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Reactie raad van bestuur NWO op bevindingen en aanbevelingen in ‘Het vizier op scherp’, rapport
Evaluatiecommissie Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
De raad van bestuur van NWO heeft met veel belangstelling en instemming kennisgenomen van het rapport
van de evaluatiecommissie en de bestuurlijke reactie van Regieorgaan SIA en is tevreden over het doorlopen
evaluatieproces. Het doet de raad van bestuur deugd om te zien dat de commissie bij stakeholders en in het
veld veel waardering heeft ontmoet voor het werk van het Regieorgaan. Het praktijkgericht onderzoek heeft
in de evaluatieperiode een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Juist daarom is het van belang om regelmatig te
reflecteren op het einddoel en de weg daarheen ofwel, in de woorden van de commissie, het vizier op scherp
te stellen. De raad van bestuur onderschrijft daarom, net als Regieorgaan SIA, het belang van de bevindingen
en aanbevelingen van de evaluatiecommissie en is van mening dat Regieorgaan SIA én NWO de
implementatie van de aanbevelingen van de commissie samen ter hand moeten nemen.
De raad van bestuur onderstreept de overkoepelende aanbeveling van de evaluatiecommissie dat
Regieorgaan SIA in de komende periode prioriteit moet geven aan het formuleren van heldere mijlpalen die
de stappen markeren naar het beoogde einddoel: het realiseren van een volwaardige positie van het
praktijkgericht onderzoek in de publieke kennisinfrastructuur. De raad van bestuur schaart zich dan ook
achter de door Regieorgaan SIA opgestelde bestuurlijke reactie en onderschrijft de genoemde voorgenomen
acties, zoals het vormgeven van een impactkader, met daarbij behorende monitoring- en
evaluatiesystematiek, dat essentieel is om alignment van doelstellingen, strategie en instrumentarium te
borgen. NWO blijft middels het bestaande bestuurlijke overleg graag nauw betrokken bij de voortgang van de
voorgenomen acties.
De raad van bestuur kijkt met vertrouwen uit naar de toekomst waarin een goede samenwerking met
Regieorgaan SIA centraal staat en deelt de opvatting van Regieorgaan SIA dat de afgelopen periode
belangrijke stappen zijn gezet in de verbetering van de onderlinge relatie. De raad van bestuur zal in overleg
met Regieorgaan SIA, de domeinbesturen en institutenorganisatie onderzoeken hoe NWO invulling kan geven
aan de aanbeveling van de commissie om het praktijkgericht onderzoek in woord en daad te omarmen om dit
te helpen uitgroeien tot een volwaardig onderdeel van het kennisstelsel in ons land. De raad van bestuur ziet
dit als een belangrijke voorwaarde om samen te werken naar een structurele inbedding van Regieorgaan SIA
binnen NWO én naar de inhoudelijke stip op de horizon: een structurele inbedding van het praktijkgericht
onderzoek in de kennisinfrastructuur.
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