Taak en Werkwijze studiegroepen Chemische Wetenschappen
Het Gebiedsbestuur van Chemische Wetenschappen vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de
studiegroepen gewaarborgd is en dat er een zekere uniformiteit is in het beleid van de verschillende
studiegroepen. Om meer helderheid te verschaffen voor de besturen van de studiegroepen en een
eenduidig beleid te voeren, is hieronder een aantal taken en werkwijzen voor de studiegroepen
geformuleerd zoveel mogelijk aansluitend bij de huidige praktijk. Hierbij is een onderverdeling gemaakt
in richtlijnen voor de besturen, de taken en het lidmaatschap.

Besturen
De studiegroepen van CW zijn een belangrijk forum voor het chemisch onderzoek. De bestuursleden van
een studiegroep zijn daarbij vaak het aanspreekpunt voor het betreffende wetenschapsgebied. Tevens
vervullen zij een belangrijke rol in het beleid en het beoordelingsproces van CW.
Lidmaatschap
Om de taken van een studiegroep goed uit te kunnen voeren is het van belang dat bestuursleden enige
senioriteit hebben en voldoende overzicht hebben over het wetenschapsveld. Academische bestuursleden
dienen daarom hoogleraar of UHD te zijn. Ook kan een senior onderzoeker vanuit de industrie lid worden
van het bestuur van een studiegroep. Het merendeel van de besturen bestaat uit drie of vier personen;
een voorzitter, een secretaris en één of twee leden.
Zittingstermijn
In principe wordt jaarlijks één van de bestuursleden vervangen door een nieuw lid, volgens een door het
bestuur vast te stellen aftreedschema. Op deze manier blijft er voldoende ervaring in het bestuur, terwijl
er tevens vernieuwing plaatsvindt. Dit betekent dat de zittingstermijn voor de bestuursleden, afhankelijk
van de grootte van het bestuur 3 tot 4 jaar is. De verschillende functies in het bestuur kunnen jaarlijks
worden gerouleerd. Meest voor de hand ligt het om een nieuw bestuurslid eerst als lid te benoemen,
daarna als secretaris en tenslotte als voorzitter.
Procedure
De samenstelling van het bestuur van de studiegroep is een vast onderdeel op de agenda van de
jaarlijkse projectleidersvergadering. Het zittende bestuur legt, minimaal een maand voor de vergadering,
namen van nieuwe bestuursleden ter goedkeuring voor aan het GB-CW, alvorens nieuwe bestuursleden
kunnen worden benaderd en in de projectleidersvergadering kunnen worden benoemd. Tijdens de
projectleidersvergadering deelt het bestuur mee welk bestuurslid zal aftreden en draagt een nieuw
bestuurslid voor. Tijdens de projectleidersvergadering wordt in afwezigheid van de betreffende
perso(o)n(en) door de aanwezige leden van de studiegroep gestemd. Over het bestuurslidmaatschap
dient met meerderheid van stemmen (de helft van het aantal aanwezigen plus één) te worden besloten.

Taken
De taken van de besturen van de studiegroepen zijn hieronder beschreven:
het aandragen van kandidaten voor een pool van commissieleden die kunnen worden ingezet
voor de prioritering van onderzoeksvoorstellen;
het controleren van door aanvragers aangeleverde referentensuggesties voor de evaluatie van
onderzoeksvoorstellen, met name in de vrije competitie;
het bijdragen aan de ontwikkeling van de strategie en beleid van CW;
en het organiseren van de jaarlijkse CHAINS bijeenkomst samen met de overige studiegroepen.
Het GB-CW verwacht een actieve en deskundige inbreng van de (besturen van de) studiegroepen bij
deze taken.
Voordragen commissieleden
Het GB-CW stelt vast dat bestuursleden van de studiegroepen zitting nemen in de
beoordelingscommissies voor TOP/ECHO- en Vernieuwingsimpulsrondes. Hierbij wordt rekening
gehouden met eventuele eigen aanvragen en mogelijke betrokkenheid van de bestuursleden bij
aanvragen uit de betreffende subsidierondes.

Het GB-CW vraagt de besturen van de studiegroepen ook kandidaat-commissieleden voor te dragen die
geen zitting nemen in de besturen van de studiegroepen voor de aanvraagrondes van de TOP/ECHO. Het
GB-CW vult hieruit een aantal mensen om zitting te nemen in de beoordelingscommissies. Jaarlijks wordt
circa een derde van de commissieleden vervangen.
Controleren suggesties referenten
CW vraagt de medewerking van de besturen van de studiegroepen bij het controleren van de door
aanvragers aangeleverde referentensuggesties voor onder andere de projectaanvragen in de TOP/ECHOsubsidieronde, en, waar nodig, suggesties aan te leveren voor extra referenten. Op basis van de
projectsamenvatting wordt de bestuursleden van de studiegroepen gevraagd een aantal personen door
te geven als mogelijke referenten. CW hecht grote waarde aan een transparant en onpartijdig
beoordelingsproces. Aanvragers en direct belanghebbenden bij een aanvraag horen daarom niet bij het
beoordelingsproces van een aanvraag betrokken te zijn om (de schijn van) belangenverstrengeling te
vermijden.
Bijdrage strategie en beleid CW
De (besturen van de) studiegroepen worden door het GB-CW actief betrokken bij de ontwikkeling van de
nieuwe strategie en het beleid van CW door onder andere de jaarlijkse discussiebijeenkomst. Tevens
kunnen de studiegroepen suggesties aandragen voor het initiëren van nieuwe thematische programma’s.
Het GB-CW wordt zo nu en dan gevraagd of CW (financieel) wil participeren in nieuwe initiatieven. Bij dit
soort verzoeken maakt de GB-CW zonodig graag gebruik van de expertise over het betreffende
onderzoeksveld die aanwezig is bij de relevante studiegroep(en) en zal het bestuur van de
studiegroep(en) om advies vragen.
Organiseren CHAINS
De voormalige tweedaagse wetenschappelijke bijeenkomsten van de verschillende studiegroepen zijn
sinds 2014 opgegaan in de jaarlijkse CHAINS bijeenkomst. CHAINS wordt voor het grootste deel
gefinancierd door CW. Bij het samenstellen van met name het parallelprogramma met presentaties door
jonge onderzoekers wordt een beroep gedaan op de studiegroepen.
In principe financiert CW geen andere bijeenkomsten dan CHAINS. Echter, een studiegroep kan een
verzoek doen tot financiering van wetenschappelijke bijeenkomsten. Per geval zal worden bekeken of het
verzoek wordt gehonoreerd.

Lidmaatschap
De leden van een studiegroep worden uitgenodigd om deel te nemen aan CHAINS en eventueel overige
wetenschappelijke bijeenkomsten van de studiegroep. Van de leden wordt verwacht dat ze in ieder geval
een actieve bijdrage aan CHAINS leveren. Een ‘slapend’ lidmaatschap wordt niet op prijs gesteld. Tevens
ontvangen de leden een uitnodiging voor de projectleidersvergadering.
Criteria voor lidmaatschap
Alle namen (incl. CV) van nieuwe leden van een studiegroep dienen ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan het bestuur van de betreffende studiegroep. De volgende onderzoekers komen in
principe in aanmerking voor lidmaatschap van een studiegroep:
Hoogleraren verbonden aan een Nederlandse universiteit;
Wetenschappelijk medewerkers verbonden aan een Nederlandse universiteit met een contract
voor onbepaalde tijd (bv. UD’s en UHD’s);
Senior onderzoekers vanuit de industrie;
Wetenschappelijk medewerkers met een tijdelijke aanstelling aan een Nederlandse universiteit
vanaf Vidi-niveau of gelijkwaardig;
Senior onderzoekers werkzaam buiten Nederland die regelmatig de wetenschappelijke
bijeenkomsten van de studiegroepen wensen te bezoeken.
Procedure lidmaatschap
Een onderzoeker die lid wenst te worden van een studiegroep, kan een verzoek met CV indienen bij het
CW-bureau. Het CW-bureau stuurt dit verzoek ter goedkeuring door aan het bestuur van de studiegroep.
Na ontvangst van het positieve advies van het bestuur, wordt het nieuw toe te treden lid vanuit het CW-

bureau geïnformeerd. Alle Vidi- en Vici-laureaten van CW zullen schriftelijk uitgenodigd worden lid te
worden van een (of meer) studiegroep(en).
Studiegroepvergadering
Alle leden van een studiegroep ontvangen een uitnodiging voor de studiegroepvergadering. Het
overgrote deel van de studiegroepen vergadert tijdens de CHAINS-bijeenkomsten. In de meeste gevallen
wordt een vergadering van een studiegroep voorafgegaan door mededelingen vanuit NWO over recente
ontwikkelingen op het gebied van beleid en de NWO-subsidierondes.
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