Reglement Instituut Gak Fellowship 2021-2022
September 2020

1. Naam van het fellowship luidt:
Instituut Gak Fellowship.

2. Doelstelling van het Instituut Gak Fellowship
Doel van het fellowship van Instituut Gak (hierna fellowship) is om Nederlandse onderzoekers
die onderzoek verrichten op het terrein van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt(beleid), een
studieverblijf van 5 maanden aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW)
aan te bieden. Gedurende deze periode kan de onderzoeker zich volledig wijden aan onderzoek
en wetenschappelijke verdieping, los van de dagelijkse verplichtingen. De fellow kan zich tijdens
zijn of haar verblijf aan het NIAS eveneens richten op het genereren van nieuwe kennis (bij
voorkeur leidend tot een publicatie) of op toepassingen in de praktijk. De inspirerende en
internationale omgeving van NIAS-KNAW biedt de onderzoeker hierbij de mogelijkheid om in
een interdisciplinaire omgeving zijn of haar werkzaamheden te verrichten.
3. Invulling van het fellowship

In 2021/2022 zijn twee fellowships beschikbaar, met ieder een duur van 5 maanden (start
september 2021 en februari 2022). Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de fellow
wordt door NIAS-KNAW een werkplek en, indien nodig, huisvesting geboden. Daarnaast is
financiering beschikbaar ten behoeve van vervanging van reguliere werkzaamheden zoals
onderwijs- en managementtaken (de zogeheten vervangingsgelden). Zie voor verdere
informatie de Appendix.
4. Wie kan indienen

Het fellowship staat open voor alle onderzoekers maar de voorkeur gaat uit naar junior
onderzoekers vanaf 3 jaar tot 10 jaar na hun promotie om onderzoek van junior onderzoekers
te stimuleren.
5. Indienen van een aanvraag

NIAS-KNAW is verantwoordelijk voor het verwerken van de aanvragen. Het bestuur van
Instituut Gak selecteert de kandidaten op basis van de adviezen van de Wetenschappelijke Raad
en het bureau van Instituut Gak. De definitieve keuze voor de kandidaat wordt gemaakt door de
directeur NIAS. Het aanvraagformulier is in te vullen op
https://nias.knaw.nl/fellowships/instituut-gak-fellowship/ . Voor de aanvraag dient een
aanvraagformulier te worden ingediend met een aantal bijlagen:
•
•
•

Projectvoorstel (max 1500 wd);
Curriculum vitae;
Lijst van relevante publicaties (max 2 pag.);

6. Beoordeling criteria

De ingediende voorstellen worden na toetsing op ontvankelijkheid voorgelegd aan de
Wetenschappelijke Raad en het bureau van Instituut Gak. De beoordeling van de aanvragen is
gebaseerd op:

•
•
•
•

Wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit van het projectvoorstel;
Belang voor het stelsel van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland;
Wetenschappelijke verdiensten van de kandidaat;
Aandacht voor valorisatie en mogelijke beleidsimplicaties.

Op basis van het advies van de Wetenschappelijke Raad en het bureau draagt het bestuur van
Instituut Gak een of meerdere kandidaat-fellows voor ter definitieve besluitvorming aan de
directeur van het NIAS.
Instituut Gak en NIAS-KNAW behouden zich het recht voor om, wanneer de wetenschappelijke
kwaliteit van de aanvragen onvoldoende wordt geacht, een of meer fellowships niet uit te
keren.
7. Tijdpad 2021/2022
•
•
•
•

De call wordt opengesteld van 15 september 2020 tot en met 1 november 2020 17.00 uur.
Aanvragen worden vóór 30 november 2020 door Instituut Gak’s Wetenschappelijke Raad en
bureau beoordeeld.
Geschikte kandidaten worden voorgelegd aan de directeur van het NIAS.
De laureaten worden uiterlijk 15 december 2020 geïnformeerd over het besluit door de
directeur van het NIAS.

8. Voorwaarden van het fellowship

Als de laureaat het fellowship heeft geaccepteerd wordt het Fellows Agreement opgesteld met
daarin de voorwaarden en start datum (eerste maandag in september 2021 en februari 2022),
de duur en de vertrekdatum alsmede specifieke afspraken met betrekking tot
reiskosten/accommodatie en tot vervangingsgeld of stipendium (afhankelijk van de laureaat’s
Nederlandse of buitenlandse affiliatie). De laureaat wordt verwacht voltijds aanwezig te zijn en
deel te nemen aan de gezamenlijke activiteiten. Eventuele dagen waarop de fellow afwezig is
worden in overleg vastgesteld. Daarnaast is de NIAS-verlofregeling van toepassing, die bepaalt
dat een fellow in een semester maximaal één week afwezig mag zijn voor het deelnemen aan
wetenschappelijke bijeenkomsten buiten Nederland en voor vakanties. Periodes van langere
afwezigheid vereisen schriftelijke bevestiging vooraf van de directeur van het NIAS. Wordt aan
deze verblijfsverplichtingen niet voldaan, dan behoudt NIAS-KNAW zich het recht voor de
vervangingsgelden of stipendium niet uit te keren en het recht op accommodatie te herroepen.

Aan het einde van het fellowship wordt de fellow gevraagd een Progress Report formulier in te
vullen met uitkomsten en publicaties en die voor vertrek in te dienen bij NIAS. Een
samenvatting van de toegevoegde waarde van het verblijf voor de fellow dient uiterlijk twee
maanden na afloop van het fellowship te worden verzonden aan het bureau van het Instituut
Gak.

De laureaten geven Instituut Gak en NIAS-KNAW toestemming om hun foto, naam,
onderscheidingen en titels te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Deze informatie zal niet
worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
9. Mogelijkheden tot bezwaar

Indien sprake is van een besluit zoals bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
kan de fellow binnen zes weken na de bekendmaking van dat besluit schriftelijk bezwaar
aantekenen bij het bestuur van de KNAW.

Appendix: Inrichting van het Instituut Gak fellowship
Het Instituut Gak fellowship behelst een verblijf van 5 maanden (21/22) aan het NIAS-KNAW.
De algemene faciliteiten die door het NIAS-KNAW worden geboden zijn:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Individuele werkkamer met PC, e-mailaccount, netwerkverbinding, wireless internet en
telefoon;
Kantoorbenodigdheden;
Het houden van workshops, seminars en andere bijeenkomsten (ruimte en lunch);
Bibliotheekservice;
Internationale en interdisciplinaire gemeenschap;
Intellectuele en sociale activiteiten;
Lunchfaciliteiten op werkdagen;
Koffie en thee;
Accommodatie;
- Wanneer sprake is van een reisduur van meer dan 1.5 uur (enkele treinreis) naar
het instituut dan behoort het huisvesten van de laureaat in het fellowshuis aan de
Kloveniersburgwal in Amsterdam tot de mogelijkheden.
Vervangingsgeld voor laureaten met een Nederlandse affiliatie;
- NIAS-KNAW werkt met het uitkeren van vervangingsgelden voor het compenseren
van de uren voor onderwijs- en managementtaken van laureaten. Dit is per fte
maximaal € 3.800 (senior) en € 2.600 (junior) per maand. Betaling geschiedt alleen
rechtstreeks aan de faculteit na indienen van een declaratie bij NIAS-KNAW.
Onderzoekstijd van de laureaat komt niet in aanmerking voor vervanging.
Stipendium voor laureaten met een buitenlandse affiliatie;
Tot een maximum van € 3.800 per maand voor senior fellows (10 jaar of langer na
promotie) en € 2.600 voor junior fellows (3 tot 10 jaar na promotie).
In het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals een pandemie, zullen de
voorwaarden waaronder het fellowship plaatsvindt, worden aangepast. Daarover wordt
de fellow tijdig over geïnformeerd.

Kostenoverzicht:
•
•
•
•
•

Gebruik van algemene NIAS-faciliteiten (inclusief lunch): € 700 p.m.
Huisvesting in Amsterdam of reiskosten (2de klas) op declaratiebasis;
Vervanging onderwijs- en managementtaken bij de eigen instelling: tot een maximum
van € 3.800 p.m. voor senior fellows (10 jaar of langer na promotie) en € 2.600 voor
junior fellows (3 tot 10 jaar na promotie);
Stipendium: tot een maximum van € 3.800 p.m. voor senior fellows (10 jaar of langer na
promotie) en € 2.600 voor junior fellows (3 tot 10 jaar na promotie);
Een symposium/expertmeeting aan het einde van het fellowship: maximaal € 5.000.

