de gegevens die NWO
aanlevert. Ik zal NWO per brief verzoeken u daarvoor de benodigde gegevens te
verstrekken.

Ik verzoek u dit advi

eind 2019 aan mij uit te brengen
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