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Voorwoord
Op 12 juli 2019 is Stichting LOWI opgericht door de oprichters van het LOWI, te weten het
Bestuur van de KNAW, het Presidium van de VSNU en de Raad van Bestuur van NWO.
Daarmee is de onafhankelijke positie van de adviescommissie Landelijk Orgaan
Wetenschappelijk Integriteit (LOWI) verstevigd. Het LOWI vervult een belangrijke rol in het
systeem van borging van wetenschappelijke integriteit in Nederland. De stichting vormt de
organisatiestructuur waarin de adviescommissie LOWI is ingebed, maar bemoeit zich inhoudelijk
niet met de wetenschappelijke integriteitskwesties waarover de adviescommissie LOWI
adviseert (met uitzondering van de eerste bestuursleden die nog een dubbelfunctie hebben).
Voor informatie over de inhoud van de LOWI adviezen verwijst Stichting LOWI u dan ook naar
het jaarverslag van de adviescommissie en de LOWI website.
In dit jaarverslag geeft Stichting LOWI een beeld van de bestuurlijke werkzaamheden van
afgelopen jaar en de aanwending van financiële middelen.

Prof. dr. J.W.M. van der Meer
voorzitter Stichting LOWI

Bestuur
Het bestuur van Stichting LOWI bestond in 2020 uit:
•
•
•

prof. dr. Jos van der Meer, voorzitter 1
prof. dr. Judith van Erp, secretaris/penningmeester 2
prof. dr. Inez de Beaufort (per 1 mei 2020)

Verzelfstandiging
Met de oprichting van Stichting LOWI is een nieuwe organisatiestructuur ingericht waarin de
adviescommissie LOWI is ingebed. Het afgelopen jaar stond voor Stichting LOWI voornamelijk
in het teken van implementatie van deze nieuwe structuur.
Het bestuur voerde kennismakingsgesprekken met de leden van de Raad van Advies. Ook heeft
het bestuur functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd met het personeel. Deze
gesprekken zullen in het vervolg jaarlijks worden gehouden.
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Tot 1 september 2020 tevens lid van de adviescommissie LOWI.
Tevens lid van de adviescommissie LOWI.

administratie en website-onderhoud. Een deel van de financiële middelen is hiervoor
aangewend. Door de uitbraak van het coronavirus hebben de medewerkers en de bestuursleden
van de Stichting LOWI in 2020 sinds maart overigens thuisgewerkt. Hoorzittingen van de
adviescommissie LOWI zijn ofwel vervangen door schriftelijke vragen ofwel door een digitale
hoorzitting (videobellen).
Arbeid
De Stichting is werk- en opdrachtgever van de personen die werkzaam zijn voor het LOWI. Het
secretariaat bestaat uit een klein team van op dit moment 3 personen die juridische en
secretariële of anderszins ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de adviescommissie
LOWI (die het inhoudelijke advieswerk verricht), de Stichting LOWI en de Raad van Advies. De
leden van de adviescommissie LOWI hebben geen dienstverband bij Stichting LOWI. Zij
ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden. Dat geldt ook voor de 3
bestuursleden van Stichting LOWI. Een belangrijk deel van de financiële middelen is aangewend
voor verrichte arbeid.
IBP-beleid
Het LOWI heeft in december 2019 een informatie-, beveiligings- en privacybeleid vastgesteld.
Het secretariaat rapporteert sindsdien periodiek aan het bestuur van de Stichting LOWI over
eventuele incidenten op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Het IBP-beleid wordt
jaarlijks geagendeerd ter evaluatie.

Tot slot
Het bestuur van de Stichting LOWI kijkt tevreden terug op het eerste verslagjaar 2020. Ondanks
de coronamaatregelen is er veel werk verzet. Met de komst van Inez de Beaufort is het bestuur
van de Stichting LOWI op volle sterkte gebracht. De implementatie van de nieuwe
organisatiestructuur is afgerond hetgeen de Stichting LOWI in staat stelt haar taken en
verantwoordelijkheden op professionele wijze in te vullen. Daarbij wordt het bestuur ondersteund
door een zeer goed functionerend secretariaat.

