
 
Uitgangspunten partnerschapsbeleid afdeling communicatie 
 
Elk partnerschap is uniek en komt in overleg tot stand. De afdeling Communicatie van NWO beslist of een 
partnerschap al dan niet wordt aangegaan. Bij de beoordeling van potentiële partnerschappen spelen de volgende 
uitgangspunten een rol. 
  
 
1. Inhoud: initiatieven sluiten aan bij missie van NWO en bieden ruimte voor een inhoudelijke boodschap die hier 

volledig mee strookt. De NWO-strategie is hierin leidend. 
 
Missie:  

De missie van NWO is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse met wetenschappelijke 
en maatschappelijke impact. NWO behoudt daarbij de focus op fundamenteel onderzoek. NWO heeft voor 2019-
2022 vijf ambities (nexus, mensen, onderzoek, infrastructuur, kennisbenutting) geformuleerd waarlangs zij haar 
missie gaat verwezenlijken. NWO werkt vanuit de kernwaarden grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en 
verbindend. 

 
2. Wederzijds commitment: er is sprake van het in gezamenlijkheid ontwikkelen van een communicatie-activiteit, 

wat wederzijds commitment en gedeelde invloed en inspanning impliceert. Het is dus géén (verkapte) advertising 
of sponsoring. 
 

3. Doelgerichtheid: partnerschappen dragen bij aan het bereiken van onderstaande doelstellingen:  
a. Verbinding aangaan met doelgroepen die voor NWO relevant zijn, maar waar we zelf geen (goede) toegang 

toe hebben, en/of; 
b. Verhogen van impact door de autoriteit die de partner heeft onder doelgroepen en/of op onderwerpen die 

voor NWO relevant zijn; 
c. Gebruik maken en toepassen van voor ons en onze doelgroepen relevante en vernieuwende communicatie-

expertise die we zelf niet in huis hebben (bv: Citizen Science); 
d. Maximaliseren van impact en voorkomen van doublure door samenwerking met partners die gelijksoortige 

activiteiten over wetenschap organiseren. 
 
4. Impact:  
a. Er kunnen concrete en aantrekkelijke afspraken gemaakt worden over impact en over de meerwaarde voor 

NWO. Het gaat dan bijvoorbeeld om ruimte voor dialoog/ samenwerking/ agendasetting, gegarandeerd 
bereik en vrij gebruik van te ontwikkelen middelen ten behoeve van de eigen NWO-kanalen; 

b. De verwachte (communicatieve) impact en meerwaarde staat in verhouding tot de (financiële en/of 
personele) investering van NWO en het tijdsbeslag. 

 
5. Spreiding: de partnerschappen bieden tezamen en in relatie met andere communicatie-initiatieven van NWO een 

goede spreiding over doelgroepen, doelstellingen en middelen. 
 
6. Geen automatische verlenging: de communicatie-partnerschappen van NWO zijn geen vanzelfsprekendheid. Elk 

nieuw partnerschap wordt na een eerste jaar of editie geëvalueerd op basis van de uitgangspunten van het 
partnerschapsbeleid. Valt dit positief uit, dan verlengen we het partnerschap voor maximaal twee jaar. Daarna 
volgt wederom een evaluatie op basis van de uitgangspunten. 

 
 

https://www.nwo.nl/over-nwo/strategie
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