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1. VOORWOORD

Dit is het Jaarverslag 2018 van de Vereniging Neth-ER. In dit verslag gaan we dieper in op de 
stand van zaken op de belangrijkste dossiers van Neth-ER in Brussel en geven we aan welke 
activiteiten het team wel en niet heeft gerealiseerd. Met een blik op de toekomst vatten we 
samen hoe het samenwerkingsmodel tussen Neth-ER en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW) inhoud is gegeven en welke keuzes de leden hebben gemaakt richting een 
duurzaam beheermodel voor Neth-ER. 

Europa staat momenteel voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van economie 
en samenleving, digitalisering, mondialisering, veiligheid, gezondheid, energie en klimaat-
verandering.  Meer dan ooit is kennis de sleutel om deze uitdagingen het hoofd te bieden. 
Dit betekent dat kennis steeds meer wordt ingebed in andere beleidsterreinen, en dat het 
kennisveld met steeds meer sectoren verbindingen moet aangaan.

In 2018 presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor de kennis- 
programma’s na 2020. Door een proactieve en gecoördineerde inzet vanuit Neth-ER was 
het Nederlandse kennisveld nadrukkelijk zichtbaar in de Europese beleidsdiscussie over 
kennis ‘post-2020’. Deze inzet toont dat het Nederlandse kennisveld de rol van kennis- 
intensieve en innovatieve voorloper wil vasthouden. Vanuit een duidelijke eigen visie, die 
ook al terug te vinden was in de eerdere vison papers van Neth-ER, heeft het Nederlandse 
kennisveld ingehaakt op de relevante discussies over het toekomstige Europese  
onderwijs, onderzoek- en innovatiebeleid.

De leden van Neth-ER besloten in 2018 dat er een vereenvoudigd en duurzaam beheer-
model van Neth-ER moest komen. De implementatie hiervan moet de komende jaren 
plaatsvinden vanuit de wetenschap dat OCW structurele financiering van de activiteiten 
van Neth-ER heeft toegezegd.

Het team in Brussel heeft er ook in 2018 weer voor gezorgd dat relevante ontwikkelingen 
werden gecommuniceerd via de dagelijkse berichtgeving op de website, de wekelijkse 
nieuwsbrieven en inmiddels ook in ruime mate via de social media. Er werd intensief  
geïnvesteerd in het opbouwen van het Europese en nationale netwerk en aan het  
onderhouden ervan.

We zijn trots op de resultaten die in 2018 zijn geboekt om de Nederlandse belangen en 
zichtbaarheid op het gebied van kennis te onderstrepen en aan de ‘Europese spelers’ te 
tonen

Fried Kramer
directeur Neth-ER

Sander van den Eijnden
voorzitter Neth-ER
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2.1 MISSIE & STRATEGIE

Om haar doel te bereiken zorgt het team van Neth-ER voor 
adequate, relevante en tijdige informatie over  
ontwikkelingen in Europese dossiers op het gebied van 
Onderwijs en Onderzoek & Innovatie. Daarnaast biedt het 
ondersteuning op maat aan de leden en aangesloten  
instellingen bij hun activiteiten richting ‘Brussel’.  Hierbij 
kan het gaan om het bieden van een uitvalsbasis in  
Brussel, het geven van strategisch advies of om het  
realiseren van gecoördineerde acties vanuit het  
Nederlandse kennisveld gericht op de Europese  
beleidsontwikkeling. 

Om dit mogelijk te maken beschikt Neth-ER over een 
uitgebreid internationaal netwerk van Europese 
instellingen en (koepels van) kennisorganisaties uit andere 
landen. Ook organiseert zij uiteenlopende bijeenkomsten 
(zowel in Brussel als in Nederland) voor het bevorderen 
van synergie, afstemming en netwerken tussen de leden 

en tussen organisaties uit hun achterban.
Alle activiteiten van het team in Brussel zijn onder te 
brengen  binnen informatievoorziening, gecoördineerde 
beleidsbeïnvloeding, externe contacten en relaties en 
synergie en afstemming.

2.2 LEDEN & BESTUUR

Het aantal leden van Neth-ER bedroeg in 2018 elf. Het 
aspirant lidmaatschap van ZonMw werd beëindigd met 
het oog op een mogelijke integratie met NWO. Wel bleef 
ZonMw nauw betrokken bij de activiteiten van de Werk-
groep Onderzoek. Het dagelijks bestuur (DB) van Neth-ER 
bestond in 2018 uit Sander van den Eijnden (voorzitter), 

Pieter Duisenberg (plaatsvervangend voorzitter) en Freddy 
Weima (penningmeester). De leden van het DB  
vergaderden vijf keer in 2018; er werden drie  
bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
georganiseerd.          
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EXTERNE CONTACTEN EN RELATIES
Neth-ER heeft tot doel de contacten en relaties tussen leden van 
Neth-ER enerzijds, en Europese instellingen en relevante 
Europese belangenorganisaties anderzijds te versterken. Dit 
geldt ook voor de contacten van de leden gezamenlijk met 
relevante Nederlandse belanghebbenden op de Europese 
kennisdossiers, zoals OCW, maar ook andere ministeries in 
Nederland.

Het team van Neth-ER onderhoudt actief een groot inter- 
nationaal netwerk van sleutelfiguren bij de Europese instituties 
en internationale koepelorganisaties, participeert aan relevante 
netwerken, onder andere aan IGLO (Informal Group of RTD 
Liaison Offices based in Brussels) en klankbordgroepen en 
zorgt voor zichtbaarheid van het Nederlandse kennisveld op 
netwerkbijeenkomsten in Brussel. Ook worden medewerkers 
van de leden en achterban in contact gebracht met Brusselse 
sleutelfiguren, bijvoorbeeld tijdens werkgroepen of seminars of 
op aanvraag.

Versterken van de  
invloed van 

Nederlandse kennis-
instellingen op de 
Europese beleids- 

vorming op het gebied 
van kennis

Leveren van 
relevante en tijdige 

informatie over 
de Europese 

kennisdossiers.

GECOÖRDINEERDE BELEIDSBEÏNVLOEDING
Het team in Brussel zorgt dat het Nederlandse kennisveld proactief kan reageren op relevante Europese beleidsontwikkelingen om hiermee de Nederlandse belangen goed te verankeren in het EU beleid. Voor een 
optimale beleidsbeï nvloeding volgt het team de processen bij de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement nauwgezet. Dit gebeurt bijvoorbeeld middels het organiseren van expertmeetings en andere 
bijeenkomsten, waarin de leden of instellingen uit de achterban van Neth-ER hun ervaringen en aanbevelingen kunnen delen met sleutelfiguren in het Europese beleidsvormingsproces. Daarnaast worden er door de 
leden in de gezamenlijkheid posities gepresenteerd op de Europese kennisdossiers. Deze posities worden in nauwe afstemming tussen de leden van Neth-ER opgesteld en gepresenteerd aan relevante Europese belang-
hebbenden. Verder worden de leden van Neth-ER geattendeerd op mogelijke kansen voor gezamenlijke beleidsbeïnvloeding. Deze kunnen ofwel in de gezamenlijkheid, ofwel individueel worden opgepakt. 

2. OVER NETH-ER
De Vereniging Neth-ER is opgericht in 2006 en biedt aan de leden een platform voor afstemming en coördinatie gericht op het Europese kennisbeleid. Hierdoor kan het  
Nederlandse kennisveld het beleidsvormingsproces in Europa tijdig en op adequate wijze beïnvloeden. Nederlandse instellingen zijn hierdoor beter in staat optimaal gebruik te 
maken van de Europese kennisprogramma’s en regelgeving. Neth-ER heeft een kantoor in het Europese kwartier in Brussel. Het team fungeert als vertegenwoordiging van het 
gezamenlijke Nederlandse kennisveld in Brussel. De Vereniging wordt gefinancierd middels een subsidie van door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
en door lidmaatschapsbijdragen van de leden.
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2.3 NETH-ER WERKGROEPEN/
STRATEGIEGROEP

In 2018 coördineerde het team van Neth-ER drie werk-
groepen waaraan experts en vertegenwoordigers van 
de leden en organisaties uit de achterban deel hebben 
genomen. Zij spraken over specifieke Europese beleids- 
ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en 
regionaal beleid. Binnen de werkgroepen is van gedachten 
gewisseld over de ontwikkelingen in het Europese kennis-
beleid en waar mogelijke beïnvloedingsmomenten liggen. 
Daarnaast is gesproken over de voorstellen voor de kennis- 
programma’s na 2020 en zijn gemeenschappelijke  
standpunten en amendementen opgesteld voor het  
Europees Parlement. De leden van de verschillende  
werkgroepen zijn circa 10 keer bij elkaar gekomen.

SYNERGIE EN AFSTEMMING
Neth-ER dient de synergie, afstemming en netwerken tussen 
de leden te bevorderen, zodat de leden effectiever en effi-
ciënter hun belangen (afzonderlijk en in de gezamenlijkheid) 
kunnen afwegen en uitdragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens 
de bijeenkomsten van de Strategiegroep en de thematische 
werkgroepen.

Naast deze specifieke activiteiten zorgt Neth-ER door middel 
van het kantoor in Brussel voor een locatie waar leden en 
achterban kunnen samenkomen en voor een uitvalsbasis voor 
organisaties uit het Nederlandse kennisveld. 

Het kantoor is niet alleen de werkplek van het team van 
Neth-ER, maar ook voor vertegenwoordigers van verschillende 
leden en/of achterban van de Vereniging. Het kantoor van 
Neth-ER heeft behalve drie vergaderzalen, voldoende flexibele 
werkplekken voor mensen uit het Nederlandse kennisveld die 
incidenteel in Brussel moeten zijn.

INFORMATIEVOORZIENING
Het verzorgen van actuele, relevante en gerichte informatievoorziening, waar nodig met ‘duiding’ over de betekenis van het nieuws voor 
de leden of achterban van Neth-ER. De Neth-ER website biedt nieuwsberichten over de laatste Europese beleidsontwikkelingen op de 
gebieden Onderwijs, Onderzoek & Innovatie en nauw verwante onderwerpen. Eenmaal per week wordt een nieuwsbrief verstuurd die de 
belangrijkste artikelen bevat. Vertegenwoordigers van de leden, instellingen uit achterban, maar ook ambtenaren van verschillende  
ministeries, krijgen op persoonlijke titel concept informatie (mededelingen, staff working documenten, werkprogramma’s et cetera) 
toegestuurd via de Neth-ER flitsen.

De leden en hun achterban hebben via het beleidsteam toegang tot de expertise van Neth-ER voor ondersteuning, beantwoording van 
vragen en advisering over het Europees kennisbeleid, de onderliggende programma’s en andere mogelijkheden. 

Er zijn verschillende gefocuste mailinglijsten, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid of mbo, waarop relevant nieuws wordt verspreid 
voor een specifieke doelgroep binnen de Neth-ER leden en achterban.

De bewaking van de voortgang van de werkzaamheden 
in de werkgroepen was in handen van de Strategiegroep. 
Ook in 2018 fungeerde de Strategiegroep als informatie- 
en afstemmingsplatform voor bestuurlijke overleggen, 
Europese beleidsontwikkelingen en ontwikkelingen op het 
kantoor van Neth-ER.  Daarnaast speelden de leden van de 
Strategiegroep een belangrijke rol bij het vormgeven van 
het seminar over de voorstellen voor de post-2020 kennis- 
programma’s in juni 2018, het beleidsevent in september 
2018 en het jaarlijkse internationale Neth-ER netwerk- 
evenement op 22 november 2018. In 2018 zijn de leden 
van de Strategiegroep vier keer bijeen geweest.

2.4 HET TEAM IN BRUSSEL

In 2018 namen drie beleidsmedewerkers afscheid van 
Neth-ER en kon een nieuwe medewerker, Evelyn Vaalburg 
worden verwelkomd. In het tweede halfjaar zijn via een 
wervingsprocedure kandidaten gezocht en gevonden voor 
een beoogd directeur en nieuwe beleidsmedewerkers. 
Deze zullen allen in de eerste maanden van 2019 begin-
nen.  

Naast de vaste krachten werkten op het kantoor van  
Neth-ER zes stagiairs op hbo- en wo-niveau als tijdelijke 
krachten. Hun belangrijkste taak was een bijdrage te  
leveren aan de informerende taken. Daarnaast verrichtten 
zij beleidsondersteuning aan de medewerkers van  
Neth-ER. De tijdelijke krachten werkten allen ongeveer een 
half jaar bij Neth-ER in Brussel. 



3.1 HET BRUSSELS SPEELVELD

Een kanteljaar, zo zou je 2018 kunnen noemen. De  
programmaperiode 2014-2020 stond in het teken van de 
tussentijdse evaluatie van de lopende programma’s, terwijl 
de Europese Commissie zich ook bezig heeft gehouden 
met het Europese beleid post 2020. De eerste  
voorstellen zijn gedaan en de onderhandelingen tussen 
Raad, Parlement en Commissie zijn gestart in de  
wetenschap dat voorjaar 2019 Parlement en Commissie 
hun termijn gaan beëindigen. En over dit alles hing de 
schaduw van de Brexit.

3.2 DE PRIORITAIRE DOSSIERS

Horizon 2020 en Horizon Europe 
In 2018 stond het voorstel voor het toekomstige kader- 
programma voor onderzoek en innovatie, Horizon  
Europe centraal. Vooruitlopende op de publicatie heeft 
het team van Neth-ER in de eerste maanden van het jaar 
actief de posities en ideeën van de leden van Neth-ER, 
zoals verwoord in het vision paper (Neth-ER Vision Paper 
for FP9, Knowledge First - november 2017) uitgedragen in 
het internationale Brusselse netwerk. Al vroeg in het jaar 
konden de eerste concepten van het voorstel voor Horizon 
Europe worden achterhaald. De concepten zijn gedeeld 
met de leden en achterban via de Neth-ER flits en uitvoerig 

besproken in de Werkgroep Onderzoek. Hierdoor was het 
Nederlandse kennisveld tijdig op de hoogte van de  
plannen van de Commissie, kon nagedacht worden over de 
implicaties van het voorstel en concrete amendementen 
worden voorbereid.

Het voorstel voor Horizon Europe werd in juni 2018  
gepresenteerd. Om het Nederlandse kennisveld te  
informeren over de inhoud van voorstel en de  
mogelijkheid te scheppen om een eerste reactie te geven, 
organiseerde Neth-ER op 26 juni een seminar waar de 
voorstellen voor de kennisprogramma’s post-2020 werden 
besproken. Koen de Pater en Marc Holtkamp van het 
Directoraat Generaal (DG) Onderzoek en Innovatie (RTD) 
presenteerden de plannen voor Horizon Europe.

Na de publicatie van het voorstel was het Europees  
Parlement aan zet. De leden van Neth-ER hebben de  
rapporteurs voor Horizon Europe, de Euro- 
parlementariërs Dan Nica en Christan Ehler, input geleverd 
voor hun rapporten. Deze input was zowel in de vorm van 
een algemene reactie als in de vorm van concrete  
amendementen. Ook in reactie op de rapporten van de 
beide rapporteurs zijn in de Neth-ER Werkgroep  
Onderzoek amendementen en tekstsuggesties opgesteld 
en in het internationale netwerk verspreid.

In januari 2018 presenteerde de EC een mededeling over 
de interim evaluatie  van Horizon 2020. Ook naar  
aanleiding van deze evaluatie organiseerde Neth-ER in 
dezelfde maand een seminar om het Nederlandse  
kennisveld, maar ook het internationale netwerk in Brussel 
hierover te informeren en inzicht te geven in de  
standpunten van verschillende belanghebbenden.  
Rosalinde van Vlies van RTD presenteerde de uitkomsten 
van de interim evaluatie.

Verder is ingezet op het verder verbreden (en  
onderhouden) van het internationale netwerk in de 
ITRE-Commissie van het Parlement en de Europese  
 Commissie.
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•   meer in te zetten op thematische samenwerking tussen 
    verschillende regio’s
•   gericht te investeren in menselijk kapitaal
•   strategisch in te zetten op partnerschappen tussen  
    onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Erasmus en Erasmus+
In 2018 werd de mid-term evaluatie van Erasmus+ 
gepresenteerd. Met het oog op deze evaluatie heeft het 
kantoor van Neth-ER op 9 januari 2018 een seminar 
georganiseerd. Doelstelling hiervan was om een brain-
storm te organiseren met verschillende Europese belang-
hebbenden (de Europese Commissie, de verschillende 
onderwijssectoren, het bedrijfsleven en overheden) over 
onderwerpen als sociale inclusie, virtuele mobiliteit, 
blended learning, vaardigheden en vereenvoudiging van 
regelgeving. Op deze wijze is input verzameld voor de 
Europese Commissie over hoe de opvolger van Erasmus+ 
in de volgende programmaperiode kan worden verbeterd. 
Om de discussies van start te laten gaan, heeft 
Europarlementariër Marietje Schaake een speech gegeven 
over haar visie op de toekomst van het programma en de 
visie van het Europees Parlement. De aanbevelingen die 
volgden uit de discussies tijdens het seminar zijn onder 
een grote groep beleidsmakers verspreid. 

Op 30 mei publiceerde de Europese Commissie haar  
voorstel voor Erasmus (2021-2027). Neth-ER organiseerde 
op 26 juni een seminar over de gepresenteerde voorstellen 
voor de kennisprogramma’s post-2020, waarbij de leden en 
achterban de mogelijkheid kregen om een eerste reactie te 
geven op deze voorstellen. 

Daarnaast zijn in de Werkgroep Onderwijs de positie en 
belangen vastgesteld voor een gerichte lobby naar het 
Europees Parlement. Zo heeft Neth-ER input gestuurd aan 
de rapporteur voor de opvolger van Erasmus+, Europarle-
mentariër Milan Zver, zowel in de vorm van een algemene 
reactie op het voorstel als in de vorm van concrete  
amendementen. 

Verder is ingezet op het verder verbreden (en 
onderhouden) van het internationale netwerk in de 
CULT-Commissie van het Parlement en DG Onderwijs en 
Cultuur (EAC).

Het Europese Cohesiebeleid
In maart 2018 publiceerde Neth-ER haar visie voor het 
Europese cohesiebeleid na 2020: Neth-ER Vision Paper for 
Cohesion Policy post-2020, Knowledge First .  

In het vision paper pleitten de leden van Neth-ER ervoor 
om de impact van het Europese cohesiebeleid te vergroten 
door:

Neth-ER presenteerde haar vision paper op 6 maart 2018 
tijdens een evenement in Brussel. Hierbij waren onder 
andere Europarlementariër Matthijs van Miltenburg, 
ambtenaren van de Europese Commissie en het Brusselse 

netwerk aanwezig.  Daarnaast is het paper, samen met de 
in 2017 gepubliceerde vision papers voor Horizon Europe 
en Erasmus, aangeboden aan Mona Keijzer, staats- 
secretaris voor Economische Zaken en Klimaat en aan 
Ingrid van Engelshoven, minister voor Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Het paper is daarnaast breed gedeeld 
met verschillende media, instellingen en (internationale) 
contacten van Neth-ER.

Het vision paper werd gepresenteerd in de aanloop op de 
publicatie door de Commissie van het voorstel voor het 
Europese cohesiebeleid post-2020. Dit voorstel verscheen 
op 29 mei. In de Werkgroep Regionaal Beleid van Neth-ER 
is gereflecteerd op dit voorstel en zijn de ontwikkelingen 
op dit dossier besproken om vast te stellen welke stappen 
de leden van Neth-ER moesten zetten om de lobby voor de 
Nederlandse belangen vorm te geven.

Verder is ingezet op het verder verbreden (en  
onderhouden) van het internationale netwerk in de  
REGI-commissie van het Parlement en DG Regionaal beleid 
en stadsontwikkeling (REGIO).
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3.3 OVERIGE DOSSIERS

Naast de drie prioritaire dossiers volgde het beleidsteam 
van Neth-ER ook de ontwikkelingen op een aantal 
andere relevante Europese kennisdossiers. Hieronder 
wordt toegelicht aan welke dossiers in 2018 door Neth-ER 
in het bijzonder aandacht is besteed.

Brexit
Het jaar 2018 was spannend voor de ontwikkelingen 
rond de Brexit. In maart presenteerde de Commissie het 
concept-uittredingsakkoord waaruit bleek dat het Verenigd 
Koninkrijk (VK) tot het eind van de huidige programma- 
periode zal blijven participeren aan de Europese  
programma’s, waaronder Horizon 2020 en Erasmus+. In 
november bereikten de onderhandelaars een akkoord over 
de gehele uittredingstekst, waarin opnieuw de deelname 
van het VK aan de programma’s tot eind 2020 bevestigd 
werd. Eind 2018 was de kans op een ‘no-deal’ nog niet 
afgewend. Zowel de EU als het VK bereiden zich ook voor 
op dit scenario. 

Neth-ER organiseerde in juni een ‘brexit briefing’  
voorafgaand aan een vergadering van de Strategiegroep. 
Tijdens deze briefing zijn de aanwezige vertegen- 
woordigers van de leden bijgepraat over de stand van 
zaken van de onderhandelingen. Naar aanleiding daarvan 
is de Artikel 50-taskforce, verantwoordelijk voor de onder-
handelingen namens de EU, benaderd met een uitnodiging 
voor een gesprek over de toekomstige samenwerking 
tussen Nederlandse instellingen en die in het VK op het 
gebied van kennis. De taskforce is niet ingegaan op de 
uitnodiging maar heeft wel gereageerd op de brief.  

Meerjarig financieel kader post 2020
Op initiatief van Neth-ER is begin 2018 een Engelstalig 
statement gepubliceerd over het belang van investeren in 
kennis. De doelstelling was om binnen het voorstel voor 
het meerjarig financieel kader (MFK) na 2020 meer  
aandacht te krijgen voor ‘kennis’. Het statement is  
ondertekend door een veertigtal (inter)nationale  
organisaties en online gepubliceerd. Naar aanleiding van 
dit statement is ook een brief naar de Europese  
Commissaris voor begrotingszaken, Oettinger en andere 
relevante hooggeplaatste EU-ambtenaren verstuurd om 
aandacht te vragen voor het belang van investeren in  
kennis na 2020. 
 

De Europese Commissie heeft op 2 mei 2018 haar voorstel 
voor het MFK voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. 
Binnen het voorgestelde MFK budget reserveert de  
Commissie bijna 100 miljard voor het toekomstige  
Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, 
Horizon Europe; wat neer komt op een verhoging van 
18,2 miljard ten opzichte van het budget van Horizon 
2020. Voor Erasmus+ wil de Commissie een bedrag van 30 
miljard uittrekken; dat is een verdubbeling van het huidige 
budget.  
 
Neth-ER had aangegeven in haar vision paper dat er  
minstens 15 procent (120 miljard) van het MFK budget 
voor Horizon Europe nodig zou zijn. Dit percentage staat 
in contrast met de 7,6 procent (97,6 miljard euro) die nu in 
het voorstel staat. 

In de door Neth-ER georganiseerde bijeenkomst in het  
najaar 2018 van de IGLO Werkgroep Budget werd  
gesproken met budget-attachés van verschillende lidstaten 
die onderhandelen over het MFK in de Raadswerkgroep 

voor budget. Dit om de attachés nogmaals te attenderen 
op de grote belangen van het kennisveld in de MFK  
onderhandelingen. 
 
Daarnaast heeft de Tweede Kamer in het najaar een  
rondetafelgesprek over de meerjarenbegroting van de 
EU georganiseerd. Hierbij waren verschillende relevante 
belanghebbenden uitgenodigd voor een gedachtewisseling 
met de leden van de Vaste Commissie Europese Zaken. 
Ook Neth-ER nam hieraan deel waarbij een uiteenzetting is 
gegeven van de belangen van het Nederlands kennisveld 
en verschillende vragen van parlementsleden zijn  
beantwoord.  

Gezondheidsonderzoek
Neth-ER en NFU hebben in 2018 verschillende activiteiten 
georganiseerd in aanloop naar Horizon Europe. In  
opvolging van de poster met gezamenlijke prioriteiten voor 
gezondheidsonderzoek is een informeel netwerk opgezet 
bestaande uit verschillende IGLO-kantoren en andere  
belanghebbenden die werken op het gebied van  
gezondheidsonderzoek. Deze groep dient als platform voor 
het uitwisselen van kennis en informatie, maar maakt het 
ook mogelijk om gezamenlijk de eerder genoemde  
prioriteiten voor gezondheidsonderzoek op de agenda te 
houden. 
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Widening participation
Op 10 april 2018 heeft Neth-ER gezamenlijk met de VSNU 
een seminar georganiseerd over widening participation. 
Tijdens een paneldiscussie wisselden experts van de Eu-
ropese Commissie, Europese universiteiten en COST van 
gedachten over manieren om de innovatiekloof in de EU 
te verminderen. Na afloop van deze panelsessie konden 
de deelnemers vanuit heel de EU en daarbuiten tijdens 
matchmakingsessies met elkaar in contact komen en het 
gesprek aan gaan over het verkleinen van de innovatiek-
loof. Het was alweer de vierde keer dat een dergelijk event 
werd georganiseerd.

Synergieën
Daarnaast organiseerde Neth-ER op 16 oktober het 
seminar ‘Enhancing synergies for the next EU knowledge 
programmes’ in samenwerking met Europarlementariër 
Caroline Nagtegaal. Tijdens interactieve brainstormsessies 
werden experts op het gebied van onderwijs, onderzoek en 
innovatie samengebracht en werden er ideeën  
uitgewisseld over wat er nodig zou zijn om meer synergie 
tot stand te brengen tussen de toekomstige EU- 
programma’s Horizon Europe, Erasmus en ESIF post-2020. 
Deze ideeën heeft Neth-ER uitgewerkt in een document en 
gedeeld met haar netwerk binnen de Europese Commissie, 
het Parlement en andere belanghebbenden. 

Europese Onderwijsruimte
In 2018 heeft Neth-ER haar leden geïnformeerd over de 
verschillende initiatieven die voortkomen uit de ideeën 
van de Europese Raad over het vormen van een Europese 
Onderwijsruimte in 2025. 

Eén van de voorstellen uit de Raadsconclusies van de Eu-
ropese Raad is het opzetten van een twintigtal bottom-up 
netwerken van vier tot zes universiteiten in Europa. Ron-
dom de Europese Universiteiten heeft Neth-ER begin 2018 
plaats genomen in een expertgroep ter voorbereiding van 
de pilot voor deze actie. Ook heeft Neth-ER actief infor-
matie en conceptteksten voor de pilot onder haar leden en 
achterban verspreid. 

Niet uitgevoerde activiteiten
In de verschillende bijeenkomsten van de Strategiegroep
en die van de drie werkgroepen is in nauwe afstemming
met de leden van Neth-ER gekozen om een aantal 
voorgenomen activiteiten niet uit te voeren. Dit had voor 
een deel te maken met onderbezetting van het  
beleidsteam in Brussel. Daarnaast zijn er enkele prioriteit-
en veranderd. Zo hebben een aantal geplande seminars op 
diverse dossiers geen doorgang gevonden. Deze dossiers 
zijn: Excellentie, EIC, MFK, Open Access, ESFRI en de New 
Skills Agenda. Ook is er geen gericht lobbyplan ontwikkeld.  
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4. ACTIVITEITEN VAN NETH-ER & CIJFERS IN 2018

4.1 INFORMEREN EN ONDERSTEUNEN

Verder maakte Neth-ER ook in 2018 veel gebruik van de 
social media door 424 tweets te verzenden. Het aantal 
twittervolgers bereikte een recordhoogte van 2.295 aan 
het eind van 2018. In 2018 is zes keer het document 
‘Europese kennisontwikkelingen’ naar de bestuurders van 
de leden gestuurd. Dit document bevat een update over 
de Europese ontwikkelingen op de voor Neth-ER leden 
belangrijkste dossiers. Verder is in 2018 ook veel concept 
informatie over (werk)programma’s, mededelingen en  
andere strategische documenten verstuurd via de flitsen 
(27) aan 420 personen in het nationale netwerk van  
Neth-ER. 

Verder zijn ruim 90 delegaties van individuele instellingen 
en Nederlandse koepelorganisaties op het kantoor van 
Neth-ER ontvangen. Het ging daarbij om  
vertegenwoordigers van verschillende ROC’s, bestuurders 
en medewerkers van de hogescholen en universiteiten 
en andere Nederlandse kennisinstellingen. De delegaties 
werden dan bijgepraat over actuele ontwikkelingen of 
specifieke dossiers. Vaak werden medewerkers van de 
Europese Commissie, de Permanente Vertegenwoordiging 
of Europarlementariërs uitgenodigd om met de delegaties 
van gedachte te wisselen. In 2018 verleende Neth-ER 
ondersteuning bij de organisatie van maatwerk  
bijeenkomsten voor leden en organisaties uit hun  
achterban met als doel het Nederlandse kennisveld te 
informeren. De beleidsmedewerkers hebben niet alleen in 
Brussel contact met de leden en hun achterban. In 2018 
zijn circa 350 bezoeken afgelegd in Nederland aan leden 
(191) en instellingen uit de achterban (147).

Zoals bekend stelt Neth-ER zowel incidenteel als ook  
structureel werkplekken en kantoorruimte ter  
beschikking aan verschillende lidorganisaties, organisaties 
uit de achterbannen en aan andere organisaties. In 2018 
ging het om structurele werkplekken voor medewerkers 
van TNO, Wageningen Universiteit, Trimbos Instituut, 
LuxCore (Luxemburgse Neth-ER), DAAD, ESEIA en EQAR 
(European Quality Assurance Register). In 2018  
beëindigden het Trimbos instituut en LuxCore hun 
huurovereenkomsten met Neth-ER. De met de verhuur 
en gebruik van de kantoorfaciliteiten gegenereerde omzet 
bedroeg in 2018 circa 10% van de totale opbrengsten van 
de Vereniging.

Gedurende 2018 heeft het team van Neth-ER een belangrijke 
rol gespeeld in het vergaren, verspreiden en duiden van 
actuele en relevante informatie over Europe se beleids- 
ontwikkeling op de verschillende (kennis)dossiers. Via  
dagelijkse nieuwsberichten (541), de wekelijkse nieuwsbrieven 
(47) en diverse ‘factsheets’ en ‘editorials’ over specifieke  
onderwerpen werd het brede Nederlandse kennisveld (3.452 
personen) geïnformeerd over belangrijke nieuws- 
ontwikkelingen. 
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4.2 GECOÖRDINEERDE BELEIDS- 
BEÏNVLOEDING

In 2018 organiseerde Neth-ER diverse bijeenkomsten om 
de Nederlandse belangen over het voetlicht te brengen in 
Brussel. De belangrijkste en grootste bijeenkomst was het 
jaarlijkse Neth-ER netwerkevenement  op 22  
november 2018. Het thema van dit jaar was ‘Knowledge 
first: ambitions for the future of Europe’ en Gert Jan  
Koopman, directeur-generaal van DG Begroting verzorgde 
de keynote speech. Tijdens zijn speech riep Gert Jan  
Koopman het kennisveld op om meer van zich te laten 
horen in de discussies voor het toekomstige meerjarig 
financieel kader. 

Voorafgaand aan het netwerkevent werden de  
bestuurders van de leden van Neth-ER tijdens een  
informele lunch bijgepraat over de stand van zaken in 
‘Brussel’ door hoge Nederlandse ambtenaren werkzaam bij 
RTD, DG Budget (BUDG), het Secretariaat-generaal (SEC-
GEN) en de plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordi-
ger, Ronald van Roeden. Tijdens de lunch werd Robert-Jan 
Smits bedankt voor zijn jarenlange inzet voor Neth-ER en 
de samenwerking.

 

Vervolgens organiseerde het beleidsteam van Neth-ER 
twee parallelle sessies over onderwijs en onderzoek. 
Hierbij is gesproken met hoge ambtenaren van zowel EAC 
als RTD. Tijdens deze sessies brachten de bestuurders van 
de leden de belangen van het Nederlands kennisveld naar 
voren bij de Europese Commissie.

Eerder dat jaar, op 26 juni organiseerde Neth-ER het  
seminar ‘Beyond 2020: the next generation of EU knowledge 
programmes’ om haar leden, achterban en Brusselse 
netwerk te informeren over het Erasmus-, Horizon Europe- 
en ESIF-voorstel en het onderhandelingsproces. Ook bood 
dit seminar de gelegenheid voor een discussie en uitwissel-
ing van gedachten over deze voorstellen. Dit seminar trok 
ruim 140 bezoekers.

Op 16 oktober organiseerde het team van Neth-ER het 
internationale synergies event samen met Euro- 
parlementariër Caroline Nagtegaal. Vertegenwoordigers 
van de leden en instellingen uit de achterban gingen via 
brainstorm sessies in gesprek met medewerkers van de 
Europese Commissie en experts uit het internationale 
netwerk van Neth-ER over de mogelijke synergie tussen 
Horizon Europe, Erasmus en de ESI-fondsen. De  
uitkomsten van deze bijeenkomst die werd bezocht door 
meer dan 50 mensen zullen in 2019 als non-paper aan de 
Europese Commissie en het parlement worden  
aangeboden.

4.3 EXTERNE CONTACTEN EN RELATIES

Het Neth-ER team maakte uitstekend gebruik van haar cen-
trale positie in het Brusselse netwerk door conferenties en 
seminars bij te wonen en door frequent met medewerkers 
van Europese instellingen het informele contact te zoeken. 
Het beleidsteam van Neth-ER had in totaal 244 gesprekken 
met sleutelfiguren uit het internationale netwerk, waarvan 
39 gesprekken met Europarlementariërs of hun medew-
erkers en informele gesprekken met ruim 100 mede- 
werkers van de Europese Commissie.

Binnen het IGLO  netwerk waren medewerkers van het  
beleidsteam voorzitter voor de internationale  
werkgroepen: Higher Education, Budget en International 
Cooperation en deelnemers binnen werkgroepen over ERC, 
MSCA, Regional policy, Framework Programme  
Implementation en Innovation. 

Daarnaast was de directeur van Neth-ER elke maand aan-
wezig bij het reguliere overleg tussen de IGLO kantoren. 
Uiteraard werden behalve deze IGLO-vergaderingen di-
verse bilaterale overleggen met collega kantoren in Brussel  
georganiseerd. Ook woonden Neth-ER medewerkers 
diverse internationale overleggen met collega-kantoren in 
Brussel bij. 

4.4 SYNERGIE EN AFSTEMMING

Via de bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergaderin-
gen (3x), de Strategiegroep (4x) en de verschillende werk-
groepen heeft het team van Neth-ER actief bijgedragen 
aan het realiseren van synergie en afstemming tussen de 
leden. Op deze wijze konden de leden effectiever en effi-
ciënter hun belangen voor het voetlicht in Brussel brengen 
en was sprake van een gerichte Nederlandse invloed op de 
Europese beleidsontwikkeling op het gebied van kennis.
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4.5 SAMENWERKING MET OCW & TOEKOMST NETH-ER

In vervolg op de in 2017 uitgevoerde audit gericht op de 
werkwijzen en processen op het kantoor van Neth-ER, de 
externe evaluatie uitgevoerde door ABDTOPConsult en het 
daaruit voortvloeiende toekomstadvies aan de  
Vereniging Neth-ER, hebben de leden van Neth-ER het 
bestuur gevraagd een aantal varianten voor de  
beheerconstructie van Neth-ER uit te werken met oog op 
de ALV van 11 april 2018. Tijdens deze ALV heeft het DB 
de leden een voorstel gedaan om de Vereniging Neth-ER 
op te heffen en de activiteiten en het personeel onder te 
brengen bij Nuffic; dit om goed werkgeverschap en goed 
beheer tegen aanvaardbare kosten duurzaam mogelijk 
te maken. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was het 
eigenaarschap van de leden en de identiteit van Neth-ER. 
De missie, de bestuurlijke ledenverantwoordelijkheid en 
de activiteiten van Neth-ER dienden dezelfde te blijven. De 
leden zijn akkoord gegaan met deze voorstellen.

In gesprekken met OCW over de toekomstige relatie, de 
ondersteuning en samenwerking tussen het Ministerie 
en Neth-ER, bleek dat het onderbrengen van het beheer 
van Neth-ER bij Nuffic per 2019 nog niet mogelijk zou zijn. 
Daarom is gekozen voor een (tussen)oplossing om in 2019 
de Vereniging te behouden en personeel aan te nemen bij 
Neth-ER zelf. Omdat de kosten voor het hebben van 
personeel aanzienlijk hoger zullen zijn dan eerdere jaren 
heeft het bestuur voorgesteld de lidmaatschapbijdrage te 
verhogen. Onder andere op basis van de toekomstplannen 
voor Neth-ER heeft directeur-generaal Boereboom van 
OCW in 2018 toegezegd een deel van de activiteiten van 
Neth-ER structureel te zullen ondersteunen. Daarom is een 
aanvraag voor een instellingssubsidie van 600.000 euro 
voor 2019 ingediend en voor het eind van 2018 positief 
gehonoreerd. 



4.6 FINANCIËN 

13



Aarlenstraat 22
1050 • Brussel

België

+32 2 511 50 40
neth-er@neth-er.eu


