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GOVERNANCE KNAW

Dit document is opgesteld in het kader van de portfolio-evaluatie van de KNAW- en NWO-instituten in 2018.

Doelstelling en kerntaken KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is zowel genootschap van excellente
wetenschappers als institutenorganisatie. De KNAW heeft drie kerntaken: ze is hoeder en duider van de
wetenschap, adviseert de overheid en beheert een aantal onderzoeksinstituten. De forum en adviesfunctie
wordt vormgegeven door de uitwisseling van gedachten en informatie tussen haar leden onderling en
tussen deze leden en andere wetenschapsbeoefenaren en wetenschappelijke organisaties. De KNAW
adviseert de minister desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden op het gebied van de
wetenschapsbeoefening en bevordert de wetenschapsbeoefening door werkzaamheden op dat gebied te
doen verrichten, een en ander zoals bepaald in artikel 1.5 lid 1, van de WHW.

Instellingsplan
De KNAW is bij wet gehouden iedere vier jaar een 'instellingsplan’ vast te stellen. Het beleid voor de
komende jaren is verwoord in Wetenschap verbindt. Strategische Agenda 2016-2020. Daarin stelt de KNAW
zich ten doel de verbindingen te versterken tussen wetenschapsgebieden en wetenschappelijke
organisaties; tussen wetenschap en samenleving en, in eigen huis, tussen de drie Akademies
(Genootschap, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten) en de instituten.

Organisatiestructuur KNAW
De KNAW is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak op grond van artikel 1.16 van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In de WHW is vastgelegd dat de
KNAW een algemeen bestuur kent en een algemene vergadering, die bestaat uit de leden van het
Genootschap van de KNAW.

Het algemeen bestuur (hierna: bestuur) telt zes leden in totaal, onder wie een president, een vicepresident
en een algemeen secretaris. Het bestuur is onder andere belast met het uitoefenen van de wettelijke taken
en bevoegdheden en stelt de hoofdlijnen van het beleid en de begroting vast.

De leden van het bestuur van de KNAW worden gekozen door en uit de algemene vergadering. Het
bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt
daarnaast het Reglement van de KNAW vast, waarin de werkwijze van de KNAW wordt geregeld. Ook
vinden in de algemene vergadering gedachtewisselingen plaats over actuele en strategische thema’s.

De Financiële auditcommissie adviseert het bestuur van de KNAW over financiële onderwerpen en brengt
hierover verslag uit aan de algemene vergadering. De commissie richt zich met name op het beoordelen
van de jaarrekening, financiële positie en vermogenspositie en op het systeem van risicobeheersing. De
commissie houdt ook toezicht op de realisatie van de actiepunten uit het accountantsverslag. De
commissie bestaat uit vier KNAW-leden, volgens het reglement van de KNAW aangewezen door het
Domeinenoverleg.
De KNAW heeft een algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de
organisatie. Het stafbureau van de KNAW ondersteunt de algemeen directeur bij de uitvoering van de
taken en biedt ondersteuning aan de instituten op het gebied van financiën, personeel en organisatie,
informatisering en automatisering, en communicatie.
Sinds 1 januari 2017 bestaat het genootschap uit vier domeinen:
• Domein Geesteswetenschappen (GW)
• Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen (GMRW)
• Domein Natuur- en Technische Wetenschappen (NTW)
• Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen (MMBG)

Een domein is belast met de invulling van de forum- en adviesfunctie van de KNAW alsmede met het tot
stand brengen en in stand houden van synergie tussen beide functies. De voorzitter, vicevoorzitter en de
overige leden van het domeinbestuur worden (her)benoemd door het bestuur van de KNAW, op basis van
een voordracht van de leden van het desbetreffende domein.
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De domeinen kennen een domeinenoverleg dat onder meer belast is met het adviseren van het bestuur
van de KNAW over de integrale forumfunctie en adviesagenda van de KNAW. Het domeinenoverleg zorgt
daarnaast voor verbindingen, tussen de domeinen, De Jonge Akademie, de Akademie van Kunsten,
onderzoekers van KNAW-instituten en externe deskundigen uit de wetenschap, maatschappelijke
organisaties en bedrijfsleven.
Organisatiestructuur instituten
De KNAW kent instituten die in of ten dienste van de wetenschap werkzaam zijn. De instituten die
deelnemen aan de portfolio-evaluatie maken deel uit van de rechtspersoon KNAW.

Ieder instituut heeft een directeur, de instituutsdirecteur, die binnen het instituut het primaat heeft bij het
bepalen van de wetenschappelijke koers en die verantwoordelijk is voor de aansturing van het instituut.
Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeuren van elk van de instituten. De missie,
doelstellingen en taken van elk van de instituten worden op gezamenlijk voorstel van de algemeen
directeur en de instituutsdirecteur vastgesteld door het bestuur, binnen de strategische kaders van het
vigerende instellingsplan en de begroting van de KNAW.

De KNAW hanteert een besturingsmodel van integraal management op decentraal niveau. Conform de
Mandatenregeling liggen bepaalde bevoegdheden op het gebied van onderzoek en de bedrijfsvoering
binnen de instituten bij de instituutsdirecteuren.

Het bestuur en de algemeen directeur van de KNAW voeren twee keer per jaar overleg met elk van de
instituten in het zogeheten periodiek bestuurlijk overleg. Dit overleg is in het voorjaar met name gericht
op de realisatie en waar nodig de bijstelling van de ambities en doelstellingen en op de financiële
verantwoording over het afgelopen jaar. In het najaar ligt de focus van het overleg primair op de ambities
en plannen voor het komende jaar en de financiële vertaling daarvan in de begroting.

Elk instituut heeft een wetenschapscommissie. De leden van de wetenschapscommissie worden benoemd
door het bestuur. De wetenschapscommissie adviseert de directeur van het desbetreffende instituut, de
algemeen directeur en het bestuur over het meerjarenplan van het instituut, in het bijzonder betreffende
de aard, de richting en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. De advisering kan zowel
gevraagd als ongevraagd plaatsvinden.
Organogram
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