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VERANTWOORDING
Conform het reglement van De Jonge Akademie zoals vastgesteld door de KNAW,
presenteert het bestuur van De Jonge Akademie hierbij het jaarplan 2018 van De Jonge
Akademie. Dit jaarplan is besproken en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering
van De Jonge Akademie, gehouden op 18 september 2017 te Nijmegen.
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1. INLEIDING
In dit jaarplan geeft De Jonge Akademie zo concreet mogelijk aan hoe zij verder invulling
wil geven aan haar doelstellingen en welke activiteiten zij in 2018 wil ontplooien.
Informatie over activiteiten van De Jonge Akademie in voorgaande jaren is te vinden in
de jaarverslagen, gepubliceerd op www.dejongeakademie.nl.

Het jaarplan 2018 is opgezet op basis van tracé-indeling, die de hoofdthema’s van De
Jonge Akademie weerspiegelt. Hoofdstukken 3 tot en met 6 geven een overzicht van
doelstellingen, voorgenomen activiteiten en thema’s per tracé. Hoofdstuk 7 bevat de
beknopte communicatiestrategie. Een agenda voor 2018 (Bijlage 1) is toegevoegd aan
dit jaarplan.
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2. AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN 2018
De Jonge Akademie bestaat twaalf jaar en is in die periode uitgegroeid tot een bekend en
gerespecteerd platform: een veelgevraagde gast bij media, serieuze gesprekspartner
voor bestuur en beleid en actief betrokken bij wetenschapsbewustwording in de
maatschappij. De kracht van De Jonge Akademie is de diep gevoelde passie voor
wetenschap en de wens die te delen met de samenleving.
De opzet van De Jonge Akademie heeft sterk bijgedragen aan haar succes. Door de in- en
uitstroom van nieuwe leden is er een voortdurende beweging van nieuwe plannen en
ideeën. De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor wat De Jonge Akademie is en
wil zijn; de betrokkenheid van de leden is dan ook groot. Het streven is deze
betrokkenheid en actieve inzet van alle leden in 2018 te blijven stimuleren en
versterken.
De leden van De Jonge Akademie nemen veelvuldig deel aan symposia, expertmeetings,
dispuutsavonden, raden en adviescommissies van de KNAW, aan selectiecommissies,
beoordelingscommissies voor subsidies en jury’s van de KNAW, en aan
wetenschapscommissies van KNAW-instituten. Hierdoor zijn de leden naast de eigen
activiteiten van De Jonge Akademie sterk betrokken bij de Forum- en Adviesactiviteiten
van de KNAW. De Jonge Akademie probeert onderzoekers van andere instellingen en de
KNAW-instituten te betrekken bij haar activiteiten, onder meer door ledendagen bij
universiteiten of instituten te houden. Ook met de Akademie van Kunsten wordt de
De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) een zelfstandig forum van vijftig jonge, gedreven wetenschappers die
internationaal tot de voorhoede van hun vakgebied behoren. Leden van De Jonge Akademie
zijn op het moment van hun benoeming minder dan tien jaar geleden gepromoveerd. Ze
vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en zijn
werkzaam bij Nederlandse universiteiten en een groot aantal onderzoeksinstituten. Een
benoeming is voor vijf jaar. Elk jaar stromen tien leden in en uit.
Door de selectie van nieuwe leden wordt ook de komende jaren gewaarborgd dat in het
ledenbestand voldoende balans is tussen de verschillende wetenschapsgebieden en dat
recht wordt gedaan aan diversiteit (gender, culturele achtergrond).
De Jonge Akademie, heeft tot doel om activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren om jonge
onderzoekers:
• actief in aanraking te brengen met vakgebieden buiten het eigen specialisme en met
de mogelijkheden van interdisciplinair onderzoek;
• aan te moedigen visie te ontwikkelen en uit te dragen op de toekomst van het eigen
vakgebied en de samenwerking met andere vakgebieden, alsmede op het te voeren
wetenschapsbeleid;
• te stimuleren hun wetenschappelijke inzichten in de maatschappij uit te dragen;
• te steunen in hun eigen ontwikkeling als wetenschapsbeoefenaar;
• te stimuleren internationaal samen te werken met leden van andere Jonge
Akademies of organisaties met een vergelijkbare doelstelling.
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samenwerking geïntensiveerd, door gezamenlijke projecten op te zetten.
Mingler.network, de datingwebsite voor kunstenaars en wetenschappers die door de
twee Akademies is opgezet, kan hierbij een aanjagende rol spelen.

De Jonge Akademie ontplooit elk jaar een waaier aan activiteiten –van mediaoptredens
tot onderwijsactiviteiten, adviesrapporten, bijeenkomsten en theater. Belangrijke
thema’s voor de komende jaren zijn: onderwijs; de precaire arbeidsmarktpositie van
jonge wetenschappers; diversiteit; talentbeleid; en de positie van (kleine) vakgebieden.
Daarnaast wil De Jonge Akademie:
•
uitwisseling en samenwerking bevorderen met alle onderdelen van de KNAW;
•
haar standpunten nadrukkelijk naar voren brengen in de media en bij overheid en
politiek;
•
belangrijke ontwikkelingen, zoals de implementatie van De Nationale
Wetenschapsagenda en de herinrichting van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), kritisch volgen;
•
het debat over wetenschap en de publieke relevantie van wetenschap blijven
stimuleren met o.a. lezingen en symposia;
•
experimenteren met manieren om enthousiasme voor en kennis van wetenschap
over te brengen op kinderen, jongeren en het brede publiek;
•
ideeën blijven ontwikkelen voor interdisciplinaire samenwerking;
•
een visiedocument opstellen over de waardering van wetenschappelijk onderwijs;
•
meer aandacht besteden aan internationalisering, onder meer door uitwisseling
met andere Jonge Akademies en internationale organisaties.
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3. TRACÉ WETENSCHAPSBELEID
De Jonge Akademie wil haar positie aanwenden om, ook in 2018, proactief invloed uit te
oefenen op beleidsontwikkeling en besluitvorming. De Jonge Akademie zal daarbij haar
bijdrage blijven leveren vanuit het perspectief dat wetenschap vele waarden heeft intrinsiek, maatschappelijk, economisch en cultureel- die alle van belang zijn. Deelname
aan het debat is er dan ook primair op gericht dit brede palet van waardevolle vormen
van wetenschapsbeoefening onder de aandacht te brengen, overeind te houden en te
bevorderen.

De Jonge Akademie zal telkens aansluiten bij de actualiteit, maar ook aandacht blijven
geven aan onderwerpen die niet direct op de politieke agenda staan. Daarnaast zal zij
haar netwerk van partners in de wetenschappelijke wereld (CvB’s, decanen, NWO,
VSNU, PNN, Rathenau) verder verstevigen. Leden van De Jonge Akademie zullen in 2018
actief blijven participeren in (advies)commissies, raden en jury’s van de KNAW.

Het Tracé Wetenschapsbeleid richt zich in 2018 op de volgende onderwerpen en
projecten:

Huiskamer van de wetenschap
De mores, methoden, gewoonten en gebruiken van wetenschapsbeoefening verschillen
niet alleen sterk van vakgebied tot vakgebied, maar zijn vaak ook lastig te doorzien voor
jonge wetenschappers. Toch krijgt elke startende onderzoeker bij zijn/haar
ontwikkeling tot onafhankelijk wetenschapper of groepsleider onvermijdelijk te maken
met een aantal belangrijke vakgebiedoverschrijdende vragen rond bijvoorbeeld
zorgvuldige wetenschapsbeoefening en integriteit, academische cultuur,
methodegebruik, carrièreontwikkeling, internationalisering en outreach.
Hiervoor heeft De Jonge Akademie de Huiskamer van de wetenschap opgericht: een
breed, toegankelijk en veilig platform waar gebiedoverstijgende uitwisseling mogelijk is
van best-practices, waar toegang is tot informatie/lesmateriaal hierover en waar op
vertrouwelijke manier vragen kunnen worden uitgezet en problemen worden
gesignaleerd. In de huiskamer zullen steeds wisselende thema’s worden uitgelicht, zoals
werkdruk, integriteit, succesvol tenure-track-beleid en loopbaanbeleid.
‘Do’s en dont’s buitenlandse promovendi die eigen financiering meenemen’
Het percentage buitenpromovendi – promovendi zonder een contract bij de instelling –
dat uit het buitenland komt met een eigen beurs, heeft de afgelopen jaren een vlucht
genomen. Het is waarschijnlijk dat dit percentage de komende jaren nog verder zal
stijgen als gevolg van onder meer de sterk teruggelopen financiering uit de eerste
geldstroom en de toenemende competitie in de tweede geldstroom. Veel van deze
buitenlandse promovendi met een beurs komen uit landen als China of Indonesië.
Tijdens discussies binnen De Jonge Akademie bleek dat er heel verschillend tegen zulke
promovendi aangekeken werd. Voor de leden voor wie dit een welkome, of in elk geval
niet te stoppen, ontwikkeling vormt, is het belangrijkste vraagstuk hoe de kwaliteit van
de proefschriften van deze promovendi kan worden geborgd, bijvoorbeeld door
adequate selectie, begeleiding en monitoring. Voor andere leden zijn promovendi met
een buitenlandse beurs die zonder de bescherming van een arbeidscontract en tegen
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een redelijk salaris aan een Nederlandse instelling werken een principieel onwenselijke
ontwikkeling. Voor deze groep is het belangrijkste vraagstuk hoe de omstandigheden
waarin deze promovendi verkeren, verbeterd kunnen worden.
De doelstelling van dit project is om een uitgebreid gesystematiseerd overzicht te maken
over deze groep buitenpromovendi, zodat beide bovenstaande, en gerelateerde,
vraagstukken beantwoord kunnen worden. De output hiervan zal een document zijn
met do’s en dont’s voor buitenlandse promovendi met een beurs. De informatie die deze
inspanning levert zal beide betrokken partijen helpen: de promovendi met een
buitenlandse beurs en hun begeleiders. De kennis over mogelijke problemen en
oplossingen helpt om hen beter voor te bereiden, eventuele problemen te voorkomen en
vergroot daarmee de kans op een succesvolle promotie van een hoge wetenschappelijke
kwaliteit.

Visie over beleid universitair onderwijs
In 2018 zal De Jonge Akademie een visiedocument publiceren waarin een aantal thema’s
belicht zullen worden, zoals de waardering van onderwijs en de verhouding onderwijs onderzoek.
Open Science
De Jonge Akademie zal ook in 2018 actief deel blijven nemen aan het Nationaal Platform
Open Science, initiatief van o.a. KNAW en VSNU. Hierbij vertegenwoordigt De Jonge
Akademie de wetenschapper en houdt vooral de verschillende wetenschappelijke
vakgebieden in het oog.

Visie van De Jonge Akademie op wetenschapsbeleid
De Jonge Akademie heeft haar visie op wetenschapsbeleid samengevat in
een visiedocument. Dit visiedocument zal up-to-date gehouden worden aan de hand van
nieuwe standpunten die De Jonge Akademie inneemt.
Parlement en Wetenschap
De Jonge Akademie wil haar contacten met parlementariërs intensiveren en zal zich
hierbij richten op de woordvoerders wetenschap en hoger onderwijs. Leden van De
Jonge Akademie zullen parlementariërs van verschillende partijen bezoeken en actuele
onderwerpen op het gebied van wetenschapsbeleid bespreken.
De Jonge Akademie zal zich blijven inzetten voor het project Parlement en Wetenschap,
tezamen met VSNU, KNAW en NWO. Centraal doel is wetenschappelijke kennis een
grotere rol te laten spelen in het parlementaire debat.
Loopbaanbeleid
De Jonge Akademie voert ieder jaar gesprekken in Den Haag en met CvB’s van
universiteiten. Speciale aandacht gaat uit naar de kwaliteit van promotietrajecten en
carrièreperspectieven van jonge onderzoekers.

Werkdruk in de wetenschap
Als onderdeel van een project van De Jonge Akademie zal de huidige werkdruk onder
Nederlandse wetenschappers en de organisatiecultuur omtrent werkuren aan
Nederlandse universiteiten in kaart gebracht worden. In de media wordt veel
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gespeculeerd over de toegenomen werkdruk van wetenschappers en onder
wetenschappers is een te hoge werkdruk een vaak gehoorde klacht. Er is echter te
weinig systematische informatie over hoe ernstig de situatie is aan de Nederlandse
universiteiten. Er zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de cultuur omtrent
werkuren, de werkdruk en de werk-privé-balans in verschillende disciplines (alfa, bèta,
gamma en medisch) en in verschillende fasen van de wetenschappelijke loopbaan
(postdoc tot hoogleraar), waarover gepubliceerd zal worden.

Wetenschapsfinanciering
De financiering van het wetenschapssysteem in Nederland is een onderwerp dat op de
agenda zal blijven staan. De Jonge Akademie zal daarbij onverminderd blijven pleiten
voor ongebonden en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. De ruimte hiervoor,
vooral binnen de vrije competitie van NWO, is door de financiering van het
topsectorenbeleid op een onaanvaardbare manier verkleind. Verder is de vraag wat de
consequenties van de Nationale Wetenschapsagenda voor de wetenschapsfinanciering
zullen zijn.
De Jonge Akademie maakt zich ook zorgen over de aanvraagdruk en spant zich in deze
discussie te voeren met betrokkenen. De Jonge Akademie is in gesprek hierover met
NWO, neemt deel aan de NWO-conferenties over dit onderwerp en volgt kritisch de
discussies en adviezen hierover.

Monitoring uitbreiding ius promovendi
Op 6 juni 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem besloten dat ook universitaire
hoofddocenten (UHD’s) promoties mogen verlenen. Eerder mochten alleen hoogleraren
dat. De Jonge Akademie is blij met de vernieuwing: zij pleit sinds 2010 voor uitbreiding
van dit 'ius promovendi', onder andere in het advies Rendement van talent.

De colleges voor promoties op de universiteiten hebben de mogelijkheid het ius
promovendi voor onbepaalde tijd aan een UHD te verlenen. Vervolgens beslist het
college per geval wie de promotor van een specifieke kandidaat wordt. Bij elk
promotietraject door een UHD blijft altijd ook een hoogleraar betrokken. De Jonge
Akademie hoopt dat universiteiten veelvuldig gebruiken zullen maken van de nieuwe
mogelijkheden. Zie voor verdere informatie over het standpunt van De Jonge Akademie
omtrent het ius promovendi het nieuwsbericht op de website.
In 2018 zal De Jonge Akademie volgen hoe de wetswijziging wordt geïmplementeerd
door de verschillende universiteiten en indien nodig zal er worden ingespeeld op deze
ontwikkelingen.
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4. TRACÉ WETENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ
Doelstelling van het tracé Wetenschap en Maatschappij is de kennis van en de
belangstelling voor wetenschap te vergroten in de samenleving. De doelgroep is het
brede publiek in Nederland, waarbij De Jonge Akademie zich niet wil beperken tot de al
in wetenschap geïnteresseerde lezer van wetenschapsbijlages en opiniebladen. Daarbij
zal vooral de interconnectiviteit, dat wat verschillende leden uit diverse vakgebieden
verbindt, als leidraad worden genomen. Vanuit deze gedachte ontwikkelt De Jonge
Akademie inspirerende activiteiten.
De volgende activiteiten en projecten staan op de agenda van 2018 binnen het tracé
Wetenschap en Maatschappij:

Moendoes Digitaal
In 2018 zal een website worden ontwikkeld voor het bordspel Moendoes, dat enkele
jaren geleden door De Jonge Akademie is ontwikkeld. De digitale versie van het spel zal
enkele nieuwe spelopties bevatten. In de tussentijd zijn er voor de bordspelvariant
licenties verstrekt voor vertalingen in meer dan vijf talen.

Jaarproject over wetenschapseducatie op basisscholen
De nieuwe leden van de Jonge Akademie gaan de basisscholen in om de onderzoekende
houding van jonge kinderen (6-9 jaar) verder aan te wakkeren en hen in aanraking te
laten komen met het plezier van wetenschap. De nieuwe lichting wil samen met eigen
studenten en pabo-studenten lessen verzorgen over de kracht en waarde van
wetenschap. Door juist ook studenten van de pabo hierbij te betrekken maken niet
alleen huidige maar ook de toekomstige basisschooldocenten kennis met
wetenschapseducatie.
Visiedocument wetenschapscommunicatie
De Jonge Akademie werkt aan een visiedocument waarin beschreven wordt hoe De
Jonge Akademie wil omgaan met wetenschapscommunicatie. Hierbij zullen ook de
verschillen per vakgebied worden meegenomen.

Verkenning nieuwe middelen en doelgroepen
Een van de projecten die op stapel ligt, is het verder uitwerken van wetenschapsdoosjes:
proefjes en/of testjes die je in korte tijd kunt doen en die kinderen (en hun ouders)
aanzetten tot het nadenken over wetenschap. Voor dit project ‘Kennis op het spoor’
wordt samengewerkt met de Nederlandse Spoorwegen. De Jonge Akademie ontwikkelt
verder ook een stripboek en vlogs voor jongeren met als doel het stereotype beeld van
de wetenschapper te doorbreken.

Samenwerking (media)partijen
De Jonge Akademie neemt deel aan de commissie Wetenschap en Media van de KNAW,
en denkt daarin onder meer mee over nieuwe programmaformats rondom wetenschap
in de media. Waar het gaat om optreden op festivals is het belangrijkste criterium of
deelname inhoudelijk aansluit bij eerder genoemde uitgangspunten van Wetenschap en
Media. Ook in 2018 zullen leden van De Jonge Akademie deelnemen aan diverse radioConcept Jaarplan De Jonge Akademie 2018
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en tv-programma’s, publieksfestivals en blogs. De Jonge Akademie zal weer deelnemen
aan Oerol in 2018 na goede ervaringen met Oerol in de zomer van 2016 en 2017.
Theater en wetenschap worden via Oerol-lezingen op een interessante wijze aan elkaar
gekoppeld en het geeft de mogelijkheid om een ander publiek te bereiken.
In 2018 zal ook de samenwerking met de Universiteit van Nederland verder uitgebreid
worden.

Voortzetting Kennis op Straat
Met Kennis op Straat wil De Jonge Akademie op een laagdrempelige manier met korte
lezingen het bijzondere en het belang van wetenschap en het enthousiasme van jonge
wetenschappers onder aandacht te brengen van allerlei publieksgroepen; scholen, maar
ook een sportvereniging of een buurthuis. Voor de non-profit-sector zijn aan de lezingen
geen kosten verbonden (behalve de reiskosten van de spreker). Via de
website www.kennisopstraat.nl kan een lezing of een combinatie van lezingen worden
besteld. Kennis op Straat heeft sinds 2017 een nieuwe website . De lezingen zullen ook
in de komende tijd verder worden gepromoot.

Voortzetten serie videoportretten leden van De Jonge Akademie
In voorgaande jaren zijn korte, toegankelijke video’s over het onderzoek van De Jonge
Akademie-leden geproduceerd. In 2018 zal opnieuw een serie videoportretten worden
gemaakt, die via verschillende websites/online kanalen toegankelijk is. Belangrijkste
doel is een brug te slaan naar de samenleving om wetenschap op een aansprekende
wijze te presenteren. De doelgroep is breed, van journalist, beleidsmedewerker,
bedrijfsleven, tot student of patiënt.

Voortzetting Faces of Science in samenwerking met de KNAW
De Jonge Akademie zal ook in 2018 kandidaten nomineren voor Faces of Science en
waar mogelijk een bijdrage leveren aan dit project. Faces of Science is bedoeld om
scholieren en studenten kennis te laten maken met de wereld van promovendi en te
enthousiasmeren voor de wetenschap. Het biedt de promovendus de kans om zichzelf
en zijn of haar onderzoek op allerlei manieren te presenteren. Faces of Science is een
online-omgeving waar bezoekers aan de hand van filmpjes, blogs en andere informatie
over het onderzoek een kijkje in de wereld van de onderzoeker krijgen. Promovendi
nemen de bezoekers mee op een digitale reis naar hun onderzoek, waardoor zij terecht
kunnen komen in bijvoorbeeld een laboratorium, een bibliotheek of op een bijzondere
locatie ergens in de wereld.
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5. TRACÉ INHOUD EN INTERDISCIPLINARITEIT
Het tracé Inhoud en Interdisciplinariteit vormt een platform voor inhoudelijke
uitwisseling en samenwerking. Het stimuleert leden en anderen over grenzen van
vakgebieden heen te kijken om te laten zien dat dit meerwaarde en wederzijdse
inspiratie kan opleveren. Daarnaast is er aandacht voor overkoepelende
wetenschapsthema’s en worden mogelijkheden en methoden van interdisciplinair
onderzoek en onderwijs onder de loep genomen.

In 2018 heeft De Jonge Akademie de ambitie de inhoud, het wetenschappelijk onderzoek
(van de leden) een prominente rol te blijven geven bij ledenvergaderingen door middel
van korte lezingen door leden. Daarnaast zullen De Jonge Akademie-leden onderwerpen
blijven aandragen voor de succesvolle dispuutsavonden van de KNAW.
Steeds gaat De Jonge Akademie op zoek naar nieuwe vormen en inspirerende concepten
om interdisciplinariteit concreet gestalte te geven, variërend van een minilezingenmarathon tot duo-presentaties en socratische gesprekken en in 2018 mogelijk weer
nieuwe formats. In 2018 wil het tracé Inhoud en Interdisciplinariteit zich concentreren
op de volgende onderwerpen:
Interdisciplinariteit in het wetenschappelijk onderwijs
De Jonge Akademie is in 2016 begonnen met een inventarisatie van de verschillende
vormen van interdisciplinaire opleidingen en de voordelen en nadelen hiervan. Het
advies dat in het najaar van 2017 verschijnt, zal in 2018 verder onder de aandacht
worden gebracht van belanghebbende partijen om zo een verdere dialoog over het
onderwerp op gang te brengen.

InterScience
De reeks van interdisciplinaire symposia onder de koepeltitel InterScience De Jonge
Akademie zal worden gecontinueerd. Doel van de publieksbijeenkomsten is het
belichten van een breed, aansprekend thema vanuit verschillende disciplines. Voor 2018
staat het onderwerp Identiteit op de agenda en andere thema’s worden nog ontwikkeld.
Ook zal wederom samenwerking met de Akademie van Kunsten gezocht worden in deze
reeks, na succesvolle gezamenlijke symposia in eerdere jaren.

Kunst en Wetenschap
In 2015 is een experimentele datingwebsite voor kunstenaars en wetenschappers
opgezet, in samenwerking met de Akademie van Kunsten. De matchingwebsite
Mingler.network die de contactlegging faciliteert tussen kunstenaars en wetenschappers
binnen en buiten de KNAW met als doel samenwerkingen te stimuleren, is eind 2016
live gegaan. In 2017 volgde de eerste Mingler live-bijeenkomst. In 2018 zal de website
verder gepromoot en geëvalueerd worden en zal gekeken worden hoe samenwerkingen
nog beter bevorderd kunnen worden.

Ethiek van wetenschapsbeoefening
Het theaterdiscussieprogamma Gewetenschap over dilemma’s in de wetenschap en de
ethiek van wetenschapsbeoefening kan ook in 2018 - op aanvraag van universiteiten en
instellingen - opnieuw ten tonele worden gevoerd. De bedoeling is dat wetenschappers,
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bestuurders en beleidsmedewerkers na de uitvoering samen de discussie aangaan over
morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de wetenschapsbeoefening.
Gewetenschap is inmiddels ook in het Engels vertaald (‘Conscience’) en wordt nog
regelmatig uitgevoerd.

Weblogs over drijfveren in de wetenschap
In augustus 2016 is De Jonge Akademie gestart met het online plaatsen van weblogs. In
deze blogs vertellen leden van De Jonge Akademie over wat hun drijfveren waren om
een wetenschappelijke carrière na te streven, of hun redenen om wetenschappelijk
werk te verrichten in de loop van hun carrières wellicht ook zijn veranderd en welke
betekenis deze drijfveren voor hen hebben in het werk. Er wordt minimaal één blog per
maand gepubliceerd, ook in 2018.
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6. FOCUS INTERNATIONALISERING
Ook internationalisering is een van de centrale onderwerpen binnen De Jonge
Akademie. Het thema wordt actief geagendeerd binnen alle tracés. De doelstelling is om
internationale samenwerking te bevorderen met onder andere buitenlandse Jonge
Akademies en internationale organisaties op het gebied van wetenschap, zoals de Global
Young Academy (GYA), de InterAcademy Council (IAC) en InterAcademy Panel (IAP), de
Europese Commissie en Europese organisaties. Zij wil openstaan voor contacten met
wetenschappers wereldwijd. De focusgroep wil De Jonge Akademie een internationaal
gezicht geven en kijken hoe vanuit Nederland een Europese en/of internationale
bijdrage kan worden geleverd.
In 2018 zal de focusgroep met bijbehorende activiteiten verder worden uitgebouwd.

Organisatorisch is de focusgroep vertegenwoordigd in de andere drie tracés in een
matrixstructuur in verband met overlap van onderwerpen. De focusgroep richt zich in
2018 op de volgende activiteiten:

A Beginner’s Guide to Dutch Academia
De Jonge Akademie heeft in 2017 de digitale versie van ‘A Beginner’s Guide to Dutch
Academia’ ontwikkeld; een handboek met vooral feitelijke informatie over het
wetenschappelijk systeem in Nederland. Hiervoor is onder andere een enquête uitgezet
onder leden en expat onderzoekers in de omgeving van de leden van De Jonge
Akademie. Met dit handboek hoopt De Jonge Akademie een bijdrage te leveren aan het
verbeteren van de informatie voor onderzoekers die nieuw binnenkomen in Nederland,
zodat zij snel hun weg kunnen vinden in het Nederlandse wetenschappelijke systeem en
de Nederlandse wetenschappelijke cultuur. In 2018 zal gekeken worden of een gedrukte
versie wordt uitgebracht en hoe deze verder onder de aandacht te brengen.

Samenwerking binnen Europa
Het netwerk met andere Europese jonge academies is van belang voor het opzetten van
activiteiten in Europees verband, onder andere op het gebied van wetenschapsbeleid, de
Sustainable Development Goals.
De Jonge Akademie wil beter op de hoogte raken van hoe Europees wetenschapsbeleid
tot stand komt en hier de stem van jonge onderzoekers laten horen.
In samenwerking met andere Europese jonge academies is de informatievoorziening
over projecten geïntensiveerd. Zo worden overzichten gegeven van projecten waarbij
andere landen zich kunnen aansluiten, projecten die Europese jonge academies
gezamenlijk kunnen ondernemen en inspirerende voorbeeldprojecten.
Het wetenschapsspel Mundus is een voorbeeld van een project dat andere (Jonge)
Academies en/of wetenschappelijke organisaties kunnen overnemen van Nederland.
Het is inmiddels vertaald in meer dan vijf talen.
De Jonge Akademie bouwt contacten met andere organisaties zoals de Young Academy
Europe, Neth-er en de Europese Commissie verder uit in 2018 en neemt deel aan
verschillende Europese stakeholdersplatforms en werkgroepen.
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Informatievoorziening vanuit De Jonge Akademie
Voor het uitwisselen van informatie is het belangrijk om in het Engels informatie te
verschaffen over de activiteiten van De Jonge Akademie. Deze informatie kan een
inspiratiebron zijn voor jonge academies (in oprichting) in andere landen. De informatie
wordt verstrekt via het Engelstalige deel van de website, een jaarlijkse nieuwsbrief,
presentaties en aanwezigheid bij Europese en internationale bijeenkomsten met jonge
academies.

Science buddies: gevluchte wetenschappers
De Jonge Akademie heeft in 2016 het initiatief genomen om de netwerken van haar
leden open te stellen voor wetenschappers en academici die hun land zijn ontvlucht. De
Jonge Akademie wil een bemiddelende rol spelen en vluchtelingen de kans bieden om
Nederlandse universiteiten van binnen te leren kennen, bijvoorbeeld door middel van
mogelijkheden om deel te nemen aan onderzoeksseminars, toegang tot online databases
op basis van speciale gastovereenkomsten en advies over manieren om aan een
studiebeurs of onderzoeksbaan te komen. Vanaf de start van het initiatief zijn ruim
twintig vluchtelingen in contact gebracht met wetenschappers. In 2018 zal dit project in
samenwerking met NWO voortgezet worden en wordt er gezocht naar financiële
middelen om de gevluchte wetenschappers verder te helpen.
Meeting European Young Academies
In het voorjaar van 2018 zal De Jonge Akademie de jaarlijkse bijeenkomst van de
European Young Academies (EYA) organiseren. Gedurende deze tweedaagse
samenkomst zullen de Europese jonge academies elkaar op de hoogte stellen en
discussiëren over het nader te bepalen kernthema van de bijeenkomst.
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7. COMMUNICATIE
De Jonge Akademie wil een aantal doelstellingen op communicatiegebied verder
verwezenlijken:

Extern:
• Neerzetten van duidelijk, herkenbaar beeld van De Jonge Akademie en haar
activiteiten naar organisaties binnen overheid, wetenschap en maatschappij;
• Optimaliseren van bereik en zeggingskracht van activiteiten van De Jonge
Akademie in elk tracé (aantal en kwaliteit deelnemers, genereren media spin off)
door heldere formulering van de boodschap, keuze van doelgroepen en juiste
inzet van communicatiemiddelen;
• Uitdragen van een realistisch beeld van wetenschap als interessant, zinvol en
uitdagend ‘mensenwerk’ naar een breed publiek (jongeren en volwassenen);
• Hiertoe zal een nieuwe website voor De Jonge Akademie opgezet worden.
Intern:
• Optimaliseren van informatie over en inhoud van activiteiten voor leden van De
Jonge Akademie;
• Verder ontwikkelen van het alumnibeleid De Jonge Akademie;
• Optimaliseren van informatie over visie en activiteiten van De Jonge Akademie
voor KNAW (leden, Bureaumedewerkers, KNAW-instituten).

Waar nodig wordt een communicatieplan per activiteit opgesteld. Elk plan omvat
nadrukkelijk meer dan mediabewerking/publiciteit, maar impliceert van meet af aan
nadenken over doelgroepen, boodschap en communicatiemiddelen in samenwerking
met afdeling Communicatie. De afdeling Communicatie van de KNAW wordt dan ook in
een vroeg stadium betrokken bij de vorming van ideeën over nieuwe activiteiten en de
uitvoering daarvan. Hierbij zal ook steeds aandacht worden besteed aan de
mogelijkheden van Twitter, Facebook en andere sociale media.
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Bijlage 1: Tijdslijn 2018
Agenda van terugkerende activiteiten voor De Jonge Akademie
Maand

Ledenvergaderingen

Nieuwe leden & selectiecommissie

Januari

18/1 in Trippenhuis

Welkom bestuur nieuwe leden en foto’s &
voorbereidingen installatievergadering

Februari
Maart
April

26/3 in Trippenhuis
1 april: bestuurswisseling

Mei
Juni

1-2/6 ledenweekend op
locatie

Juli
Augustus
September 24/9 bij een universiteit
Oktober

November
December

1 april: ingang lidmaatschap DJA; Start indiening
aanbevelingen voor kandidaatstelling DJA
Installatie nieuwe leden

Cyclus jaarstukken

Commissie DJABeurzen

Deadline 1e ronde: 15
februari
Toekenning beurzen

Jaarverslag

Half juni: deadline indienen aanbevelingen DJA
Selectie nieuwe leden

22/11 in Trippenhuis
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Goedkeuring conceptjaarplan en
conceptbegroting in ledenvergadering
Voor 1 oktober bij KNAW: definitieve
jaarplan

1

Deadline 2e ronde, 15
oktober
Toekenning beurzen

