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Bestuur in 2017 

Annette ter Haar 
Voorzitter 
Producteigenaar Ontwikkeling Technolab Leiden, (eerder) hoofd educatie NAi. Brengt graag mensen met verschillende achtergronden samen, 
o.a. Stadslab, ScienceOnline Leiden en We Are Leiden. 

Roy Meijer 
Secretaris, SciComLab 
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft, Platform Wetenschapscommunicatie, Wetenschapper 2.0, (eerder) persvoorlichter Universiteit 
Utrecht. 

Frank Nuijens 
Penningmeester, SciComLab 
Communications Team Lead ASTRON, eigen bedrijf FrankNu Kenniscommunicatie. Eerder: bioloog, wetenschapsjournalist, redacteur populair-
wetenschappelijke programma’s bij de publieke omroepen, communicatieadviseur en hoofdredacteur bij de TU Delft, docent Science 
Journalism. SciComLab, ScienceOnline Leiden. 

Maarten Harm Verburg 
Algemeen bestuurslid, website, relaties met studenten 
Maarten-Harm Verburg studeert de master Science Education and Communication aan de Universiteit Utrecht, nadat hij begin 2016 zijn 
bachelor scheikunde heeft behaald. Specialisatie: informele educatie, waar het schrijven van wetenschappelijke artikelen voor een breder 
publiek centraal staat. 

Ineke Boneschansker 
Algemeen bestuurslid, Politiek & Wetenschap 
Communicatiemanager Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft, (eerder) adviseur wetenschapscommunicatie energie, organisator 
masterclasses voor Tweede Kamerleden. 

 

  



 

Bestuur in 2017 - vervolg 

Eveline van Rijswijk 
Algemeen bestuurslid, Activiteitencommissie 
Historica, programmamaker/researcher TV, radio, online, spreker 
over wetenschap, politiek of geschiedenis, presentatrice, trainer, schrijver, Universiteit van Nederland. 

Joost Bakker 
Algemeen bestuurslid, WTC-bedrijven 
Eigenaar SCICOMVISUALS, beeldmateriaal dat de essentie van wetenschap uitlegt, (eerder) post-doc Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, 
werkzaam voor biotechnologiebedrijf dat therapeutische antilichamen ontwikkelt voor behandeling van kanker en chronische ontstekingen. 

 
 
  In 2019 zal de huidige penningmeester Frank Nuijens het bestuur verlaten, waardoor - na het overige verloop in 2018 - het (dagelijks) bestuur in 2019 zal 
bestaan uit Annette ter Haar (blijft voorzitter), Ineke Boneschansker (gaat tijdelijk de rol van secretaris weer op zich nemen) en Roy Meijer (neemt het 
penningmeesterschap weer over). In het voorjaar van 2019 houden we weer een ALV/Jaarbijeenkomst om onder andere het jaaroverzicht 2018 (nu wel op 
tijd) door te nemen. In aanloop naar deze bijeenkomst, en tijdens de bijeenkomst zelf,  zullen we deze bestuursbezetting (en hopelijk met wat aanvulling) 
ter sprake en instemming brengen. 



 

Partners in 2017 
 
Dit waren onze partners in 2017:  

 Universiteitsmuseum Utrecht 
 Nemo 
 Science Centre Delft 
 PA Academie 
 ScienceLinx 

 
Het Science Centre Delft was locatie voor ons bijeenkomst met het MuseumFuturesLab, en onze SciComLab-vergaderplek in het Vergaderkabinet in 
UniversiteitsMuseum Utrecht is inmiddels bijna traditie. 
 
Het bestuur van SciCom NL was de laatste paar jaar vertegenwoordigd bij de voorbereidingen van de Vakconferentie WTC, door zitting te hebben in de 
programmacommissie bij NEMO Science Museum. Daar mogen we meebeslissen over de ingediende onderwerpen, en de rest van het programma. 
 
Met de PA Academie organiseren we inmiddels regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten. Hoogtepunt in deze specifieke samenwerking is de driedelige 
masterclass PA die in 2018 en 2019 plaatsvindt. 
 
Wij zijn al onze partners zeer erkentelijk voor dit soort mogelijkheden! 
  



 

Commissies 
 
SciComLab  
Bijeenkomsten 
In 2017 vonden in totaal drie bijeenkomsten plaats, met aan het eind van het jaar naast het regulier overleg ook overleg over de grotere SciComLab-
bijeenkomst van voorjaar 2016, namelijk op 26 juni, 29 september en 5 december. Naast de opdrachten en algemene voortgang was de voorbereiding voor 
de Boo(s)tcamp SciComLab (april 2018) onderwerp van gesprek.  
 
Opdrachten 
Ook in (2016)/2017 werd aan diverse projecten gewerkt, waaronder: 

 iPabo: profilering van het lectoraat Wetenschap & Technologie in het PO, maar ook binnen eigen kring 
 Regieorgaan SIA: profilering van het onderzoek van hogescholen 
 Nemo: societal interface labs (SIL) 
 TU Delft Climate Institute: omgaan met #chemtrail-complot-theoretici 
 Amber Kerkhofs: strategie voor Scientist Wanted 

 
In 2019 komt (eindelijk) een SciComLab website online, waarin de verslagen van de verschillende projecten te vinden zullen zijn. 
 
PA Commissie 
26 oktober: Masterclass Grassroots Lobby (plus ALV) 
 
Boekenclub 
Wat begon als een spontane eenmalige actie, blijkt aan te slaan en al de vorm van een traditie aan te nemen, waar we zeker mee zullen doorgaan: in ruil 
voor een verslag krijgt een van onze leden een gratis boek over wetenschapscommunicatie. In 2017 hadden we verslagen van de volgende boeken: 

 The Chicago Guide to Communicating Science     
 Houston, we have a narrative   
 If I understood you, would I have this look on my face?    

 



 

Bijeenkomsten (en bijdragen aan) 

 
24 maart: Nationale wetenschapscommunicatieconferentie in Leiden 
Annette ter Haar en Maarten-Harm Verburg begeleidden hier een  workshop over 'Myth Debunking'  
 
9 mei: Netwerkbijeenkomst over WTC/WTE-onderwijs bij de TU Delft 
Amber Kerkhofs was aanwezig bij deze bijeenkomst, en werd in 2017/2018 opdrachtgever van SciComLab voor een opdracht over haar project 
ScientistWanted. Maar ook het het vak ScienceVision is direct resultaat van deze bijeenkomst. 
 
18 september: eerste netwerkmoment van de wetenschapscommunicatoren in Vlaanderen 
Frank Nuijens gaf hier een voordracht over SciCom NL en SciComLab 
 
26 oktober: ALV (plus Masterclass Grass Roots Lobby) 
 
7 december Bijeenkomst met MuseumFuturesLab 
 

  



 

Bijeenkomsten (en bijdrages aan) - vervolg 

 

  

Secretaris Roy Meijer spreekt zijn zorg uit over de relatief lage opkomst bij (netwerk)bijeenkomsten. Vooral de bijeenkomst over MuseumFuturesLab van 7 
december trok weinig bezoek, en hij vraagt zich af of het aan het onderwerp , de aankondigingen of aan de timing ligt. Geconstateerd wordt dat in het 
algemeen mensen minder naar bijeenkomsten gaan - veel kan online -, en dat de onderwerpen redelijk specialistisch zijn. Bemoedigende woorden ook: we 
moeten ons niet uit het veld laten slaan, en ze wel blijven organiseren. Zelfs met beperkte opkomst kan de spin-off groot zijn, zie bijvoorbeeld de bijeenkomst 
in Delft, waar een SciComLab-project uit voorkwam en het begin van het vak ScienceVision. 

Tijdens de ALV wordt tevens opgemerkt dat er in 2017 en 2018 geen ‘grote’ SciCom NL-bijeenkomsten zijn geweest. Dat wordt als een gemis ervaren. In 2018 
was wel onze lustrumbijeenkomst, maar behoefte aan meer is blijkbaar daar. Ook een bemoedigend signaal. Minimaal een keer per twee jaar zou mooi zijn, 
naast Bessensap en de Vakconferentie WTC. Drie landelijke bijeenkomsten is wel wat veel, maar met de diversiteit in programmering net te doen. 

Organisatie van dit soort bijeenkomsten komt wel veelal neer op de schouders van het bestuur - ondanks herhaalde oproepen voor een 
symposiumcommissie de afgelopen paar jaar - en de laatste grote bijeenkomst in Den Haag was een flinke aanslag op de ‘energiereserve’. We willen wel, 
maar schrikken ook terug voor het werk (dat we als bestuur er ook allemaal maar naast doen). 

De optie wordt geopperd om bijvoorbeeld de contributie te verhogen met tien euro, en daarvoor een organisatiebureautje in te schakelen voor de grote 
(twee)jaarlijkse landelijke bijeenkomst. Dit zullen we serieus in beraad nemen en bij de volgende ALV meer onderbouwd ter sprake brengen.  
Daarnaast gaf Olga Crapels tijdens de bijeenkomst aan dat ze voor 2019 een rol in een symposiumcommissie wil spelen, dus we gaan er sowieso mee aan de 
slag. 



 

Publicaties in 2017 
 

Media training in a box - a toolkit  
Op basis van een uitgebreid gesprek met drie ervaren mediatrainers van wetenschappers hebben studenten van de studievereniging InterSECtion van de 
Delftse opleiding wetenschapscommunicatie een toolkit ontwikkeld die antwoord geeft op deze vragen. SciCom NL trad op als opdrachtgever voor de 
studenten voor deze zogenaamde Crash Case.  

 

 

 

Social Media (overzicht per 12 december 2018) 

De volgens op de diverse platforms blijven in de loop van de tijd gestaag groeien. Omdat lastig is terug te halen wat de stand van zaken eind 2017 was, 
hierbij de meest actuele aantallen (dd 12 december 2018). 

 LinkedIn: 1.229 leden in de SciCom NL-groep 
 Twitter: 1.626 volgens, op 35 lijsten opgenomen 
 Facebook: 202 volgers 

 

  

Tijdens de ALV vertelde Olga Crapels dat ze delen uit de toolkit heeft gebruikt voor de ontwikkeling van een training voor Naturalis. Diverse universiteiten 
in Nederland hebben dit ook gedaan. Daarnaast  is de toolkit gedeeld in het internationale PIO-platform van de AAAS.  

Tijdens de ALV werd nog maar een keer benadrukt dat zowel de LinkedIn-groep, als de Facebook-groep en de SciCom NL-mailinglijst er (vooral) ook zijn 
voor de leden om actief te gebruiken voor het delen van nieuws, het stellen van vragen, etc.  



 

Financieel Overzicht SciCom NL 2017 
 

 
 
Kascommissie 
De Kascommissie voor het financiële verslag 2017 bestaat uit Justine van den Berg (HAN) en Marcel Wortel (Radboud UMC).  
 
Samenvatting ledenverloop 

 Aantal leden begin 2017: 139  
 Nieuw in 2017: 12 leden, waarvan 3 studenten  
 In de loop van 2017 afscheid genomen van 3 leden 
 Aantal leden eind 2017:  148 

 
  

Door omstandigheden konden beide leden van de Kascommissie, Marcel Wortel en Justine van den Berg (nogmaals veel dank!), niet aanwezig zijn bij de 
ALV. Zij hebben echter per mail hun goedkeuring uitgesproken over het financieel jaarverslag 2017, nadat enkele kritische vragen per mail afdoende 
werden beantwoord. Decharge van de penningmeester over 2017 wordt dus ter vergadering verleend. 



 

Financieel Overzicht SciCom NL 2017 - vervolg 
 
Inkomsten      
Contributie/inschrijfgeld    4.141,25 euro 
 
Totaal      4.141,25 euro 
 
 
Uitgaven      
Bijeenkomsten/commissies    1.663,45 euro 
Bestuurskosten         148,30 euro        
Vaste lasten          300,25 euro  
Boekbesprekingen        105,06 euro        
 
Totaal        2.217,06 euro 
 
Kas/overschot 2017     1.924,19 euro  
      
 


