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Inleiding
Stichting LOWI is de bestuurder van de adviescommissie Landelijk Orgaan Wetenschappelijke
Integriteit (adviescommissie LOWI) en tevens werkgever van het secretariaat van de commissie.
In dit jaarverslag geeft Stichting LOWI een beeld van de bestuurlijke werkzaamheden van het
afgelopen jaar en de aanwending van financiële middelen. Naast de gebruikelijke
werkzaamheden die horen bij het werkgeverschap van de stichting, was kwaliteitsborging een
belangrijk thema op de bestuurlijke agenda in 2021. Hierover leest u verderop in dit jaarverslag
meer.

Bestuur
Het bestuur van Stichting LOWI bestond in 2021 uit:
•
•
•

prof. dr. Jos van der Meer, voorzitter
prof. dr. Judith van Erp, secretaris/penningmeester 1
prof. dr. Inez de Beaufort

Financiële middelen

Kosten

Totaal

Begroot
2021

Realisatie
2021

427.600

367.160

Bron: dit overzicht komt uit de concept jaarrekening 2021 van Stichting LOWI. Deze jaarrekening is op het
moment van verschijnen van dit jaarverslag nog niet definitief vastgesteld.

De financiële middelen zijn grotendeels aangewend voor verrichte arbeid, huisvesting,
dienstverlening op het gebied van ICT en P&O en uitkering van vacatiegelden. Dat de realisatie
lager uitvalt dan begroot, heeft te maken met het belevingsonderzoek dat in 2021 nog niet van
start was gegaan maar waarvoor al wel een begrotingspost was gereserveerd en met
meevallers op verschillende andere begrotingsposten.
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Tevens lid van de adviescommissie LOWI.

Bestuurlijke werkzaamheden
Een groot deel van de bestuurlijke werkzaamheden in 2021 bestond uit het verrichten van
jaarlijks terugkomende werkzaamheden voor de besluitvorming over de begroting en
jaarrekening en uit het verrichten van werkgeverstaken zoals het voeren van sollicitatie- en
functioneringsgesprekken.
Verder heeft het bestuur de aansluiting van het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) bij
het LOWI begeleid. Ook heeft het bestuur twee nieuwe leden benoemd in de adviescommissie
LOWI. Per 1 juli 2021 is prof. mr. dr. Herman Bröring benoemd als plaatsvervangend voorzitter.
Op diezelfde datum is ook dr. Patricia Vuijk namens de Vereniging Hogescholen toegetreden tot
de adviescommissie LOWI. Tot slot is een nieuw bestuurslid SLOWI aangezocht voor de
vacature die per 1 januari 2022 ontstond.
In het kader van risicoafdekking heeft het bestuur diverse verzekeringen voor het bestuur en
personeel afgesloten. Met de oprichters is overeenstemming bereikt over bijstand aan LOWIleden (de adviescommissie) indien dit nodig zou blijken.
Het bestuur heeft twee maal vergaderd met de Raad van Advies.
Zoals in de inleiding al wordt opgemerkt is kwaliteitsborging een belangrijk thema geweest in
2021. In dit kader is de stichting voornemens om een kwalitatief onderzoek te laten uitvoeren
naar de ervaringen van verschillende betrokkenen met de LOWI-advisering. Om dit onderzoek in
2022 te kunnen laten uitvoeren door een externe partij, heeft het bestuur in 2021 voorbereidend
werk hiervoor verricht. Zo is gewerkt aan de formulering van een onderzoeksopdracht, het
maken van procesafspraken, heeft het bestuur informatie opgehaald bij verschillende
stakeholders zoals de adviescommissie en de Raad van Advies en heeft het bestuur zich hard
gemaakt bij de oprichters voor financiering.

Tot slot
Aan het einde van 2021 is prof. dr. Jos van der Meer afgetreden als voorzitter van de Stichting
LOWI. Aan prof. Van der Meer hebben wij veel te danken. Onder zijn bezielende leiding is de
onafhankelijke positie van het LOWI de afgelopen jaren versterkt en verder uitgebouwd. Ook
heeft hij - met zijn kenmerkende vriendelijkheid en enthousiasme - een zeer kundig team
samengesteld waarmee ik als voorzitter nu door kan gaan op de ingeslagen weg. Het bestuur is
Jos zeer erkentelijk voor al zijn inzet en betrokkenheid.

Prof. dr. J.G. van Erp
voorzitter Stichting LOWI per 1 januari 2022

