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NWO honoreert acht aanvragen voor
Wetenschappelijke Bijeenkomsten en
Ontmoetingen
Het doel van dit programma is het via

wetenschappel�ke b�eenkomsten en

ontmoetingen bevorderen van academische

netwerken en samenwerking in

(inter)nationaal verband op het gebied van de

Exacte en Natuurwetenschappen, al dan niet

in samenwerking met andere

wetenschapsdomeinen. Het programma stimuleert uitwisseling van onderzoek en ideeën,

en vorming van onderzoeksgemeenschappen.

Onderzoekers kunnen via dit laagdrempelige instrument vragen om ondersteuning b� de

organisatie van (domeinoverst�gende) wetenschappel�ke b�eenkomsten en verkenningen voor de

vorming van nieuwe teams en consortia.

Het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) besluit meerdere keren per

jaar over de ingediende aanvragen. De aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, mits drie

maanden voor de beoogde b�eenkomst of ontmoeting plaatsvindt. K�k voor meer informatie op de

programmapagina.

NWO honoreert acht aanvragen (1 september 2022):
Dr. Hoogdu�n (EMC)

'3rd ECTORS meeting'
Start: 29-09-2022

Prof. Vuik (TUD)

'Dutch Computational Science (DCS) meeting'
Start: 18-10-2022

Prof. Barbosa (WUR)

'Netherlands Biotechnology Congress'
Start: 04-10-2022

Dr. Lu�sterburg (LUMC)

'19th Dutch chromatin meeting 2022'
Start: 27-10-2022

Dr. van Leeuwen (CWI)

'The 2nd Dutch Inverse Problems Meeting'
Start: 10-11-2022

Prof. Verwe� (AUMC)

'GEnetics NEtwork Amsterdam (GENE Amsterdam)'
Start: 11-11-2022

Prof. Arndt (UU)

'Annual national scientific meeting of the Netherlands Society for Behavioural Biology ‘Nederlandse
Vereniging voor Gedragsbiologie’ (NVG)'
Start: 23-11-2022
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Dr. Kirchner (TUD)

Numerical Analysis of Stochastic Partial Differential Equations (NASPDE)'
Start: 15-05-2023
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