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1. VOORWOORD

Dit is het Jaarverslag 2019 van de Vereniging Neth-ER. Voor Neth-ER was 2019 een jaar van 
grote veranderingen, zowel vanwege de veranderde politieke omgeving in de EU als vanwege  
veranderingen in de eigen organisatie. Dit verslag geeft een beeld van de activiteiten die de 
leden van Neth-ER en het team hebben gerealiseerd.

Europa staat momenteel voor een aantal grote uitdagingen. Meer dan ooit is kennis de 
sleutel om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Dit betekent dat kennis steeds 
meer wordt ingebed in andere beleidsterreinen, en dat het kennisveld met steeds meer 
sectoren	verbindingen	moet	aangaan.	Op	bestuurlijk	niveau	werd	vruchtbaar	invulling	
gegeven	aan	overleg	met	het	ministerie	van	OCW,	gericht	op	meer	beleidsinhoudelijke	
sturing en beïnvloeding van de Europese agenda. 

Het voorjaar stond vooral in het teken van de onderhandelingen tussen Europese Raad 
en	Parlement	over	de	nieuwe	programma’s.	Vanuit	Neth-ER	is	er	actief	en	gecoördineerd	
aandacht	besteed	aan	het	verwoorden	van	de	belangen	van	het	Nederlandse	kennisveld. 

De	verkiezingen	in	mei	voor	het	Europees	Parlement	leidden	tot	grote	verschuivingen	
waarbij	twee	derde	van	de	leden	voor	het	eerst	werd	verkozen.	Pas	in	december	trad	de	
nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen aan. Neth-ER heeft 
met een brief aan Von der Leyen en het position paper ‘Knowledge First!’ een voorzet  
gegeven	voor	de	redenen	waarom	en	de	wijze	waarop	kennis	meer	centraal	in	het	 
Europese beleid zou moeten komen te staan. De politieke situatie maakte dat nog geen 
overeenstemming bereikt kon worden over de Europese meerjarenbegroting voor 2021-
2027. 

De leden van Neth-ER gingen in 2019 akkoord met een plan van aanpak voor een duur-
zaam beheermodel van Neth-ER, waarbij de gewenste eindsituatie ook werd vastgesteld. 
Een bestuurlijke werkgroep is aan de slag gegaan om de nadere invulling hiervan te 
verkennen. 

Het team in Brussel heeft er in 2019 weer voor gezorgd dat relevante ontwikkelingen op 
de	voet	zijn	gevolgd	en	toegankelijk	beschikbaar	zijn	gesteld	via	de	dagelijkse	bericht- 
geving	op	de	website,	de	wekelijkse	nieuwsbrieven	en	social	media.	Er	werd	intensief	 
geïnvesteerd in het opbouwen van het Europese en nationale netwerk en aan het onder-
houden ervan. 

Haverwege	2019	vertrok	Fried	Kramer	als	directeur,	na	meer	dan	12,5	jaar	aan	de	 
opbouw en de dagelijkse leiding van het bureau vorm te hebben gegeven. Tijdens een 
groot netwerkevent in september, ‘Knowledge First!’, werd ook op gepaste wijze stil- 
gestaan bij zijn verdiensten. Inmiddels was Jurgen Rienks in juli aangetreden als zijn  
opvolger.	Hij	zet	zich	in	om	de	continuïteit	en	zichtbaarheid	van	Neth-ER	en	de	 
betrokkenheid van de leden verder te versterken. 

Onze ambitie is om Neth-ER nog meer dienstbaar te laten zijn aan haar leden, en de  
Nederlandse	belangen	en	zichtbaarheid	op	het	gebied	van	kennis	te	onderstrepen	en	aan	
de ‘Europese spelers’ te tonen. De resultaten van 2019 vervullen ons met tevredenheid.

Jurgen Rienks
directeur	Neth-ER

Sander van den Eijnden
voorzitter Neth-ER
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BESTUURLIJKE ORGANISATIE VAN DE  
VERENIGING NETH-ER IN 2019

Neth-ER had in 2019 acht leden en drie geassocieerde 
leden: 
•			Brancheorganisatie	voor	het	middelbaar	beroeps- 
				onderwijs	en	volwasseneneducatie	(MBO	Raad)
•			Interstedelijk	Studenten	Overleg	(ISO)	-	geassocieerd
•			Jongeren	Organisatie	Beroepsonderwijs	(JOB)	-	
				geassocieerd
•			Koninklijke	Nederlandse	Akademie	van	Wetenschappen				 
				(KNAW)
•			Landelijke	Studentenvakbond	(LSVb)	-	geassocieerd
•			Nederlandse	Federatie	van	Universitair	Medische	Centra	 
				(NFU)
•   Nederlandse Organisatie voor toegepast- 
				natuurwetenschappelijk	onderzoek	(TNO)
•			Nederlandse	Organisatie	voor	Wetenschappelijk	 
				Onderzoek	(NWO)
•			Nuffic
•			Vereniging	Hogescholen	(VH)
•			Vereniging	van	Universiteiten	(VSNU)

Het Dagelijks Bestuur (DB) was in 2019 als volgt 
samengesteld:
•			Sander	van	den	Eijnden	(onafhankelijk)	–	voorzitter
•			Pieter	Duisenberg	(VSNU)	–	vicevoorzitter
•			Freddy	Weima	(Nuffic)	–	penningmeester

Met als plaatsvervangers:
•			Erik	Drop	(TNO)	–	plv.	vicevoorzitter
•			Paul	Oomens	(MBO	Raad)	–	plv.	penningmeester
 
Er vonden drie Algemene Ledenvergaderingen (ALV) plaats:
•   11 april in Den Haag
•   19 september in Brussel, met netwerkevent
•   23 november in Den Haag, samen met Bestuurlijk  
    Overleg met OCW

Het Dagelijks Bestuur kwam vijfmaal bijeen:
•			31	januari	in	Den	Haag	(Nuffic)
•			28	maart	in	Leiden	(Hogeschool	Leiden)
•			6	juni	in	Leiden	(Hogeschool	Leiden)
•			5	september	in	Den	Haag	(Nuffic)
•			7	november	in	Den	Haag	(Nuffic)

De	directeur	en	de	beleidsmedewerkers	waren	verant-
woordelijk voor de inhoudelijke dienstverlening aan de 
lidorganisaties	van	Neth-ER	en	hun	achterban.	De	vier	
beleidsmedewerkers	traden	op	als	accounthouder	voor	de	
verschillende	lidorganisaties	met	als	doel	om	elke	organi-
satie een eigen aanspreekpunt te geven binnen Neth-ER. In 
2019	zijn	door	de	accounthouders	afspraken	gemaakt	met	
de	leden	over	vaste	contactmomenten. 

In	2019	werd	Fried	Kramer	als	directeur	opgevolgd	door	
Jurgen Rienks. Het jaar ving aan met twee nieuwe beleids-
medewerkers en in de loop van het jaar werden nog twee 
medewerkers	geworven	door	selectiecommissies	met	
vertegenwoordiging vanuit de leden. Tenslotte is ook de 
officemanager	van	Neth-ER,	Edith	van	Rees,	na	negen	jaar	
vertrokken bij Neth-ER. Haar vervangster, Oesha Bouman, 
trad	in	december	aan.
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2. MISSIE EN BESTUURLIJKE ORGANISATIE
In dit Jaarverslag worden de organisatie van de Vereniging Neth-ER en de activiteiten van het team in Brussel in 2019 beschreven. Hierin wordt voortgebouwd op het Meerjarenbeleidsplan 2019-
2023 van Neth-ER, zoals vastgesteld in 2018. Deze beschrijving wordt afgewisseld met een impressie van enkele activiteiten, feiten en cijfers. 

Het werk van Neth-ER is gestoeld op een dubbele missie. De eerste missie heeft tot doel om de leden en achterban, en het bredere Nederlandse kennisveld, van hoogwaardige informatie te voor-
zien. Dat gebeurt met drie categorieën activiteiten: Informeren, Netwerken en Bemiddelen. 

De tweede missie is gericht op het bijdragen aan het vergroten van de invloed van de leden van Neth-ER op het Europese beleidsvormingsproces. Ook deze missie is onderverdeeld in drie  
categorieën activiteiten: Vertegenwoordigen, Ondersteunen en Exploreren.



KNOWLEDGE FIRST! - NETWERKEVENT
 
Het 12,5-jarig bestaan van Neth-ER én het afscheid 
van Fried Kramer, voormalig directeur en medeoprich-
ter van de organisatie, bood dit jaar een uitstekende 
gelegenheid om Nederlandse en Brusselse belang- 
hebbenden in het kennisveld bij elkaar te brengen op 
19 september. Het thema van dit jaarlijkse netwerk- 
event was ‘Knowledge First!’, naar aanleiding van de 
brief van Neth-ER aan de nieuwe Europese Commissie. 
 
Eveline Crone (twee maanden later verkozen tot 
vicepresident van de European Research Council) 
verzorgde een keynote over de belofte van een nieuwe 
generatie en hoe kennis een nieuwe generatie kan 
voorbereiden op het oplossen van problemen die nu 
nog niet bestaan. Meer begrip van het puberbrein is 
dan ook van betekenis voor de wijze waarop onder-
wijs wordt gegeven. Onderzoek blijkt ook oplossingen 
aan te reiken voor ontwikkelingen die nog in het 
verschiet liggen. 

Na de keynote vond er een paneldiscussie plaats 
tussen een aantal sleutelfiguren in het veld van onder-
wijs, onderzoek en innovatie. Nieuwe directeur Jurgen 
Rienks modereerde een paneldiscussie tussen Frans 
van Vught, oprichter en voormalig president van  
Neth-ER; Robert-Jan Smits, voormalig Directeur- 
Generaal van DG RTD; Nina de Winter, voormalig 
bestuurslid van het ISO en Marcelis Boereboom, 
Directeur-Generaal van het Ministerie van OCW. Zij 
discussieerden over het nieuwe portfolio van de  
Europese Commissie, de Nederlandse positie binnen 
het Europese onderwijs- en onderzoekslandschap en 
de rol van Neth-ER. De panellisten concludeerden dat 
de Commissie eindelijk begrijpt wat Neth-ER al sinds 
zijn oprichting in 2006 uitdraagt: onderwijs, onder-
zoek en innovatie zijn niet los van elkaar te zien.

OVERGANG NETH-ER NAAR NUFFIC

De ALV van Neth-ER heeft aangegeven akkoord te zijn met 
het voorstel van het Dagelijks Bestuur om het beheer en 
het personeel van de Vereniging Neth-ER onder te brengen 
bij	Nuffic	met	ingang	van	2021.	Hiervoor	werd	een	gewen-
ste eindsituatie vastgesteld. Een bestuurlijke werkgroep 
werd aangesteld, bestaande uit: Van den Eijnden en 
Oomens voor Neth-ER en Van Eupen en Van den Berg voor 
Nuffic.	Deze	werkgroep	werd	belast	met: 

•			Uitwerken	opties	voor	onderbrenging	beheer	inclusief	 
				risico	en	kosten	&	batenanalyse	ten	behoeve	van	de	 
				gewenste	‘Soll-situatie’	(verkennende	fase);

•   Voorbereiding van alle besluitvorming die noodzakelijk  
				is	voor	de	succesvolle	onderbrenging	van	het	beheer	bij	 
				Neth-ER	en	Nuffic	(kwartiermakende	fase).

De	leden	hebben	daarbij	vastgesteld	welke	condities	 
(inclusief	steun	van	het	ministerie	van	OCW)	strikt	
noodzakelijk zijn om deze overgang daadwerkelijk te  
kunnen bewerkstelligen. De bestuurlijke werkgroep heeft 
zich	extern	laten	adviseren	en	zal	zijn	werkzaamheden	in	
2020 afronden. Binnen het bureau heeft de voorbereiding 
van	de	overgang	vooral	tijdsbeslag	gelegd	op	de	directeur	
en	de	medewerkers	van	het	officemanagement.



3. PRIORITAIRE DOSSIERS
In	het	werk	richt	het	bureau	zich	op	een	aantal	prioritaire	
dossiers. In 2019 betrof dat: Onderzoek en Innovatie  
 (Horizon	2020,	Horizon	Europe	en	ERA),	Onderwijs	(Eras-
mus+, het toekomstige Erasmusprogramma, de Europese  
Onderwijsruimte	(EEA),	de	Bologna-	en	Kopenhagen- 
processen)	en	Regionalisering	(Europese	Structuur-	en	
Investeringsfondsen).	Naast	de	dienstverlening	op	deze	
dossiers	en	aanverwante	thema’s	is	veel	aandacht	besteed	
aan	de	context	van	de	dossiers,	bijvoorbeeld	waar	het	gaat	
over	de	effecten	van	de	onderhandelingen	over	de	 
Meerjarenbegroting op de nieuwe programma’s. Daarbij 
is	in	artikelen	en	(vertrouwelijke)	nieuwsflitsen	ook	extra	
focus	gegeven	aan	de	duiding	en	betekenis	van	het	nieuws	
voor	de	leden	en	hun	achterban.	

Met de Strategiegroep is het gesprek gevoerd over het 
belang van bestaande en mogelijk nieuwe dossiers voor de 
Europese beleidsagenda. In 2019 zijn afspraken gemaakt 
over sterkere betrokkenheid van de leden bij de vormgev-
ing	van	activiteiten	van	Neth-ER.	Dit	moet	verder	zijn	beslag	
krijgen in 2020.  

Informeren -	De	medewerkers	van	Neth-ER	informeren	de	leden,	instellingen	uit	hun	achterban	en	het	brede	 
Nederlandse kennisveld over Europese ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. In 2019 zijn 
er	344	nieuwsartikelen	gepubliceerd	op	de	Neth-ER	website.	Via	de	sociale	media	worden	de	volgers	van	Neth-ER	direct	
na	publicatie	van	een	nieuw	artikel	geattendeerd	op	het	nieuws.	In	46	nieuwsbrieven	is	het	nieuws	van	de	week	aan	de	
abonnees gezonden. Iedereen die geïnteresseerd is in de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van kennis kan 
zich	inschrijven	via	de	website.	

In	2019	is	gebleken	dat	er	veel	behoefte	bestaat	aan	artikelen	die	een	overzicht	bieden	over	de	stand	van	zaken	op	de	
grote dossiers. Een van de meest gelezen artikelen was dan ook: ‘Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?’. In deze 
behoefte kon worden voorzien door de geleverde inspanningen om meer duiding aan het nieuws te geven, zowel op de 
website als in de nieuwsbrief. Een oproep onder de lezers van de nieuwsbrief voor een enquête bleek, ook na herhaling, 
weinig respons op te leveren. In overleg met de Strategiegroep zijn wel enkele informerende instrumenten nader tegen 
het	licht	gehouden.	
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4. ACTIVITEITEN DIE VOORZIEN IN HOOGWAARDIGE INFORMATIE
Informeren, Netwerken en Bemiddelen. 

DE INFORMATIEVOORZIENING IN CIJFERS 
 
In	2019	heeft	Neth-ER	344	artikelen	publiek	gepubliceerd	op	de	website.	Er	werden	46	nieuwsbrieven	uitgestuurd	
naar	bijna	vijfduizend	abonnees.	Onze	website	werd	in	totaal	187.761	keer	bezocht	door	meer	dan	75	duizend	
bezoekers. Populaire artikelen gingen onder meer over de ontwikkelingen rondom het nieuwe Horizon Europe  
programma en de verdeling van de portefeuilles in de nieuwe Commissie onder Ursula von der Leyen.

Meest gelezen artikelen in 2019

1. Een	strategisch	plan	voor	Horizon	Europe	(737x)
2. OESO: Welke mondiale trends beïnvloeden het onderwijs in 2019?	(587x)
3. Eén	supercommisaris	voor	onderwijs,	onderzoek	en	innovatie	(542x)
4. Wat staat er nu al vast over Horizon Europe? (533x)
5. De zes ambities van Von der Leyen	(526x)

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven: 46
Nieuwsbriefabonnees: 4.926

Twitter 

Tweets:	556	
Twittervolgers	in	2019:	2.350		
Aantal	nieuwe	volgers:	55	
Aantal weergaven: 240.393 

Website

Gepubliceerde	artikelen:	344
Paginaweergaven: 187.761
Websitebezoekers:	75.893



Neth-ER	organiseerde	verschillende	informatie- 
bijeenkomsten, met name in Brussel, over 
relevante Europese onderwerpen voor het 
Nederlandse kennisveld. Het gaat hierbij om het 
informeren	van	leden	en	hun	achterban	over	de	
ontwikkelingen op de Europese ‘kennis’ dossiers. 
Op	de	website	wordt	ook	specifiek	aandacht	
besteed	aan	afzonderlijke,	meer	gespecialiseerde,	
dossiers. 
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CENTRES OF VOCATIONAL 
EXCELLENCE-EVENEMENT 
 
Dit jaar sloeg Neth-ER de handen ineen met 
het Vlaams-Europees verbindingsagentschap 
VLEVA voor een evenement op 25 oktober 
over de veelbelovende pan-Europese part-
nerschappen van Centres of Vocational 
Excellence (CoVE). Het evenement richtte zich 
zowel op het ReSET-network, een netwerk van 
Europese regio’s die samenwerken op beroep-
sonderwijs, als op het Nederlandse kennisveld. 
Met drie experts ging het publiek in gesprek 
over hoe excellent beroepsonderwijs een rol 
speelt bij regionale ontwikkeling. 
 
Jan Varchola, het brein achter de CoVE’s 
binnen de Europese Commissie, ging in op 
de theoretische en praktische aspecten van 
het nieuwe Europese initiatief. Door Pieter 
de Jong van de Friese campus Wetsus uit te 
nodigen greep Neth-ER de kans om een mooi 
Nederlands voorbeeld van excellent onder-
wijs te etaleren. Het Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap Water, te vinden op de Friese 
watercampus, werd in eerste pilotfase 
geselecteerd als één van de vijf CoVE-part-
nerschappen. Ten slotte onderstreepte John 
Edwards van het Joint Research Centre het 
belang van het betrekken van beroepsonderwi-
js bij regionale ontwikkelingsstrategieën. Neth-
ER kijkt terug op een geslaagd en drukbezocht 
evenement.   

EUROPESE UNIVERSITEITEN-
INITIATIEF 
 
2019 was ook het jaar van de lancering van de eerste Europese Uni-
versiteiten allianties in het kader van het Europese Universiteiten-
Initiatief. Ook Neth-ER en haar leden zetten in op het politiek 
momentum én de grote vraag naar informatie vanuit hun achterban 
en organiseerden daarbij twee goedbezochte bijeenkomsten rond dit 
initiatief. 

Zo presenteerden op 10 juli drie recent geselecteerde netwerken hun 
ideeën voor hun alliantie, waarbij ze tegelijkertijd ook een realistisch 
beeld gaven van het voorbereidend werk dat aan hun aanvraag was 
voorafgegaan. De bijdrages van YUFE (met Universiteit Maastricht), 
ECIU (met Universiteit Twente) en UNA Europa (met de Vlaamse KU 
Leuven) en DG EAC werden afgesloten met een interactief panel-
gesprek met vertegenwoordiging van de Vereniging Hogescholen. 

Op 7 november was het officiële launch-event rond het initiatief van 
DG EAC. Hieraan voorafgaand organiseerde Neth-ER een tweede 
workshop. Deze was vooral bedoeld voor informatie-uitwisseling en 
praktische tips en tricks in aanloop naar de tweede call in februari 
2020. Na informatiesessies van hoger onderwijsexpert Peter van 
der Hijden en de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met 
de Vlaamse Hogeschool Gent, besprak de aanwezige achterban in 
roterende groepen over kansen, actuele uitdagingen en bedreigingen 
en toekomstige ontwikkelingen rond het initiatief. 

Het Europese Universiteiten-initiatief is bottom-up, en dit kwam 
ook duidelijk naar voren in de verschillende bijdrages, discussies en 
vragen. Waar in het eerste event vooral bleek dat het indienen van 
een aanvraag veel tijd en voorbereiding vergt, werd dit tijdens de 
tweede workshop niet alleen bevestigd, maar viel met name op dat 
er nog veel vragen waren over de toekomst van het initiatief. Hoe 
rijm je excellentie met inclusie, welke synergieën zijn mogelijk en ge-
wenst, en is er voldoende openheid en diversiteit? Zal het binnen de 
toekomstige Europese Onderwijsruimte tot een spillover-effect leiden, 
of juist tot een gesloten en elitaire stratificatie van het hoger onder-
wijs? Wat is de rol van nationale overheden en hoe krijg je studenten 
en maatschappij mee in het initiatief? Kortom, voldoende vragen en 
ontwikkelingen om ook in 2020 op de voet te blijven volgen. 
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Netwerken  - Neth-ER verzorgde en ondersteunde veel 
afstemming tussen en samenwerking met de leden en hun 
achterban,	met	een	inhoudelijke	focus	op	de	gezamenlijke	
en individuele prioritaire dossiers. Daarnaast werden de 
belangen van de leden van Neth-ER behartigt verdiept door 
het	intensiveren	van	directe	externe	contacten	en	deel-
name aan bijeenkomsten en evenementen. 

Een belangrijke gebeurtenis in 2019 was het ‘Knowledge 
first!’	event	van	19	september	(zie	afzonderlijk	tekst- 
venster).	Dit	event	werd	al	voorafgegaan	door	een	oproep	
aan de nieuwe Europese Commissie met het position  
paper ‘Knowledge First!’. Hierin is een voorzet gegeven voor 
de redenen waarom en de wijze waarop kennis meer  
centraal	in	het	Europese	beleid	zou	moeten	komen	te	
staan. 

Neth-ER heeft in 2019 drie werkgroepen voortgezet als 
platform	voor	de	bespreking	van	de	(soms	tegenstrijdige)	
belangen en posities van de leden. De drie afzonderlijke 
werkgroepen	Onderzoek	(vier	maal),	Onderwijs	(drie	maal)	
en	Regionalisering	(drie	maal)	hebben	in	de	loop	van	het	
jaar gekeken naar de voorbereiding en de implementatie 
van de nieuwe programma’s om daar vervolgens ook 
gezamenlijke	acties	op	te	kunnen	ondernemen.	

Bereikte doelen: 
•   Organisatie	van	3	ALV	en	5	DB-vergaderingen;	
•   Deelname	aan	meer	dan	50	relevante	(Europese)	
				bijeenkomsten	en	evenementen;	
•   Ontvangst	van	diverse	delegaties	van	externe	partijen	op				 
				het	kantoor	in	Brussel	(40x).	

Bemiddelen   - Neth-ER speelt ook een rol in het  
verzorgen van de afstemming tussen en onderlinge samen-
werking	van	de	leden	en	organisaties	uit	hun	achterban,	
gerelateerd aan de betrokken ministeries en andere  
relevante nationale en Europese belanghebbenden. 

In 2019 stond het halfjaarlijks bestuurlijk overleg met OCW 
voor	het	eerst	expliciet	in	het	teken	van	de	beleidsmatige	
ontwikkelingen	op	Europees	niveau.	Vruchtbaar	overleg	
heeft geleid tot betere afstemming van de inhoudelijke 

posities	en	het	benoemen	van	de	gemeenschappelijke	
inzet. 

Naast openbare informatie heeft het team van Neth-ER 
ook vertrouwelijke informatie via besloten mailinglijsten 
verspreid:	er	zijn	35	Neth-ER	flitsen	uitgestuurd.	Personen	
die	op	deze	lijsten	staan,	worden	voorzien	van	extra	(vaak	
concept	of	informele)	informatie.	In	beginsel	staat	er	van	
iedere	Nederlandse	kennisinstelling	één	contactpersoon	
op	de	flits-mailinglijsten.	Ook	ambtenaren	van	Neder-
landse ministeries en medewerkers van de Permanente 
Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU ontvangen de 
flitsen.	

Neth-ER heeft informatiebijeenkomsten in Brussel of in 
Nederland over relevante Europese onderwerpen voor het 
Nederlandse kennisveld ook ingezet om de Nederlandse 
achterban	en	betrokken	ministeries	samen	te	brengen	
met elkaar en met het internationale netwerk van Neth-ER. 
Deze seminars hebben tot doel een dialoog te laten ont-
staan, zodat verdere verdieping kan plaatsvinden op het 
gekozen onderwerp. 

Bereikte doelen: 
•   Het	ontwikkelen	en	onderhouden	van	een	(inter- 
				nationaal)	netwerk	van	medewerkers	van	Europese	en			 
				nationale	organisaties;	

•   Organisatie	van	verschillende	seminars	voor	lidorgani 
				saties	en/of	hun	achterban;	overleg	op	bestuurlijk	niveau	 
     tussen leden, de Permanente Vertegenwoordiging van  
    Nederland bij de EU, hoogambtelijk Europese Commissie  
				en	de	betrokken	Nederlandse	ministeries;	

•   In	2019	zijn	35	Neth-ER	flitsen	met	vertrouwelijke	 
				informatie	en	concepten	verzonden	(naar	circa	100	 
				personen).	

MEER INCLUSIVITEIT BIJ 
LEERMOBILITEIT 
 
Welke drijfveren en belemmeringen spelen bij  
studentenmobiliteit? En hoe kunnen hoger onderwijs- 
instellingen beter gebruik maken van mogelijkheden 
voor leermobiliteit? Voor deze vragen organiseerde 
Neth-ER op 25 juni, samen met de Nederlandse  
Permanente Vertegenwoordiging, de Missie van 
Noorwegen bij de EU en NorCore, een evenement over 
studentenmobiliteit. 

Er werd gediscussieerd met onder meer Sophia  
Eriksson, de directeur verantwoordelijk voor Erasmus+ 
in DG EAC. Een breed scala aan mogelijkheden om 
studentenmobiliteit inclusiever te maken kwam naar 
voren: kortere mobiliteitsperiodes, blended mobility, 
leermobiliteit als integraal onderdeel van studie-
programma’s en versterking van taalondersteuning. 
Duidelijk is dat ook instellingen actief de keuze moeten 
maken om mobiliteit te bevorderen. Daarnaast is het 
essentieel dat de juiste beleidskaders op Europees 
niveau worden geschapen – de nieuwe Europese 
Onderwijsruimte zou een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan samenwerking op kwaliteitszorg en  
automatische erkenning van studieperiodes in het 
buitenland. 
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WORKSHOP PARTNERSCHAPPEN MET COMMISSIE  
EN 37 EUROPESE ONDERZOEKSFINANCIERS
 
In december organiseerde Neth-ER een speciale workshop over de toekomst van gezondheidspartnerschappen in Horizon 
Europe. In de aanloop naar Horizon Europe reorganiseert de Europese Commissie alle onderzoekspartnerschappen. Doel 
van deze workshop was Europese financiers van gezondheidsonderzoek al in een vroege fase te informeren over de beoog-
de partnerschappen in Horizon Europe. 

In overleg met de Commissie stelde Neth-ER een programma samen, waarin de acht partnerschappen werden voorgesteld 
door de betrokken beleidsmedewerkers van de Commissie. De onderzoeksfinanciers konden zich zo op een informele  
manier een goed beeld vormen van de nieuwe partnerschappen, wat hen helpt bij het plannen van de eigen betrokkenheid. 
De workshop vond plaats onder de vlag van de IGLO werkgroep gezondheid, die door Neth-ER wordt voorgezeten.  
Aanwezig waren 37 vertegenwoordigers van Europese onderzoeksfinanciers uit 16 landen, waaronder ZonMw, en 9  
vertegenwoordigers van DG RTD (Commissie), waaronder het verantwoordelijk afdelingshoofd.

5. ACTIVITEITEN DIE BIJDRAGEN AAN HET VERGROTEN VAN INVLOED
Vertegenwoordigen, Ondersteunen en Exploreren. 

Vertegenwoordigen  -	De	medewerkers	van	Neth-ER	droegen	ook	in	2019	de	(individuele	en	gezamenlijke)	belangen	
en	posities	van	de	leden	actief	uit	bij	bijeenkomsten	van	Europese	netwerken	en	organisaties.	Eén	van	deze	netwerken	is	
de	Informal	Group	of	RTD	Liaison	Offices	based	in	Brussels	(IGLO).	Deelname	aan	dit	soort	netwerken	is	een	essentiële	
manier	om	(vroege	en	informele)	informatie	te	vergaren	en	goed	aangesloten	te	zijn	bij	de	discussies	en	ontwikkelingen	
in	Brussel.	Ook	de	Europese	Commissie	en	het	Europees	Parlement	werden	gericht	bezocht	met	specifieke	boodschap-
pen	vanuit	de	Nederlandse	achterban.

Bereikte doelen:
•			Vertegenwoordiging	van	de	lidorganisaties	(meer	dan	70	keer)	tijdens	bijeenkomsten	van	IGLO	en	andere	inter- 
				nationale	overleggen	gericht	op	Europa;
•			Vertegenwoordiging	van	de	lidorganisaties	(meer	dan	40	keer)	tijdens	bijeenkomsten	van	nationale	overleggen	gericht	 
				op	Europa;
•			Incidentele	vertegenwoordiging	van	individuele	lidorganisaties,	kennisinstellingen	of	betrokken	ministeries	in	Europese	 
    overleggen

Ondersteunen  - De leden van Neth-ER en instellingen 
uit	de	achterban	kunnen	het	kantoor	in	Brussel	gebruiken	
als	eigen	werkplek.	In	2019	is	er	een	speciale	ledenlounge	
ingericht	die	als	flexwerk-	en	vergaderplek	in	Brussel	kan	
worden gebruikt.

Bereikte doelen:
•			bieden	van	structurele	en	incidentele	werkplekken	en	 
				vergaderruimten;
•			beantwoorden	van	vragen	van	leden	en	hun	achterban;
•   organisatie van maatwerkseminars voor leden en hun  
				achterban;
•			begeleiding	van	medewerkers	van	leden,	hun	achterban	 
    en/of van betrokken ministeries in Brussel.

Exploreren  - Op verzoek van de leden of individuele 
organisaties	uit	de	achterban	heeft	het	kantoor	van	 
Neth-ER	over	bepaalde	onderwerpen	adviezen	uitgebracht.	
Het doel van deze adviezen is om deze organisaties beter 
inzicht	te	geven	in	specifieke	en	relevante	Europese	 
onderwerpen en/of relevante Europese ontwikkelingen. 
Een dergelijk advies kan ook voortkomen uit een onder-
zoek	van	een	stagiair.	Zo	verschenen	bijvoorbeeld	onder-
zoeken	over	widening	participation,	geopolitieke	aspecten	
van	Horizon	Europe,	en	over	de	ethische	aspecten	van	AI.	 

Het	kantoor	van	Neth-ER	bleek	wederom	succesvol	als	
organisatie waar stagiairs een begeleidingsplek kunnen 
vinden om gedurende een aantal maanden te worden  
ondergedompeld in de internationale omgeving van  
Europa. In het voorjaar van 2019 waren er drie stagiairs, 
waarna in het najaar het stokje werd overgenomen door 
drie nieuwe stagiairs. Zij hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd, met name aan de informerende taken van  
Neth-ER.
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SOCIAL MEDIA IN CIJFERS
 
In	2019	heeft	Neth-ER	556	tweets	verzonden.	Het	aantal	twittervolgers	groeide	naar	2,350	aan	het	einde	van	2019.	
De tweets zijn in totaal 240,393 keer bekeken. Populaire onderwerpen waren Horizon Europe en het Meerjarig 
Financieel	Kader.	Ook	commentaren	op	evenementen	werden	vaak	bekeken.

Meest gelezen tweets in 2019: 

Meest gelezen tweet van 2019
Weergaven: 37, 602

2e Meest gelezen tweet
Weergaven: 4,092

3e Meest gelezen tweet
Weergaven:	3,559

4e Meest gelezen tweet
Weergaven: 2, 846

5e	Meest	gelezen	tweet
Weergaven: 2,714
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6. FINANCIËN



Aarlenstraat 22
1050	•	Brussel

België

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


