
Toelichting op de uitvraag van de gegevens

Doel van de uitvraag

Met ingang van 1 juli 2019 heeft NWO een nieuwe Code omgang met Persoonlijke Belangen. Deze is per 1 juni 
2020 aangepast.  De code houdt onder meer in dat beoordelaars bij alle aanvragen dienen aan te geven of er 
sprake is van een (mogelijk) persoonlijk belang. 
Daarnaast gebruikt Regieorgaan SIA deze gegevens om de samenstelling en de ontwikkeling van de platforms 
te monitoren en te analyseren, bijvoorbeeld door middel van netwerkanalyses en -visualisaties. De gegevens 
zullen daartoe worden geaggregeerd en verwerkt, zodat individuele deelnemers niet meer te identificeren 

Wat moet u invullen: 

Betrokkene: in kolommen B t/m D vult u de naam in van de betrokkenen bij het platform, en de organisaties 
en afdelingen waar zij werkzaam zijn. Dit kunnen begunstigden zijn, co-financiers en organisaties die 
inhoudelijk een actieve rol hebben in het platform. 
Rol binnen platform: In kolom E kiest u welke rol de betrokkenen spelen in het platform, in afnemende 
volgorde van activiteit: 1. Leidende lector; 2. Deelnemer platform; 3. Contact (niet aangesloten bij het 
platform). 

Toelichting op de rollen:
1.) De leidende lectoren zijn de lectoren die het initiatief hebben genomen om de aanvraag in te dienen, de 
ondertekenaars van de aanvraag zoals ook genoemd in het aanvraagformulier. 
2.) De deelnemers zijn de actieve leden van het lectorenplatform. Dit kunnen lectoren maar ook andere 
onderzoekers/stakeholders van andere organisaties zijn. 
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Platformregeling
Indieningsronde 2022-2024
Titel platform:
Aanvragende hogeschool/organisatie:

Achternaam, voornaam Organisatie Afdeling

Rol binnen platform: Maak 
uw keuze uit 
1. Leidende lector
2. Deelnemer platform
3. Contact (niet aangesloten 
bij het platform)
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Gegevens betrokkenen bij het platform
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