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1. VOORWOORD
In 2021 liet de Covid19-pandemie zich nog stevig voelen. Terwijl de resultaten van de 
vaccinontwikkeling breed werden uitgerold, werd de persoonlijke ontmoeting nog het grootste 
deel van het jaar uitgesteld onder de geldende maatregelen. In de periode dat het onderwijs met 
horten en stoten weer overging van digitaal, via hybride, naar het klaslokaal, bleef de Brusselse 
beleidsarena grotendeels digitaal opereren. Ook voor Neth-ER had dit aanhoudende gevolgen. De 
inzet op de digitale ontmoeting bleef stevig, onder meer met diverse seminars. Maar de behoefte 
aan het echte persoonlijk contact nam toe: bij de leden, bij het bureau en zeker ook bij de diverse 
Brusselse actoren waarmee Neth-ER nauw contact onderhoudt. Dit jaarverslag laat zien welke 
resultaten Neth-ER heeft weten te boeken in dit tweede jaar van de pandemie. 

Bij de afronding van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader voor de EU 
2021-27 is er ook een ongekend groot steunpakket vormgegeven om de economische 
effecten van de crisis te tackelen. Met het zogenaamde Recovery and Resilience Fund is er 
sinds 2021 meer dan 800 miljard euro beschikbaar voor gerichte investeringen in de 
economische wederopbouw. Het Neth-ER bureau heeft laten zien dat andere Europese 
lidstaten die investeringen ook voor een groot deel in het kennisdomein laten neerkomen. 
Daarmee wordt Nederland en de nieuwe Nederlandse regering ook voor de uitdaging 
gesteld om als kennisland haar positie niet te verliezen. 

De minister van OCW heeft in 2021 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden 
dat onder meer beoogt om Neth-ER een wettelijke taak te geven. In aansluiting daarbij 
hebben de leden van Neth-ER besloten om alle activiteiten van de vereniging over te 
brengen naar een door hen nieuw op te richten Nederlandse vereniging. Ook het voorstel 
daarvoor ligt bij de Staten-Generaal. Door de leden en het bureau is er in 2021 veel werk 
verricht om die overgang, na instemming van het parlement, mogelijk te maken.

Met de ministeries van OCW en EZK werd op bestuurlijk niveau geregeld overlegd. Daarbij 
werd onder meer verkend waar specifieke behoeftes vanuit het kennisveld lagen en waar 
de posities van het kabinet en het kennisveld elkaar konden versterken, om actuele uit-
dagingen gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden met de inzet van de bestaande Europese 
programma’s. Neth-ER heeft hiervoor analyses verricht over bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van deelname aan het Europese onderzoeksprogramma. Op verzoek van de leden wordt 
dit in de toekomst doorgezet. Over verschillende onderwerpen werden in Neth-ER verband 
posities voorbereid en gericht boodschappen afgegeven aan de Europese Commissie en 
het Europees Parlement met betrekking tot lopende beleidsdossiers of de uitvoering 
daarvan. 

Ook in 2021 konden veel activiteiten geen doorgang vinden. De voortdurende 
veranderingen in de geldende COVID-maatregelen, de verschillen in de nationale 
aanpakken en de als gevolg daarvan onmogelijkheid om te reizen vormden een barrière 
voor de persoonlijke ontmoeting. Ook het kantoor van Neth-ER werd beperkt gebruikt 
(weinig tot geen bezoekers; thuiswerkmaatregelen voor medewerkers). Met een 
aanhoudende stroom online evenementen is hier gepoogd een antwoord op te geven. De 
belangstelling daarvoor bleek groot.

Daarnaast bleef nieuws over en de duiding van ontwikkelingen van grote betekenis. Zowel 
op de website als in de nieuwsbrief werd hier veel energie in gestoken. Na de afronding van 
de onderhandelingen over de meerjarenbegroting en de programma’s leek de aandacht 
van de lezers zich dit jaar meer te spreiden en te richten op artikelen die passen bij een 
specifiekere belangstelling, in vergelijking met de alomvattende ontwikkelingen van 2020. 
Het aantal nieuwsberichten was ook dit jaar weer groot. Naast de nieuwsbrief is ook de rol 
van de sociale media bestendigd bij het onder de aandacht brengen van de vele artikelen. 
In aanvulling op de nieuwsgaring is ook een begin gemaakt met het uitbreiden van de 
dossierbeschrijvingen op de website. Hiermee wordt vormgegeven aan het project 
Neth-ERpedia, dat de stand van zaken van beleidsontwikkelingen meer inzichtelijk moet 
maken voor een breed geïnteresseerd lezerspubliek. 

Na meer dan zes jaar heeft Freddy Weima afscheid genomen als penningmeester van 
Neth-ER, samenvallend met zijn overstap van Nuffic naar de PO-raad. De gezonde financiële 
situatie van de vereniging en de continuïteit van de subsidie in de toekomst, zijn getuige van 
zijn inzet ten dienste van het Nederlandse kennisveld. De vereniging is hem daarvoor 
dankbaar en is tevens verheugd om Lem van Eupen te hebben kunnen verwelkomen als 
zijn opvolger in het bestuur. Met haar benoeming is ook de overgang naar een nieuwe 
Nederlandse vereniging bestuurlijk goed geborgd.

Tenslotte is ook een woord van dank op zijn plaats naar de leden en de medewerkers van 
het bureau. Door de intensieve en plezierige samenwerking weet Neth-ER veel te 
betekenen voor het Nederlandse kennisveld. Dat telt nog meer in tijden van onzekerheid en 
verandering: samen maken wij het verschil.

Jurgen Rienks
directeur Neth-ER

Henne Schuwer
voorzitter Neth-ER
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BESTUURLIJKE ORGANISATIE VAN DE 
VERENIGING NETH-ER IN 2021

Neth-ER had in 2021 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-natuur

wetenschappelijk onderzoek (TNO)
• Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

Onderzoek (NWO)
• Nuffic
• Vereniging Hogescholen (VH)
• Vereniging van Universiteiten (VSNU)*

Het Dagelijks Bestuur (DB) was in 2021 als volgt 
samengesteld:
• Henne Schuwer – voorzitter
• Pieter Duisenberg (VSNU) – vicevoorzitter
• Freddy Weima (Nuffic) – penningmeester tot 21 april,

opgevolgd door
• Lem van Eupen (Nuffic) – penningmeester vanaf 21 april

Met als plaatsvervangers:
• Erik Drop (TNO) – plv. vicevoorzitter
• Paul Oomens (MBO Raad) – plv. penningmeester

Er vonden vier Algemene Ledenvergaderingen (ALV) 
plaats:
• 21 april (online)
• 22 juni (online)
• 16 september (schriftelijk)
• 25 november (online)

Als gevolg van de geldende Covid-maateregelen kon de in 
Brussel geplande netwerkbijeenkomst geen doorgang 
vinden op 25 november.

Het Dagelijks Bestuur kwam vijfmaal bijeen:
• 21 januari (online)
• 1 april (online)
• 3 juni (online)
• 2 september in Den Haag (bij Nuffic)
• 28 oktober (online)

De directeur en de beleidsmedewerkers waren 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke dienstverlening aan 
de lidorganisaties van Neth-ER en hun achterban. De vijf 
beleidsmedewerkers traden op als accounthouder voor de 
verschillende lidorganisaties met als doel om elke 
organisatie een eigen aanspreekpunt te geven binnen 
Neth-ER.             

In 2021 zijn door de accounthouders weer afspraken 
gemaakt met de leden over vaste contactmomenten.

Het jaar ving aan met de toevoeging van twee nieuwe 
beleidsmedewerkers. Aan het eind van het jaar kozen twee 
beleidsmedewerkers voor een vervolgstap in hun carrière. 
Hierop zijn twee nieuwe medewerkers geworven door een 
selectiecommissie met vertegenwoordiging vanuit de leden. 
Zij hebben in 2022 hun nieuwe baan aangevangen.

4

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 2021 beschreven. Deze beschrijving wordt afgewisseld met een impressie van 
activiteiten, feiten en cijfers. In dit jaar is er uitvoering gegeven aan het jaarplan 2021, voortbouwend op het Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 van Neth-ER (vastgesteld in 2018). Bovendien stond 
het jaar in het teken van voorbereidingen voor de uitvoering van een beoogde wettelijke taak.

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 voorzien; 
informatie over recente en relevante Europese beleidsontwikkelingen op de terreinen onderwijs, onderzoek en innovatie. 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.

*In het najaar van 2021 van naam veranderd naar Universiteiten van Nederland (UNL). In dit jaarverslag wordt de afkorting VSNU gebruikt.
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VOORBEREIDINGEN VOOR EEN WETTELIJKE 
TAAK VOOR NETH-ER 

Met een publieksconsultatie van een wetsvoorstel eind 
2020 werd bekend gemaakt dat het ministerie van OCW 
werkte aan de voorbereiding van een wettelijke taak voor 
Neth-ER. Bij de aanvang van 2021 is op verzoek van OCW 
vanuit Neth-ER veel aandacht besteed aan het leveren van 
informatie aan het ministerie ten behoeve van het wettelijk 
adviestraject. Dit traject besloeg twee delen. Ten eerste een 
wetsvoorstel dat beoogt een wettelijke taak te geven ten 
behoeve van de informatievoorziening over Europese 
beleidsontwikkelingen op de terreinen onderwijs, 
onderzoek en innovatie. Ten tweede een formele 
goedkeuringsprocedure voor het doen oprichten van een 
nieuwe rechtspersoon om die taak ook te kunnen 
uitvoeren: een Nederlandse vereniging Neth-ER.

In 2021 zijn grote stappen gezet om het mogelijk te maken 
dat een – nog op te richten - Nederlandse vereniging alle 
werkzaamheden kan overnemen van de huidige Belgische 
internationale vereniging zonder winstoogmerk Neth-ER. 
De volgende aspecten kregen daarbij bijzondere aandacht:
- strikte scheiding tussen de (financiering van) de wettelijke

taak en de taken in opdracht van de leden;
- continuïteit in de rechtszekerheid bij de aanstellingen

van het personeel van Neth-ER en het belang van de
aanwezigheid van het kantoor van de vereniging Neth-ER
in Brussel.

De leden van Neth-ER hebben zich daarbij in 2021 veel in-
spanningen getroost om als beoogd oprichters een nieuwe 
vereniging mogelijk te maken. Daarbij gold als uitgangspunt 
dat die oprichting zou plaatsvinden volgend op een 
uitdrukkelijk verzoek van de minister. De minister heeft in 
2021 aangegeven dat dat verzoek zal volgen ná de 
instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel. 

Binnen het bureau heeft de voorbereiding van de overgang 
vooral tijdsbeslag gelegd op de directeur en de 
medewerkers van het officemanagement.

PRIORITAIRE DOSSIERS 
Het bureau richt zich bij de invulling van haar werkzaamheden op een aantal prioritaire dossiers. In 2021 waren dat 
aanvankelijk Onderzoek en Innovatie (Horizon 2020, Horizon Europe en de Europese Onderzoeksruimte, ERA), Onderwijs 
(Erasmus+, 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 ging om analyses over: 

• De inzet van het Recovery and Resilience Fund (RRF) ten behoeve van investeringen in kennis. Een door Neth-ER
opgesteld vergelijkend Europees overzicht is ook aan de Tweede Kamer aangeboden;

• De consequenties van de nieuwe budgettoedeling in Horizon Europe (vergeleken met Horizon 2020) voor de inzet van
Nederlandse kennispartijen en de Nederlandse overheid.

In de toekomst zullen deze ontwikkelingen ook blijvend worden gemonitord.

In de context van de verkiezingen en de kabinetsformatie die vervolgens de rest van het jaar besloeg, was deze informatie 
van extra betekenis. Zeker toen bleek dat belangrijke Europese lidstaten grote slagen maakten bij investeringen in kennis 
met de ondersteuning van Europese RRF-fondsen. Bij dit alles 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 de invulling en vormgeving van activiteiten van Neth-ER in 2021 (en 2022). 
Dit stond extra in het teken van de te verwachten wettelijke taak. Voor de gezamenlijke standpuntbepaling is er, in nauwe 
samenwerking met de Strategiegroep, aandacht besteed aan het snel formuleren van een respons op nieuwe voorstellen van 
de Europese Commissie. In overleg met de Strategiegroep is besloten om de Werkgroep Regionaal Beleid om te zetten in een 
Werkgroep Innovatie vanwege het toenemende belang van innovatie op Europees niveau in de nieuwe programmaperiode. 
De leden die als trekker optraden voor de Neth-ER evenementen hebben het voortouw genomen bij de planning van 
evenementen. Dit zal ook worden vervolgd in 2022. 



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 2021 zijn er 377 nieuwsartikelen gepubliceerd op de Neth-ER website. Via de sociale media worden de volgers van Neth-ER zoveel mogelijk direct 
na publicatie van een nieuw artikel geattendeerd op het nieuws. In 48 nieuwsbrieven is het nieuws van de week aan de nieuwsbriefabonnees verzonden. Iedereen die geïnteresseerd is 
in Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van kennis kan zich inschrijven via de website. Daarnaast worden er naar behoefte van individuele leden nieuwsbrieven gestuurd over 
Europese beleidsontwikkelingen met betrekking tot voor het lid prioritaire dossiers. In 2021 steeg weeral het aantal Twitter-volgers en hadden de meest weergeven tweets veel aandacht.

3. ACTIVITEITEN DIE VOORZIEN IN HOOGWAARDIGE INFORMATIE
Informeren, Netwerken en Bemiddelen

In 2021 is er verder aandacht besteed aan de behoefte van het Nederlandse kennisveld aan artikelen die een overzicht bieden over de stand van zaken op de grote dossiers. Veel van de 
meest gelezen artikelen gingen bijvoorbeeld dan ook over de start van de verschillende programma’s of het herstelfonds. Hierbij is zoveel mogelijk aandacht besteed aan contextuele 
factoren bij het alledaagse nieuws en de relatie van het nieuws tot aanverwante beleidsontwikkelingen (bieden van duiding en geven van betekenis). Daarnaast is in 2021 de rubriek 
Uitgelicht voortgezet. In deze rubriek worden bijzondere Europese projecten van leden of achterban voor het voetlicht geplaatst. Deze artikelen worden over algemeen zeer goed gelezen. 

In 2021 is het Neth-ER bureau gestart met het herzien van de dossiers op de website. Het doel is een ware Neth-ERpedia op te bouwen met zowel achtergrondinformatie van verschillen-
de dossiers als actuele laatste ontwikkelingen. Hiermee is vooruitgelopen op de wettelijke taak. Deze werkzaamheden worden in de eerste helft van 2022 afgerond. Ook zijn er nieuwe 
dossiers aan de website toegevoegd, met het oog op nieuwe ontwikkelingen binnen de Europese beleidsagenda. Zo werd er een dossierpagina ingericht voor diversiteit & inclusie.
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        DE INFORMATIEVOORZIENING IN CIJFERS

In 2021 heeft Neth-ER 377 artikelen openbaar gepubliceerd op de website. Er werden 48 nieuwsbrieven uitgestuurd naar bijna vijfduizend abonnees. Onze website werd in totaal 150.343 
keer bezocht door meer dan 30.000 unieke bezoekers. 

 Meest gelezen artikelen in 2021

1. ‘Cautious optimism’ for the gender dimension in European Research, Development and Innovation
2. Erasmus+ officieel van start, werkprogramma bekend
3. Uitgelicht: INVEST Alliance – Hogeschool Van Hall Larenstein
4. Begrijpen we Horizon Europe missies nu goed?
5. Voorzitter Neth-ER: Getreuzel met herstelfonds zet Nederland kennisland op achterstand

  LinkedIn
  Paginaweergaven: 1.637 
  Unieke bezoekers: 682
  Aantal volgers: 945 
  Aantal nieuwe volgers: 220 
  Aantal nieuwe impressies berichten: 11.000

  Twitter
  Tweets: 175
  Twittervolgers in 2021: 2.458 
  Aantal nieuwe volgers: 56
  Aantal weergaven: 146.388

Het Neth-ER kantoor verstuurde 175 tweets in 2021. Samen werden deze 146.388 keer bekeken. Met 56 nieuwe volgers erbij in 2021 komt het totale aantal volgers op 2458. De berichten 
over statements en analyses van Neth-ER trokken de meeste aandacht. Ook bleek er op Twitter interesse te zijn voor het Erasmus+ werkprogramma en de Europese internationale kennis-
strategie. Ook op LinkedIN werd aandacht gegeneerd voor verdiepende artikelen, vacatures en standpunten van Neth-ER, met 220 nieuwe volgers als resultaat. 

  Website
  Gepubliceerde artikelen: 377
  Paginaweergaven: 150.343*  
  Websitebezoekers: 32.388

Nieuwsbrief
Nieuwsbrieven: 48
Nieuwsbriefabonnees: 5.065 
Aantal nieuwe abonnees: 444*

* Door de nieuwe website zijn statistieken over januari-maart niet beschikbaar, dit drukt de cijfers.
* Het aantal abonnees van de nieuwsbrief is geslonken t.o.v 2020 door opschoning van de mailadressen. 



Neth-ER organiseerde verschillende informatie-
bijeenkomsten, vooral online, over relevante Europese 
onderwerpen voor het Nederlandse kennisveld. Het gaat 
hierbij om het informeren van leden en hun achterban, 
maar ook een breder publiek, over de ontwikkelingen op de 
Europese ‘kennis’-dossiers. Ook dit jaar konden niet alle 
geplande bijeenkomsten doorgang vinden, zowel als gevolg 
van de Covid19-restricties als gevolg van de bij de leden 
gewijzigde beleidsprioriteiten door de coronacrisis. Waar 
mogelijk is overgeschakeld op het online verzorgen van 
bijeenkomsten met bijbehorende apparatuur. Voor 2022 en 
de jaren daarna moet deze investering bijdragen aan het 
aanbieden van evenementen op locatie in Brussel die ook 
online te volgen zullen zijn, waar al een begin mee werd 
gemaakt. 

Bereikte doelen: 
• Nieuwe en geactualiseerde dossierbeschrijvingen op de
website;
• Er zijn gemiddeld 34 artikelen per maand geschreven
(augustus niet meegeteld vanwege zomerreces), daarbij is
meer aandacht geschonken aan duiding en
betekenisgeving;
• 48 weken is er een nieuwsbrief verschenen (48x, circa
5.000 abonnees);
• Met 12 Neth-ER flitsen zijn vertrouwelijke informatie en
concepten gedeeld (naar circa 100 personen).
• Er zijn in 2021 diverse informatiebijeenkomsten
georganiseerd, veelal digitaal vanwege de Covid19-
restricties.

Horizon 2020
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WEBINAR: ‘THE GENDER DIMENSION IN EUROPE-
AN RD&I’ 

Op 2 september 2021 organiseerde Neth-ER in samenwerking 
met TNO een webinar over de genderdimensie in Europees 
onderzoeks- en innovatiebeleid. Naast enkele onderzoekers 
op het gebied van diversiteit waren er sprekers aanwezig 
vanuit het Sloveens voorzitterschap, de Commissie, TNO en 
de ERAC (Adviescomité voor de Europese Onderzoeksruimte 
en Innovatie). Zo’n 140 mensen namen live deel en de 
opgenomen webstreaming op Youtube heeft nochtans (23 
februari 2022) 87 weergaven.

Er was een ‘voorzichtige’ mate van optimisme over de 
genderdimensie in Europees O&I te bespeuren onder de 
sprekers. Dat heeft volgens onderzoeker en ERA-lid Marcela 
Linkova te maken met het huidige momentum in aandacht 
voor genderbeleid. Volgens haar is nu het moment om door 
te pakken en daar is politieke dadendrang voor nodig. 
Beleidsmedewerker op het gebied van gendergelijkheid bij de 
Commissie, Jeanne Lenders, lichtte toe hoe de politieke wil 
in ieder geval terug te zien is in Horizon Europe, onder meer 
aan de hand van een gendergelijkheidsplan dat verbonden is 
aan beurzen in het Europese onderzoeksprogramma. Ineke 
Klinge (rapporteur voor het genderinnovatie beleidsrapport) 
haalde tevens het nut en de noodzaak van divers onderzoek 
aan met enkele spraakmakende casestudies die zij en haar 
team in opdracht van de Commissie verricht hadden. Boven-
dien gaf Oana van der Togt van TNO aan hoe zij als 
organisatie een diversiteitstransitie hebben doorgemaakt en 
wat daarvoor nodig is.

Moderator Christine Balch (TNO) kon concluderen dat er 
een voorzichtig optimisme mag zijn over de vooruitgang die 
wordt geboekt op het gebied van genderdiversiteit. Toch was 
een belangrijke boodschap ook dat er nog steeds voldoende 
werk aan de winkel blijft. 

WEBINAR SERIES: ‘BETTER CONNECTING 
EXCELLENCE IN THE EU’

Hoe kunnen we onderzoekers en instellingen in de EU beter 
met elkaar verbinden? Deze vraag stond centraal in een 
tweedelige webinarserie van Neth-ER en de KNAW. Tijdens 
een eerste webinar gingen onderzoekers van Nederlandse 
universiteiten in gesprek met onderzoekers van universiteiten 
in Bulgarije en Estland en een expert van de Europese 
Commissie over succesfactoren voor het opbouwen van 
vruchtbare langdurige samenwerking onder Horizon 
Europe. Federica Roffi, plaatsvervangend afdelingshoofd 
voor Spreading excellence & widening participation bij het 
Research Executive Agency (REA) deelde inzichten over hoe de 
Commissie langdurige samenwerking probeert te 
stimuleren en deelde resultaten van het programma onder 
Horizon 2020.

Tijdens een tweede webinar was het de beurt aan rectoren 
van de Wageningen Universiteit (WUR), het Nationaal Inter-
disciplinair Demografisch Instituut (NIDI), de 
landbouwuniversiteit van Plovdiv en Tallinn University om te 
spreken over de rol van bestuurders in het stimuleren van 
Europa-brede samenwerking. Voor de start van het panel gaf 
de vicepresident van de KNAW, Marileen Dogterom, een key-
note om het belang van het beter verbinden van 
excellente onderzoekers & instellingen te onderschrijven 
voor het in stand houden van Europa’s leidende positie in 
de wereld. Helga de Valk, directeur van het NIDI en Arthur 
Mol, rector-magnificus van de WUR, benadrukten de rol van 
bestuurders om als rolmodel naar onderzoekers te fungeren 
en de juiste randvoorwaarden voor hen te scheppen om 
Europese netwerken uit te breiden. In totaal volgden meer 
dan 100 deelnemers deze webinarserie.
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Netwerken – Neth-ER verzorgde en ondersteunde veel af-
stemming tussen en samenwerking met de leden en hun 
achterban, met een inhoudelijke focus op de gezamenlijke 
en individuele prioritaire dossiers. Daarnaast werden de be-
langen van de leden van Neth-ER behartigd door de 
intensivering van directe externe contacten en deelname 
aan bijeenkomsten en evenementen. Tijdens de 
ledenvergaderingen werden ook Brusselse bestuurders 
uitgenodigd. 

Een belangrijke gebeurtenis die jaarlijks terugkeert is een 
groot netwerkevenement in Brussel. De planning voor een 
dergelijk evenement in het najaar is als gevolg van het 
coronavirus uiteindelijk niet doorgezet. De ontwikkeling van 
de gezondheidscrisis heeft het helaas niet mogelijk 
gemaakt om dit evenement op een ander moment alsnog te 
realiseren.

Neth-ER heeft in 2021 de organisatie van de drie werk-
groepen voortgezet, als platform voor de bespreking van de 
(gezamenlijke èn individuele) belangen en posities van de 
leden. Aan de werkgroepen nemen ook experts / 
dossierhouders deel vanuit de ministeries van OCW en EZK. 
De werkgroepen Onderzoek (drie maal) en Onderwijs (drie 
maal) hebben zich beziggehouden met de implementatie 
van de programma’s, alsook met de verdere uitwerking van 
de Onderwijs- en Onderzoeksruimte. De Werkgroep 
Regionalisering heeft eenmaal plaatsgevonden. De 
Strategiegroep heeft besloten om deze werkgroep om te 
zetten in een Werkgroep Innovatie, omdat dit beter aansluit 
bij het gezamenlijke belang van de leden en de extra aan-
dacht op EU-niveau voor innovatie. Regionaliseringsthema’s 
zijn ingebed in deze nieuwe werkgroep, die eind 2021 voor 
het eerst bijeen kwam.

Bereikte doelen:
• Organisatie van 5 DB-vergaderingen (waarvan de meeste
virtueel hebben plaatsgevonden).
• Organisatie van 4 (i.p.v.3) algemene ledenvergaderingen
met meer aandacht voor het inhoudelijke debat, en tevens
in verband met de ontwikkelingen rond een wettelijke taak.
• Het jaarlijks netwerkevenement kon uiteindelijk geen
doorgang vinden.
• Vanuit het bureau werd aan meer dan 80 relevante bijeen-
komsten over Europese beleidsthema’s deelgenomen.

• De ontvangst van diverse delegaties van externe partijen
op het kantoor in Brussel bleef door de Covid-maatregelen
tot een minimum beperkt.

Bemiddelen – Neth-ER speelt ook een rol in het verzorgen 
van de afstemming tussen de leden en organisaties uit hun 
achterban met de betrokken ministeries en andere rele-
vante nationale en Europese belanghebbenden.
In 2021 hebben er drie bestuurlijk overleggen met het 
ministerie van OCW plaatsgevonden. Met name de 
ontwikkelingen rond het herstelfonds en de Nederlandse 
inzet voor Horizon Europe stonden in deze besprekingen 
centraal. De inzet van dit overleg bleef een betere 
afstemming van de inhoudelijke posities en het benoemen 
van de gemeenschappelijke inzet. Daarnaast is door Neth-
ER het initiatief genomen ook structureel een bestuurlijk 
overleg met het ministerie van EZK te plannen. In 2021 
hebben de eerste drie overleggen met EZK plaatsgevonden. 

Naast openbare informatie heeft het team van Neth-ER 
ook vertrouwelijke informatie via besloten mailinglijsten 
verspreid: er zijn 12 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 Nederlandse 
ministeries en medewerkers van de Permanente Vertegen-
woordiging van Nederland bij de EU ontvangen de flitsen.
Cohesiebeleid post-2020, dat naar verwachting in het 
eerste kwartaal van 2018 gepubliceerd zal worden. 

Neth-ER heeft in 2021 bijgedragen aan de beleidsdialoog 
door te reageren op consultaties van de Europese 
Commissie over een aantal belangrijke beleidsinitiatieven: 

• Een gezamenlijke reactie ten aanzien van het voorstel van
de Commissie voor een Europese aanpak voor micro-
credentials. In deze reactie onderstreept Neth-ER het
belang van micro-credentials voor de verdere ontwikkeling
van de Europese Onderwijsruimte. Micro-credentials
kunnen van grote waarde zijn voor het aanjagen van de
nodige transities, maar mogen traditionele kwalificaties niet
vervangen. Ook riep Neth-ER de lidstaten en Commissie op
ruimte te geven voor pilots en experimentatie, waarbij
rekening wordt gehouden met de vertrekpunten van de
verschillende onderwijssectoren.
• Een gezamenlijke reactie ten aanzien van het voorstel van
de Commissie voor een European Strategy for
Universities en een bijgaande Raadsaanbeveling over
bruggen bouwen voor transnationale samenwerking in
het hoger onderwijs. Neth-ER benadrukte hierin het belang
van steun voor alle typen hogeronderwijsinstellingen en de
noodzaak om meer interoperabiliteit tussen nationale
onderwijssystemen te bewerkstelligen. Ook riep Neth-ER op
tot structurele kennisuitwisselingen tussen Europese
Universiteiten-allianties en het bredere hogeronderwijsveld.
Neth-ER nam ook zitting in een stakeholdergroep van de
Commissie ten aanzien van deze thema’s, ter voorbereiding
op de publicatie van de initiatieven door de Commissie.
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Als aanvulling op bovenstaande activiteiten sprak Neth-ER 
met ministeries over relevante nieuwe 
Commissievoorstellen, zoals bij de mondiale benadering 
voor internationale onderzoeks- en 
innovatiesamenwerking. Op deze manier kan het kennis-
veld in een vroeg stadium aandachtspunten meegeven aan 
de ministeries van OCW en EZK bij de voorbereiding van de 
Nederlandse positie voor de onderhandelingen in de Raad 
over het betreffende voorstel. 

Tenslotte heeft Neth-ER een statement opgesteld ter input 
op de Conferentie over de Toekomst van Europa. Naar 
aanleiding van zorgen over de geringe aandacht in de 
Conferentie voor met name onderzoek & innovatie hebben 
de leden in een statement het belang van het beter 
verankeren van kennis voor de toekomst van Europa 
onderstreept. 

In het jaarplan was ook opgenomen om vaker aan te sluit-
en bij initiatieven van andere internationale stakeholders. 
Gezien de vaststelling van de verschillende programma’s in 
2020 was er in 2021 minder aanleiding toe aan te sluiten bij 
campagnes van internationale stakeholders. Wel is er 
geregeld aandacht gevraagd voor de noodzaak om het 
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland de status van 
geassocieerd land te geven onder Horizon Europe. 

Bereikte doelen:
• Ontwikkeling en onderhoud van een (internationaal)
netwerk van medewerkers van Europese en nationale
organisaties;
• Waar relevant is aansluiting gezocht bij initiatieven van
internationale stakeholders;
• Organisatie (of mede-organisatie) van seminars voor leden
of hun achterban, en een toename van overleg op
bestuurlijk niveau tussen leden.
• Versteviging van de positie en werkzaamheden van de
Strategiegroep om de belangen van de lidorganisaties
optimaal met elkaar te verbinden;
• Verstrekken van vertrouwelijke informatie en concepten
via 12 Neth-ER flitsen (naar circa 100 personen).

WEBINAR: ‘FOSTERING A COMMON UNDERSTANDING OF INCLUSION IN THE EUROPEAN EDUCATION 
AREA’ 

Dit webinar stond geheel in het teken van de inclusiviteit van studentenmobiliteit. Het vond plaats op 24 juni in samenwerking 
met de LSVb en het ISO. Het goed gevulde programma duurde in totaal 75 minuten en trok in totaal 90 kijkers.

Keynote spreekster Janine Costa, voorzitter van het Onderwijscomité van de Raad tijdens het Portugese voorzitterschap, wees 
erop dat sociaaleconomische achtergronden nog steeds grotendeels het succes van studenten bepalen. Onderwijs- & 
trainingssystemen hebben de taak om de bestaande en groeiende kloof zoveel mogelijk te dichten. Daarom is het volgens haar 
belangrijk dat mobiliteit voor alle studenten samen met inclusie sleutelelementen blijven binnen Europese samenwerking op dit 
vlak. Maar waarom is mobiliteit hierop het correcte antwoord? Vicky Reichling, gelijkheidscoördinator bij de Europese 
studentenbond (ESU), toonde aan hoe leermobiliteit bijdraagt aan baanzekerheid. Daarnaast ging ze in op het feit dat er 
minderheidsgroepen zijn die beduidend minder gebruik maken van deze programma’s en besprak ze wat het zou kosten deze 
studenten toch een buitenlandervaring aan te bieden.

Het tweede deel van de sessie bestond uit een paneldiscussie over inclusieve studentenmobiliteit. Matteo Vespa (ESU) leidde de 
discussie. Christelle Coët-Amette, van het nationaal agentschap Erasmus+ in Frankrijk, vertelde over hoe in Frankrijk overge-
bleven gelden uit Eramus+ altijd naar ondervertegenwoordigde groepen in het programma gaat. Abigail Tjhay (Universiteit van 
Amsterdam) pleitte voor meer toegang tot data over mobiliteitscijfers, terwijl Kam Wai Kui (Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten) aangaf dat ook instellingen open moeten blijven staan voor leren over inclusie.

Neth-ER directeur Jurgen Rienks memoreerde dat er een dringende behoefte is om de bestaande en groeiende diversiteit in 
onderwijssystemen aan te pakken. Onderwijsaanbieders leren wel degelijk. In dit proces is het van cruciaal belang om met 
studenten en studentenvertegenwoordigers te praten, studenten uit te nodigen om te vertellen wat er nodig is en er tegelijkertijd 
voor te waken dat procedures geen nieuwe obstakels opwerpen.
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Vertegenwoordigen - De medewerkers van Neth-ER 
droegen ook in 2021 de (individuele en gezamenlijke) be-
langen en posities van de leden actief uit tijdens bijeen-
komsten 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 op de discussies en ontwikkelingen in Brussel. Ook de 
Europese Commissie en het Europees Parlement werden 
gericht benaderd met specifieke boodschappen vanuit de 
Nederlandse achterban.

In juni werd Jurgen Rienks verkozen als voorzitter van het 
IGLO-netwerk voor de periode van één jaar. Dit bood verd-
er de gelegenheid om bij Europese collega’s aandacht te 
genereren voor belangrijke thema’s. Neth-ER heeft 
daarbij het voortouw genomen voor afspraken over de 
voorwaarden waaronder persoonlijke ontmoeting op de 
IGLO-kantoren weer mogelijk kon zijn.

Neth-ER heeft de voortgang van de implementatie van de 
Recovery and Resilience Facility, onderdeel van het 
Europese herstelfonds, op de voet gevolgd. In meerdere 
fasen werd de ontwikkeling van nationale herstelplannen 
door Europese lidstaten gedocumenteerd, met daarbij 
bijzondere aandacht voor de implicaties voor de 
beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en innovatie. Naast 
de informatievoorziening over Europese ontwikkelingen is 
er ook op verschillende momenten aandacht gevraagd voor 
de noodzaak een Nederlands herstelplan in te dienen, om 
de Europese concurrentiepositie ten opzichte van andere 
lidstaten te behouden. Dit heeft onder meer geresulteerd 
in een open brief van voorzitter Henne Schuwer, die de 
Nederlandse regering opriep zo snel mogelijk een plan in te 
dienen met substantiële aandacht voor kennis. 

Tijdens de onderhandelingen over het Europese budget 
voor 2022 steunde Neth-ER de positie van het Europees 
Parlement (EP) met een pleidooi voor voldoende finan-
ciering voor kennis. In een statement aan de voorzitter en     
rapporteurs van de begrotingscommissie van het 

Parlement riep Neth-ER het EP om niet mee te gaan in een 
door de lidstaten voorgestelde bezuiniging op Erasmus+ en 
Horizon Europe en om zich blijvend in te zetten voor meer 
budget voor kennis. Uiteindelijk boekte het Parlement een 
bescheiden overwinning in de onderhandelingen met de 
lidstaten in de Raad.

Voor de zomer drong Neth-ER bij hoofdrolspelers in het 
Parlement aan op voldoende aandacht voor de positie van 
kennisinstellingen in de Digital Services Act. Het ontwerp 
van deze digitale wetgeving gericht op de online opslag van 
gegevens bevatte een aantal passages die schadelijk 
zouden zijn voor het kennisveld.

Daarnaast schreef Neth-ER in het voorjaar met de 
Werkgroep Onderwijs een one-pager over flexibiliteit in 
Erasmus+ in coronatijd, dat is gepresenteerd aan de 
Europese Commissie, Europarlementariërs en het 
ministerie van OCW. 

In overleg met de deelnemers van de Werkgroep Onderwijs 
stelde Neth-ER het two-pager ‘Students’ interest at the heart 
of an inclusive European Education Area and Erasmus+ 
programme’ op. Het two-pager benadrukte het belang van 
inclusiviteit in Europees onderwijsbeleid en -programma’s. 
Neth-ER bracht het stuk onder de aandacht van het 
Portugees Voorzitterschap, dat een aantal maanden later
Raadsconclusies zou opstellen over kansengelijkheid en 
inclusies in het onderwijs. Het stuk werd ook 
gepresenteerd aan de rapporteur van het Parlement, die 
op dat moment schreef aan een eigen-initiatief rapport 
over inclusie in Erasmus+.

Bereikte doelen:
• Vertegenwoordiging van de lidorganisaties (meer dan 80
keer) tijdens bijeenkomsten van IGLO en andere
internationale overleggen gericht op Europa;
• Vertegenwoordiging van de lidorganisaties (meer dan
40 keer) tijdens bijeenkomsten van nationale overleggen
gericht op Europa;
• Aansluiting bij relevante initiatieven van andere Europese
stakeholderorganisaties.

• Incidentele vertegenwoordiging van individuele
lidorganisaties, kennisinstellingen of betrokken ministeries
in Europese overleggen.

Ondersteunen - Vanuit het bureau zijn verschillende 
bijdragen geleverd aan seminars en thema-bijeenkomsten 
die de leden en hun achterban een beeld konden geven 
van de Brusselse beleidsomgeving en ontwikkelingen. Zo 
werden bijvoorbeeld bijdragen geleverd aan de RVO kick-
start van Horizon Europe, de opleidingsprogramma’s voor 
nieuwe bestuurders bij de VH en de VSNU, en aan diverse 
seminars ten behoeve van de EU-strategie van instellingen.
Het kantoor in Brussel stond ter beschikking van de leden 
van Neth-ER en instellingen uit de achterban als eigen 
werkplek en uitvalsbasis. Als gevolg van de Covid19-
restricties konden de flexwerk- en vergaderplekken in 
Brussel helaas voor een groot deel van het jaar niet worden 
gebruikt.

Bereikte doelen:
• Bieden van structurele en incidentele werkplekken en
vergaderruimten;
• Organisatie van maatwerkseminars en presentaties voor
leden en hun achterban;
• Begeleiding van medewerkers van leden, hun achterban
en/of van betrokken ministeries heeft slechts beperkt in
Brussel kunnen plaatsvinden.

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 organisaties beter inzicht te 
geven in specifieke en relevante Europese onderwerpen 
en/of relevante Europese ontwikkelingen. 

In dit verband heeft Neth-ER in 2021 een aantal analyses 
uitgebracht over de Nederlandse deelname en gebruik van 
Europese programma’s en middelen. De ontwikkelingen 
zullen ook in het komende jaar worden gemonitord, mede
voor het bestuurlijk overleg met de departementen.

4. ACTIVITEITEN DIE BIJDRAGEN AAN HET VERGROTEN VAN INVLOED
Vertegenwoordigen, Ondersteunen en Exploreren
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Een dergelijk advies kan ook voortkomen uit een onderzoek 
van een stagiair. Zo verschenen bijvoorbeeld onderzoeken 
over: de vergroening van Erasmus+, de Europese 
farmaceutische strategie, de inbedding van interculturele 
competenties in het Europese Universiteiten-initiatief, 
Europees burgerschap in het mbo en Europa’s Beating 
Cancer Plan. Ook ontwikkelde één van de stagiairs een 
simulatie van Horizon Europe-onderhandelingen. Deze 
simulatie geeft inzicht in de Europese besluitvormings
processen en kan de komende jaren ingezet worden voor 
bezoekende groepen.   

Het kantoor van Neth-ER bleek wederom succesvol als 
organisatie waar stagiairs een begeleidingsplek kunnen 
vinden om gedurende vijf maanden te worden onder-
gedompeld in de internationale omgeving van Brussel. In 
het voorjaar van 2021 vingen drie stagiairs aan. Zij hebben 
pech gehad, gezien het grootste deel van de stage online 
plaats moest vinden. Toch hebben zij hun stage, inclusief 
een laatste maand in Brussel, goed kunnen afronden. In 
het najaar hebben vier nieuwe stagiairs het stokje over-
genomen en hun stage voor een wezenlijk deel op kantoor 
met goed gevolg kunnen voltooien. Twee van deze stagiairs 
zijn in 2022 toegetreden tot het vaste team van Neth-ER. 

Alle stagiairs hebben, zeker tijdens de coronacrisis, een 
belangrijke bijdrage geleverd, met name aan de 
informerende taken van Neth-ER. 

Bereikte doelen:
• Analyses van Nederlands gebruik van en deelname aan
Europese programma’s.
• Beantwoorden van vragen van leden en hun achterban.

ANALYSE HORIZON EUROPE: VERKENNING NEDERLANDSE 
PERSPECTIEVEN EN VERGELIJKING MET HORIZON 2020
Hoewel Horizon Europe qua opbouw sterk lijkt op voorganger Horizon 2020 (H2020), vinden er een aantal essentiële 
vernieuwingen plaats. Dat heeft ook zijn weerklank op de perspectieven voor Nederlandse deelname aan het programma. Neth-
ER analyseerde de verschuivingen en sprak op bestuurlijk niveau over de implicaties voor de strategische keuzes van 
kennisinstellingen en andere deelnemers en de bijbehorende randvoorwaarden in de komende programmaperiode.

Nederland presteerde in H2020 bovengemiddeld goed, maar opnieuw een retourpercentage van 7,8% is geen gegeven. Om het 
succes van H2020 te evenaren, zal Nederland extra moeten inzetten op de programmaonderdelen waarvan het budget stijgt. 
Waar Nederland al goed presteerde, moet zij haar koppositie verdedigen.

In pijler 1 presteert Nederland bijzonder sterk, en moeten kennisinstellingen inzetten op het behoud van de koppositie. Ook in 
pijler 2 met thematische samenwerkingsprojecten en consortia doet Nederland het goed, hoewel dit nog per thema verschilt. 
Het is zaak tijdig aan te haken bij vernieuwingen in deze pijler, zoals de missies en partnerschappen. Tenslotte moeten kennis-
instellingen oog houden voor de onderdelen van de EIC waar zij voor in aanmerking komen, gezien het hoge budget voor dit 
instrument.

Uit gesprekken tussen de leden kwamen een aantal beleidsmatige aandachtspunten naar voren, gericht op versterking en 
verbreding van de Nederlandse deelname. Afstemming van Europese en nationale instrumenten is belangrijk, zoals het 
Nationale Groeifonds en het nationaal herstelplan binnen het Europees herstelfonds, maar ook Nederlandse en Europese 
initiatieven rond missiegedreven onderzoek & innovatie moeten op elkaar worden afgestemd. Matchingsdruk is hierbij een 
aandachtspunt, evenals proactieve deelname aan Europese netwerken. Om Nederlandse partijen tijdig aan te laten haken bij 
Europese plannen, is monitoring noodzakelijk. Tenslotte is voldoende additionele matching van EU-projecten essentieel, 
bijvoorbeeld door continuering en wellicht zelfs intensivering van de SEO-regeling of de opvolging daarvan.
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TWITTER 2021

De 5 toptweets van 2021:

  Meest gelezen tweet:
   20.244 weergaven die maand

   2e meest gelezen tweet:
   7.454 weergaven die maand

   3e meest gelezen tweet:
   5.106 weergaven die maand

   4e meest gelezen tweet:
   3.352 weergaven die maand

   5e meest gelezen tweet:
   2.522 weergaven die maand
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 LINKEDIN
 

 

Neth-ER heeft in 2021 ook haar zichtbaarheid op LinkedIN bestendigd met professioneel nieuws en het onder de aandacht brengen van verdiepende artikelen op de 
website. Dit resulteerde in 942 volgers in totaal in december 2021. Een stijging van 200 volgers ten opzichte van het jaar daarvoor!  

De meeste aandacht ging naar:

   Meest gelezen:
   1.357 weergaven
  

   2e meest gelezen:
   728 weergaven
  

   3e meest gelezen:
   689 weergaven
  

   4e meest gelezen:
   580 weergaven
  

   5e meest gelezen:
   491 weergaven
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5. ACTIVITEITENKALENDER 2021

Activiteit Trekkende leden Toelichting
Netwerkconferentie ‘Knowledge First’ Strategiegroep Een aanscherping  van de Covid-19 maatregelen in het 

najaar noopte helaas tot uitstel van dit evenement, dat 
deelname van Eurocommissaris Mariya Gabriel en Minister 
van OCW Ingrid van Engelshoven voorzag. 

Better connecting excellence KNAW Evenement heeft plaatsgevonden in de vorm van  een 
tweedelige webinarserie over het beter verbinden van 
onderzoekers & instellingen in Europa. Een vervolg is 
opgenomen in het activiteitenplan 2022.

Green Deal VSNU Evenement is op voorstel van trekker verplaatst naar juni 
2022.

Kenniscampus / innovatie-ecosystemen VH Evenement is op voorstel van trekker omgevormd naar een 
serie evenementen in 2022, waarbij meerdere leden 
betrokken zijn.

Inclusiviteit ISO, LSVb Evenement heeft plaatsgevonden in de vorm van het 
webinar ‘Fostering a Common Understanding of Inclusion in the 
European Education Area’. De opbrengsten zijn beschreven in 
een artikel op de website.

ERA / Responsible Research and Innovation (RRI) TNO Evenement heeft plaatsgevonden in de vorm van een 
webinar waarbij de inhoudelijke invulling verschoof naar 
gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. De 
opbrengsten zijn beschreven in een artikel op de website.  

Continuous Education MBO Raad / VSNU Evenement heeft plaatsgevonden in de vorm van een 
rondetafeldiscussie over de Europese Skills Agenda & de 
Nederlandse transitie naar Leven Lang Ontwikkelen. Een 
vervolg is opgenomen in het activiteitenplan 2022 rond het 
thema Leven Lang Ontwikkelen. 

ERA / Erkennen en waarderen NWO Evenement is op voorstel van trekker verplaatst naar 2022.

ERA / Technology Infrastructures TNO Evenement is op voorstel van trekker georganiseerd in 
februari 2022. De opbrengsten zijn beschreven in een 
artikel op de website.

Klimaat & Internationalisering Nuffic Evenement heeft plaatsgevonden in de vorm van het 
webinar ‘Green & Internationalisation: promoting awareness 
and behaviourial change among Erasmus+ participants’.
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