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HORIZON 2020    

Eveline Crone verkozen tot vicepresident van de European Research Council (5 

November 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 45 

 
Prof. dr. Eveline Crone is verkozen tot nieuwe vice-president van de European Research Council (ERC). Op 1 januari 2020 zal 

zij haar start maken als hoofd van ERC-activiteiten binnen het domein van Sociale en Geesteswetenschappen. In Nederland 

heeft zij een succesvolle carrière als Hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie. Tijdens het evenement ter 

viering van het 12,5 jaar bestaan van Neth-ER hield zij de keynote speech.   

 

Vicepresident van de ERC 

Prof. dr. Eveline Crone is verkozen tot vicepresident van de European Research Council (ERC) en zal binnen haar nieuwe functie 

hoofd zijn van het domein Sociale- en geesteswetenschappen (SSH). Dit meldt de ERC in een persbericht 

https://erc.europa.eu/news/professor-eveline-crone-new-erc-vice-president. Eveline Crone is Hoogleraar Neurocognitieve 

Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en is sinds 2005 hoofd van het Brain & Development Laboratory aan de 

Universiteit Leiden. In 2017 heeft de Europese Commissie haar aangewezen als één van de vier nieuwe leden van de Scientific 

Council van de ERC. Tijdens het Knowledge First: 12,5 years Neth-ER https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Knowledge-First-125-years-

Neth-ER -evenement was Eveline Crone de keynote spreker met een inspirerende speech over hoe kennis de volgende generaties 

moet voorbereiden. 

 

Context  

De in 2007 opgerichte European Research Council (ERC) is de belangrijkste financieringsorganisatie van de EU voor excellent 

grensverleggend onderzoek. Zij financiert onderzoekers door middel van vier verschillende beurzen, zoals de Starting, Consolidator, 

Advanced en Synergy Grants. De ERC heeft drie vicepresidenten, naast Eveline Crone zijn dat Dame Janet Thornton voor het domein 

biowetenschappen en Fabio Zwirner voor het domein natuur -en ingenieurswetenschappen. Jean-Piere Bourguignon is al sinds 2014 

de voorzitter van de ERC.  

 

Meer informatie:  

Persbericht ERC https://erc.europa.eu/news/professor-eveline-crone-new-erc-vice-president: Professor Eveline Crone New ERC Vice-

President 

 

 

Pre-announcement Call for trans-continental collaborative research projects on Food 

Systems and Climate (5 November 2019) 

Source:  website ERA-Net Cofund on Food Systems and Climate (FOSC)  https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm  

Background and general information 

The new Horizon 2020 ERA-NET-Cofund on Food Systems and Climate (FOSC) will launch a trans-continental call for research 

proposals in the field of food systems and climate. The call will support basic and applied research and is focused on the interactions 

between climate change and food systems: assessing the consequences of climate change on agri-food markets and developing 

sustainable and resilient food value chains in the context of changing food needs and patterns (diets). The joint call – with an indicative 

budget of approximately €17 million including EC top-up funding – brings together 24 funding organisations of 20 countries from 3 

continents. 

https://erc.europa.eu/news/professor-eveline-crone-new-erc-vice-president
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederland-beter-vertegenwoordigd-de-ERC
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederland-beter-vertegenwoordigd-de-ERC
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Knowledge-First-125-years-Neth-ER
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Knowledge-First-125-years-Neth-ER
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/2018-goed-jaar-voor-Nederlandse-onderzoekers-met-Advanced-Grant-van-ERC
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/19-ERC-Consolidator-Grants-naar-Nederland
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/2018-goed-jaar-voor-Nederlandse-onderzoekers-met-Advanced-Grant-van-ERC
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/4-ERC-Synergy-Grants-voor-Nederlandse-onderzoekers
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Jean-Pierre-Bourguignon-herkozen-als-voorzitter-ERC
https://erc.europa.eu/news/professor-eveline-crone-new-erc-vice-president
https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm
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Project consortia must consist of research teams from a minimum of four countries from two continents (Europe, Africa or Latin 

America): at least 2 European countries (EU members and H2020 associated countries) and at least 2 from Latin American or African 

countries participating to the Call. The Call will open on December 2, 2019 and follow a two-stage procedure with the pre-

proposal deadline on February 12th, 2020, 17:00 h (CET), and full proposal deadline on July 21st , 2020, 17:00 h (CET). More 

detailed information will be available shortly on the FOSC webpage: www.foscera.net. Funders contact points can be contacted for 

further information. 

 

Aim and scope of the joint Call 

The aim of the Call is to support scientifically excellent, trans-continental research, development and innovation projects that contribute 

to the food systems and climate change. The submitted proposals must be multidisciplinary and should address at least one of the 

following topics: 

• Assess climate change-related risks for food value chains, including impacts on producers, prices, availability, quality, international 

trade and food security, and resulting changes in consumer behaviors; 

• Promote innovative technology deployment to build sustainable and resilient food value chains influenced by changing food needs 

and patterns, and to develop better efficiency of the inputs and outputs of food systems; 

• Improve resilience and reduce volatility in agri-food production and food markets to sustainably improve food security in the context 

of climatic variation; 

• Reduce food losses under climate change, including novel approaches to valorize side streams and reduce food waste. 

 

Indicative Call timeline Date Action  

Launch of the Call     2nd of December 2019 

Deadline for pre-proposal submission   12th of February 2020, 17:00 h CET 

Selected pre-proposals are invited for a second step  12th of May 2020 

Deadline for the submission of full proposals  21st of July 2020, 17:00 h CET 

Applicants are informed of the selection results   13th of October 2020 

+ start of national negotiation 

Start of funded projects          December 2020 – February 2021 

 

 

  

http://www.foscera.net/
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Horizon Europe 

Final public consultation on Horizon Europe plan gets underway (5 November 2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 164, 5 November 2019 

Online survey, open until 17 November, is accompanied by an updated draft of the plan for the €94.1B programme 

 
The European Commission has opened the final online consultation https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-revised-

version-orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe-2019-oct-31_en  on the draft plan for Horizon Europe, the 

proposed €94.1 billion seven-year research programme.  The survey questions primarily target pan-European umbrella 

associations of national organisations, which have until 17 November to respond. It is accompanied by a new draft 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_h

e-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf of what will eventually become the implementation plan for Horizon 

Europe’s first four years.  

 

Horizon Europe’s basic structure is already laid down in a near-finished law, but the plan will put the meat on the bones of what the 

different bits of the programme need to achieve. The plan has already been through several drafts, and the commission is now working 

towards a final version that should be adopted in early 2020.  

This is the final opportunity for public comment, but consultation of member states will continue for another few months.  

Following the leak of an earlier version on 24 October https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/horizon-europe-

research-agenda-targets-political-hot-potatoes , there are few surprises. As expected, the draft plan, dated 31 October, aligns Horizon 

Europe’s priorities with those of incoming commission president Ursula von der Leyen, putting matters such as climate change,  

migration and online misinformation high on the agenda.  

Added to the draft are four new proposals for research https://sciencebusiness.net/news/eu-member-states-back-formation-

european-geological-service  partnerships that were put forward by member states. They cover antibiotic resistance, smart cities, zero-

carbon shipping and the formation of a European Geological Service. Other changes since 24 October are minor – mostly corrections 

and clarifications. 

Alongside the new draft plan, the commission also on 31 October published a report on previous phases of the consultation: an online 

survey that ran from June to October, and the three-day R&I Days event held in Brussels in late September.  

 

 

Consultatie 2e versie oriëntatie strategisch plan voor Horizon Europe geopend (5 

November 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 45 

https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-revised-version-orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe-2019-oct-31_en
https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-revised-version-orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe-2019-oct-31_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/horizon-europe-research-agenda-targets-political-hot-potatoes
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/horizon-europe-research-agenda-targets-political-hot-potatoes
https://sciencebusiness.net/news/eu-member-states-back-formation-european-geological-service
https://sciencebusiness.net/news/eu-member-states-back-formation-european-geological-service
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-co-design-activities-report_102019_.pdf
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De consultatie voor de tweede versie van de oriëntatie op het strategisch plan voor Horizon Europe staat nu open. Hierin 

vraagt de Commissie tot en met 17 november om feedback. Doel is verduidelijking van de resultaten uit eerdere 

consultatierondes. 

 

Nieuwe versie oriëntatie strategisch plan 

De Commissie heeft de oriëntatie op het strategisch plan voor Horizon Europe herzien 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-

orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf en hoort hierover graag uw mening https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-

revised-version-orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe-2019-oct-31_en. De consultatie is open tot en met 17 

november dit jaar. De consultatie is in principe open voor iedereen, maar de Commissie hoopt met name op input van internationale 

(koepel)organisaties en netwerken. Door middel van drie inhoudelijke vragen wil de Commissie beter begrijpen op welke gebieden 

Horizon Europe een EU toegevoegde waarde biedt, welke uitdagingen clusters overstijgen (om silovorming te voorkomen) en welke 

randvoorwaarden nodig zijn. Daarnaast wordt gevraagd naar ervaringen met het strategisch planningsproces. 

 

Context 

De eerste oriëntatie https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf  op het 

strategisch plan voor Horizon Europe werd gepubliceerd in juni. Hierop konden belanghebbenden uit de onderzoek- en innovatiewereld 

reageren via een eerste consultatie en door middel van deelname aan de R&I Days in september. Op basis van deze reacties 

publiceerde de Commissie deze vernieuwde oriëntatie. Na het verwerken van de reacties op deze consultatie zal de Europese 

Commissie een strategisch plan uitwerken, dat de lidstaten zullen moeten goedkeuren. Waarschijnlijk gebeurt dit pas op nadat de 

nieuwe Commissie is aangetreden. 

 

Meer informatie: 

Consultatie Commissie https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-revised-version-orientations-towards-first-strategic-plan-

horizon-europe-2019-oct-31_en: Share your views on the revised version of Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon 

Europe 

Publicatie Commissie 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-

orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf: Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Euroe versie 2 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-revised-version-orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe-2019-oct-31_en
https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-revised-version-orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe-2019-oct-31_en
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Eerste-RI-Days-focus-op-duurzaamheid-en-creativiteit
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Start-nieuwe-Commissie-waarschijnlijk-een-maand-uitgesteld
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Start-nieuwe-Commissie-waarschijnlijk-een-maand-uitgesteld
https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-revised-version-orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe-2019-oct-31_en
https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-revised-version-orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe-2019-oct-31_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf
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Other International subsidy news 

 

 

CALL FOR PROPOSALS 2020 — EAC/A02/2019 Erasmus+ Programme (5 November 2019) 

Source: Website EC Erasmus+ 

Actions  

This call for proposals covers the following actions of the Erasmus+ Programme:  

Key Action 1 (KA1)  - Learning mobility of individuals  

• Mobility of individuals in the field of education, training and youth  

• Erasmus Mundus Joint Master Degrees  

 

Key Action 2 (KA2) - Cooperation for innovation and the exchange of good practices  

• Strategic partnerships in the field of education, training and youth  

• European Universities 

• Knowledge Alliances 

• Sector Skills Alliances 

• Capacity building in the field of higher education 

• Capacity building in the field of youth  

•  

Key Action 3 (KA3) - Support for policy reform 

 

Eligibility 

Any public or private body active in the fields of education, training, youth and sport may apply for funding within the Erasmus+ 

Programme. In addition, groups of young people who are active in youth work, but not necessarily in the context of a youth 

organisation, may apply for funding for learning mobility of young people and youth workers as well as for Strategic partnerships in the 

field of youth. The following Programme Countries can fully take part in all Erasmus+ Programme actions (2): — the Member States of 

the European Union, — the EFTA/EEA countries: Iceland, Liechtenstein and Norway, — EU candidate countries: Turkey, North 

Macedonia and Serbia. In addition, certain Erasmus+ Programme actions are open to organisations from partner countries. Please 

refer to the Erasmus+ Programme Guide for further details on the modalities of participation 

 

Budget and duration of projects  

The implementation of this call for proposals is subject to the availability of the appropriations provided for in the draft budget for 2020 

after the adoption of the budget for 2020 by the budgetary authority or if the budget is not adopted as provided for in the system of 

provisional twelfths.  

The total budget earmarked for this call for proposals is estimated at EUR 3 207,4 million: 

• Education and Training: EUR 2 943,3 million (1)  

• Youth: EUR 191,9 million  

• Jean Monnet: EUR 14,6 million  

• Sport: EUR 57,6 million  

(1) This amount includes the funds for the International dimension of Higher Education (EUR 395 million in total). 

 

The total budget earmarked for the call for proposals as well as its repartition is indicative and may be modified subject to an 

amendment of the Erasmus+ Annual Work Programmes. Potential applicants are invited to regularly consult the Erasmus+ Annual 

Work Programmes and their amendments, published on: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-

work-programmes_en  as regards the available budget for each action covered by the call. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en
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National subsidy news  

Patricia Dankers nieuwe voorzitter tafel Chemie (8 november 2019) 

Bron; website NWO  Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/patricia-dankers-nieuwe-voorzitter-tafel-chemie.html  

Per 1 december aanstaande start prof. Patricia Dankers (Technische Universiteit Eindhoven) als voorzitter van de tafel 

Chemie. Zij volgt daarmee prof. Bert Weckhuysen op, die zijn voorzitterschap beschikbaar stelde om zijn onafhankelijkheid 

als voorzitter van de KNAW-commissie Weckhuysen te waarborgen, de commissie die de overheid adviseert over de optimale 

verhouding van onderzoeksfinanciering. Dankers was al vicevoorzitter van de tafel. Het NWO-domeinbestuur Exacte en 

Natuurwetenschappen (ENW) is verheugd haar voor een periode van drie jaar te mogen benoemen. 

 

'Ik zie ernaar uit om samen met de tafel, de werkgemeenschappen en het domeinbestuur signalen uit de chemische achterban op de 

juiste plek te krijgen en NWO te helpen in haar taak voor de Nederlandse wetenschap', aldus Dankers. 'Er speelt veel op dit moment: 

sectorplannen, open access, waarderen en belonen van wetenschappers, we gaan de nieuwe Open Competitie bij ENW evalueren, er 

komen nieuwe instrumenten voor publiek-private samenwerking, de Raad voor de Scheikunde wordt opgericht, en dit zijn slechts 

enkele voorbeelden'. 'Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die directe impact hebben voor onderzoekers. Het is essentieel dat NWO 

op basis van ervaringen en adviezen uit het onderzoeksveld tot besluitvorming kan komen die goed is voor de onderzoeker en de 

wetenschap. De tafel is de spreekbuis voor het chemische onderzoeksveld naar het ENW-bestuur. Ik roep onderzoekers in het veld 

dan ook om zich met ideeën, adviezen, zorgen of visies te wenden tot de tafel en de werkgemeenschapscommissies.' 

 

Dankers zal al snel in haar nieuwe rol de interactie met het onderzoeksveld zoeken. 'In de komende editie van CHAINS (10-11 

december aanstaande) introduceert de tafel Chemie een nieuwe traditie voor de chemie in Nederland, 'de maandagavond' voor 

projectleiders in de chemie. De avond van 9 december, voorafgaand aan de tweedaagse CHAINS-conferentie, komen alle 

projectleiders uit de chemie bij elkaar tijdens een diner om de stand van de chemie in Nederland op te maken. Een avond die moet 

uitgroeien tot de jaarlijkse graadmeter voor de Nederlandse chemie. Dit wordt de avond in het jaar die je als projectleider niet mag 

missen.' 

 

Voor meer informatie: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/patricia-dankers-nieuwe-voorzitter-tafel-chemie.html  

 

 

Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek (7 

november 2019) 

Bron; website NWO  Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/van-verticale-landbouw-tot-virtuele-delta-26-miljoen-

voor-innovatief-onderzoek.html  

75 wetenschappers gaan vanaf vandaag werken aan onderzoek gericht op technologische innovaties. Zij doen dit binnen vijf 

nieuwe onderzoeksprogramma’s, die gezamenlijk bijna 18 miljoen euro toegekend hebben gekregen. 57 betrokken bedrijven 

en organisaties investeren daarnaast gezamenlijk nog acht miljoen euro in de onderzoeken, die gericht zijn op economische 

kansen binnen maatschappelijke uitdagingen. 

 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/patricia-dankers-nieuwe-voorzitter-tafel-chemie.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/patricia-dankers-nieuwe-voorzitter-tafel-chemie.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/van-verticale-landbouw-tot-virtuele-delta-26-miljoen-voor-innovatief-onderzoek.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/van-verticale-landbouw-tot-virtuele-delta-26-miljoen-voor-innovatief-onderzoek.html
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Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat gefinancierd wordt door 

het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma daagt wetenschappers uit om in een innige samenwerking met het 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact. 

>Bekijk een video https://www.youtube.com/watch?v=SLxnwOkoujE&feature=youtu.be  over de gehonoreerde programma's 

 

Variatie in onderzoek 

De toegekende onderzoeken van dit jaar richten zich op innovatieve vormen van voedselvoorziening, het beschermen van de 

zoetwatervoorziening, het verbeteren van dierenwelzijn in de intensieve veehouderij, nauwkeurige medische beeldvorming en slimmer 

onderhoud van hightechsystemen. Met de financiering kunnen de 75 onderzoekers de komende zes jaar aan de slag. Daarnaast 

hebben de betrokken bedrijven toegezegd 12,5 fte aan mensuren in te zetten binnen de projecten. 

De samenstelling van de vijf verschillende onderzoekconsortia is illustratief voor Perspectief. Bij alle projecten zijn bedrijven en 

maatschappelijke organisaties betrokken die zowel het maatschappelijke belang als de economische kansen ervan vertegenwoordigen: 

van fabrikanten van hulpmiddelen en architecten tot artsen, boeren, waterschappen of hightechbedrijven die als eindgebruiker 

profiteren van de kennis die het onderzoek oplevert. 

 

Bijdragen aan wereldwijde uitdagingen 

‘Nederlandse onderzoekers en ondernemers dragen met hun uitvindingen, producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde 

uitdagingen’, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. ‘Ze zorgen daarbij ook voor Nederlandse 

welvaart en banen. Dat is de kern van ons missiegedreven innovatiebeleid: Dutch solutions for global challenges. Het Perspectief-

programma helpt onze onderzoekers en ondernemers om samen werk te kunnen blijven maken van hun wereldideeën.’ 

‘Ook dit jaar honoreren we weer een indrukwekkende serie onderzoeksprogramma’s met betrokkenheid van verschillende universitaire 

groepen, de industrie, het mkb en andere partijen’, zegt Jaap Schouten, voorzitter van het NWO-domein Toegepaste en Technische 

Wetenschappen (TTW). ‘Perspectief kan gezien worden als een kraamkamer van nieuwe innovatieve onderzoeksprogramma’s die op 

termijn ook verder invulling kunnen geven aan het missiegedreven innovatiebeleid.’ 

 

Opbrengsten 

Het Perspectief-programma bestaat inmiddels elf jaar. In 2018 is tijdens het jaarlijkse innovatiefestival TEKNOWLOGY uitgebreid 

stilgestaan bij het tienjarig jubileum https://www.nwo.nl/components/image-teasers/ttw/perspectief-10-jaar . Ook dit jaar vond de 

bekendmaking van de honoreringen plaats tijdens TEKNOWLOGY https://www.nwo.nl/en/news-and-

events/events/teknowlogy+nwo+innovation+festival.  

 

De vijf gehonoreerde programma's waaronder twee gecoördineerd vanuit de WUR 

Slimmer systeem door digitale tweeling 

Integration of Data-drIven and model-based enGIneering in fuTure industriAL Technology With value chaIn optimizatioN (DIGITAL 

TWIN): Programmaleider: Prof. dr. ir. B. Jayawardhana (Rijksuniversiteit Groningen) 

Deelnemers: Airborne, Altran, ASML, ASM PT, Demcon, Fraunhofer Institute for Production Technology, Océ, Philips, Rijksuniversiteit 

Groningen, Stamicarbon, Tata Steel, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, TNO, 

Universiteit Leiden, Universiteit Twente, VDL Groep 

• Lees meer over dit programma: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-digital-

twin.html  

 

Beter leven voor varkens en kippen 

AnIMAL Group sENsor – Integrating behavioural dynamics and social genetic effects to improve the health, welfare and ecological 

footprint of livestock (IMAGEN) 

Het IMAGEN-programma brengt onderzoek naar diergedrag samen met computerwetenschappen, om de gezondheid en het welzijn 

van varkens en legkippen te verbeteren en de ecologische voetafdruk van de voedselproductie te verkleinen. 

De onderzoekers ontwikkelen een systeem dat het gedrag van varkens en kippen in grote groepen automatisch detecteert. Het 

systeem moet onder andere daders en slachtoffers van ongewenst gedrag als staartbijten of pikken kunnen identificeren, om 

dierenleed en vroegtijdige sterfte te voorkomen. Daarnaast gaan de onderzoekers de relaties tussen genen en gedrag in kaart brengen. 

Zo willen ze dieren kunnen identificeren die genetisch het meest geschikt zijn om vreedzaam in grote groepen te leven. 

Bij het onderzoek zijn niet alleen fokbedrijven, technologiebedrijven en de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders betrokken, 

maar ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Dierenbescherming. 

 

Programmaleider: Dr. P. Bijma (Wageningen Universiteit) 

Deelnemers: Dierenbescherming, Farm Result, Hendrix Genetics, KNMvD, LTO, Noldus Information Technology, Sorama, Technische 

Universiteit Eindhoven, Topigs Norsvin, Universiteit Utrecht, Vencomatic, Wageningen Universiteit  

• Lees meer over dit programma: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-imagen.html  

 

Licht voor beter zicht op ziekten 

Photonics Translational Research – Medical Photonics (MEDPHOT) 

Programmaleider: Prof. dr. J.F. de Boer (Vrije Universiteit Amsterdam) 

Deelnemers: Amsterdam Universitair Medisch Centrum, ASML, CHDR, Elesta, Exometry, GlycanScan, Leiden Universitair Medisch 

https://www.youtube.com/watch?v=SLxnwOkoujE&feature=youtu.be
https://www.nwo.nl/components/image-teasers/ttw/perspectief-10-jaar
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/events/teknowlogy+nwo+innovation+festival
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/events/teknowlogy+nwo+innovation+festival
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-digital-twin.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-digital-twin.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-imagen.html
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Centrum, Mauna Kea, Ninepoint Medical, Optos, Percuros, Spectradyne, Technische Universiteit Delft, Thorlabs, TNO, Universitair 

Medisch Centrum Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Utopics, Vrije Universiteit Amsterdam 

• Lees meer over dit programma: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-

medphot.html  

 

Zoet water zekerstellen met virtuele delta 

SALTISolutions – Salt intrusion through urbanizing deltas: Solutions 

Programmaleider: Prof. dr. J.D. Pietrzak (Technische Universiteit Delft) 

Deelnemers: Arcadis, ARK, Boskalis, Bureau Waardenburg, BAM, Deltares, Evides, Flanders Hydraulics, Havenbedrijf Amsterdam, 

Havenbedrijf Rotterdam, HKV, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 

Hydrologic, Koninklijk NIOZ, Nortek-NL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV, STOWA, 

Svasek, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Van Oord, VEMW, 

VEWIN, Wageningen Universiteit, Waterschap Hollandse Delta, WNF  

• Lees meer over dit programma: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-

saltisolutions.html  

 

Plantenflats met leds 

SKY HIGH: Vertical farming, a revolution in plant production 

We moeten een groeiende wereldbevolking van voedsel voorzien, terwijl steeds meer mensen in steden wonen, er vaak watertekorten 

zijn en de voedingswaarde van fruit en groenten al decennia aan het dalen is. Door planten in lagen boven elkaar te telen en ze te 

belichten met speciale ledlampen, kun je overal ter wereld en onder alle weers- of klimaatomstandigheden het hele jaar door verse 

groenten produceren. 

Binnen het SKY HIGH programma gaan wetenschappers samen met onder andere lichtspecialisten, veredelingsbedrijven, telers, 

tuinbouwtechnologiebedrijven, architecten en leveranciers van voedingsmiddelen dit soort verticale landbouw goedkoper en 

energiezuiniger maken. Daarnaast is het doel om met dit soort verticale landbouw groenten en kruiden  te produceren met een betere 

smaak, houdbaarheid en voedingswaarde, en daarvoor extreem weinig water en meststoffen en geen bestrijdingsmiddelen te 

gebruiken. 

Programmaleider: Prof. dr. ir. L.F.M. Marcelis (Wageningen Universiteit) 

Deelnemers: Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Bayer, Bosman Van Zaal, Certhon, Fresh Forward, 

Grodan, GrowX, HAS Hogeschool, OneFarm, Own Greens, Priva, Signify (Philips Lighting), Solynta, Technische Universiteit Delft, 

Technische Universiteit Eindhoven, Unilever, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Van Bergen Kolpa 

Architecten, Wageningen Plant Research, Wageningen Universiteit 

 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-sky-high.html  

 

 

Inschrijving Circular Awards 2020 geopend (4 november 2019) 

Bron; website RVO Actueel Nieuws https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/inschrijving-circular-awards-2020-

geopend?utm_campaign=20191105&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email  

Werkt u aan innovatieve projecten en producten die tot de verbeelding spreken? Projecten die laten zien wat een circulaire economie 

kan betekenen voor Nederland? Meld u dan aan voor de Circular Awards 2020. 

 

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! zoekt voor de Circular Awards naar innovatieve circulaire projecten. Bij een circulaire 

economie draait namelijk alles om slimmer omgaan met grondstoffen. Innovatieve projecten helpen Nederland op weg om dit doel te 

bereiken. 

 

Wat kunt u winnen? 

Dit jaar zijn er 2 Circular Awards te winnen: één voor bedrijven (Circular Award Business) en één voor (semi-)publieke instellingen 

(Circular Award Public). Daarnaast gaan we op zoek naar circulaire burgerinitiatieven die kans maken op een Eervolle Vermelding. 

 

Beoordelingscriteria en procedure 

Bij de beoordeling van inschrijvingen kijken de jury’s naar 4 criteria: circulariteit, schaal, samenwerking en businessmodel. Wilt u meer 

weten over de criteria, de categorieën, de procedure en de planning? Lees meer op de website van Circular Awards 

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/circular-awards/?utm_source=Circulairondernemen.nl&utm_campaign=7c105420b8-

circular_awards_30okt&utm_medium=email&utm_term=0_d1f0d40d51-7c105420b8-389570926. 

 

Winnaars 2019 

In 2019 ontving Auping de Circular Award Business met de volledig circulaire matras ‘Revive’. De provincie Friesland won de C ircular 

Award Public met de biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl. 

 

 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-medphot.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-medphot.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-saltisolutions.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-saltisolutions.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/perspectief/2019-sky-high.html
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/inschrijving-circular-awards-2020-geopend?utm_campaign=20191105&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/inschrijving-circular-awards-2020-geopend?utm_campaign=20191105&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/circular-awards/?utm_source=Circulairondernemen.nl&utm_campaign=7c105420b8-circular_awards_30okt&utm_medium=email&utm_term=0_d1f0d40d51-7c105420b8-389570926
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/circular-awards/?utm_source=Circulairondernemen.nl&utm_campaign=7c105420b8-circular_awards_30okt&utm_medium=email&utm_term=0_d1f0d40d51-7c105420b8-389570926
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NACTAR: (pre-)klinische studies  (1 november 2019) 

Bron; website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-

studies/nactar-pre-klinische-studies.html  

Deze oproep tot het indienen van voorstellen staat open voor gepromoveerde onderzoekers die projecten willen ontwikkelen 

voor (pre-)klinische validatie van nieuwe antimicrobiële moleculen en alternatieven voor antibiotica, die beschikbaar en 

toegankelijk moeten worden voor het gezondheidszorgsysteem voor een eerlijke en betaalbare prijs. 

 

Waarvoor 

Deze NACTAR-oproep voor (pre) klinische studies wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en heeft tot doel  studies te 

ondersteunen die erop gericht zijn om nieuw ontwikkelde antibiotica, producten en / of alternatieve behandelingen in de fase van (pre) 

klinische testen te brengen. Verwacht wordt dat projecten bijdragen aan de vertaling van eerder ontwikkelde verbindingen, therapieën 

en / of behandelingen naar de kliniek, gericht op het genezen van humane infectieziekten veroorzaakt door MDR-bacteriën.  

Om dit doel te bereiken kunnen onderzoeksactiviteiten die in aanmerking komen bestaan uit (delen van) pre-klinische, fase 0, fase 1 of 

vroege fase fase 2 klinische studie met duidelijk omschreven (klinische) eindpunten. De beoogde aanpak moet voldoen aan criteria van 

de Europese Geneesmiddelen Autoriteit (EMA) en / of de Internationale Raad voor harmonisatie van technische voorschriften voor 

geneesmiddelen voor menselijk gebruik (ICH). 

 

Voor wie 

Wetenschappers in dienst van (technische) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, evenals instituten die in aanmerking 

komen voor financiering door NWO, kunnen een voorstel indienen. Bedrijven uit de sector (MKB of industrie) kunnen deelnemen aan 

het project als (potentiële) gebruiker die niet verplicht is om cofinanciering bij te dragen. 

Binnen de NACTAR-oproep voor (pre-) klinische studies kunnen aanvragers hun naam koppelen aan één (1) voorstel als 

hoofdaanvrager en aan één (1) voorstel als medeaanvrager. 

 

Wat aanvragen 

De financiering die per project kan worden aangevraagd is minimaal 200.000 euro tot maximaal 1 miljoen euro voor een project met 

een maximale looptijd van 2 jaar. Project-specifieke kosten voor tijdelijk personeel, verbruiksgoederen en andere materialen kunnen 

worden gefinancierd uit het projectbudget. 

Lees de richtlijn voor aanvragers in de oproep tot het indienen van voorstellen aandachtig door. De projecten moeten binnen 6 

maanden na honorering van het project van start gaan. 

 

Wanneer 

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 14 januari 2020 om 14:00 uur. 

De deadline voor het indienen van volledige voorstellen is 24 maart 2020 om 14:00 uur. 

 

 

KNAW Early Career Partnerships (1 november 2019) 

Bron; website KNAW Actueel Nieuws  https://www.knaw.nl/nl/prijzen/fondsen/knaw-early-career-partnerships-1  

Met de KNAW Early Career Partnerships wil de KNAW onderzoekers aan het begin van hun carrière stimuleren om interdisciplinaire 

samenwerkingen aan te gaan of uit te bouwen om tot nieuwe inzichten te komen in fundamenteel onderzoek op alle 

wetenschapsdomeinen. 

Een KNAW Early Career Partnership stelt early career onderzoekers in staat een bijeenkomst te organiseren met deelnemers uit 

verschillende wetenschappelijke disciplines om gezamenlijk onconventionele, innovatieve ideeën of methoden voor fundamenteel 

onderzoek te verkennen. 

Jaarlijks worden maximaal tien Partnerships toegekend. De toekenning bestaat uit maximaal 10.000 euro voor het organiseren van een 

bijeenkomst bij de KNAW of op een locatie naar keuze, bijvoorbeeld het Lorentz Center. 

De KNAW Early Career Partnerships worden beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds. 

 

Vakgebieden 

Alle 

 

Voor wie? 

Onderzoekers die werkzaam zijn bij een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland en niet langer dan 7 jaar geleden zijn 

gepromoveerd. Op deze termijn is de KNAW-extensieregeling https://knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/extensieregeling-

knaw  van toepassing. 

 

Hoe kunt u aanvragen? 

Aanvragen kunnen worden ingediend met het aanvraagformulier 

https://www.knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/AanvraagformulierKNAWEarlyCareerPartnerships2020.doc     

Als bijlagen moeten worden meegestuurd: 

• een cv van de aanvrager 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/fondsen/knaw-early-career-partnerships-1
https://knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/extensieregeling-knaw
https://knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/extensieregeling-knaw
https://www.knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/AanvraagformulierKNAWEarlyCareerPartnerships2020.doc
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• een voorstel voor de bijeenkomst met daarin informatie over de wetenschappelijke inhoud en over het programma en de 

organisatie 

• een begroting 

 

De sluitingsdatum is 1 februari 2020. 

 

 

Hoge koninklijke onderscheiding voor Louise Vet bij afscheid als directeur NIOO-KNAW 

(1 november 2019) 

Bron: website KNAW Actueel Nieuws  https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/hoge-koninklijke-onderscheiding-voor-louise-vet-bij-

afscheid-als-directeur-nioo-knaw  

Sinds donderdagmiddag 31 oktober 2019 mag ecoloog Louise Vet zich Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. 

Zij ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister Carola Schouten. Dit gebeurde ter gelegenheid van haar 

afscheid als directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), een nationaal en internationaal vermaard 

onderzoeksinstituut. 

Louise Vet (65) is precies twintig jaar directeur geweest van het NIOO-KNAW. In deze periode ontwikkelde het instituut zich verder tot 

een internationaal toonaangevend centrum voor ecologisch onderzoek. Haar credo dat je kunt leren van de natuur bij het 

verduurzamen van de samenleving en haar werk als onafhankelijk voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel bracht haar in 

2018 op de eerste positie van Trouw’s landelijke Duurzame Top 100. 

Wim van Saarloos, president van de KNAW: ‘Het werk van Louise Vet is van onschatbare waarde geweest in deze tijd waarin enerzijds 

de biodiversiteit in ons land en wereldwijd verslechtert, maar waarin ook – en met dezelfde intensiteit – het besef groeit dat ecologie 

ons de sleutel kan bieden om de aarde leefbaar te houden. Met haar gedrevenheid, veelzijdigheid en onuitputtelijke 

uithoudingsvermogen heeft Vet een bepalende rol gespeeld in deze bewustwording.’ 

 

Natuur als basis 

In lijn met haar visie paste ze het cradle-to-cradle-concept toe tijdens de bouw van het huidige onderzoeksgebouw waar het NIOO-

KNAW sinds 2011 is gehuisvest. Deze architectonische en ecotechnologische blikvanger is een van de meest duurzame gebouwen 

van het land. Daarmee is het ook het visitekaartje van de continue zoektocht naar nieuwe of verbeterde technieken om de 

duurzaamheid te vergroten. 

Ook op talloze andere manieren heeft Louise Vet zich met succes ingezet voor de natuur als basis van een circulaire economie en om 

biodiversiteit te beschermen. Hierbij paste ze de nieuwe kennis van haar instituut toe: natuur herstel je door boven- en ondergrondse 

soorten en processen met elkaar te verbinden. 

Met hart en ziel betrok ze het grote publiek bij ecologische vraagstukken. Dit deed ze in tal van openbare optredens, via de media, zeer 

goed bezochte open dagen en rondleidingen op het NIOO-KNAW en via het stimuleren van onderzoeksprojecten zoals Poep = Goud 

en door burgers bij het onderzoek te betrekken. 

 

Louise Vet heeft in tal van raden en adviescommissies zitting of zitting gehad. Ze is op dit moment bijvoorbeeld lid van de Commissie 

Remkes, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en voorzitter van het bestuur van Urgenda. Daarnaast zal ze zich de 

komende tijd ook nog breder als ambassadeur voor het maatschappelijk belang van de ecologie gaan inzetten. 

Tijdens haar directeurschap bleef Louise Vet altijd nauw betrokken bij het daadwerkelijke onderzoek. Het leergedrag van sluipwespen, 

en de inzet daarvan bij biologische bestrijding, is een van haar favoriete onderwerpen. Ze is verder bijzonder hoogleraar 

evolutionaire ecologie bij Wageningen University & Research en ze blijft verbonden aan het NIOO-KNAW. 

Vet is erelid van de British Ecological Society en al sinds 2004 lid van de KNAW. Ze wordt als NIOO-directeur opgevolgd door Geert de 

Snoo. Naast zijn bestuurlijke werk als decaan bij Universiteit Leiden, richt zijn onderzoek en onderwijs zich op biodiversiteit en 

duurzaamheid in het landelijk gebied. Een passend opvolger voor Vet. 

Haar werk wordt door het NIOO-KNAW blijvend geëerd met het instellen van de ’Louise Vet-inspiratielezing’, een origineel jaarlijks 

event over hoe de natuur inspireert tot duurzame innovatie. De eerste lezing staat gepland voor 2020. 

 

 

Binnenkort opent tweede tender voor SDG Partnerschapsfaciliteit (SDGP) (1 november 

2019) 

Bron: Website RVO Actueel Nieuws  https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/binnenkort-opent-tweede-tender-voor-sdg-

partnerschapsfaciliteit-sdgp?utm_campaign=20191105&utm_content=io&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email  

Bereid nu alvast uw projecten voor, zodat u op 15 november uw ideeën kunt indienen voor de tweede tender van SDG 

partnerschapsfaciliteit (SDGP). Programma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn activiteiten voor de verbetering van 

voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. 

De subsidietender sluit op 16 december 2019. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen 

Publiek-private partnerschappen (PPP’s) kunnen projectvoorstellen indienen voor de volgende thema's: 

• Voedingswaarde; 

• Duurzame waardeketens; 

https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/hoge-koninklijke-onderscheiding-voor-louise-vet-bij-afscheid-als-directeur-nioo-knaw
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/hoge-koninklijke-onderscheiding-voor-louise-vet-bij-afscheid-als-directeur-nioo-knaw
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/binnenkort-opent-tweede-tender-voor-sdg-partnerschapsfaciliteit-sdgp?utm_campaign=20191105&utm_content=io&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/binnenkort-opent-tweede-tender-voor-sdg-partnerschapsfaciliteit-sdgp?utm_campaign=20191105&utm_content=io&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
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• Duurzame en klimaatbestendige voedselproductiesystemen; 

• Beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen. 

 

Met deze tweede tender wil de Nederlandse overheid bijdragen aan de ambitieuze agenda van de Verenigde Naties om honger te 

bestrijden, te zorgen voor fatsoenlijke banen en economische groei, en om partnerschappen voor deze doelen op te zetten. Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland voert SDGP https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp  uit in 

opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 

  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp


 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Regional subsidy  and innovation news 

Innoveren in de regio: makkelijker gezegd dan gedaan (7 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

De regio moet en kan een grotere rol spelen in het bevorderen van innovatie. Het decentraliseren van die verantwoordelijkheid is 

echter makkelijker gezegd dan gedaan volgens VU-hoogleraar Henri de Groot. Hij ziet drie beren op de weg voor decentralisatie: (1) de 

complexe bestuursstructuur van Nederland; (2) de dreigende vrijblijvendheid door het ontbreken van heldere kaders; en (3) het 

verwaarlozen van het verdelingsvraagstuk tussen regio’s. 

Artikel Me Judice: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/innoveren-in-de-regio-makkelijker-gezegd-dan-gedaan  

 

 

Hoe de EU haar programma voor regionale innovatie kan verbeteren (7 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

In het regionale beleid van de EU speelt het programma Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3 of S3) een 

grote rol. Tot nu toe slaagt dit programma er evenwel niet on om de grote economische verschillen tussen Europese regio’s te 

verkleinen. Een artikel van de Regional Studies Association (RSA) doet vijf aanbevelingen om hierin verbetering te brengen. 

Artikel RSA: https://regions.regionalstudies.org/ezine/article/revitalising-lagging-regions-how-to-improve-the-eus-innovation-

programme/  

 

 

Samenwerking tussen Regio Aarhus en Regio Foodvalley (7 november 2019) 

Bron: Website  Regio Foodvalley Actueel Nieuws https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/samenwerking-tussen-regio-aarhus-en-

regio-foodvalley/  

De voorzitters van de Business Region Aarhus, Jan Petersen en Regio Foodvalley, René Verhulst hebben op woensdag 6 november 

een intentieovereenkomst ondertekend om op een aantal thema’s de samenwerking tussen de regio’s te intensiveren. Het doel is om 

tot meer concrete activiteiten te komen en ook samen toegang te vinden tot Europese financiering.  

 

Gezamenlijke ambitie 

Regio Foodvalley en Business Region Aarhus (Denemarken) zijn twee regio’s die een substantiële bijdrage w illen leveren aan de 

wereldwijde voedselproductie zonder CO2-uitstoot. Daarmee dragen beide regio’s bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 

Verenigde Naties. De gezamenlijke thema’s omvatten fundamenteel en toegepast onderzoek, onderwijs, nieuwe technologie in primaire 

productie, investeringen, logistiek en consumentenrelaties. 

De uitdagingen waarmee de wereld op deze gebieden wordt geconfronteerd, zijn zo groot dat samenwerking op zowel nationaal als 

internationaal niveau noodzakelijk is. 

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst was onderdeel van het bezoek van een grote delegatie vanuit de Business 

Region Aarhus aan de Regio Foodvalley. De delegatie heeft kennis genomen van verschillende ontwikkelingen in de regio. Ze hebben 

de Wageningen campus bezocht, zijn geïnformeerd over het World Food Center, het Poultry Expertise Centre en de Food Academy 

Nijkerk. 

 

 

Nieuw Investeringsfonds OostNL: ION+ (6 november 2019) 

Bron: Website OostNL https://oostnl.nl/nl/ion 

Gelderse mkb-ondernemers die kapitaal nodig hebben voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen vanaf 

november gebruik maken van ION+. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling stelt hiervoor € 7,5 miljoen 

beschikbaar.  

 

Financiële informatie 

Vanuit ION+ verstrekt Oost NL converteerbare leningen aan Gelderse mkb’ers in de meest risicovolle innovatiefase.  Deze leningen 

variëren van € 200.000 tot € 2.500.000. Oost NL investeert samen met andere financiers. 

   

Welke ondernemers komen in aanmerking? 

Vanuit het fonds helpt Oost NL Gelderse mkb-ondernemers om hun innovaties sneller naar de markt en in productie te brengen. Het 

fonds investeert in de voor Gelderland belangrijke sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen en Energie- en 

Milieutechnologie inclusief de biobased economy. 

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/innoveren-in-de-regio-makkelijker-gezegd-dan-gedaan
https://regions.regionalstudies.org/ezine/article/revitalising-lagging-regions-how-to-improve-the-eus-innovation-programme/
https://regions.regionalstudies.org/ezine/article/revitalising-lagging-regions-how-to-improve-the-eus-innovation-programme/
https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/samenwerking-tussen-regio-aarhus-en-regio-foodvalley/
https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/samenwerking-tussen-regio-aarhus-en-regio-foodvalley/
https://oostnl.nl/nl/ion
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Hoe vraagt u financiering aan? 

Vanaf november 2019 kunt u een beroep doen op een financiering vanuit ION+. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de start van 

het fonds? U kunt een e-mail sturen naar Rik Luimes (rik.luimes@oostnl.nl) met uw contactgegevens en financieringsvraag. Bij de start 

zullen we u informatie sturen en contact met u opnemen.  

 

Innovatieve Europese Regio  

Het geld voor het fonds komt uit het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (OP-Oost). Dit 

programma is gericht op het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland als innovatieve Europese regio. 

 

 

Regelingen 2019 voor Innovatie en slimme CO2-reductie langer open (5 november 

2019) 

Bron: Mailing OP-Oost 

 

OP Oost verlengt de openstellingsperiode voor aanvragen voor Slimme CO2-

reductieprojecten en grote R&D-samenwerkingsprojecten 2019. De openstelling loopt 

nu af op 31 maart 2020. 

Met deze regelingen stimuleert OP Oost ondernemers in de regio om bij te dragen aan   

de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor 

duurzame groei en werkgelegenheid. Mkb’ers die samenwerken met andere (grote) 

ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden zijn de belangrijkste  

doelgroep. 

  

Beschikbaar budget 

Op 16 mei 2019 werd een bedrag van 35,5 miljoen beschikbaar gesteld voor duurzame & innovatieve projecten in Oost-Nederland. 

Voor algemene innovaties in de sectoren Agrofood, Health en HTSM was ruim € 18 miljoen beschikbaar. Voor projecten die bijdragen 

aan “Slimme CO2-reductie” ruim € 17 miljoen. Inmiddels is een deel van dit budget toegekend. De hoogte van de, op dit moment, 

beschikbare bedragen per regeling en per provincie vind u bij: het overzicht "Beschikbaar budget" http://www.op-

oost.eu/Beschikbaar-budget-2018-2019  

  

Meer informatie 

• Een uitgebreide toelichting op de twee subsidieregelingen en meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u bij: 

het tabblad "Aanvragen" 

• Hier vindt u de publicatie van de bijbehorende plafondbestand bij de beleidsregel http://www.op-

oost.eu/Aanvragen/Relevante-wet-en-regelgeving/Beleidsregels-in-2018.html  

  

mailto:rik.luimes@oostnl.nl
http://www.op-oost.eu/Beschikbaar-budget-2018-2019
http://www.op-oost.eu/Beschikbaar-budget-2018-2019
http://www.op-oost.eu/Aanvragen/Relevante-wet-en-regelgeving/Beleidsregels-in-2018.html
http://www.op-oost.eu/Aanvragen/Relevante-wet-en-regelgeving/Beleidsregels-in-2018.html
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EU R&D and innovation policy 

EESC roept op tot nieuwe initiatieven blauwe bio-economie (7 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

Visserij, aquacultuur en algenteelt kunnen de duurzame aquatische voedselproductie in de EU verhogen, de voedselzekerheid 

bevorderen en economische groei en duurzame werkgelegenheid creëren. Het potentieel van de blauwe bio-economie wordt in de 

EU echter nog niet benut, meent het European Economic and Social Committee (EESC) Het beveelt aan om pan-Europese 

proefprojecten op te zetten en op basis van de resultaten vervolgstappen te zetten, waarbij zowel lokale belanghebbenden als de 

wetenschappelijke gemeenschap worden betrokken. 

Nieuwsbericht EESC: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/blue-bio-economy-economic-sector-enormous-growth-

opportunities-eesc-calls-new-initiatives  

Opiniestuk EESC: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/blue-bioeconomy-exploratory-

opinion-request-finnish-presidency  

 

 

Commissie weerlegt kritiek lidstaten op voorstel MFK (7 November 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 45 

 
De kritiek van lidstaten, waaronder Nederland, op de verhoging van nationale financiële bijdragen aan het nieuwe Meerjarig 

Financieel Kader is niet terecht, aldus de Commissie. Lidstaten zijn zich niet altijd bewust van de vele directe en indirecte 

voordelen die voortvloeien uit het EU-lidmaatschap. Een hogere EU-begroting is dan ook gerechtvaardigd. 

 

EU doet meer dan geld overmaken 

Lidstaten ontvangen meer uit Brussel dan financiële overdrachten alleen. Een nauwe budgettaire visie op de verhouding tussen 

financiële bijdragen en ontvangsten van lidstaten aan het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) doet dan ook geen recht aan alle 

voordelen die EU-lidmaatschap met zich meebrengt, zo betoogt https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6226 

de Commissie. EU-lidmaatschap draagt bijvoorbeeld substantieel bij aan nationale economieën, onder meer via toegang tot de interne 

markt. Uit hypothetische berekeningen blijkt dat Nederland meer dan tien keer zo veel jaarlijkse inkomsten uit de interne markt zal 

halen dan er jaarlijks zal worden uitgegeven aan de EU-begroting voor de periode van 2021 tot 2027. Daarnaast profiteren lidstaten 

ook indirect van gelden die aan andere lidstaten zijn toegewezen, zoals West-Europese bedrijven die projecten uitvoeren met cohesie-

uitgaven in andere lidstaten. Een ander voorbeeld van de waarde van de EU voor lidstaten is de gezamenlijke aanpak van 

transnationale uitdagingen, zoals klimaatverandering, migratie en terrorisme. De som inkomsten minus afdrachten is dus te kort door 

de bocht. 

 

Hoger budget gerechtvaardigd 

In een presentatie aan journalisten https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2019-11-

05_eu_budget_technical_briefing_-_with_covers.pdf  zet de Commissie uiteen waarom de vele directe en indirecte voordelen van EU-

lidmaatschap een verhoging van nationale bijdragen aan het nieuwe MFK rechtvaardigen, waar sommige lidstaten fel op tegen zijn. 

Ook wordt gesteld dat nieuwe prioriteiten, waaronder de kennisprogramma’s, meer aandacht verdienen. Bovendien zou het 

budget door economische groei en inflatie alleen al met meer dan 60% moeten stijgen. Hoewel Nederland in 2027 meer zou bijdragen 

dan nu – onder meer door het afschaffen van de korting voor rijke landen – blijft de voorgestelde Nederlandse bijdrage als percentage 

van het nationale bbp onder het Europees gemiddelde. 

 

Context 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/blue-bio-economy-economic-sector-enormous-growth-opportunities-eesc-calls-new-initiatives
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/blue-bio-economy-economic-sector-enormous-growth-opportunities-eesc-calls-new-initiatives
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/blue-bioeconomy-exploratory-opinion-request-finnish-presidency
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/blue-bioeconomy-exploratory-opinion-request-finnish-presidency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6226
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2019-11-05_eu_budget_technical_briefing_-_with_covers.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2019-11-05_eu_budget_technical_briefing_-_with_covers.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EC-over-EU-budget-na-2020-verhoging-voor-Erasmus-en-KP9
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De uitleg van de Commissie kan gezien worden als een oproep aan de lidstaten om vaart te zetten achter de MFK-

onderhandelingen, zeker nu de Europese Raad van afgelopen oktober niet tot concrete voortgang heeft geleid. Wel komen de eerder 

voorgestelde verhogingen voor Horizon Europe en Erasmus+ in het geding. Het Finse voorzitterschap https://www.neth-

er.eu/nl/nieuws/EU-budget-2021-2027-laat-nog-op-zich-wachten komt voorafgaande aan de volgende bijeenkomst van de Europese 

Raad met een nieuw voorstel om een doorbraak in de onderhandelingen te forceren. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6226: European Commission provides 

additional arguments in support of its proposal for the EU's next long-term budget 

Presentatie Commissie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2019-11-

05_eu_budget_technical_briefing_-_with_covers.pdf: Technical briefing on EU's next long-term budget 

 

 

Zes sectoren voor het industriebeleid (7 November 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 45 

 
Industrie-experts hebben voor de Commissie zes strategische en toekomstgerichte industriële sectoren gekozen. Het 

Strategic Forum on Important Projects of Common European Interest doet in een rapport aanbevelingen om het Europese 

concurrentievermogen te verbeteren. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in onderzoekspartnerschappen en 

vaardigheden. 

 

Zes industriesectoren gekozen 

Het Strategic Forum on Projects of Common European Interest (IPCEI) heeft zes industrieën gekozen die essentieel zijn voor de 

Europese economie. Om het concurrentievermogen van de Europese Unie te verbeteren, doet het forum aanbevelingen aan de 

Commissie in het rapport ‘Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824  voor de volgende toekomstgerichte sectoren: 

1. duurzame zelfsturende voertuigen 

2. waterstoftechnologieën en -systemen 

3. slimme gezondheidszorg   

4. industrie en internet of things 

5. koolstofarme energie 

6. cybersecurity 

 

Nu investeren in partnerschappen, vaardigheden en de interne markt 

Het Strategisch Forum doet naast de thematische aanbevelingen ook horizontale aanbevelingen om Europa concurrerender te maken. 

Zo kan de EU een belangrijke rol spelen in het coördineren van publieke en private investeringen voor het ontwikkelen en op de markt 

brengen van industriële technologieën. Daarnaast zal de voltooiing van de interne markt leiden tot een sterkere Europese 

concurrentiepositie. Ten derde moet er in kaart worden gebracht welke vaardigheden worden toegepast bij de ontwikkeling van 

industriële technologieën, zodat hier op kan worden ingespeeld in het aanbieden van trainingen en opleidingen. Verder moedigt het 

platform aan om binnen regio’s dynamische industriële partnerschappen te creëren. Tot slot moeten opkomende industriële markten en 

producten vroegtijdig gemonitord worden, zodat hierop kan worden ingesprongen.  

 

Context 

Het Strategic Forum for Important Project of Common European Interest is door de Commissie opgericht om ontwikkelingen op het 

gebied van industrie te monitoren en om potentiële gezamenlijke investeringen tussen de publieke en de private sector te identificeren. 

Samen met de recentelijk aangenomen Raadsconclusies over dit onderwerp en het rapport van de high-level Industrial Roundtable 

expert group, vormt het werk van het forum belangrijk input voor het toekomstig industriebeleid van Europa. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Europese Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6204: Industrial policy: 

recommendations to support Europe's leadership in six strategic business areas 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-tijd-voor-beslissing-MFK
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-tijd-voor-beslissing-MFK
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederland-drijft-zin-door-MFK-meer-geld-voor-landbouw
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-budget-2021-2027-laat-nog-op-zich-wachten
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-budget-2021-2027-laat-nog-op-zich-wachten
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6226
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2019-11-05_eu_budget_technical_briefing_-_with_covers.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2019-11-05_eu_budget_technical_briefing_-_with_covers.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-EU-krijgt-een-langetermijnstrategie-voor-industriebeleid
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Minstens-120-miljard-nodig-voor-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Minstens-120-miljard-nodig-voor-Horizon-Europe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6204
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Publicatie Rapport Commissie  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824  Strengthening Strategic Value Chains for a future-

ready EU Industry 

 

 

Van Engelshoven positief over onderwijsopdrachten Gabriel (7 November 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 45 

 
De onderwijsprioriteiten van kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel sluiten goed aan bij de Nederlandse inzet, aldus 

minister Van Engelshoven. Zij ziet een belangrijke rol voor de Europese Onderwijsruimte om de kwaliteit van het onderwijs in 

Europa te verhogen. Wel wil zij aandacht vragen voor de disbalans in studentenmobiliteit binnen Europa.  

 

Steun voor onderwijsopdrachten Mariya Gabriel  

Ingrid van Engelshoven, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, spreekt haar steun uit 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/06/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-

inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-

november-2019-by-freek-bergh-van-den.pdf voor de onderwijsplannen van Ursula von der Leyen, beoogd voorzitter van de Commissie 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/E-n-supercommissaris-voor-onderwijs-onderzoek-en-innovatie , en kandidaat-Eurocommissaris 

Mariya Gabriel. De plannen voor de Europese Onderwijsruimte en het Europese Universiteiten-initiatief sluiten goed aan bij de 

Nederlandse inzet om de onderwijskwaliteit en de mobiliteitsbalans te verbeteren in Europa. Europese Universiteiten zijn volgens de 

minister van potentiële toegevoegde waarde, mits zowel universiteiten als hogescholen gebruik kunnen maken van de netwerken. 

Daarnaast kan de minister zich goed vinden in het belang van het Erasmus+-programma, zo blijkt uit haar brief aan de Tweede Kamer. 

Van Engelshoven zet daarbij specifiek in op impact, kwaliteit, toegankelijkheid en sociale inclusie. Tenslotte is zij positief over het 

updaten van het Digitale Onderwijs Actieplan. 

 

Aandacht voor evenwichtige mobiliteit 

Minister Van Engelshoven wil graag aandacht vragen voor de disbalans tussen in- en uitgaande mobiliteit van studenten tussen 

Europese landen. Zij zal dit onderwerp aankaarten bij Gabriel zodra zij officieel aangesteld is. Ook zal ze het in de marge van de 

OJCS-Raad bespreken met de inkomende EU-voorzitterschappen, Kroatië en Duitsland. Volgens de minister kan het verhogen van de 

onderwijskwaliteit in heel Europa bijdragen aan een betere balans. Vorderingen op de Europese Onderwijsruimte en het Europese 

Universiteiten-initiatief zouden hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. 

 

Context 

De nieuwe Commissie zal waarschijnlijk op 1 december aantreden. De aanstelling heeft vertraging opgelopen, doordat een aantal 

kandidaat-Eurocommissarissen geen goedkeuring kregen van het Europees Parlement. Mariya Gabriel, beoogd Europees 

Commissaris voor Innovatie en Jeugd, heeft de parlementaire hoorzitting wel goed doorstaan. De onderwerpen onderwijs, onderzoek 

én innovatie zullen binnen haar portfolio vallen. 

 

Op 8 november zullen de Europese ministers van Onderwijs en Financiën een gezamenlijk beleidsdebat voeren over investeringen in 

onderwijs en opleiding. Tijdens het onderwijsdeel van de OJCS-Raad wordt vervolgens gesproken over een Raadsresolutie voor de 

Europese Onderwijsruimte, Raadsconclusies voor het leven lang leren-beleid en kunstmatige intelligentie in het onderwijs. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/06/reactie-op-

commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den/reactie-op-commissiebrief-inzake-

verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den.pdf: Beantwoording vragen geannoteerde agenda OJCS 

Raad 8 november 2019 

Publicatie Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/10/29/geannoteerde-

agenda-ojcs-raad-onderwijsdeel-8-november-eerste-en-tweede-kamer/geannoteerde-agenda-ojcs-raad-onderwijsdeel-8-november-

eerste-en-tweede-kamer.pdf: Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijsdeel) 8 november Eerste en Tweede Kamer  

Opdrachtbrief Von der Leyen aan Mariya Gabriel https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-

gabriel-2019_en.pdf: Mission letter Mariya Gabriel 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/06/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/06/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/06/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/E-n-supercommissaris-voor-onderwijs-onderzoek-en-innovatie
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/E-n-supercommissaris-voor-onderwijs-onderzoek-en-innovatie
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/06/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/06/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/06/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den/reactie-op-commissiebrief-inzake-verslag-so-inzake-ojcs-raad-van-8-november-2019-by-freek-bergh-van-den.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/10/29/geannoteerde-agenda-ojcs-raad-onderwijsdeel-8-november-eerste-en-tweede-kamer/geannoteerde-agenda-ojcs-raad-onderwijsdeel-8-november-eerste-en-tweede-kamer.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/10/29/geannoteerde-agenda-ojcs-raad-onderwijsdeel-8-november-eerste-en-tweede-kamer/geannoteerde-agenda-ojcs-raad-onderwijsdeel-8-november-eerste-en-tweede-kamer.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/10/29/geannoteerde-agenda-ojcs-raad-onderwijsdeel-8-november-eerste-en-tweede-kamer/geannoteerde-agenda-ojcs-raad-onderwijsdeel-8-november-eerste-en-tweede-kamer.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
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Duitsland: Overzicht kennis- en innovatiebeleid (7 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

De Nederlandse Innovatie Attaché in Duitsland heeft een factsheet gemaakt over het Duitse innovatiebeleid zoals verwoord in de 

Hightechstrategie 2025. Onlangs introduceerde de Duitse regering nog een fiscaal innovatie-instrument dat is gebaseerd op onze 

WBSO. De factsheet bevat verder nieuw cijfermateriaal over r&d-activiteiten in Duitsland. 

Factsheet Kennis en Innovatiebeleid Duitsland: http://innovatie.de/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-IA-Duitsland-Overzicht-

Kennis-en-Innovatiebeleid-Duitsland.pdf  

 

 

EU finance chief tries to reign-in budget battle that threatens Horizon Europe (6 

November 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 629, 7 November 2019 

As 16 member states met in Prague to defend cohesion funds, the European Commission’s head of finance cautioned 

research would pay the price of cuts to overall EU budget 

 
The head of the European Commission’s finance department has spoken out in attempt to resolve a political battle he says 

could threaten the budget for Horizon Europe, the EU’s next research programme. 

“Member states fight harder for cohesion and agriculture than they fight for innovation, research, migration and the like,” said Gert Jan 

Koopman, director general for budget. “If there’s a lot of pressure on the overall budget volume, then in the past, what we have seen 

is that these modern policies have paid the price.” 

 

Research is at risk not because it has enemies, but because it lacks powerful defenders. Countries Koopman called the “frugal 

five” – Germany, the Netherlands, Austria, Sweden, and Denmark – want to drastically cut EU spending. But as he spoke in 

Brussels on 5 November, leaders of 16 other EU countries assembled in Prague as the ‘Friends of Cohesion’, and published a joint 

statement https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/friends-of-cohesion-joint-declaration-on-the-multiannual-financial-

framework-2021-2027-177497/  calling for current spending on cohesion policy to be maintained.  

 

Just as the frugal five can force down the size of the overall budget, so too can the Friends of Cohesion make sure the inevitable cuts 

fall elsewhere. Horizon Europe is one of the most vulnerable parts of the budget, because unlike cohesion and agriculture, it is not 

defended by committed veto players. 

 

Member states miss the point, says budget chief 

Back in Brussels, Koopman noted the dispute boils down to how much each country pays into the budget and what they get out in 

return. This is a line of argument that is no longer relevant, he said.  Koopman has a difficult case to make: to defend the commission’s 

budget proposal, he must convince the wealthy countries to pay more, while also persuading poorer member states to accept cuts to 

parts of the budget intended to help them. During a lengthy and highly technical briefing, Koopman presented an array of figures 

intended to show the argument over “who gets what” doesn’t make sense. 

 

The five countries pushing for budget cuts are net contributors to the budget, paying more than they receive directly from it. Meanwhile, 

the self-styled Friends of Cohesion receive more than they put in. Koopman argued that this dichotomy is misleading because wealthier 

countries pay less as a share of their per capita gross national income (GNI) than the poorer countries.  

“What we basically see is that there is an inverse correlation between GNI per capita on the one hand, and contributions on the other 

hand,” he said. As a result, countries that contribute the least in terms of GNI per capita are the Netherlands, Germany, Sweden, 

Denmark and Austria, even though they pay the most in simple cash terms.  

 

http://innovatie.de/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-IA-Duitsland-Overzicht-Kennis-en-Innovatiebeleid-Duitsland.pdf
http://innovatie.de/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-IA-Duitsland-Overzicht-Kennis-en-Innovatiebeleid-Duitsland.pdf
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/friends-of-cohesion-joint-declaration-on-the-multiannual-financial-framework-2021-2027-177497/
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/friends-of-cohesion-joint-declaration-on-the-multiannual-financial-framework-2021-2027-177497/
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Looking through the prism of how much money each country gets from the EU budget distorts the reality. While cohesion funds may be 

spent on projects in poorer countries, the work is often carried out by contractors from wealthier member states, who take the profits 

home with them, Koopman said. Koopman was defending a budget plan that would cut cohesion, but ironically his argument echoes the 

statement put out by the Friends of Cohesion following their meeting. They make the case that cohesion funding benefits the whole of 

the EU, not just the direct recipients, because it contributes to broader economic growth and job creation. 

 

The Friends of Cohesion group, set up in 2005, is made up of those countries that are net recipients from the EU budget. The 

membership is not static, since the balance depends in large part on how each national economy is doing. The 16 signatories of the 

joint declaration on 5 November are Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Croatia, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, 

Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Spain. 

 

 

Lifelong Learning Platform bezorgd over systematische dalingen van  onderwijs-

investeringen (5 November 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 45 

 
Het Lifelong Learning Platform uit in een reactie op de Onderwijs- en Opleidingsmonitor van de Commissie zijn zorgen over 

de steeds lagere onderwijsinvesteringen van EU lidstaten. Het is belangrijk dat er meer wordt geïnvesteerd en dat de 

maatschappij en andere organisaties meer betrokken raken bij scholen en het onderwijs. 

 

Meer investeringen voor studentgerichte aanpak  

De systematische daling van onderwijsinvesteringen sinds 2014 baart het Lifelong Learning Platform (LLLP) grote zorgen, aldus het 

platform in hun reactie http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/10/LLLP_ET2020_ET-Monitor-2019_press-release-1.pdf  op de 

Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2019 van de Commissie. Het LLLP moedigt lidstaten dan ook aan om meer te investeren, zodat er 

een duurzaam model kan worden opgezet waarin een studentgerichte aanpak centraal staat. Dit is essentieel voor inclusieve 

samenlevingen, om individuen beter voor te bereiden op het leven en als antwoord op de toenemende druk die de dynamische 

arbeidsmarkt op onderwijssystemen legt. Gezien de systematische dalingen van investeringen in onderwijs verwelkomt het LLLP de 

gezamenlijke Raad van de ministers van onderwijs en financiën https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/eycs/2019/11/08/, die het 

over dit onderwerp zullen hebben. 

 

Onderwijs moet toegankelijker 

Er is naast het lerarentekort voornamelijk meer focus nodig op het perspectief van de maatschappij en samenwerking tussen scholen, 

de maatschappij en ngo’s. Dit zou meerwaarde kunnen bieden in het bereiken van de ET2020 doelstellingen 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_nl . Daarnaast zijn er zorgen over de geringe 

daling van het aantal vroege schoolverlaters, het aantal volwassenen die onderwijs volgen en het lerarenprobleem. Het 

lerarenprobleem omvat niet enkel het waargenomen tekort maar ook de beperkte digitale vaardigheden en gelimiteerde vaardigheden 

van leraren om met diversiteit en speciale behoeften in de klas om te gaan, aldus het LLLP. 

 

Context 

Ook in Nederland is er een tekort aan leraren, dit was één van de conclusies die naar voren kwam in de jaarlijkse Onderwijs- en 

Opleidingsmonitor 2019 https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Ondersteuning-van-leraren-cruciaal-voor-het-opbouwen-van-een-Europese-

Onderwijsruimte van de Europese Commissie. In het rapport werd al verbetering gesignaleerd, echter bleek ook dat er nog veel moet 

gebeuren om leraren te ondersteunen en het beroep aantrekkelijker te maken zodat de ET2020 doelstellingen behaald kunnen worden. 

 

Meer informatie: 

Publicatie LLLP http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/10/LLLP_ET2020_ET-Monitor-2019_press-release-1.pdf: Is Europe 

reaching the ET2020 goals? 

 

 

http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/10/LLLP_ET2020_ET-Monitor-2019_press-release-1.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Ondersteuning-van-leraren-cruciaal-voor-het-opbouwen-van-een-Europese-Onderwijsruimte
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/eycs/2019/11/08/
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_nl
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Ondersteuning-van-leraren-cruciaal-voor-het-opbouwen-van-een-Europese-Onderwijsruimte
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Ondersteuning-van-leraren-cruciaal-voor-het-opbouwen-van-een-Europese-Onderwijsruimte
http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/10/LLLP_ET2020_ET-Monitor-2019_press-release-1.pdf
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EUA Board appoints Amanda Crowfoot as Secretary General (5 November 2019) 

Source: Mailing EUA 5 November 2019 

The EUA Board has appointed Amanda Crowfoot as the Association’s new Secretary General. She will replace Lesley Wilson, 

who has led EUA since its foundation. 

 

Amanda Crowfoot was previously Director of Science Europe, the association representing major public research funding and 

performing organisations in Europe. She joined Science Europe in 2012 as its first Director and was responsible for establishing its 

office in Brussels, as well as developing and implementing its policy agenda. From 2001 to 2012, she worked at the UK Research 

Office (UKRO) – the Brussels office of the UK research councils – first as a European Advisor, and then, from 2005, as Director of the 

Office. In these roles, she worked closely with universities in the UK and beyond, assisting them in accessing EU funding and defining 

their strategies for European engagement. With a background in linguistics, prior to joining UKRO, Amanda Crowfoot taught and 

researched at several UK universities, and was Projects Manager at the Centre for Research and Policy in Disability at Coventry 

University. 

 

Amanda Crowfoot brings extensive experience in all of the domains desired in the Secretary General of EUA. She has a deep practical 

knowledge of leading a diverse, European membership organisation. Her leadership role in Science Europe and earlier in the UK 

Research Office demanded extensive engagement with the university sector, while 15 years based in Brussels interfacing with EU 

agencies ensure that she is well equipped to influence European public policy. She knows and is well known by EUA - and is a worthy 

successor to our outstanding, founding Secretary General, Lesley Wilson, who has served EUA since 2002 and who notably created a 

highly qualified team of experts in higher education and research, profoundly believing in Europe and the power of European higher 

education to bring people together. 

 

Amanda Crowfoot will take office on 6 January 2020. Reporting to the Presidency and Board, she will co-develop and implement the 

Association’s strategic plan with a focus on delivering greater impact for universities; deeper work ing relationships and partnerships; as 

well as membership growth. She will be an ambassador for all members, presenting a collective vision of strong universities in Europe, 

leading a team of 40 staff across offices in Brussels and Geneva, and overseeing a €5 million operating budget. 

 

 

Kroatisch voorzitterschap: O&I essentieel voor concurrentiepositie Europa (5 November 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 45 

 
Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en innovatie om een sterker Europa op het wereldtoneel te faciliteren. 

Dit stelt de Kroatische president Andrej Plenković in een speech waarin hij de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap 

uiteenzet. Ook de ontwikkeling van moderne vaardigheden en kennismobiliteit acht hij belangrijk tijdens het voorzitterschap. 

De vier thema's van de Kroaten zijn 'A Europe that develops, connects and protects and is influential on the global scene'. 

 

O&I cruciaal voor Kroatisch voorzitterschap 

Investeren in onderzoek en innovatie zijn essentieel voor het bouwen aan een sterker Europa, zo maakte premier Andrej Plenković 

bekend http://www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/croatias-eu-chairmanship-a-historic-moment-for-the-country-,32405.html  in 

een speech waarin de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap werden uiteengezet. Economische ontwikkeling, verbondenheid, 

veiligheid en wereldwijde impact zijn de aangekondigde prioriteiten. De Kroaten vinden dat de concurrentiepositie van de Europese 

economie moet worden versterkt en pleiten derhalve voor verhoogde investeringen in onderzoek en innovatie. Meer aandacht voor 

leven lang leren en de ontwikkeling van vaardigheden voor de banen van de toekomst moeten daar ook aan bijdragen. 

 

Vergroten mobiliteit  

Kroatië roept op tot meer mobiliteit van studenten en onderzoekers, om de interne verbondenheid van Europa te versterken. Wel 

waarschuwt premier Plenković dat mobiliteit niet slechts één kant op kan werken; een goede circulatie moet juist leiden tot een 

verkleining van de onderlinge verschillen tussen lidstaten. Verder benadrukt Kroatië dat er samenwerking tussen de lidstaten moet 

http://www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/croatias-eu-chairmanship-a-historic-moment-for-the-country-,32405.html
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worden gezocht om meerdere globale uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, waaronder klimaatverandering, terrorisme, migratie en 

handelsoorlogen. 

 

Context 

Kroatië zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich nemen gedurende het eerste half jaar van 2020. Het is de 

eerste keer dat Kroatië de Raad leidt sinds haar toetreding in 2013. De aangekondigde prioriteiten zijn opgezet in samenwerking met 

de Roemeense en Finse voorzitterschappen. Het Kroatisch voorzitterschap heeft ook rekening gehouden met de politieke ambities die 

aankomend Commissievoorzitter Van der Leyen heeft aangegeven. De start van het Kroatisch voorzitterschap valt grotendeels samen 

met de start van de nieuwe Commissie. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Kroatisch Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken http://www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/croatias-

eu-chairmanship-a-historic-moment-for-the-country-,32405.html: Zagreb, 30 October 2019 - Croatia's EU chairmanship a historic 

moment for the country 

Speech Andrej Plenković http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/,32404.html: Het voorzitterschap is een historisch moment voor ons 

land (Kroatisch) 

 

 

'Johnson welwillend tegenover soepele visumregels voor wetenschappers' (4 november 

2019) 

Bron: Website Financieele Dagblad 4 november 2019 

 
De Britten doen nu nog volop mee met de wetenschapsprogramma’s van de EU, al is hun aandeel beduidend geslonken sinds het 

brexit-referendum.Foto: Reuters 

 

In het kort 

• Britse wetenschappers willen aansluiten bij opvolger EU-samenwerkingsprogramma Horizon 2020. 

• Premier Boris Johnson zou overtuigd zijn van de noodzaak voor het vrije verkeer van Europese wetenschappers. 

• Verenigd Koninkrijk wil 'fully associated member' worden van Europese wetenschapsprogramma's. 

 

Britse wetenschappers zijn optimistisch dat zij na de brexit nog kunnen meedoen met de onderzoeksprogramma's van de Europese 

Unie. De nieuwe premier Boris Johnson staat nog altijd garant voor de Britse bijdrage aan het samenwerkingsprogramma Horizon 2020 

en ziet de noodzaak voor het vrije verkeer van internationale wetenschappers. 

Dat heeft president Venki Ramakrishnan van de Britse academie voor wetenschappen Royal Society gezegd tijdens een bezoek aan 

Amsterdam. Leden van de Royal Society waren onlangs in Nederland om de banden aan te halen met hun collega’s bij de KNAW. 

De Britten doen nu nog volop mee met de wetenschapsprogramma’s van de EU 

'Het risico dat we zonder deal de EU verlaten lijkt nu veel onwaarschijnlijker', aldus Ramakrishnan. 'En bij een deal blijft Horizon 2020 

volledig gefinancierd.' 

 

Vraagteken 

Er hangt echter een groot vraagteken boven het volgende innovatieprogramma, Horizon Europe, dat in 2021 in moet gaan. 'Wij hopen 

dat in de onderhandelingen over de toekomstige relatie met de EU daar snel afspraken over kunnen worden gemaakt' , aldus 

buitenlandsecretaris Richard Catlow van de Royal Society. 'Het liefst zouden we zien dat onze deelname aan Horizon 2020 naadloos 

overgaat in zijn opvolger.' 

 

Dat zou kunnen als het Verenigd Koninkrijk tot Horizon Europe wordt toegelaten als een zogeheten ‘fully associated member’, zoals dat 

nu reeds geldt voor Zwitserland, Noorwegen en Israël. Derde landen als deze worden uitgesloten van bepaalde subsidies en 

mogen geen projecten leiden. Ook hebben zij minder zeggenschap in het bepalen van beleid. 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Cohesie-wordt-topprioriteit-Roemeens-voorzitterschap
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Finnen-maken-prioriteiten-voorzitterschap-bekend
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-zes-ambities-van-Von-der-Leyen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Start-nieuwe-Commissie-waarschijnlijk-een-maand-uitgesteld
http://www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/croatias-eu-chairmanship-a-historic-moment-for-the-country-,32405.html
http://www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/croatias-eu-chairmanship-a-historic-moment-for-the-country-,32405.html
http://www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/croatias-eu-chairmanship-a-historic-moment-for-the-country-,32405.html
http://www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/croatias-eu-chairmanship-a-historic-moment-for-the-country-,32405.html
http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/,32404.html
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De Britten doen nu nog volop mee met de wetenschapsprogramma’s van de EU, al is hun aandeel beduidend geslonken sinds het 

brexit-referendum. Tegenwoordig zijn wetenschappers in het VK goed voor ruim een tiende van alle onderzoeksgelden die jaarlijks via 

Horizon 2020 worden uitgekeerd. In 2015, vóór het referendum over uittreding, was dat nog 16%. 

 

Vrij verkeer van academici 

Maar geld is niet waar het hoofdzakelijk om draait, aldus Ramakrishnan. Geharmoniseerde regels voor zaken als het gebruik van 

dieren in experimenten of digitale en technologische standaarden spelen een belangrijke rol bij grensoverschrijdende samenwerkings-

verbanden. 

Nog belangrijker is het vrije verkeer van academici. 'Niet alleen wat betreft vaste en tijdelijke aanstellingen, maar ook dat het makkelijk 

wordt gemaakt voor wetenschappers om zonder bureaucratische rompslomp werkbezoeken af te kunnen leggen over en weer', legt 

Ramakrishnan uit. Dat is cruciaal, omdat Britse wetenschappers nauwer met hun Europese collega’s samenwerken dan ooit tevoren. 

'Veertig jaar geleden gingen Britse wetenschappers vooral naar de Verenigde Staten om hun carrières voort te zetten. Nu zijn er twee 

keer zo veel in de EU als in de VS', weet Catlow. 

 

'Andere toonzetting' 

Daar is de Britse regering zich ook van bewust. Catlow signaleert 'een andere toonzetting' op Downing Street 10 sinds Boris Johnson 

premier is geworden. Johnson zou voorstander zijn van soepele regels voor wetenschappers. 'Er wordt volop gewerkt aan visa voor 

wetenschappers en technici, waarbij wij onze wensen kenbaar proberen te maken.' 

De brexit schrikt Europese wetenschappers af. 'Sinds het referendum is het aantal excellente jonge academici dat in het VK een 

volgende carrièrestap wil zetten met 30% gedaald', aldus Catlow. Ook vertrekken buitenlandse academici vroegtijdig. 'Terwijl ze echt 

niet het land zullen worden uitgezet. Maar psychologisch voelt het anders omdat zij nu een aanvraag voor verblijf moeten indienen 

terwijl zij als EU-burgers vroeger altijd konden gaan en staan waar ze wilden.' 
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National R&D and innovation policy news 

 

Ruim helft Nederlandse universitaire publicaties in ‘open acces’; 100% nog haalbaar (7 

november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

Volgens de VSNU was 54% van de peer-reviewed artikelen van Nederlandse universiteiten over het jaar 2018 open access 

beschikbaar. Over 2016 (nulmeting) en 2017 was dat nog 42% respectievelijk 50%. De stijgende lijn uit de voorgaande jaren zet 

hiermee door, maar vlakt enigszins af, constateert minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Met de 

in 2019 ingezette versnellingsacties hoopt ze de 100% binnen een aantal jaren te halen. Uitgeverij Elsevier bood de academische 

wereld vorige week 100% open acces aan, meldt ScienceGuide. In ruil daarvoor vraagt het bedrijf de Nederlandse universiteiten deel te 

nemen aan pilots voor informatievoorziening rond wetenschapsoutput. De onderhandelaars van de VSNU hebben besloten deze optie 

“een serieuze kans te geven” en uit te laten werken. (Zie ook: ‘Hoe universiteiten onderzoek anders gaan beoordelen in transi tie naar 

‘open access’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa). 

Kamerbrief: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/syi4wdu7udqewdhuyfqcajemk5byqh6sn5wsfozgwilhd5qlpacq/cqkey7pdnnprygrdmhbtsszzf4  

Nieuwsbericht ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/11/elsevier-biedt-100-open-access-in-ruil-voor-metadata/  

 

 

Wetenschappers iets vaker in vaste dienst bij universiteiten (7 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

Wetenschappers komen weer iets vaker in vaste dienst bij universiteiten. Toch zijn tijdelijke contracten nog altijd schering en 

inslag, vooral in de lagere rangen van de academie. En met een groeiend aantal studenten wordt de werkdruk er niet minder op. 

Nieuwsbericht HOP / Erasmus Magazine: https://www.erasmusmagazine.nl/2019/10/28/wetenschappers-iets-vaker-in-vaste-dienst/  

  

 

Onderwijs en onderzoek uit balans: minder promovendi kan helpen (7 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

Het hoger onderwijs roept al jaren dat de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek beter kan. Maar hoe zorg je daarvoor? 

Begin eens met minder promovendi aanstellen, is een suggestie van Frank Miedema tijdens een debat van de AWTI, het Rathenau 

Instituut en de Onderwijsraad over het onderwerp. 

Nieuwsbericht HOP / DUB: https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/onderwijs-en-onderzoek-uit-balans-minder-promovendi-kan-helpen  

 

 

Advies Van Rijn wordt verder uitgediept (7 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

OCW gaat uitgebreid onderzoek laten doen naar de bekostiging van het mbo en het hoger onderwijs en onderzoek. Dat schrijft 

minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee reageert ze op een motie die die vroeg om een 

dergelijk onderzoek, aldus een bericht van ScienceGuide. In een aanvullend artikel noemt Dirk Van Damme, Senior Counsellor van het 

onderwijsdirectoraat van de OESO het rapport Van Rijn “slecht onderbouwd”. De zwaarte van de maatregelen die op basis van het 

rapport zijn doorgevoerd staan, volgens hem, “niet in relatie tot de analyse die wordt gegeven”. 

Nieuwsbericht ScienceGuide: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/syi4wdu7udqewdhuyfqcajemk5byqh6sn5wsfozgwilhd5qlpacq/r7wouuvnh73qlh4d35zp67cire  

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/10/commissie-van-rijn-is-misbruikt/  

 

  

Oneigenlijke beïnvloeding voorkomen met gedragscode voor onderzoeksfinanciers (7 

november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

Overheden en bedrijven kunnen wetenschappers onder druk zetten. Daarom moet er een gedragscode komen voor 

onderzoeksfinanciers zegt hoogleraar Bert van Wee (TU Delft) in een artikel van ScienceGuide. 

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/10/oneigenlijke-beinvloeding-voorkomen/  

 

 

 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/syi4wdu7udqewdhuyfqcajemk5byqh6sn5wsfozgwilhd5qlpacq/cqkey7pdnnprygrdmhbtsszzf4
https://www.scienceguide.nl/2019/11/elsevier-biedt-100-open-access-in-ruil-voor-metadata/
https://www.erasmusmagazine.nl/2019/10/28/wetenschappers-iets-vaker-in-vaste-dienst/
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/onderwijs-en-onderzoek-uit-balans-minder-promovendi-kan-helpen
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/syi4wdu7udqewdhuyfqcajemk5byqh6sn5wsfozgwilhd5qlpacq/r7wouuvnh73qlh4d35zp67cire
https://www.scienceguide.nl/2019/10/commissie-van-rijn-is-misbruikt/
https://www.scienceguide.nl/2019/10/oneigenlijke-beinvloeding-voorkomen/
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Vergrijzend Nederland heeft een Wopke-fonds hard nodig” (7 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

De nieuwe topvrouw van het IMF, Kristalina Georgiva, heeft Duitsland en Nederland opgeroepen om meer te investeren in 

infrastructuur en r&d. Een column van RaboResearch onderschrijft de noodzaak hiervan, met name omdat de vergrijzing van 

ons land de economie sterk gaat afremmen. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) denkt al na over zo’n fonds. Investeringen in 

innovatie en onderwijs zouden, volgens berekeningen van de bank, het hoogste rendement opleveren. Hoogleraar Bart van Ark (RUG, 

The Conference Board) stelt in een artikel van MeJudice dat Nederland de economie vooral moet versterken door 

structuurvernieuwing: meer focus op langetermijnresultaten, een combinatie van missie- en diffusiegericht innovatiebeleid, en het in 

samenhang verbeteren van de kwaliteit van banen en de productiviteitsgroei. 

Artikel RaboResearch: https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/november/vergrijzend-nederland-heeft-een-wopke-fonds-

hard-nodig/  

Artikel MeJudice: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/structuurvernieuwing-in-nederland-moet-groeidaling-afremmen  

 

 

Eerste onderwijsinstellingen kunnen opbrengsten leenstelsel investeren (5 november 

2019) 

Bron: Website Financieele Dagblad 5 november 2019 

Vijftien onderwijsinstellingen kunnen vanaf nu de opbrengsten van het leenstelsel investeren in de kwaliteit van hun onderwijs. Dat 

meldt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.  

In de brief valt te lezen dat van tien universiteiten en vijf hogescholen verbeterplannen zijn goedgekeurd. Daarmee is tussen 2019 en 

2024 ruim €600 mln gemoeid. De instellingen zullen zich onder andere inzetten voor betere studentbegeleiding, betere 

onderwijsfaciliteiten, meer toegankelijkheid en hogere kwaliteit van docenten. In totaal wordt er tot 2024 €2,3 mrd in de kwaliteit van het 

hoger onderwijs gestoken. 

 

Afspraken uit 2018 

De plannen van de instellingen zijn onderdeel van het akkoord over kwaliteitsafspraken dat universiteiten, hogescholen en 

studentenorganisaties in 2018 sloten. Daarin is afgesproken dat studenten betrokken moeten zijn bij het maken van de plannen en 

inspraak hebben in hoe het geld besteed wordt. 

Drie instellingen moeten terug naar de tekentafel. Hun plannen voldeden niet aan de eisen. In april 2020 moeten de plannen van alle 

54 instellingen zijn getoetst. 

 

Vouchers 

Studenten die in de eerste vier jaar van het nieuwe stelsel niet hebben kunnen profiteren van de kwaliteitsverbetering maar wel geld 

moesten lenen, krijgen bij hun afstuderen een studievoucher ter waarde van ongeveer €2000. Dat kunnen zij uitgeven aan opleidingen.  

Volgens de minister kunnen zij daarmee alsnog 'gebruik maken van het kwalitatief verbeterde onderwijs'. Daarnaast hoopt de minister 

dat de vouchers de afgestudeerde studenten stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. 

 

Leenstelsel 

Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd. Sindsdien moeten studenten geld lenen om hun studie en hun levensonderhoud te betalen. 

Inmiddels keren steeds meer politieke partijen zich tegen het leenstelsel.  

Voornaam kritiekpunt is dat het jongeren opzadelt met schulden waar ze in hun latere leven last van hebben. Ook blijkt dat jongeren uit 

bijstandsgezinnen of met lager opgeleide ouders het moeilijker hebben met het nieuwe leenstelsel dan meer bevoorrechte kinderen 

waardoor minder vna hen gaan studeren.  

 

 

Dijkhuizen voorman van landbouwcollectief (2 november 2019) 

Bron: Website Leeuwarder Courant 2 november 2019 https://www.lc.nl/friesland/Dijkhuizen-voorman-van-landbouwcollectief-

24983406.html  

Aalt Dijkhuizen is aangetrokken als voorzitter van het nieuwe landbouwcollectief dat werkt aan een gezamenlijk voorstel over 

de stikstofproblematiek. 

Dijkhuizen is al voorzitter van de topsector Agri & Food en was voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University. Hij staat 

te boek als een fervent pleitbezorger van de intensieve en hoogproductieve Nederlandse landbouw. 

In het landbouwcollectief hebben zeven organisaties hun krachten gebundeld: LTO Nederland, Farmers Defence Force, Dutch 

Dairymen Board, Agractie, NAJK (jongeren), NMV (melkveehouders), NVP (pluimveehouders) en POV (varkenshouders).  

Het collectief streeft naar een eensgezind voorstel richting landbouwminister Carola Schouten over de huidige stikstofproblematiek. De 

eerste vergadering vindt dinsdag plaats. 

 

 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/november/vergrijzend-nederland-heeft-een-wopke-fonds-hard-nodig/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/november/vergrijzend-nederland-heeft-een-wopke-fonds-hard-nodig/
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/structuurvernieuwing-in-nederland-moet-groeidaling-afremmen
https://fd.nl/economie-politiek/1315483/ook-pvda-tegen-leenstelsel-studenten
https://fd.nl/economie-politiek/1267516/studentenvakbond-wil-dat-kabinet-beloften-leenstelsel-nakomt
https://www.lc.nl/friesland/Dijkhuizen-voorman-van-landbouwcollectief-24983406.html
https://www.lc.nl/friesland/Dijkhuizen-voorman-van-landbouwcollectief-24983406.html


 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Technische universiteiten: Nederland leidt nog altijd te weinig bèta’s op (1 november 

2019) 

Bron: Website Financieele Dagblad 1 november 2019 

Het kabinet doet te weinig om meer bèta's op te leiden. Het aantal studenten dat voor een technische studie kiest, neemt 

weliswaar al jaren toe, maar het is nog steeds niet genoeg om aan de vraag van werkgevers te voldoen. Het extra geld dat de 

technische universiteiten hebben ontvangen is bovendien ontoereikend, zegt bestuursvoorzitter Victor van der Chijs van de 

Universiteit Twente. 'We leiden nog niet eens de helft op van waar de markt om vraagt.' 

 

De afgelopen vier jaar heeft Van der Chijs als voorzitter van belangenorganisatie 4TU Federatie gepoogd het belang van de vier 

technische universiteiten op de politieke agenda te krijgen. Deze maand draagt hij het stokje over aan Louise Fresco van de 

universiteit Wageningen. 

 

Volgens Van der Chijs is de poule van potentiële technici aan 'twee kanten aan het opdrogen'. Zo heeft 17% van de afgestudeerden 

van hbo en universiteit een bètastudie gevolgd, op Cyprus na de laagste score in de Europese Unie. Technische opleidingen trekken in 

Nederland ook veel minder buitenlandse studenten aan dan in andere geïndustrialiseerde landen, blijkt uit cijfers van het CBS. 

'Er wordt veel geklaagd over buitenlandse studenten, maar dat zijn wel je toekomstige talenten', benadrukt Van der Chijs. 'Zij zitten 

vooral bij de studierichtingen rechten, administratie, dienstverlening, gedrag en maatschappij. We zijn dus zelfs voor buitenlandse 

techniekstudenten niet eens interessant. Dan hebben we wel een probleem met elkaar.' 

 

'Dodelijke combinatie' 

De TU's proberen al jaren om meer geld los te peuteren in Den Haag. Aanleiding is de forse groei van het aantal studenten - in tien jaar 

van bijna 36.000 naar ruim 59.000 - in combinatie met achterblijvende financiering voor onderwijs en onderzoek. 'Dat was een dodelijke 

combinatie waar we echt doorheen moesten breken', zegt Van der Chijs. 

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en FME steunen de TU's. De groeistuipen hebben namelijk ook geleid tot studentenstops. Vijftien 

opleidingen hanteren dit studiejaar een numerus fixus, waaronder technische informatica en werktuigbouwkunde. Dat zijn er tien meer 

dan in 2015. Bedrijven met een tekort aan technici vinden dit niet uit te leggen. 

 

'Herverdeling is ongelukkig' 

Is de lobby geslaagd? De structurele extra bijdrage van €450 mln die de TU's vroegen om de kwaliteit van het onderwijs op peil te 

houden, bleef uit. In plaats daarvan kwam het ministerie van Onderwijs met een herverdeling van 2% van het budget voor universiteiten 

en een onderzoek naar de financiering van het hoger onderwijs. 

De herverdeling levert de TU's €66 mln op. Als ook andere maatregelen worden meegeteld, zoals het afschaffen van de studiebeurs, 

gaat het om ongeveer €200 mln, aldus Van der Chijs. Dankzij het extra geld zijn voor volgend studiejaar enkele numeri fixi afgeschaft. 

Andere universiteiten en de alfa- en gammastudies zijn minder blij. Zij moeten vanaf 2022 geld inleveren. De Leidse rector magnificus 

Carel Stolker verzuchtte in september in het FD dat de relatie tussen politiek en hoger onderwijs nog nooit zo slecht is geweest. 

'Mijn relatie met de minister en Kamerleden is prima', benadrukt Van der Chijs. Maar, voegt hij daar aan toe: 'Iedereen is ongelukkig 

over hoe de verschuiving van geld is gegaan. Iedereen hoopte op een heel creatieve oplossing dat de een wat meer kreeg en de ander 

niet iets minder, maar dat is helemaal niet gelukt. Het kabinet had boter bij de vis moeten doen en zorgen dat er voldoende geld 

beschikbaar is. Niet alleen voor de TU's, maar voor alle universiteiten. Dit had niemand zo bedoeld.' 

 

Met studie natuurkunde naar een bank 

Het gebrek aan substantiële investeringen toont volgens Van der Chijs aan dat technologie en het opleiden van meer bèta's nog altijd 

onvoldoende op de politieke agenda staan. Ook merkt hij dat het ministerie van Onderwijs vooral kijkt naar de behoefte van technische 

bedrijven, zoals ASML en Philips. Bijvoorbeeld door aan de TU's te vragen om plannen te bedenken die de 'weglek' van technici naar 

andere sectoren tegengaan. 

'Mijn verhaal is juist dat de hele economie en maatschappij technologischer wordt en dat het verschil tussen vraag en aanbod alleen 

maar toeneemt', zegt Van der Chijs. 'Als iemand natuurkunde heeft gestudeerd en bij een bank gaat werken, vinden sommige mensen 

dat zonde. Ik zeg: "Ja, prachtig toch?" Sterker nog, ik zou toewensen dat veel meer mensen dat doen.' 

Minder psychologieopleidingen 

Om meer bèta's op te leiden, zijn volgens Van der Chijs structurele veranderingen in het onderwijs nodig. Met stip op één staat meer 

flexibiliteit. Wie in de derde klas van het VWO geen vakkenpakket kiest met wiskunde B, sluit al op jonge leeftijd bepaalde bètastudies 

uit. 'We moeten zorgen dat de keuze voor studie op een later moment gemaakt kan worden, als jongeren de consequenties kunnen 

overzien. Bijvoorbeeld door 18-jarigen eerst twee jaar een bredere opleiding te laten doen of een tussenjaar waarin ze natuurkunde 

kunnen bijspijkeren.' 

Studenten zouden ook makkelijker van studierichting moeten kunnen wisselen, zonder dat dit studenten én universiteiten veel geld 

kost. 'Ik ben rechten gaan studeren omdat ik echt niet wist wat ik later wilde worden en ben nu de baas van een technische universiteit' , 

zegt Van der Chijs. 'Iedereen zou de ruimte moeten hebben om switches te maken.' 

Universiteiten op hun beurt kunnen kritischer kijken naar het opleidingsaanbod. Is het nodig dat vrijwel elke universiteit psychologie of 

economie aanbiedt als er te weinig geld is, vraagt Van der Chijs zich af. 'Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De aantallen 

psychologen die we met elkaar opleiden zijn indrukwekkend, maar volgens mij gaan we die nooit allemaal gebruiken. Dat geldt voor wel 

meer opleidingen.' 
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Gobal innovation news 

Canada: Wetenschappers halen opgelucht adem na verkiezingswinst Trudeau (7 

november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

De Canadese onderzoekswereld is blij met de herverkiezing van de liberale partij van Justin Trudeau, aldus een artikel van 

Science|Business. Voorafgaand aan de verkiezingen waren onderzoekers bang voor winst van de Conservatieve Partij, die had 

toegezegd te snijden in alle publieke investeringen. 

Artikel Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/canadian-scientists-breath-sigh-relief-trudeau-ekes-out-election-victory  

 

 

Lokale universiteiten goed voor bedrijven: meer vaardigheden en beter management (7 

november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

Universiteiten worden algemeen gezien als een bron van kracht voor lokale economieën. Uit onderzoek blijkt dat dit een 

wereldwijd fenomeen is. Bedrijven die dichter bij universiteiten zijn gevestigd nemen gemiddeld betere managers en werknemers in 

dienst en worden beter gemanaged. 

Artikel London School of Economics: http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp564.pdf   

 

 

Socialemediabedrijven belemmeren wetenschappelijk onderzoek (7 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

Tech-giganten als Facebook en Instagram schermen hun data steeds meer af voor wetenschappers. Daardoor wordt onderzoek 

belemmerd en blijven sommige maatschappelijke vraagstukken onbeantwoord, aldus een artikel van HOP / DUB. 

Artikel HOP / DUB: https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/sociale-mediabedrijven-belemmeren-wetenschappelijk-onderzoek  

 

 

Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 (7 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 7 november 2019  

De analisten van onderzoeksbureau Gartner hebben weer een top 10 van strategische technologietrends voor de komende jaren 

gepubliceerd. Op de lijst staan bijvoorbeeld hyperautomatisering, blockchain, de ‘distributed cloud’ en autonome apparaten. 

Nieuwsbericht Gartner: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020  

 

  

https://sciencebusiness.net/news/canadian-scientists-breath-sigh-relief-trudeau-ekes-out-election-victory
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp564.pdf
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/sociale-mediabedrijven-belemmeren-wetenschappelijk-onderzoek
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020
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Events

Sustainable Food - A systems approach for EU Policy, Brussels 19 November 2019 

At this event, we will examine the need for a systems approach to EU food policy including the tensions between agro-ecological 

approaches and advocates of ‘sustainable intensification’, the need for enhanced biodiversity and steady crop yields, new systems for 

environmental land management and public engagement in this process.  

Our wider picture will consider how EU agricultural trade policy and trade governance will need to be reconsidered in order to play a 

positive role in creating an EU-wide sustainable food system. Our proposed system needs concerted action across governments, an 

interdisciplinary approach and collaborative policy solutions.  

The White Rose Universities of Leeds, Sheffield and York have key expertise in the benefits of creating sustainable food systems and 

this event will present their policy recommendations from a UK and EU perspective. Our expert Panel will hear contributions from 

Professor Sue Hartley OBE, Director of the University of York Environmental Sustainability Institute and former advisor to the European 

Food Safety Authority and the European Commission on the ecological effects of genetically modified crops; Professor Peter Jackson, 

Co-Director of the University of Sheffield Institute for Sustainable Food and chair of the current SAM Expert Working Group for the 

Evidence Review ‘Towards an EU Sustainable Food System’; and Professor Fiona Smith, in International Economic Law at the 

University of Leeds and invited expert for the DG SANTE Working Group on EU Food Safety in Nutrition in 2050. The Panel will be 

chaired by Vice-Chancellor Sir Alan Langlands from the University of Leeds, with an EC response from Dyanne Bennink, acting Head 

of the Bioeconomy and Food Systems Unit of the Healthy Planet Directorate (tbc).  

 

Further information 

• Website & Registration: https://www.eventbrite.co.uk/e/sustainable-food-a-systems-approach-for-eu-policy-tickets-

67030324505?utm_term=eventname_text  

 

 

National eScience Symposium 'Digital Challenges in Open Science', Johan Cruijff ArenA 

Amsterdam 21 November 2019 

We cordially invite you to join the National eScience Symposium 'Digital Challenges in Open Science' on November 21, 2019 at the 

Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. 

 

This year we will focus on the ways that innovative digital technologies can be used to advance Open Science. The systematic change 

in the way science is practiced is only possible through close collaboration between practitioners, policy-makers and the designers and 

developers of new digital solutions and tools. The role of research software and support is essential in this regard. 

 

Topics include digital challenges in open science, the role of open science in space and earth research, and the European Open 

Science Cloud. In addition, the symposium will showcase several demos of cutting-edge research software developed by the eScience 

Center and its partners, as well as the announcement of the Young eScientist Award 2019. 

 

The 2019 National eScience Symposium is the opportunity for anyone working in academia, industry, research funding, research 

publishing and research policy to engage in fruitful discussions with leading technology experts. It offers a chance to exchange valuable 

knowledge and views on these topics and, accordingly, to help shape and define the future of Open Science. 

 

Register https://www.esciencesymposium2019.nl/page/606790   before October 15 and take advantage of the Early Bird discount.  

 

Program* 

09:00 – 09:45: Registration & Coffee  

09:45 – 10-00: Welcome by Director Netherlands eScience Center  

10:00 – 10:30: Keynote speech by Prof. Frank Miedema, Vice Rector for Research at Utrecht University  

10:30 – 11:00: Coffee & networking – incl. information stands partners  

11:00 – 12:30: Sessions on various Open Science topics, including keynote, lightning talks and discussions  

12:30 – 13:30: Lunch & networking – incl. information stands partners  

13:30 – 15:00: Sessions on various Open Science topics, including keynote, lightning talks and discussions  

15:00 – 15:15: Young eScientist Award 2019  

15:15 – 15:30: Closing + eScience Center Demo  

15:45 – 18:00: Demo exhibition, networking, and drinks  

 

*preliminary;  

more information  

https://www.eventbrite.co.uk/e/sustainable-food-a-systems-approach-for-eu-policy-tickets-67030324505?utm_term=eventname_text
https://www.eventbrite.co.uk/e/sustainable-food-a-systems-approach-for-eu-policy-tickets-67030324505?utm_term=eventname_text
https://www.esciencesymposium2019.nl/page/606790
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can be found on the eScience Symposium website https://www.esciencesymposium2019.nl/  

 

 

SusChem Stakeholders Event 2019, Brussels 27 November 2109 

The 2019 SusChem Stakeholders Event "Sustainable Chemistry to solve global challenges: the new SusChem Strategic Research and 

Innovation Agenda" will take place on 27 November 2019, in Brussels.  

 
© SusChem  

The 2019 SusChem Stakeholders Event "Sustainable Chemistry to solve global challenges: the new SusChem Strategic Research and 

Innovation Agenda" will be held on 27 November 2019, at the Marriott Grande Place hotel, in Brussels. 

 

As part of its new SIRA, SusChem has responded to global challenges for a sustainable future, recommending technology priorit ies that 

can become solutions. During the event, the new SusChem SIRA will be launched, reflecting the strategy and role of Sustainable 

Chemistry and Industrial Biotech in boosting innovation in Europe, in the context of Horizon Europe and beyond. 

 

The new SusChem SIRA aspires to bring the SusChem vision towards 2030, providing high level priorities as well as a technology 

roadmap. This is the result of a collaborative and co-creation effort, across Europe, together with the SusChem Stakeholders. The 

innovation priorities focus on the main pillars of SusChem: Advanced Materials, Advanced Processes and enabling Digital technologies 

as well as their synergies. Horizontal topics: 'safe-by-design', 'sustainability assessment', and 'building on education and skills capacity' 

are part of the strategic recommendations for reflection and discussion. 

 

Throughout the day, participants will discuss global and societal challenges, and the SusChem SIRA-relevant priorities, including the 

digital transformation of the chemical and industrial biotech sectors, the prospects and challenges of Circular Economy and the energy 

transition across value chains, and the role of innovation at national and European level. 

 

The draft programme is available at www.suschem.org  

 

Who should attend? 

The SusChem Stakeholders 2019 aspires to bring together players along the different value chains, embracing interdisciplinarity across 

the full innovation ecosystem (large industry, startups, SMEs, Universities and Research Technology Organizations (RTOs) as well as 

the civil society and other organizations. The objective is to address common innovation challenges and debate priorities crucial to the 

sustainability of the European chemical sector. 

 

Secure your spot! REGISTER NOW at www.suschem.org 

 

 

The next BBI JU Stakeholder Forum, Brussels will take place on 4 December 2019 in 

Brussels. 
The registration for the event will open in September but in the meantime, please mark your calendars! 

   

ABOUT THE EVENT 

The BBI JU Stakeholder Forum 2019 will bring together the bio-based industries community and facilitate open discussion on the 

impact, achievements and strategic direction of the Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) programme, as well as the latest 

developments in the bio-based industries sector.  

  

THE PROGRAMME 

BBI JU will present a comprehensive programme of high-level speakers, who will present their ideas through inspiring keynote 

speeches, pertinent panel discussions and parallel sessions. There will be also networking opportunities and a project exhibition where 

100 granted projects will present their work. Bringing projects together in one venue with other BBI JU stakeholders, will facilitate the 

exchange of ideas and best practices. 

https://www.esciencesymposium2019.nl/
http://www.suschem.org/
http://www.suschem.org/
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WHO 

We welcome all our stakeholders: industry, SMEs, academia, research organisations and policymakers, opinion leaders, EU 

community, BBI JU projects’ participants and bio-based industries community as a whole. 

  

WHERE 

The event will take place at the Egg Congress and Meeting Center https://www.theeggbrussels.com/  in Brussels. 

 

 

EU Water Innovation Conference 2019 - #EUWIC, Zaragoza  12 December 2019  

The EU Water Innovation Conference 2019 is scheduled for Thursday, December 12 2019. The conference will take place in the 

Palacio de Congresos de Zaragoza, Spain, and will start at 10:00 am. 

We expect more than 500 innovators heading to Zaragoza, Spain in December for our EU Water Innovation conference 2019. Aiming to 

accelerate action to tackle water pollution and enhance EU preparedness to water-related climate change impacts, Zaragoza follows in 

the footsteps of previous EIP Water conference hosts Porto, Leeuwarden, Barcelona and Brussels. 

 

The European Commission aims to raise awareness about the need and urgency to improve water management across the European 

Union towards a water-smart society. This high-level event will feed innovators minds with best practices and innovative approaches at 

technical, governance and policy levels; as well as provide policy insights on the latest developments on the Fitness-check of EU Water 

Policy, the EU Climate Adaptation Strategy, Horizon 2020 and Horizon Europe. 

 

Now is the time to register https://www.eip-water.eu/registration-eip-water-conference-2019  for free to participate in the conference on 

December 12, to plan your travel, to register https://www.eip-water.eu/registration-side-events-euwic-2019 for the welcome reception 

on December 11, networking cocktail on December 12 and technical site visits https://www.eip-water.eu/site-visits-euwic-2019  on 

December 13 and to decide your participation in the side meetings https://www.eip-water.eu/side-meetings-eip-water-conference-2019 

taking place on December 11 

 

 

NEW: The Future of Plantation Forests in Europe, Brussels, 17 December 2019 

This event aims at providing a better science-policy understanding of the outlook and policy issues facing European planted forests 

while answering these questions: 

• What are the benefits and impacts of planted forests? 

• Can planting trees tackle the climate crisis? 

• What issues currently face European plantation forests? 

Residence Palace 

International Press Centre 

rue de la Loi 155 

1040 Brussels 

 

Further information 

• Register: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-future-of-plantation-forests-in-europe-tickets-

68261621347?aff=ebdssbdestsearch  

13th International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing - 

BIOSIGNALS 2020 24-26 February 2020  

The purpose of the International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing is to bring together researchers and 

practitioners from multiple areas of expertise, including biology, medicine, engineering and as well as computer and data science, 

interested in studying and using models and techniques inspired from or applied to biological systems. 

24 February 2020 - 26 February 2020  

 

 

28th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) to be held in Marseille, 

France, from 27-30 April 2020 

 A very warm welcome to the 28th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) to be held in Marseille, France, 

from 27th to 30th of April 2020.  

 

On behalf of the Scientific Committee, it is a great pleasure to invite you to be part of this world leading event for the biomass sector, a 

global forum for exchange knowledge and information on the latest technological developments and innovative biomass applications.  

 

The European Union (EU) is well committed to the fight against Climate Change and is on track to meet the ambitious Paris Agreement 

https://www.theeggbrussels.com/
https://www.eip-water.eu/registration-eip-water-conference-2019
https://www.eip-water.eu/registration-side-events-euwic-2019
https://www.eip-water.eu/site-visits-euwic-2019
https://www.eip-water.eu/side-meetings-eip-water-conference-2019
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-future-of-plantation-forests-in-europe-tickets-68261621347?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-future-of-plantation-forests-in-europe-tickets-68261621347?aff=ebdssbdestsearch
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goals and 2030 targets. But we need to go further and faster and be more ambitious to reach climate neutrality in 2050. Innovation is 

needed for delivering the Paris targets. Ursula von der Leyen, the new European Commission president, pledged for a “European 

Green Deal” to make EU a climate-neutral economy by 2050. To help finance this transition away from fossil fuels economy, a strategy 

for green financing and a sustainable investment plan would ensure 1 trillion euros of investments over the next decade through a 

European “Climate Bank”.  

 

While all sectors and technologies have a role to play in this endeavour, bioenergy, as part of a new, modern, emerging bioeconomy, 

could have an essential contribution to reach climate neutrality by 2050. Besides contributing to greenhouse gas reduction, bioenergy 

brings additional social, environmental and economic benefits to agriculture, forestry and other industrial sectors, driving rural 

development, in the context of sustainable development. While a number of new, emerging, innovative bioenergy technologies 

approach maturity, further effort is needed to enable promising technologies to reach commercial operation.  

 

EUBCE proposes for 2020 a programme that addresses and responds to the present-days challenges and opportunities for the whole 

biomass sector. The 2020 programme includes a refined topic and subtopic structure, responding to the suggestions from the scientific 

community and to the observed trends in biomass technologies, ranging from cutting edge research, policies, markets and sustainability 

to industrial applications. The new, emerging, innovative technologies are important to address as that could have a significant impact 

on the take-off on the bioeconomy. In particular, in 2020, the conference will dig deeper into the structure, components and role of the 

emerging bioeconomy, explore the role of agriculture in bioenergy production for energy and bioeconomy transition and seek improving 

citizen awareness and engagement in support of biomass technologies.  

 

I warmly encourage you to submit your abstract and participate at the EUBCE 2020 in Marseille. I invite you to carefully read the topic 

descriptions and select your abstract for the topic which most closely matches the key novelty of their work. The scientific committee, 

composed of recognised experts from the global biomass community, is committed to review and select the best papers in a high 

scientific level conference programme.  

 

Call for Papers is open! For more information: 

http://www.eubce.com/?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm

_source=EOACLK  
 

 

Present your latest research and industrial results to the biomass sector's leading scientists, researchers, experts and professionals 

and participate in the most inspiring platform for bioenergy dialogue and information across the world!  

 

The conference will be structured along the following main topics.  

1. SUSTAINABLE RESOURCES FOR DECARBONISING THE ECONOMY 

2. BIOMASS TECHNOLOGIES AND CONVERSION FOR BIOENERGY 

3. 
BIOMASS TECHNOLOGIES AND CONVERSION TO INTERMEDIATE BIOENERGY CARRIERS AND PRODUCTS OF THE 

BIOECONOMY 

4. BIOECONOMY SUSTAINABILITY, IMPACTS AND POLICIES (new) 

5. BIOENERGY INTEGRATION 

 

 

SAVE THE DATE: 6th JPI HDHL International Conference, 17 June 17 2020  

The Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’ is hosting its 6th International Conference on June 17, 2020 in 

Brussels. 

http://www.eubce.com/?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
http://www.eubce.com/?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
https://eoaclk.com/eGQE9xHBRv/
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We will be inviting a wide variety of stakeholders to join us for discussions on developments in the field of food, nutrition and health. 

More details about the conference and registration will be shared on the JPI HDHL website and through twitter (@JPI_HDHL, 

#JPIHDHLconference). 

 

Curious about the event? 

For an impression of the JPI HDHL conference, you can read the conference report 

https://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/5thJPIHDHLConference/Report_5th_Conference_JPI_HDHL_def.pdf  of the 

5th JPI HDHL conference or watch the after movie https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/5th-international-conference-of-

jpi-hdhl  of the 4th JPI HDHL conference. 

 

 

The EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 will take place in Brussels from 22 to 26 

June 2020 

The EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 will take place in Brussels from 22 to 26 June 2020, with a Policy Conference and 

Networking Village running from 23 to 25 June 2020 (participant registration opens in April 2020).  

To start preparing your contributions for next year’s biggest energy efficiency event, the European Commission’s Executive Agency for 

SMEs (EASME) and Directorate-General for Energy are inviting you to an INFO SESSION on 13 November 2019.  

The info session includes a run-through of all major EUSEW calls and deadlines as well as the application procedures for Policy 

Conference sessions and the EUSEW Awards.  

 

Registration is open until 8 November (23.59 CET): 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession 

Please register one representative per organisation to join us on site, as there are limited places available. Others 

are invited to register to receive the link to web streaming. 

 

Agenda | EUSEW 2020 info session 

• Welcome coffee (as of 9 am) 

• Introduction of the 15th edition 

• Applying to host a session at the Policy Conference  

• Applying for the EUSEW Awards  

• Other elements (Networking Village, Energy Days, partners, promotion) 

• Upcoming calls and deadlines 

 

 

Information at a glance 

Event: EUSEW 2020 info session 

Location: Brussels, Charlemagne building, 

Mansholt room 

Date/time: 13 November, from 09:00 to 12:30 

Registration until 8 November (both on site and 

for web streaming) 

 

 

https://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/5thJPIHDHLConference/Report_5th_Conference_JPI_HDHL_def.pdf
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/5th-international-conference-of-jpi-hdhl
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/5th-international-conference-of-jpi-hdhl
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
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About EUSEW 

Every year the European Commission (Directorate-General for Energy and EASME) organises the EU Sustainable Energy Week 

(EUSEW) – the biggest event dedicated to renewables and efficient energy use in Europe. This year’s edition will cover four elements 

across the EU: the Policy Conference, Networking Village, EUSEW Awards, and the Energy Days.  

 

 

5th International Conference on New Business Models Sustainable, Circular Inclusive, 

Radboud University Nijmegen 1-2 July 2020 

 

 

Time flies: 2020 demarcates the first lustrum of the NBM conference series. The foundation of this series was laid in two workshops 

held at the Toulouse Business School (TBS, France) in 2014 and 2015. During these workshops, it became clear that thorough 

research was needed on the nature of business models. So, the idea of a 1st International conference was born: NBM @ Toulouse 

2016. In this seminal conference, we focused on the issue of organising value creation in such a way that it addresses sustainable 

development. The main idea was to further explore the potential of a new generation of business models to contribute to societal 

challenges.  

Now almost five years down the line we have organised NBM @ Graz (2017), NBM @ Sofia (2018) and NBM @ Berlin (2019). Each of 

the NBM conferences followed a specific theme related to new business models 

 

For more information: https://www.nbmconference.eu/  

  

https://www.nbmconference.eu/
https://www.ru.nl/courseguides/management/master/master-business-administration/
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Courses and Workshops

Foreseen Courses EU office in 2019 

 

Overzicht trainingen Team IRIS / RVO 2019 

 

Overzicht trainingen ITIS / RVO 
Op deze website https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020/agenda  vind je een overzicht van de trainingen die  worden 

gegeven door RVO. 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020/agenda
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Call deadlines 

HORIZON 2020 calls 

Overview of most important HORIZON deadlines for calls 2018 and 2019; based on information per 8 November 2019 for more 

details go to the go to EC Funding and Tenders opportunity Portal  https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home  

Call identifier Dead line 

 

Pillar I  Excellent Science 

 

ERC   

ERC-2019-PoC Three cut-off dates in 2019: 22 January 2019 (CLOSED), 25 April 2019 (CLOSED), 

and 19 September 2019 17.00 Brussels time (ERC Proof of Concept  Grant PoC-2019) 

ERC-2020-CoG 4 February 2020 17.00 Brussels time (ERC Consolidator  Grant ERC-2020-CoG) 

ERC-2020-AdG 26 August 2020 17.00 Brussels time (ERC Consolidator Grant ERC-2020-AdG) 

ERC-2020-PoC 17 September 2020 (ERC Proof of Concept ERC-2020-PoC) 

More information ERC-2020 Public-

Engagement-with-research-award  

10 January 2020 at 17:00 CET https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-

engagement-with-research-award  

FET  

Research infrastructures   

INFRADEV-01-2019-2020: Design 

studies INFRADEV-01-2019-2020 

12 November 2019  17.00 Brussels time (Design studiesINFRADEV-01-2019-2020) 

H2020-INFRAIA-2020 (RIA) single 

stage 

17 March 2020 17.00 Brussels time (H2020-INFRAIA-2020 (RIA) single stage) 

H2020-INFRADEV-2020 single stage 20 March 2020 17.00 Brussels time (H2020-INFRADEV-2020 single stage) 

H2020-INFRAEOSC-2020 (RIA) single 

stage 

22 April 2020 17.00 Brussels time (H2020-INFRADEV-2020 single stage) 

H2020-INFRAEDI-05-2020 (RIA) single 

stage 

13 November 2019 17.00 Brussels time (H2020-INFRAEDI-05-2020 (RIA) single stage) 

H2020-INFRAINNOV-2020 (RIA) single 

stage 

17 March 2020 17.00 Brussels time (H2020-INFRAINNOV-2020 (RIA) single stage) 

Marie Sklodowska-Curie  

MSCA-ITN-2020 Innovative Training 

Networks  

14 January 2020 17.00 Brussels time (Marie Sklodowska Training Networks, MSCA-ITN-

2020) 

 

Pillar II  Industrial leadership 

 

 

LEIT ICT  

H2020-LEIT-ICT-2020 single stage Three deadlines: 13 November 2019 at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-ICT-2020 

single-stage) 16 January 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-ICT-2020 single-

stage) 22 April 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-ICT-2020 single-stage)  

 

LEIT NMBP  

H2020-NMBP-2020 en H2020-DT-

NMBP-2020 single stage 

5 February 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-NMBP-2020 single-stage) 

H2020-NMBP-2020 en H2020-DT-

NMBP-2020 two-stage 

12 December 2019 first stage at 17.00 Brussels time  deadline second stage 2  14 May 

2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-LEIT-NMBP-2020 two-stage) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-poc.html
https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-with-research-award
https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-with-research-award
https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-with-research-award
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-01-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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H2020-CE-BIOTEC-08-2020 (RIA) 

single stage 

15 April 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-NMBP-CE-BIOTEC-2020 (RIA) single-

stage) 

H2020- BIOTEC-06-2020 (IA),  

BIOTEC-07-2020 (RIA), CE-BIOTEC-

09-2020 (RIA), DT-NMBP-23-2020 

(RIA-LS) and NMBP-21-2020 (RIA) 

12 December 2019 first stage at 17.00 Brussels time  deadline second stage 2  14 May 

2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-LEIT-NMBP-2020- H2020- BIOTEC two-

stage) 

HORIZON 2020 DEDICATED SME 

INSTRUMENT 

 

Fast Track to Innovation (FTI) 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opp

ortunities/topic-details/eic-fti-2018-2020  

22 October 2019 17:00:00 Brussels time , 19 February 2020 17:00:00 Brussels time , 

09 June 2020 17:00:00 Brussels time , 27 October 2020 17:00:00 Brussels time 

 

Pillar III  Societal Challenges 

 

Societal challenge 1 HEALTH  

H2020-SC1-BHC-2020, H2020-SC1-

DTH-2020  two-stage  

24 September 2019 first stage (CLOSED)  at 17.00 Brussels time  deadline second 

stage 2  7 April 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-SC1-BHC-2020  and 

H2020-SC1-DTH-2020 two-stage) 

H2020-SC1-BHC-2020, H2020-SC1-

HCO-2020, H2020-SC1-DTH-2020 

single-stage 

7 April 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-SC1-BHC-2020 en H2020-SC1-HCO-2020 

and H2020-SC1-DTH-2020 single-stage) 

Societal Challenge 2 FOOD  

H2020 SFS-2018-2020 call 2020 two-

stage 

22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time  deadline second stage 2  8 

September 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-SFS-2020 two-stage) 

H2020 SFS-2018-2020 call 2020  

single stage 

22 January 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-SFS-2020 single-stage) 

H2020 BG-2018-2020 call 2020 two-

stage 

22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time deadline second stage 2  8 

September 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-BG-2020 two-stage) 

H2020 BG-2018-2020 call 2020 single-

stage 

22 January 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-BG-2020 single-stage) 

H2020-RUR-2018-2020 call 2020 two-

stage 

22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time deadline second stage 2  8 

September 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-RUR-2020 two-stage) 

H2020-RUR-2018-2020 call 2020 

single-stage 

22 January 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-BG-2020 single-stage) 

H2020-FNR-2020 call 2020 two-stage 22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time deadline second stage 2  8 

September 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-FNR-2020 two-stage) 

H2020-FNR-2020 call 2020 single-

stage 

22 January 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-FNR-2020 single-stage) 

  

Societal Challenge 4 TRANPORT  

Societal Challenge 5 ENVIRONMENT  

H2020-LC-LCA-2020 single-stage  13 February 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-LC-LCA-2020 single-stage 

H2020-LC-LCA-2020 two-stage 13 February 2020 at 17.00 Brussels time deadline first stage and deadline second 

stage 2 3 September 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-LC-LCA-2020 two-

stage) 

H2020-SC5-2020 single-stage 13 February 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-SC5-2020 single-stage 

H2020-SC5-2020 two-stage 13 February 2020 at 17.00 Brussels time deadline first stage and foreseen deadline 

second stage 2 3 September 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-SC5-2020 

two-stage) 

  

Societal Challenge 6 SOCIETY  

  

Science with and for Society  

Widening participation / WIDESPREAD  

 

 

 

Other related EC calls (JTI, ERA-COFUNDS, JPI´s etc.) 

Overview of deadlines of most important public-public and public-private EC calls related to Horizon 2020 based on 

information per 8 November 2019 for more details; go to EC Funding and Tenders opportunity Portal  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Call identifier Dead line 

 

ERA-NET / ERANET-COFUND 

 

ERA-NET Bioenergy and BESTF3 

www.eranetbioenergy.net  & 

www.eranetbestf.net  

The call is expected to open on October 22nd 2018 with a  

closing date for pre-proposals in January 2019.  

Projects are expected to start in spring 2020.  

 

The call text will be published on the webpages of ERA-NET Bioenergy and BESTF3 

(www.eranetbioenergy.net  & www.eranetbestf.net ) and on the web pages of the participating 

funding agencies. 
 

ERA-NET COFUND Foscera 

https://www.foscera.net/en/www.fos

cera.net.htm  

 The planned dates for the joint call are:  
 2nd December 2019 Call opening 

 12th February 2020 Deadline for pre-proposals 

 Mid May 2020 Invitation for full proposals 

https://www.foscera.net/en/www.foscera.net/2019-Call-Pre-announcement.htm  

Joint Technology Initiatives  

  

Joint Programming Initiatives 

 

 

Overview websites running 

Joint Programming Initiatives 

• A healthy diet for a healthy life (HDHL): http://www.healthydietforhealthylife.eu/  

• Agriculture, food security and climate change (FACCE):  http://www.faccejpi.com/  

• Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to 

Human Health (JPI AMR):  http://www.jpiamr.eu/  

• Connecting Climate Knowledge for Europe (Clik'EU): http://www.jpi-

climate.eu/home  

• Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI-Oceans): http://www.jpi-oceans.eu/  

• More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic 

Change (JPI MYBL):  http://www.jp-demographic.eu/  

• Neurodegenerative Disease/Alzheimer's (JPND): 

http://www.neurodegenerationresearch.eu/  

• Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions (Urban 

Europe): http://jpi-urbaneurope.eu/  

• Water challenges for a changing world (Water-JPI):  http://www.waterjpi.eu/  

• Cultural Heritage a Challenge for Europe (Cultural Heritage):  http://www.jpi-

culturalheritage.eu/  

  

European Innovation Partnerships  

 

 

Other international calls  

This list is a SELECTION of other international calls. The list was compiled on 8 November 2019. Calls marked with NEW are newly 

included in the list 

 

Deadline Call 

07-01-2020 Sluiting nationale aanvraag 12e call van Eurostars (sluitingsdatum internationale projectvoorstellen was  12 

september 2019) De indieningstermijn loopt van 19 december 2019 t/m 7 januari 2020. https://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/eurostars  

13-02-2020 Sluiting voor het indienen van internationale projectvoorstellen in call 13 van Eurostars. Sluitingsdatum voor het 

indienen van internationale projectvoorstellen in call 13 is op 13 februari 2020, 20.00 uur. 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars  

 

 

National calls 

This list is a selection of open national calls. The list was compiled on 8 November 2019. Calls marked with NEW  are newly included 

in the list 

Deadline Call 

http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm
https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm
https://www.foscera.net/en/www.foscera.net/2019-Call-Pre-announcement.htm
http://www.healthydietforhealthylife.eu/
http://www.faccejpi.com/
http://www.jpiamr.eu/
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-oceans.eu/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://www.waterjpi.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars
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14-11-2019 Sluiting verplichte vooraanmelding Caribisch onderzoek: Call for Programme Chairs  De deadline voor 

het indienen van vooraanmeldingen is 14 november 2019, om 14:00 uur MET. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-

onderzoek-call-for-programme-chairs.html  

21-11-2019 Deadline for The Netherlands - CGIAR Research Programme - Senior Expert Programme. The date of 

the fourth assessment round is extended till Thursday 21 November 2019, 14:00 CET. Please note: it is 

expected that this will be the last opportunity to submit a proposal. https://www.nwo.nl/en/research-and-

results/programmes/nl-cgiar/instruments/sep  

24-11-2019 Deadline vooraanvragen voor call for proposals Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Ecologie & 

Noordzee.  De deadline voor het indienen van aanvragen is 24 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---

thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-

programma---thema-ecologie--noordzee.html  

26-11-2019 Sluiting van de regeling Lectorposities bij de NWO-instituten (L•INT). De call for proposals L•INT 2018-

2019 sluit dinsdag 26 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. http://www.regieorgaan-

sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT  

02-12-2019 Sluiting indiening Rubicon beurs 2019 ronde 3. Indiening tot en met  2 december 2019 om 14.00 uur 

CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html 

03-12-2019 Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen Comenius Senior Fellows  Deadline uitgewerkte aanvragen: 3 

december 2019, 14:00 CE(S) https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html 

03-12-2019 Deadline indiening fase 2 Programma Ontwerp voor Perspectiefronde 2019/2020.   Fase 2: Indienen 

programma-ontwerp: 3 december 2019. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html 

03-12-2019 Deadline indiening verplichte Intentieverklaring Investeringen NWO-groot 2019/2020  De deadline voor 

indienen van de verplichte intentieverklaringen is dinsdag 3 december 2019, vóór 14:00 uur CET. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-

nwo-groot.html  

12-12-2019 Sluiting indiening volledige voorstellen Kennisnetwerkenregeling PIPP - Partnerships for Space 

Instruments & Applications Preparatory Programme.   De deadline voor het indienen van aanvragen is 

12 december 2019, om 14:00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html  

16-12-2019 Sluiting oproep Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen (SURF.NL)     

De volledige aanvraag moet je uiterlijk 16 december om 12.00 uur hebben ingediend. Op 1 september is de 

indieningsportal via www.dus-i.nl  beschikbaar. https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-

onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0  

16-12-2019 Sluiting subsidieaanvraag SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) Vrijdag 15 november 2019 opening tender 

om 9:00 uur (Nederlandse tijd) en maandag 16 december 2019  sluiting tender om 15:00 uur (Nederlandse 

tijd). https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp  

20-12-2019 Deadline for submission  International Agri & Food and Horticulture & Starting Materials Seed Money 

Projects (SMPs) 2020 The latest possible date for submitting an application is 20 December 2019. This date 

for submission is brought forward to make submission of a proposal in the PPS-call 2020 more possible. 

https://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2019/10/Call-SMP-2020-EN-final.pdf and 

www.topsectoragrifood.nl.  

doorlopend Sluiting indiening NWO Open Competitie ENW – KLEIN: KLEIN-1-subsidie, KLEIN-2-subsidie en KLEIN-0-

subsidie.  Binnen de NWO Open Competitie ENW - KLEIN kunnen aanvragen doorlopend worden ingediend. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-

klein/nwo-open-competitie-enw---klein.html  

07-01-2020 Sluiting indiening vooraanmeldingen voor oproep voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek 

binnen de vier wiskundeclusters: DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR.  De deadline voor het indienen van 

vooraanmeldingen is 7 januari 2020, om 14:00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html  

09-01-2020 Sluiting indiening volledige aanvragen NWO-VENI ronde 2020. De sluitingsdatum voor het indienen van 

een uitgewerkte aanvraag in de ronde 2020 is 9 januari 2020, 14:00 uur. 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.html 

09-01-2020 Sluiting indien volledige aanvragen Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) De sluitingsdatum 

voor uitgewerkte aanvragen (full proposals) is op 9 januari 2020, 14.00 uur CE(S)T. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-

ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nl-cgiar/instruments/sep
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nl-cgiar/instruments/sep
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-nwo-groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-nwo-groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
http://www.dus-i.nl/
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp
https://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2019/10/Call-SMP-2020-EN-final.pdf
http://www.topsectoragrifood.nl/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-klein/nwo-open-competitie-enw---klein.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-klein/nwo-open-competitie-enw---klein.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
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14-01-2020 NEW: Deadline voor indiening vooraanmelding  NACTAR: (pre-)klinische studies  De deadline voor het 

indienen van vooraanmeldingen is 14 januari 2020 om 14:00 uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html  

16-01-2020 Deadline voor indienen van volledige aanvragen voor call  Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek 

op Routes door Consortia 2019 (NWA-ORC 2019). De deadline voor het indienen van volledige aanvragen 

is 16 januari 2020, om 14:00 uur CE(S)T. Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het 

indienen van een volledige aanvraag. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-

orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html 

16-01-2020 Deadline voor vooraanmelding Tweede ronde NWO Open Competitie – SGW  De deadline voor 

vooraanmeldingen is 16 januari 2020. https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-

competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html  

February 2020 Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

• februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

-xs/open-competitie-enw-xs.html 

01-02-2020 Sluiting KNAW Early Career Partnerships. De sluitingsdatum is 1 februari 2020. 

https://www.knaw.nl/nl/prijzen/fondsen/knaw-early-career-partnerships-1  

04-02-2020 Sluiting oproep L.INT 2019 Lectorposities bij instituten. De call for proposals L.INT, Lectorposities bij 

instituten 2019 sluit op 4 februari 2020. Voor deze call wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste 

ophaalmoment is op 3 september 2019. Houd de kalender op deze website in de gaten voor volgende 

ophaalmomenten http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten  

11-02-2020 Sluiting indiening volledige aanvragen ZonMw-VENI ronde 2020. Deadline indienen uitgewerkte 

aanvraag: 11 februari 2020, 14.00 uur MET (i.p.v. 9 januari) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-

subsidieoproepen/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2020/  

13-02-2019 Deadline indiening volledige aanvragen Investeringen NWO-groot 2019/2020 De deadline voor het 

indienen van aanvragen is donderdag 13 februari 2020, vóór 14:00 CET. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-

nwo-groot.html 

24-03-2019 Deadline voor indiening uitgewerkte aanvragen voor oproep Nationale Wetenschapsagenda - Transitie 

naar een duurzaam voedselsysteem. Deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen door een of 

twee gevormde consortia is 24 maart 2020, 14.00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-

voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html 

24-03-2020 NEW: Deadline voor indienen volledige voorstellen   NACTAR: (pre-)klinische studies  De deadline voor 

het indienen van volledige voorstellen is 24 maart 2020 om 14:00 uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html  

April 2020 Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

-xs/open-competitie-enw-xs.html 

16-04-2020 Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen Caribisch onderzoek: Call for Programme Chairs  De 

deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 16 april 2020, om 14:00 uur MEZT. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-

onderzoek-call-for-programme-chairs.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-

onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-

proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf  

14-05-2019 Deadline indiening fase 3 Programma Ontwerp voor Perspectiefronde 2019/2020.   Fase 2: Indienen 

programma-ontwerp: 3 december 2019. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html 

26-5-2020 Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen voor oproep voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek 

binnen de vier wiskundeclusters: DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR.  De deadline voor het indienen van 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/fondsen/knaw-early-career-partnerships-1
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2020/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2020/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-nwo-groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-nwo-groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
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uitgewerkte aanvragen is 26 mei 2020, om 14:00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html 

June 2020 Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

-xs/open-competitie-enw-xs.html 

09-07-2019 Deadline voor indiening volledige aanvraag Tweede ronde NWO Open Competitie – SGW  De deadline 

voor uitgewerkte aanvragen is 9 juli 2020. https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-

open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html 

 

  

 

Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 8 November 2019. Calls marked with NEW are newly included in the 

list 

Deadline Call 

31-03-2020 Openstelling EFRO Oost-Nederland  3.1 Slimme CO2-Reductie en 3.3 Grote R&D Samenwerkingsprojecten. First 

come, first serve openstelling vanaf 16 mei 2019. Website OP-Oost https://www.op-oost.eu/ en https://op-

oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html  

  

  

  

  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
https://www.op-oost.eu/
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
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About the EU office 

The EU office  of Wageningen University & research provides, in close collaboration with Science Group liaison officers, information 

and support on fund raising, proposal writing and project management. The helpdesk can supply you with information on specific 

national and international programmes and funding schemes, best practices and templates.  

 

Rooted in the former EuropaDesk that focused mainly on EU funding mechanisms, the services were broadened to include other 

international funding schemes as well as national and regional subsidies. Our approach is demand-driven. We look for tailor-made 

solutions, liaise with regional and institutional account managers, National Contact Points and EU officers and can support project 

coordinators for example with contract negotiations and audits. 

 

The EU office  is committed to provide advice in the whole process from proposal development to project execution and beyond. 

Whether you are looking for consultancy with regard to fund raising and proposal writing, are seeking dedicated support in developing 

(inter)national strategic initiatives, or are looking for advice on legal, financial or other project management related subjects.     

 

Contacts 

EU office Contacts:  

Peter Jongebloed  

 

Contact point ASG, SSG, RIKILT  0317 486876 Peter.Jongebloed@wur.nl 

Christianne Marcelis  Contact point PSG  0317 480843 Christianne.Marcelis@wur.nl 
 

Vanya Simeonova 
 

Contact point ESG 
 

 

0317 485978 
 
 

Vanya.simeonova@wur.nl 

 

Reynout Hana  
  
Rene van Ree  

Contact point legal matters 
 
Contact point AFSG 
 

0317 485857 
 
0317 480710 

Reynout.Hana@wur.nl 
 
Rene.vanree@wur.nl  

 
Science Groups Liaison Officers:  

Hans Spoolder Wageningen Livestock Research 0 317-480652 Hans.Spoolder@wur.nl 

Gerda Bakker ASG department 0317-483382 Gerda.bakker@wur.nl 

Annika Dijkstra-Garritsen ASG department 0317-482524 annika.dijkstra-garritsen@wur.nl 

Ruben Spreeuwers ASG department 0317-484814 Ruben.Spreeuwers@wur.nl 

Tender Support Unit ESG 0317-477768 tendersupportunit.esg@wur.nl 

Jos Teunissen AFSG 0317-485313 jos.teunissen@wur.nl  

Marjolein van der Glas AFSG 0317-480471 Marjolein.vanderglas@wur.nl  

Maryvon Noordam  RIKILT 0317-480295 maryvon.noordam@wur.nl 

Annemieke Steenbergen  SSG departement 0317-483729 Annemieke.Steenbergen@wur.nl  

Miranda ten Holder SSG departement 0317-481378 miranda.tenholder@wur.nl  

Luc van Hoof Wageningen Marine Research 0255-564646 Luc.vanhoof@wur.nl 

Christianne Marcelis PSG 0317-480843 Christianne.Marcelis@wur.nl 

Oscar van Rootselaar SSG department 0317-482266 oscar.vanrootselaar@wur.nl  

Wim van der Poel Wageningen Bio Veterinary Research 0320-238383 Wim.vanderPoel@wur.nl 

Ineke van Driel SSG departement 0317-485656 Ineke.vanDriel@wur.nl 
Judith Battjes Wageningen Economic Research 070-3358188 Judith.battjes@wur.nl  

John Hollands SSG-CDI 0317-486859 John.hollands@wur.nl  
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Disclaimer 

Effort has been made to present all information accurately. However, no liability is accepted for any inclusions or advice given or for 

omissions for the publication. Hyperlinks are provided as a convenience to the user. The EU office is not responsible for the contents of 

any information provided by outside sites through these links. As the information in Subsidy and Innovation News can only be a 

selection, the EU office is happy to receive further and updated information for distribution. Subsidy and Innovation News is an online 

newsletter published at least twenty times a year. The newsletter is published on the International Helpdesk web site 

https://www.intranet.wur.nl/en/research-education/internationaal/fondsen/Pages/EU%20Office.aspx. You can register for receiving 

notifications when a new issue is published by sending an email to peter.jongebloed@wur.nl  with ‘Registration for Subsidy and 

Innovation News’ in the subject. 

 

 

 

WUR is serious about data 

WUR deeply cares about the protection of your privacy and making our services transparent, personal and trustworthy. Our updated 

privacy policy gives a clear explanation of how we treat your data. 

https://www.intranet.wur.nl/en/research-education/internationaal/fondsen/Pages/EU%20Office.aspx
mailto:peter.jongebloed@wur.nl
http://service.wur.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31343431310D31363636350D34363534340D38363439370D300D37363936464430370D310D0D300D3134393731330D372E372E302E31383939320D31

