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Doelstellingen VU Strategie 2020-2025

• We versterken het multi- en interdisciplinaire 
karakter van het onderzoek dat is geënt op onze 
vier profielthema’s. 

• We ordenen de onderzoeksinstituten naar deze 
profielthema’s. 

• We alloceren een substantieel deel van de 
centrale onderzoeksmiddelen om de 
profielthema’s te versterken. 

• We richten meer academische werkplaatsen in 
waarin de samenwerking tussen praktijk, 
onderzoek, opleiding en beleid centraal staan.

• We concretiseren onze vier profielthema’s naar 
deelthema’s en doelstellingen voor de lange en 
middellange termijn en we verbinden deze aan 
de Sustainable Development Goals (SDG’s). 
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Uit de VU Strategie 2020-2025 zijn de volgende 
drie overkoepelende doelstellingen te destilleren

1. We zorgen ervoor dat de profielthema’s 
binnen de VU sterker tot leven komen in haar 
primaire processen (onderzoek, onderwijs en 
valorisatie, met het onderzoek als eerste 
focus) en tot maatschappelijke impact leiden. 

2. We versterken de branding van de VU via de 
profielthema’s door onze maatschappelijke 
ambities en doelen te concretiseren en te 
tonen hoe de binnen de profielthema’s 
geboekte resultaten daaraan bijdragen.

3. We gaan structureel samenwerken met 
maatschappelijke partners in de context van 
elk van de profielthema’s in het nastreven 
van onze maatschappelijke ambities (via 
academische werkplaatsen of anderszins).
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Aanpak

Energie in de profielthema’s brengen en 
voorkomen dat we blijven steken in oeverloze 
discussies over organisatievormen en geld. 

Wat we willen bereiken is voor alle vier de 
profielthema’s hetzelfde, maar hoe we dat doen 
kan en mag verschillen zolang we onze doelen 
maar bereiken.

Randvoorwaarden 

1. Structurele en flexibele (non-autocratische) 
beschikking over stimuleringsgelden voor 
onderzoek voor de periode 22-25.

2. Richten van het landschap van (i)OZI’s naar 
de profielthema’s en het oplossen van de 
problematiek van de basisfinanciering.
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3. Academis
Werving studenten

Team-Around-Team formeren
Kwartiermaken

Formele start dreamteams
01-09-21

Doelstelling

1. (i)OZI’s ordenen 
naar profielthema’s

Voorstel opstellen nieuwe governance m.b.t. 
profielthema’s

Gap-analyse uitvoeren

‘DOT’s’‘DOT’s’

4. Academische 
werkplaatsen (AW)

Best practices inventariseren
Handleiding opstellen

Gap-analyse uitvoeren: welke AW-en zijn
wenselijk om waar te realiseren?

Voorkeursmodel
uitwerken en vaststellen

2. Allocatie centrale 
onderzoeksmiddelen

Model implementeren
Eerste allocatieronde organiseren

Doelstelling DOT’s Q3-Q4 2021 DOT’s Q1-Q2 2022

1. Profielthema’s tot leven 
brengen in primaire proces

Profielthema-specifieke roadmaps ontwikkelen 
c.q. actualiseren voor onderzoek, valorisatie en 
onderwijs, met primaire focus op onderzoek

Start implementatie profielthema-specifieke 
roadmaps

2. Versterking van branding Brandingsstrategie per profielthema opstellen 
met rake en sterke communicatie-uitingen 
(met C&M en Durf en mogelijk extern bureau)

Brandingsstrategie implementeren

3. Structurele samenwerking met 
maatschappelijke partners 
aangaan respectievelijk uitbouwen

Context c.q. profielthema-afhankelijke gap-
analyse uitvoeren

Specifieke, weloverwogen allianties aangaan 
en formaliseren (tenminste 1 per thema) met 
passende organisatievorm (AW of anderszins)

4. (i)OZI’s (en andere kenniscentra) 
ordenen naar de profielthema’s

Context c.q. profielthema-afhankelijke gap-
analyse uitvoeren

Voorstellen ontwikkelen voor governance voor 
elk profielthema

5. Allocatie centrale 
onderzoeksmiddelen

Allocatie- en bestedingskader uitwerken, zodat 
de middelen begin 22 kunnen worden ingezet

Eerste allocatieronde organiseren op basis van 
planontwikkeling binnen de profielthema’s


