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Concept Organisatiestructuur Hubrecht Laboratorium,

Internationaal Embryologisch Instituut der K. N. A.W

Het Hubrecht Laboratorium vervult een tweeledige functie, te weten:

als zuiver wetenschappelijk instituut op het terrein van de ontwikke-

lingsbiologie en als dienstverlenende instelling ten behoeve van de

internationale ontwikkelingsbiologie. Het wetenschappelijk onderzoek

van het instituut is gericht op de bestudering van de mechanismen

die ten grondslag liggenaan de ontwikkeling en differentiatie van

een organisme tljdens zjjn levenscyclus.

Het onderzoek van het laboratorium omvat alle biologische organisatie-

niveau's: van hetorganisme als geheel tot de moleculen waaruit het is

opgebouwd. Als internationaal instituut vervult het laboratorium taken

gericht op het stimuleren van en hulp verlenen aan het internationale

ontwikkelingsbiologische onderzoek. Beide functies dienen zo goed moge-

Ijjk te zjjn geintegreerd ten voordele van zowel het wetenschappelijk

onderzoek van het instituut als het internationale ontwikkelingsbiolo-

gische onderzoek als geheel. De interne organisatie van het instituut

is gericht op het optimaal functioneren van beide aspecten van het in-

stituut. Binnen de organisatie kunnnen vier instanties onderscheiden

warden: 1) Commissie van Toezicht; 2) Beleidsgroep; 3) Directeur;

4) Dienstcommissie.

1. Commissie van Toezicht (CvT)

De CvT is belast met het vaststellen en handhaven van de doelstelling van

het instituut en derhalve met de vaststelling van het wetenschappelijk,

internationaal dienstverlenend en algemeen-organisatorische beleid op

lange termijn en met het houden van toezicht op de uitvoering hiervan.

Haar beleid op lange termijn wordt in overleg met de Beleidsgroep bepaald.

Tot de taken van de CvT behoren in het bijzonder:

a. Beoordeling van voorgestelde onderzoeksprogramma's voor langere termijn ,

mede op grand van toetsing aan criteria voortvloeiend uit het landelijk

wetenschapsbeleid; de CvT kan zich hierbij op eigen initiatief maar ook

op verzoek van de betrokken onderzoekers of de Beleidsgroep, laten advi-

seren door externe referenten.

b. In geval van onverenigbaarheid van wensen voortvloeiend uit voorgestelde

onderzoeksprogramma's beslist de CvT op grand van argumenten ontleend

aan het beleid op lange termijn.
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c. Vaststellen van de personeelsformatie en van de begrotingen

d. Toezicht houden op de vorderlngen van het onderzoek en op het gebruik

der personele en materiele middelen.

e. Beslissen over aanstelling, bevordering en ontslag van wetenschappelijk

personeel in vaste of tijdeljjke dienst.

f. Fungeren als beroepsinstantie voor de leden van de Beleidsgroep

g. Fungeren als beroepsinstantie voor de leden van het personeel bij

gebleken interne onoplosbaarheid van problemen door de BG

2. Beleidsgrqep (BG)

a. Taakstelling

De BG draagt de zorg voor de uitvoering van het lange-termijn-beleid

zoals vastgesteld door de CvT. De BG bepaalt hiertoe de hoofdlijnen

van het te voeren beleid op korte termijn in al zjjn aspecten: weten-

schappelijk, internationaal dienstverlenend en algemeen-organisatorisch

en ziet toe op de uitvoering hiervan. De BG is verantwoording verschul-

digd aan de CvT. Ter voorbereiding van haar besluiten zal de BG waar

wenselijk middels haar voorzitter, of voltallig, overleg voeren met

betrokken personeelsleden. Met name zal ten aanzien van het opstellen

van de personele en materiele begroting en ten aanzien van de planning

van het onderzoek in hoofdlijnen het gehele wetenschappeljjke personeel

in vaste en tijdeljjke dienst warden geconsulteerd, voor zover zij ten

minste een jaar aan het laboratorium verbonden zijn geweest. Tot de

taken van de BG behoren in het bijzonder:

1. Opstellen van een jaarlijks concept-onderzoekprogramma op grand

van voorstellen van onderzoekgroepen, en het toezicht op de uit-

voering hiervan

2. Qpstellen van een concept-wetenschappelijk jaarverslag.

3. Opstellen van een jaarlijkse rekening-en-verantwoording concept-

-begroting en concept-meerjarenraming.

4. Vaststellen van de hoofdlijnen van het te voeren algemeen-organl-

satorisch beleid.

5. Vaststellen van de hoofdlijnen van het te voeren beleid inzake de

internationale (jienstverlenende taken van het instituut.
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b S amenstelling

De BG telt zeven leden, te weten a) vijf stemgerechtigde leden en

b) twee adviserende leden.

a) De stemgerechtigde leden zijn de directeur, drie actief bij het

onderzoek betrokken wetenschappelijke stafleden in vaste dienst,

en een lid van het niet-wetenschappelijk personeel in vaste dienst

b) De adviserende leden zijn de adjunct-directeur en de beheerder

Werkgroepen waarin twee of meer wetenschappelijke stafleden in

vaste dienst voor een periode met onbepaalde einddatiim participeeren

zijn in de BG vertegenwoordigd door een lid, te verkiezen uit de

participerende vaste stafleden door alle vaste en tijdeljjke weten-

schappelijke medewerkers van de desbetreffende werkgroep, de laatst-

genoemden voorzover zij tenminste een jaar aan de werkgroep ver-

bonden zijn geweest. Indien het aantal aldus verkozen werkgroep-

-vertegenwoordigers kleiner is dan het aantal te verkiezen wet@n-

schappelijke stafleden in de BG, wordt dit aantal bereikt door

verkiezing uit de vaste stafleden, die niet aan een werkgroep ver-

bonden zijn, door de wetenschappelijke medewerkers in vaste of

tijdelijke dienst, die niet aan een werkgroep verbonden zijn, voor

zover zij tenminste een jaar aan het laboratorium verbonden zijn

geweest. Alle leden van het niet-wetenschappelijk personeel ver-

kiezen het niet-wetenschappelijk lid van deJBG. De zittingsperiode

; is 66n jaar. Passief kiesrecht is voorbehouden aan personeelsleden

die tenminste twee jaren aan het instituut verbonden zijn geweest.

De gekozen leden kunnen niet tevens deel uitmaken van de Dienst- j|

commissie.

c. Werkwijze en besluitvorming

De directeur treedt op als voorzitter, de adjunct-directeur als

eerste plaatsvervangend voorzitter; hij heeft dan alle rechten en

bevoegdheden die normalerwijze aan de voorzitter toekomen. Blj

ontstentenis van de directeur en de adjunct-directeur fungeert een

der gekozen wetenschappelijke stafleden als voorzitter, volgens

een door de BG vast te stellen rooster. De voorzitter, c. q. direc-

teur, geeft door invulling van de door de BG vastgestelde beleids-

lijnen inhoud aan het beleid en is belast met het dagelijks bestuur

van het instituut. Als secretaris fungeert de adjunct-directeur en

bjj zjjn ontstentenis de beheerder.
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verantwoordelijkheid tegenover het bestuur der K. N. A. W. t. a. v. de eigen en

de gedelegeerde taken. De directeur verricht de beleidsvoorbereidende

werkzaamheden. Hij werkt in periodiek overleg met de BG en geeft door in-

vulling van de door de BG vastgestelde hoofdlijnen inhoud aan het beleid

van het instituut.

Tot de taken van de directeur behoren in het bijzonder:

1. Vertegenwoordiging van het instituut, met name naar de K. N. A. W. en de

overheid.

2. Vertegenwoordiging van de BG naar de CvT, buiten de gemeenschappelijke

vergaderingen van de CvT en de BG

3. Stimuleren en coordineren van het wetenschappelijk onderzoek; hiertoe

zal hij zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het onderzoek

op het instituut ?n in de betrokken onderzoekgebieden.

4. Direct toezicht op de voortgang van het onderzoek en het efficient ge-

bruik van de middelen; hij kan in dezen om verantwoording vragen en in

overleg met de BG passende maatregelen nemen.

5. Het functioneren als hoogste chef in geval van beoordeling van weten-

schappelijke onderzoekers.

4. Dienstcommissie (DC)

a. Taken

De DC fungeert binnen de wettelijk toegestane mogelijkheden als overleg-

orgaan tussen het personeel en de dienstleiding, inzake de rechtspositie

van het personeel, de secundaire arbeidsvoorwaarden en de technische en

economische dienstuitvoering.

b. S amenstelling

Op voorstel van de aangesloten leden warden door de ambtenarenorganisaties

uit de aangesloten leden een aantal persoaeelsleden ^ai^gewezen, die voor
het gehele personeel aanspreekbaar zijn

c Werkwijze

De DC staat onder voorzitterschap van de directeur. De adjunct-directeur

fungeert als plaatsvervangend voorzitter en de beheerder als secretaris.

In zaken betreffende de rechtspositie van het personeel en de secundaire

arbeidsvoorwaarden kan de voorzitter bijgestaan warden door een nader

aan te wijzen ambtenaar van het bureau der K. N. A. W. De directeur heeft de

beslissingsbevoegdheid t. a. v. het ten uitvoer brengen van adviezen van de

DC inzake de directe beleidsvoering binnen de door de BG vastgestelde
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beleidslijnen. In geval van onoverbrugbare meningsverschillen tussen

de voorzitter van de DC en de aangewezen leden heeft de voorzitter de

plicht het. verschil van mening met wederzijdse argumentatie voor te

leggen aan de wettelijk vastgestelde beroepsinstantie. Hangende epn

uitspraak van deze beroepsinstantie is hij gerechtigd in zaken die

geen uitstel gedogen een voorlopige voorziening te treffen.



- '/'
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aan de:

Beleidsgroep van het Hubrecht Laboratorium

Utrecht, 25-04-'79

Mijne Heren,

naar aanleiding van de door u geboden

mogelijkheid tot het indienen van amendementen op het " Con-
cept OrgaQisatiestruetwir Hubrecht Labora-borium " , zou ik
graag het volgeiide willen opmerken. Aangezien ik mij er ter-
dege van bewus-b ben dat ik mij, gezien de korte tijd dat ik
op het Hubrecht Laboratorium werkzaam ben, geen volled-ig
beeld kan voEmen van de wijzigingen waarin de door u voor-

gestelde organ. isatiesiructu. ur voorziet, wil ik mij alleen in
algemene zin over de s-bruc-buur van het Hubrecht Labora-borium
ui-blaten.

Zoals u bekend zal zijn, is op alle universitaire rese-arch-

laT3ora-fcoz?ia een we-fctelijk omschreven bestuursstructuur van

kracht, zoals omschreven. in de we-b "Universitaire Bestuurs-
hervorming". Aangezien er -mijns inziens- geen principieel
versehil "beBtaa-b tussen de posi-bie van hoogleraren en lecto-

ren Toixmen een universitaire vakgroep, en die van direc-beur

en adjunct-^ireoteur op het Hubrecht Laboratorium, en er even-
min sen verschJLl beetaat tussen de verantwoordelijk welke een

universitaire vakgroep verechuldi-gd is aan de bijbehorende
subfaculteits- en faoultei-bsraad, en de veran-bwoordelijkheid

van het Hubrecht Laboratorium t. o. v. de Gommissie van Toe-

zicht en de K. N. A. W. in zijn totaliteit, zou ik u voor willen

stellea de mogelijkheid onder ogen -be zien om op het Hubrecht
Labora-fcorium tot een bestuursstructuur te komen vergelijkbaar

met die. op universitaire labora-boria.

Xn de huidige universitaire bes-buursstruc-buur wordt een vak-

groep vertegenwoordigd dooreen vakgroepsbestuur . (VB) . Di-b
VB wordt gevormd door alle wetenschappelijke medewerkers in



vaste dienst, en van de overige drie geledin^en (technisch en.
adminis-bra-fcief personeel, wetenschappelijk medewerkers in tij-

delijke dienst en studen-ben) gekozen verte^-enwoordigers "oda-
nig dat hun totaal op 66n na gelijk is aan dat van de we-fcen-

schappelijk medewerkers in vaste-'dienst. Het VB staat onder
voorzitterschap van een van de hoogleraren of lec-fcoren van de

vakgroep, 'en heef-fc in principe beslissende bevoegdheid over
alle zaken die in de vakgroep aan de orde zijn. De beslui-ten

van het VB behoeven de goedkeuring van de subfacul-fceitsra. ad.

Ui-t het VB word-t een dagelijks bes-fcuur gekozen (DB). Het FB,

bes-fcaande ui-t 4-5 personen, behartigt de dagelijkse gang van

zaken binnen de vakgroep, doch is verantwoordin. ? verschuldigd

aan het VB. He-t DB staat onder voor^itterschap van de voorzit-

ter van het VB, en bestaat verder uit gekozen leden waarbij

temninste 6en lid niet afkomstig mag zijn uix de geleding van

het vaste wetenschappelijke personeel. Binnen bovengenoemde
randvoorwaarden is he-t de va.kgroepen toegestaan de details van

hun bestuurss-bructuur zelf in te vullen, mils goedkeuring

van de subfaculteitsraad.

In het bijgevoegde concept heb ik geprobeerd weer te geven
hoe een dergelijke structuur. qua hoofdlijnen door zou wer-

ken binnen he-b Hubrecht Labora. -borium. ]:;e details zouden in

een la-ter stadium ingevuld moeten warden. Indien daar behoef-

-be aan bestaat kan ik een voorbeeld van een ^edetailleerd

bes-fcuurs- en verkiezingsreglement overleggen ( afkomstig van

de vakgroep Biochemie van de R. U. Utrecht). Mijn persoonlijke
ervaring met de invoering van bovengenoemde s-fcruc-tuur op uni.
versitaire laboratoria is nie-t, dat de beslissende bevoegdheid

in principieel andere handen is komen -be liggen, dit vanwege

de gewogen vertegenwoordiging van de geledingen binnen het VB,
maar wel dat de mogelijkheden tot overle^ binnen de vakgroepen

duidelijk zijn vergroot. Ik hoop dat ik liiermee een zinvolle

bijdrage heb kunnen leveren tot de discussie aangaande de orga-
nisa-biestructuur van het Hubrecht Laboratoriu_m.

H oo,

van ?. o el en



CONCEPT ORGANISATIESTRUCTUUR HUBRECHT LABORATORIim

l. Het Hubrech-b Laboratorium stelt een Laboratorium Raad (LR)
in, bestaande uit de volgende 25 leden:
a: Alle wetenschappelijk medewerkers in vaste dienst (12)
b: de Beheerder

c: 8 leden van he-b -bechnisch en adminis-fcratief personeel
d: 2 leden van het wetenschappelijk personeel in tijdelijke

dienst en studenten

2. De leden binnen de geledingen c en d worden gekozen voor een

periods van 2 jaar door alle personen die op het ogenblik
van de verkiezingen binnen bedoelde geleding op het Hubrecht

Laboratorium werkzaam zijn

5. De directeur (of eventueel de adjunct-directeur) treed-b op
als voorzi-bter van de LR. De Laboratoriumraad vergadert ten-
minste 6x per jaar, en heef-fc beslissende bevoegdheid in alle
aangelegenheden die het Hubrech-b Laboratorium betreffen.
De 18 kan alleen beslissingen nemen indien -fcenmins-fce 50^ van
haar leden bij de vergadering aanwezig zijn, en doet dit dan
met meerderheid van stemmen. Bij aangelegenheden die rech-b-
streeks betrekking hebben op de inhoud van het wetenschappelijk
onderzoek tellen de stemmen van het we-fcenschappelijk perso-

neel in vas-be diens-fc -twee maal zo zwaar.

4. De directeur draagt de eindveran-bwoording voor de besluiten
genomen d-oor de LR. Indien hij zich met een meerderheidsbe--
sluit van de LR niet kan verenigen, kan hij ?:ijn bezwaren

toelich-fcen bij de Commissie van Toezich-t ( GvT ) .

5. De overige leden van de LR kunnen eveneens tegen een meer-
derheidsbesluit van de LR in beroep gaan bij de CvT, doch

uitsluitend indien dit beslui-fc met minder dan 2/5 meerder-

he id is aangenomen.

Indien de directeur of enig ander lid van de LR van dit

recht gebruik wenst -be maken, dien-fc hij het Dagelijks Bestuur
(zie onder) hiervan vooraf op de hoogte te s-tellen.



6. Be besluiten van de LR behoeven de goedkeurin? van de Conrats-

sie van Toezicht, en k-unnen derhalve door deze instantie onge-

daan gemaakt warden

7. De LR kies-fc ui-fc haar midden een Ea^-elijks neBtzmr (DB) , bestaan
de ui-t 5 stemgerechtigde leden, -fce weten:

a: de voorzit-fcer van de LR (de directeur)

b: 5 leden, gekozen door de-' voltallige LR

c: 1 lid gekozen door de geledingen b t/'m d van de LR

( dit lie, kan speciaal belast warden met de comrnunica-fcie

-bus sen het T)B en de LR)

Eventueel kunnen de adjunct-directeur en de beheerder als

niet s-fcemgerechtigde leden binnen he-b :D3 Kit-ting nemen.

Het DB neemt zit-fcinp: voor een periode van 1 jaar.

S.Het DB vergadert in de regel 2x per maand, en handelt de lopen-

de zaken binnen het Hubrecht LaboratoriuiTi at.

Besluiten van het 1)3 kunnen door de LR onp;edaari ^emaakt worden.

9. 1ndien -tenminste 1 lid van het DB of tenminste 5 leden van

de LR daarom verzoeken, dient de voorKitter binnen 14 dagen

een vergadering van de LR uit te schrijven.

N. B. Boven-genoemde punten dienen gezien te worden als hoofd.

lijnen van een organisatieBtructuur, waarbinnen de d. e-

tails nader moeten warden ingevuld. Ik wil er met nadruk op

wijzen da-t nagenoeg alle research-la'boratoria in Kederland

reeds een vijf-bal jaren rr.et een derp-elijke structuur werken,

Utrecht, 25-04-'79

E. J. J. van r:oelen



Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Kloveniersburgwal 29. Amsterdam - Telefoon (0 20) 22 29 02 (7 lijnen)

Afd. : Natuurkunde No.: 1670 Datum: 6 juni 1979

Aan de Commissie. van Toezicht

op het Internationaal
Embryologisch Instituut,
t. a. v. Prof. Dr. G. A. van Arkel,
voorzitter,

Koperslagershoek 19,
3981 SB BUNNIK

Betreft: Het schirijven van de Commissie van Toezicht d.d
25 mei 1979, betreffende de toekomst van het
Hubrecht Laboratorium.

Bovenvermeld schrijven was op 30 mei jl. onderwerp van e-en
bespreking tussen het Dagelijks Bestuur van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen en voorzitter en secretaris
van de Commissie van Toezicht. Deze bespreking leidde tot de
hiervolgende besluiten van het Dagelijks Bestuur.

Het besLuur stelt zich geheel achter de in het schrijven
gegeven uiteenzetting ten aanzien van doelstelling en betekenis
van het Hubr.scht Labor atorium. De gekozen formuleringen geven een
helder beeld van de plaats en de functie van het Instituut, waar-
bij de huidige taakstelling op evenwichtige wijze voortvloeit uit
de oorspronkelijke opdracht. Het bestuur wenst vast te houden aan
de door U gegeven omschrijving en invulling van de doelstelling.
Uit het oogpunt van wetenschapsbeleid is er geen reden om in deze
doelstelling verandering aan te brengen.

Uw oordeel over de huidige stand van zaken in het Hubrecht
Laboratorium geeft het bestuur aanleiding tot de volgende stelling-
name. Alle werkgroepen in het Instituut dienen zich wat hun werk-
zaamheden betreft te houden aan het raamwerk van de doelstelling.

Uitholling van de doelstelling tengevolge van de activiteiten van
§Sn van de werkgroepen kan niet getolereerd warden.

Ten aanzien van de directeursopvolging stelt de Conunissie van
Toezicht dat het werkklimaat in het Instituut dusdanig verslechterd
is dat het een nieuwe directeur vrijwelonmogelijk zal zijn goed
te functioneren. Hoewel het bestuur tot zijn spijt deze conclusie
moet delen heeft hot overwegende bezwaren tegen de sUggestie om
gedurende een interim-periode een externe bewindvoerder aan te
stellen, die zal moeten zorgen voor het herstel van de bestuurlijke
rust in. het Instituut en voor een nadere analyse van de problemen
en organisatorische kiielpunten. Deze oplossing biedt geen enkel
uitzicht omtrent de t^rmijn waarbinnen de definitieve directeurs-
opvolging geregeld kan zijn
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functionerende overleg-organen.
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werkgroepen in het Instituut.

Hoogachtend,

^. (\
(Prof. Dr. F\A. St^Ieu)

algemeen se^rfetaris
der Akadfanie
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Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Kloveniersburgwal 29, Amsterdam - Telefoon (020) 222902 (7 lijnen)

A. in d^ pc?rsont3t?lsLeden van heC Hubrecht Laboratonum.

Ten vervolge. op de aan U gedane mededeling van 21 mei jl. het volyende:
[^ Commssie van ToezichC heefc naar aanleidinR van het bespr^kene in

h. i. ir ver, ;adering van 17 mei jl. bij het Dagelijks Bestuur van de Akad^rnie

e.>n onderhoud aangevraagd. Ter informacie van het Dagelijks BesEuur en als

voorbrireiding cp ecn gesprek werd een samenvaccing geschreven van de bij de
I.. V. T. levende inzicli. ten over de gewenste ontwikkelingen met betrekking cot

dc todkomsc van hec Hubrecht Laboratorium. Aan die samenvatting ---^ de
t^-<f-

onderstaande < onti. eenci.

Op 30 mei jl. heeft bedoeld onderhoud plaatsgehad. Ue C. v. T. ontving

cLuu-op van hot Akademie-bestuur een brief dd. 6 juni 1979, waarvan de inhoud
0.1 v^rzoek van het Akademie-bestuur eveneens aan U wordt bekendgemaakt.

Namens de Commissie van Toezj^ht

,, '^TA: van Arkel, voorzitter.

De becekenis van het H. L. als insc_itmjt voor ontwikkelingsbiologie.

Binnen heC geheel van de biologische wetenschappen neemt de ontwikke-

Irngsbiologie een belangrijke plaats in. Ontwikkeling is namelijk een
van de meest fundamentele eigenschappen van alles dat leeftt; ontwikke-

ling is evenzeer een van de hoogst bereikbare vormen van coordinatie
van afzonderlijke biologische processen. De ontwikkelingsbiologie is

mede daardoor bij uitstek geschikc om inzichten te verschaffen in de

rol die de specifieke sCructurele en functionele organisatie in biolo-

gische macerialen en systemen speelt bij hec totsCandkomen van harmo-
niseh verlopende levensverschljnselen. De te bestuderen processen trefc
men derhalve in verschillende biologische tijdschalen en niveau's aan

Si-nds de stormachtige uitbreiding van de toepassing van fysische en

chemische analysemethoden in de biologie en de ontdekking van de sleu-

telrol van DNA, gevolgd door de ontcijfering van de genetische code,

is er efen sterke neiging ontstaan een moleculair-biologische benadering

te zoeken voor het oplossen van alle biologische vragen. Hoe belangrijk,

en hoe vruchtbaar soms ook, deze benaderingswijze moge zijn, het totale

organisme mag niet uic het onp, verloren warden. Een van de belangrijksce
taken waarvoor de biologie zich gesteld ziet is de ontraadseling van de
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biologische organisatie en integratie op hogere niveau's dan het mole-
culaire. Deze taak behoorC typisch tot het terrain van de ontwikkelings-
biologie.

In Nederland is het ontwikkelingsbLologisch onderzoek aan de Universi-
teiten vrijwel geheel geconcentreerd in Utrecht, waar de sectie Expen
mentele Embryologie van de vakgroep Algemene Dierkunde onderzoek verrichc
naar de vroege ontwikkeling van invertebraten. Door de hoge onderwijsbe-
lasting word-C de omvang sterk beperkC. terwijl de universitaire structuur
belemmerend werkc op een interdisciplinaire aanpak. Ook in een aantal in-
stituten van de medische en veterinaire faculteiten vindt embryologisch
onderzoek plaats, maar dat heefC veelal een ander karakter.

Hec H. L. neemt als buicenuniversitair instituut een bijzondere plaats in
Alle mogelijkheden zijn er aanwezig voor het doen van inter- en multidis-
ciplinair ontwikkelingsbiologisch onderzoek. In de loop der jaren werd
een uitstekende reputatie opgebouwd en een plaats verworven onder de toon-
aangevende laboratoria in de wereld. Het H. L. profiteert bovendien in
ruime mate van zijn functie a1s embryologisch centrum, waardoor jaarlijks
verscheidene buitenlandse onderzoekers voor kortere of langere tijd op hec
laboratorium verblijven om hetzij individueel, hetzij in teamverband onder-
zoek te verrichten. De International Society of Developmental Biologists
heeft het H. L. erkend als internationaal instituut voor fundamenCeel ont
wikkelingsbiologisch onderzoek en dienstverlening en het als zodanig ver-
meld i-n de statuten van de I. S. D. B.

Het is duidelijk dat ook voor de ontwikkelingsbiologie in Nederland het
H. L. een essentiele rol vervult. daar zonder dit instituut deze belangrijke
tak van de bi-ologie vrijwel zou ontbreken.

Wetenschappeli. jke doelsCelling van het H. L.

Het H. L. is een internationaal instituut voor fundamenteel ontwikkelings-
biologisch onderzoek en internationale dienstverlening.
De wetenschappelijke doelstelUng wordt nagestreefd door .ultidisciplinair
onderzoek te verrichten naar het ontstaan van vorin, structuur en functie
tij<lens'de ontwikkeling van een organisme. De ontwikkelingsinformatie aan-
wezig in de bevruchte eicel wordt tijdens de ontwikkeling differentieel
verdeeld over vele celtypen, georganiseerd in ruimtelijke patronen van
weefsels, organen en orgaanstelsels. die samen het volgroeide organisme



'- 3 -

vormen. He;c centrale thema van onderzoek i.s "het ontsCaan van ruimte-

lijke paCronen van celdifferentiatie".

Het onderzoek wordt verricht op drie niveau s van organisatie, te wecen

hec morfogenetische, heC cellulaire en het moleculaire niveau. Op het

morfogenetische niveauricht het onderzoek ?ich op de causale analyse

van de morfogenese (hec ontstaan van de ruimtelijke vorm en daarmee

saroenhangende differentiatiepatK'onen van het organisme als geheel en

van bepaalde van zijn delen). Op het cellulaire niveau scaan de eigen-

schappen van cellen centraal (scructuur en gedrag van cellen, cel-cel-

interacties). Op het moleculaire niveau gaac de aandacht uit naar com-

plexen van macromoleculen, waaruit de cellen zijn opgebouwd, alsmede

naar de moleculen en ionen die een regulerende functie in de cel ver-

vullen. '

Het onderzoek op elk niveau dient zodanig gerichc te zijn dat daann

zowel theoretisch als practisch de ontwikkelingsbiologische problematiek

centraal staat. De afzonder]ijke onderzoekingen zullen zich voorts

rond een gemeenschappelijke, eventueel ruime, vraagstelling moeten be-

wegen om onderling bevruclitend te kunnen werken. Alleen door een funda-

mentele en inCerdisciplinaire benadering v^n de embryogenese Ran hec

H. L. zijn unieke situatie benutten en zijn bestaansrecht bewijzen. Een

Chema als patroonvorming van cellulaire differentiatie spreekc in die

verband aan, omdat het niet gebonden is aan een proefobject.

De onderliggende cellulaire en moleculaire processen van de supracellu-

laire onCwikkeling kunnen d. iardoor in hiin onderlinge samenhang bestu-

deerd warden. Zij moecen dot ook om de drijvende krachten achter het

ontscaan en het verloop van de differentiatie van cellen en de afwikke-

ling van de morfogenese op het spoor te komen. Om die redenen zal b. v.

onderzoek dat beperkt blijft tot celfysiologische processen (zoals cel

proliferatie, groeistimulatie etc. ) of tot niet-verklarende beschrij-

vingen van ul crastructuren biiiten de doelste]lingen van het H. L. vallen

Tot de internationale taken behoren:

1. op wetenschappelijk gebied: liet organiseren van International Research

Groups in Developmental Biology (bestemd voor jonge "posc-graduaceri");

2. op dienstverlenend vlak: a) de instandhouding van een Central Embryo-

logical Collection (geconserveerd embryonaal maCeriaal), b) het in-
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scandhouden van een Central Embryological Library (verzameling van

overdrukken en boeken op het gebied van de ontwikkelingsbiologie en

c) het uicgeven van de General Embryological Information Service
(met o. a. gegevens over lopend onderzoek van Qntwikkelingsbiolog^n

over de gehele wereld).

Huidige stand van zaken.

In de loop der jaren heeft het H. L., destijds gestart als een zuiver em-

bryologisch instituut, tegelijk met de wecenschappelijke voortgang in
het vakgebied zijn aandachtsgebied verruimd en nieuwe disciplines opge-
nopen, waardoor het accent van het onderzoek langzamerhand veranderde van
de meer klassieke embryologie naar de modernere ontwikkelingsbiologie.

Zo'n 10 jaar geleden werden daartoe een biochemische en een biofysische
afdeling opgezet met de bedoeling het morfogenetische en electronenmicros-
copische werk een ondersteuning op moleculair T. iveau te geven. Geconsta-
teerd moet echter warden dat het beoogde doel nimmer werd bereikt

Het moleculair-biologisch onderzoek geschiedt voornamelijk binnen de werk-

groep "Regulatie van de celcyclus", waarin de biochemische en biofysische
afdeling zijn verenigd. Hoewel deze werkgroep in theorie de fgctoren be-
studeert die ten grondslag liggen aan groei en celdifferentiatie, beperkt
het onderzoek zich in de practijk tot de factoren die de proliferatie van

neuroblascoomcellen bepalen. Ue keuze van dit proefmateriaal en de weten-

schappelijke belangstelling van de betrokken stafleden leidden er toe dat
het meer en roeer op het terrein van het kankeronderzoek belandde. Deze

ontwikkeling werd sterk bevorderd door een steeds omvangrijkere subsidi-
ering van het werk door het Koningin Wilhelmina Fonds. De expansie van dit
celbiologische onderzoek is onverenigbaar met de doelstellingen van het
H. L. als ontwikkelingsbiologisch instituut. Het ontbreken binnen de celcy"

clusgroep van belangstelling en waardering voor het ontwikkelingsbiolo-
gisch onderzoek van andere stafleden, met name voor het onderzoek van de
amfibieen-werkgroep (onderzoek waaraan het H. L. zijn goe4e reputatie te

danken had), heeft de wetenschappelijke harmonie binnen het instituut

grondig verscoord. De aspiraties van de celcyclusgroep wekken grote ver-
entrusting en hebben tot zulke persoonlijke tegenstellingen binnen de staf
geleid, dat ook het niet-wetenschappelijk personeel in de controverse werd
betrokken. De interne verhoi. dingen zijn thans dermate slecht dat ingegrepen



moet warden

Uirecceursopvolging.

De huidige directeur. Prof. dr. P. D. Nieuwkoop, heeft vorig jaar de wens

te kennen gegeven op zeer korte termijn van die taak ontheven te worden

De Commissie van Toezicht heeft daarop een sollicitacieprocedure voor

zijn opvolging in gang gezet.

De nieuwe directeur van het II. L. zou naar de mening van de C. v. T. een

wecenschapper moeten ssijn, die zeer belangrijk onderzoek heeft verricht

op het gebied van de ontwikkelingsbiologie en die in staat geacht mag
warden om een vernieuwende invloed uit te oefenen op het onderzoek. Bij

pogingen om een dergelijke candidaat te vinden is de C. v. T. echter ge-

confronteerd met het probleem dat er binnen de staf geen eensgezindheid

bestond over de doelstellingen van het ontwikkelingsbiologisch onderzoek

van het H. L. en bijgevolg over de onderzoeksrichting die de nieuwe di-

recteur zou moeten stimuleren. De C. v. T. heeft daarom de doelstellingen

van het H. L. nader omschreven en het kader aangegeven waarbinnen de weten-

schappelijke activiteiten zich dienen af te spelen.

Inmiddels is het werkklimaat binnen het H. L. dermate verslechterd dat. het

een nieuwe direcceur vrijwel onmogelijk zal zijn goed te fupctioneren

Ue C. v. T. acht het daarom noodzakelijk dat eerst de situatie binnen het

H. L. verbeterd wordt, alvorens tot benoeming van een nieuwe directeur kan

warden overgegaan. Ze stelt daarom aan het bestuur van de KNAW voor een

exCerne bewindvoerder over het H. L. aan te stellen, die voorlopig - in

ieder geval voor een periode van een aantal maanden - het laboratonum

bestuurt. Tijdens deze periode warden de bestuurlijke activiteiten van

de beleidsgroep opgeschort en de discussie over de nieuwe organisatie-

vorm van het H. L. stilgelegd.

Tot de taken van de bewindvoerder moeten warden gerekend:

I. Het herstellen van de besCuurlijke rust in het instituut.

2. Het nemen van alle maatregelen om het werk zo goed mogelijk voorcgang

te doen vindeti.

3. llet maken van een nadere analyse van de echte problemen en organisa-

torische knelpunten door het voeren van gesprekken met personeelsleden

4. Hot uitbrengen van een advies aan de C. v. T. en het aangeven van door te

voeren verbeteringen
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5. Het in dat advies betrekken van de consequenties van een mogelijk

vergaande structurele reorganisatie voor het voortbestaan van het
<

H. L. als Akademie-instituut.

6. Het voorberteiden, eventueel reeds het uitvoeren, van noodzakelijke

maatregelen voor een herstel van een normaal werkklimaat.

De bewindvoerder zal vergaande bevoegdheden moeten krijgen om deze

moeilijke taa'k met succes te kunnen vervullen.

De C. v. T. acht het onverantwoord tot de aanstelling van een nieuwe direc-

teur over te gaan alvorens de interne situatie op het H. L. grondig is

gewijzigd. Het is echter gewenst de interimperiode niet langer Ee laten

duren dan noodzakelijk is, omdat de heersende moeilijkheden al geruime

tijd hun nadelige invloed op het werk uitoefenen. Er meet nu snel een

duidelijk zicht komen op de toekomst van het instituut



<]/^p v.3
INTERNS; MEDEDELING

Betreft: Inleiding gehouden door de wnd. directeur tijdens de bespreking van

het dagelijks bestuur van de KNAW net de CvT en een delegatie uit

hot Hubrecht Laboratorium op woensdag 3 oktober lr?79.

Mijnheer de President,

Hot bostuur van de Akaderaie heeft, na ovcrlc?» met do Commissie van

Toczicht op het Hubrccht Laboratorium, besloten tot een interimporiode waarin

door een waarnemend directeur raoet warden nagegaan welke voorwaarden geschapen

dienen t© warden om uit de bestuurlijke crisis in hot Instituut to geraken.

Deze periode duurt tot 15 'novcmber.

Ik ben - on cwt mij hct Instituut - het bestuur erhentelijh dat besloten is

on halverwc^e deze interim-periode sen rechtstreeks overleg aan te gaan met

het Instituut, zoals dat hier middels een deleK&tie is vcrtegenwoorc'li<?d.

De uit^angspunten voor de interim-periode zijn duidelijk. Er bestond een

ernstige twijfel aan de bestuurbaarheld van het Instituut, en daannee aan de

nogelijkheid om op korte termijn over te gaan tot het benoemen van een nieuwe
directeur, na het terugtreden van Prof. Nieuwkoop. Hot bestuur is met de CvT
van oordeel f.ewccst, dat het Instituut in de afgelopen jaren heeft aan^etoond

dat het nlet in staat is feweeat zelf orde op zaken te stellen. Voel tijd

heeft het bestuur het Instituut niet geboden om tot een dergelijk "orde op

zaken stelien" te komen: welgeteld drie paanden.

In de eerste helft van deze periode is er in het Instituut een aantal zaken

aan de orde gesteld wnarover in het rocente verleden niet - of nauwelijks

gesproken werd. Ik ben er in deze periode van overtuigd feraakt dat de

uitspraak "hot Instituut is onbestuurbaar" juist is wanneer deze gebaseerd is
op het nabijo en niet zo korte verleden. Evenwel ben ik er oob van door-
drongen gcraakt dat in het Instituut volo? de bereidheid besta&t OE - io
samenwerking met de Akaderaie - te komen tot een situatie waarin een norm&al

fun&tioneren van het Instituut onder eon nieuw directeur mop'elijk moet zijn.

De verslechtcrinf; van het teliraaat in het Instituut is een >;eleidelijk proces
geweest, dat zic3i e;cdurende lange tijd heeft kunnen voortslepen. De meest

opvallendo kenmcrken van dit proces zijn:

^ebrek aan leidine en een gcbrek aan acceptatie van leiding.

het niet of slechts raatig funktionoren van de in ecu Instituut als het

Kubrecht Laboratoriim noodzakelijke ovcrleg-strul^turen.

c-en diepgaand verschil in opvattin^en vaR de staf over bepaalde weten-

schappelijke uitgancspunten.

Dit alles rosultcerde in een e-eleidelijk groeiendle nchterdoc^t tussen ('. roep-

ericgen en tussen personen. Het is duidelijk dat het wecneraen van deze

achtordocht, dit bestaande onderlin^ wantrouwen, p.ee-R. zaak is voor de kortc

termijn. Ik ben be^onnen met het sprokon met iedcr r»ersoneelslid individueel.

J)OZQ "rondc" is thaas bijna af<»esloten. Daarnaast ben ik met de in het

Instituut bestaande strukturen: de Beleidsgroep en de Dienstconnissie een

dialoog oratrent bcpaalde uit^angspunten voor de tookorast van het Instituut

aangegaan. Deze dialooc is v&n dien aard dat ik op dit moment staande wil

houden dat eon "oed overlef net het Instituut nogclijk is. Uiteraard is er

door de brief van de Conraissio van Toezicht, het antwoord hiorop van het

Bestuur van de Akndenio en door nij veel losgenaakt dat thans volop in

besprekinpr is, waarover thans meningsvorininf nlaatsviadt, vanuit de benade-
ring v?in het Instituut zelf dat non ten volle bereid is on vie. overlepr tot

een zo snel no^elijke besluitvorBing to koiaon.



Snkele zaken zijn reeds nu als wcnsen naar het bestuur van de I^NAW on de CvT
te formuleren.

Als belangrijkste noe?i ik:

De wens voor oen zokere aanpassiag van de CvT.

De suggesties hlervoor zullen binnenkort aan CvT an bestuur worden toege-
zonden.

De wens om een beperkt aantal internationalo advisours bij de vormgeving
van het onderzoek in het Instituut te betrckken. Ook hiervoor kunt U dc

suf?!?esties vanuit het Instituut binnenkort verwachten.
De wens voor een duldelljke reglementering voor het Instituut, een wens
die overeenkont net de uitgaagspunten van het bestuur van do KNAW.
In deze reRleaentering zal de doelstolling van hot Instituut, aansluitend
op hetgeen door de CvT in haar brief aan het bestuur is vermeld, duidelijk
naar voren raoeten koraen. Tevens zullen de relaties en bsvoeRdheden van

dirccteur, Commissie van Toezicht en Bostuur van de KNAW aoeten zijn aan-
gegeven. Dit mede in verband met het feit dat de huidige reglenenterinp
van het Instituut nog geheel is igebaseerd op de Stichting "Hubrechtfonds".

Ket Instituut is, vanuit de sigen ervaring, jErekoraen tot een opzet voor een
organisatlestruktuur. Hierin staat csntraal de "Beleidsgroep", een besluit-
vormend or^aan waarvan de leden warden verkozen door hat Instltuut. Daamaast
heeft hot personcel, constaterend dat hct bostaande overleg in de instituuts-
raad niet tegemoet kwam aan de bij het personeel levende behoefte aan
inspraak en overleg, gekozen voor een Dienstcommissie. Het is in het
Instituut bekend dat ik voor de opzet Belcidsgroep naast Dienstcommissie"
weinig voel. Mijn gedachten gaan veeleer uit naar een tweetal overleforganen;
de vergadering van werkgroepleiders, waarin het overleiK zal plaatsvindcn
over de wetenschappelijke invullinp van de doelatelling op korte en op lange
termijn, en het personeelsoverlef:, waarin over allc zaken het personeel als
geheel aan^aandc gesproken kan worden.
Dit betekent:

hot verlaten van het concept van do Beleids(?roep;
dat het in de Dienstcomiaissie to voeren overleg verder F?aat dan hctgeen

hiertoe in het ARAR wettelijh is vastfeloKd.

Beidc organen zijn overleg-organen, hetgeen inhoudt dat de voorzitter - dus
de directeur - de uitcindclijkc beslissins;s1bevoeedh6id houdt.
Dease door Rij voorffestane struktuur is in het Instituut bespreekbnar, en ik
verwacht dat o'o 15 november over deze zaken duidelijk uitspraken ffedaan

kunnen warden.

Dan kom ik op het profiel van de directeur die uiteindslijk hct Instituut zal
moeton lciden. Het is voor r'i.i vaststaand - en hiermee vorwoord ik ook de

aening van het Instituut - dat de directeur een vooraanstaand oatwikkolings-
bioloog moet zijn. Hij noet door zijn optreden in staat zijn dc ongetwijfeld
bestaande controversen ten aanzien van dc invulling van de wctcnschippelijke

doelstelling van het Instituut te overbruR^en. Hi j .zal door initiHticf en
door inspiratie de lijneD voor het wetenschappelijte ondcrzoel1 : op de langere

tenaijn duidelijk costaltG noeten gcven, dit uiteraard in overleg met de staf
van het Instituut. Tevens zal de directeur moeten willen en 5runnen funktio-

neren in overlsg raet de in het Instituut te creerGn overlsgstrukturen.

H&t zal aogelijk soeten zijn zo ieraaad tc vinden, zij hot ook dat dlt niet
een gemakkelijke opgave is. Zeker %al hot nodig zijn de sollicitatie-
procedure ook uit te strekken tot het buitonland.

Het is aan geen twijfel ondcrhevig dat can voora-instaand wetenschappelijk



onderzoeker met manawr-kwaliteiten en met de ambitie het Instituut nationaal

en internationaal zijn vooraanstaande plaats te laten behoudsn alleen te viaden
zal zijn als aan een aantal voorwaarden voldaan is. Deels liggen deze op het
terrein van de orffanisatie-struktuur. Ik heb refeds aangegeven dat hierover
op 15 november duidelijke uitspraken verwacht mogen worden.

Nog belangrijker zal zijn dat er uitspraken komen over de invulling van de
wetenschappelijke doelstelling, thans en in de nabije toekomst, en dat bekend
is welke ruimte aanwezig is om - door het aantrekken van nieuwe medewerkers -
het Instituut nieuwe impulsen te verschaffen. Mijn gedachten gaan uit naar
het creeren van een beperkt aantal 'post-doc' plaatsen vanuit bestaande
vacatures, door interne verschuivingen, en door ©en extra impuls door het
bestuur van de KNAW. Het is voor mij duidelijk dat de morfogcnese centraal
dient te staan in het onderzoek, dit los van de vraag of dit onderzoek wordt

verricht aan Amfibiegn, zoogdieren, insecten, of welk ander organisme dan ook.
Het overleg hierover is nog nauwelijks begonnen. Alleen de werkgroep "Morfo-
genese van Amfibie@n" is gevraagd haar ideeen over de invulling vGn een
centraal thema voor de werkgroep binnenkort te presenteren. De andere werk-
groepen zijn in deze discussie nog niet betrokken. Het ligt in mijn bedoeling
vanaf begin november de wetenschappelijke discussie over dit punt te laten
beginnen, een discussie die n. i. moet uitmonden in voorstellen die door de
Conuaigaie van Toezicht in haar nieuw samenstelling kunnen vorden beoordeeld

en, eventueel, door een aaatal internationale adviseurs. In elk geval zullen
de hootdlijnen moeten zijn uitgezct alvorens een nieuw sollicitatie-procedure
voor een directeur kan worden gestart.

Ik ben van mening dat uit hetgeen ik heb gezegd twee conclusies zijn te trekken:

Het Instituut is bereid, ten volle bereid, OE hard te werken aan een

oplossing van de meest knellende problemen.

Het Instituut heeft om tot nieuwe uitgangspunten te komen tijd nodig, meer
tijd dan door U in eerste instant ie is gefroden.

Enkele zaken, betrekteing hebbend op bepaalde afdelinfT en van het Instituut,

heb ik terzijde gelaten. Kiet oadat zij onbelanprijk zijn. 31j raken mede
aan de taken die het Instituut in internationaal opzicht vervult. Het enige

wat ik hierover wil zeggen is dat ook hierover wordt gesproken, maar dat
thans geen concrete mededelingen zijii te doen.

Met de dele<;atie van het Hubrecht Laboratorium heb ik eerst maandag j. 1., na
overleg met Uw bestuur en voorzitter en secretaris van de CvT, een bespreking
gehad. De delegatie heeft nog nauwelijks de tijd gehad om via overleg tot
gemeenschappelijke standpunten te komen. Hot zal daarom noodzakelijk zijn
om dit eerste gesprek, mogelijk rond 15 november, te laten volgen door een
tweede gesprek, een gesprek waarin het Instituut raiddels de delegatie over
bepaalde punten zijn besluiten kan forraiileren.

Ik mag er tenslotte op wijzen dat het dagelijks leven volon is gericht op de
belangrijkste taalr. van het Instituut: het bedrijven van wetenschap aet alle
daaruit voortvloeiende beziRheden.

D. van der Wei oktobcr, 1979.



Sainenvatting van de belangrijkste besluiten:

1. On 19 november om 14. 00 uur zal een tweede gesprek plaatsvinden

tusson bestuur KNAW, CvT on delepatie.

2. Tijdens dit gesprek zullen de volgende nunten aan d® orde komen:

1. Os organisatie-struktuur van het Instituut
2. Aanpassinp- van de Cominissie van Toezicht.

3. Wenselljteheid en vorra van internationale adviseurschappen.
4. Reglementering van hct Instituut, in combinatie net dool-

stalling, en de motivatie voor deze doclstelling.
5. Hot internationaal harakter van het Instituut.

6. Aanzet voor orofielschets nieuwe dirocteur.

7. Gang van zaken gedurende periode na 19 november.
a) Wanneer advertentie uit voor nieuwe directeur?

(streefdatum voorjaar 19?C)

b) Wijze van contlnuerinR waarnemend directeurschap

D van der Mei oktober, 1979



DISCUSSIESTUK inzalce de organisatiestructuur van

het Hubrecht Laboratorium

Uitgaande van het raanrwerk van de organisatiestructuur, w^arbinnen

de directeur uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft ten aanzien

van alle zaken het instituut betreffende, na open overleg met het

personeel, kan worden geconstateerd, dat dit overleg in drie onder-

delen uiteen valt, t. w.:

1. Overleg over de inhoud van het vetenschappelijk programma van

het instituut.

2. Overleg over rechtspositionele en personeels-zaken.

3. Overleg over alle overige zaken het instituut betreffende.

In de door de wnd. directeur voorgestelde structuur wordt in dit

overleg voorzien door tvee organen» t. w.:

1. Werkgroepleidersvergadering (WV).

2» Dienstcommissie (DC).

Hierbij concentreert het inhoudelijk overleg over het onderzoek

en het signaleren van de consequenties hiervan zich in de WV en

vindt al het overige personeelsoverleg plaats in de DC.

De voordelen van deze structuur ten opzichte van eerder vanuit het

instituut voorgestelde of uitgeprobeerde constructies zijn in de

afgelopen weken uitvoerig besproken en zijn, kort samengevat:

1 . Een efficiente "besluitvorming is mogelijk door een aanspreekbare

instantie (de directeur).

2. Er wordt een orgaaa gecreeerd dat zich speciaal 'bezighoudt met

de wetenschappelijke vormgeving van het instituut, -waarbij de

inspraak vanu;Lt . de onderzoeksgroepen via de werkgroepleiders

gekanaliseerd wordt.

3. Er is een orgaan met een wettelijke basis dat binnen het georgani.

seerd overleg zich bezig houdt met rechtspositionele en

personeels- zaken(DC) met een vettelijk geregelde 'beroepsmogelijk-

heid bij de Bijzondere Commissie van overleg.

Er kleven echter ook nadelen aan deze overlegstructuur. Deze spitsen

zich toe op de volgende punten:

De DC krijgt een taakstelling die ver uit gaat boven de zaken

die binnen het "georganiseerd overleg aan de orde komen. Zij is

in feite het enige personeelsoverleg-orgaan dat resteert. Ener- <

zijds mist de DC hierdoor een gereglemeneerde beroepsmogelijkheid

in zaken die -buiten het "georganiseerd overleg" vallen, ander-



zijds wordt de DC door haar vijze van vertegenwoordiging, geregeld

binnen het georganiseerd overleg , niet algemeenals representa-

tief personeelsoverlegorgaan ervaren voor algemene instituuts-

zaken.

Teneinde onder behoud van genoemde voordelen tegemoet te komen aan

de geconst a-teerde bezwaren warden de volgende aanpassingen in de

organisatiestructuur voorgesteld, zonder nog in detail op de

practische invulling van e. e. a. in te gaan.

In het instituut functioneren drie overlegorganen:

1. verkgroepleidersvergadering (WV)

2. personeelsraad (PR)

3. dienstcommissie (DC)

Ad 1. Werkgroepleidersvergadering

De WV functioneert als overlegorgaan voor we-tensch. &ppelijk' iahoudelijke

zaken. De taakstelling en±yormgeving van dit overleg verschilt niet

met die voorgesteld door de wnd. directeur.

Ad 2. Personeelsraad

De PR functioneert; als overlegorgaan voor alle zaken het instituut

betreffende, voorzover zij niet de vetenschappelijke inhoud van het

onderzoeksprogramma betreffen Sf rechtspositionele en personeels-

zaken. De PB, ;wordt opzodanige vijze samengesteld en verkozen dat zij

door het. gehele personeel als een represen-fcatieve vertegenvoordiging

vordt erkend. Gedacht kan vorden aan een evenwichtige, gekozen ver-

tegenwoordiging, volgens een nader vast te stellen getalsverhouding

uit de te onderscheiden geledingen binnen het instituut, te weten:

a) de vaste wetenschappelijke onderzoekers.

b) de tijdelijk aangestelde wetenschappelijke onderzoeke?;
c) het technisch en administratief personeel

In deze zin kan de PR als het centrale personeelsoverlegorgaan functi-

oneren. In geval van onoverbrugbare menigsverschillen tussen de PR

en de directeur zou een gereglementeerde beroepsprocedure binnen de

de KNAW een oplossing moeten bieden.

Ad 3. Dienstcommissie

De DC functioneeert bianen het "georganiseerd overleg" als overlegor-

gaan ovet rechtspostionele en personeels- zaken. De DC richt zich dus

vooral op die zaken waarvoor zij oorspronkelijk binnen het georgani-

seerd overleg" is ingesteld. Zij behoudt vanzelfsprekend de haar

vettelijk . toegekende bereopsmogelijkheden, vaarbij zij vanuit haar

haar eigen verantwoordelijkheid ook overleg kan vceren via de

haar toebedeelde wettelijke structuren over het fucctioneren van

het overleg binnen het instituut, indien dit onverhoopt nodig mocht

blijken.

Indien deze overlegstructuur in eerste instantie voor de huidige

DC en in tweede instantie voor het gehele personeel in principe

acceptabel blijkt te zijn , zal zo spoedig mogelijk een voorstel

voor een nadere invulling en reglementering uitgewerkt dienen te

worden. Hiertoe zou een comaissie vanuit het personeel ingesteld

kunnen warden.

5 november 1979 S. W. de Laat



INTERNE ?.!EDEDELING

Kort verslag van het overleg van het dagelijks bestuur van de KNAW net de
C. v. T. en een delegatie uit het Hiibrecht Laboratorium op aaandag 19 november
1979.

De adj. -directeur treedt op als woordvoerder voor de delegatle, en be-
gint als zodanig met een kort verslag van de gebeurtenlssen sinds het vorige
overleg op 3 oktober. Tot slot hiervan karakteriseert hij in het kort de in-
houd van het stuk "De orgaaisatie-structuur van het Hubrecht Laboratorium",
zoals dat aan de C. v. T. is toegezonden en door haar is besproken.

De voorzitter van de C. v. T. verwoordt enkele be2waren die bij de Commis-
sie zijn gerezen t. a. v. de DC en de daaraan toe te voegen adviseurs. De voor-
zitter van de DC stelt dat de DC achter deze opzet van het personeelsoverleg
staat. Na enige discussie stelt de President resumerend vast (1) dat er dus
een versmelting optreedt van het personeelsoverleg en de DC, (2) dat dit
standpunt ook tegenover de bonden zal warden verdedigd, en (3) dat het begrip
. lacune', waarvan in de tekst sprake is, functioneel wordt opgevat en geen
relatie heeft tot het al of niet georganiseerd zijn van de advisours.

De voorzsitter van de C. v. T. wijst er met nadruk op dat het voorgestelde
werkgroepleidersoverleg een voorlopig karakter draagt, en dat een definitleve
uitspraak over de VOTE en samenstelling hiervan moet wachten op het reSultaat
van hot nog te voeren overleg over het wetenschappelijk beleid. Voorts zegt
aij dat de C. v. T. het noodzakelijk vindt dat 66n of andere vora van overleg
over bepaalde zaken net de voltallige wetenschappelijke staf ook in de defi-
nitieve structuur wordt vastgelegd.

Vervolgens komt het verder te volgen tijdschema ter sprake. De adj. -di-
recteur zegt dat de delegatie van mening is dat het instituut v66r 31 maart
afronding zal kunaen geven aan (1) het wetenschappelijk beleid, (2) de pro-
fielschets voor d© nieuwe directeur, en (3) de tekst van de te plaatsen ad-
vertentie. Hiervoor is het echter wel gewenst dat de wnd. directeur geduren-
de die tijd zija volle aand&cht aan het instituut kan blijven geven. De Pre-
sident segt toe dat de wnd. directeur tot eind maart een groot deel van zijn
aandacht aan het instituut zal kimnen schenken, zonder dit in oen aantal da-
gen per week uit te drukken. Indien in doze periods een aantal urgente ande-
re problemen inoeten worden uitgesteld, zal de wnd. directeur ook na 31 maart
met voorkeur aandacht aan het K. L. blijven geven.

Op verzoek van de delegatie geeft het bestuur een toelichting op de door
de KNAW te volgen gedragslijn inzake de personeelsbeoordeling. De personeels-
beoordelaar van het Ministerie van 0. en V/. zal in de zomer van 1981 zijn
werkzaaciheden in het H. L. aanvangon.

De voorzitter van de C. v. T. deelt mede dat zeer binnenkort een verande-

ring in de s&menstelling van de C. v. T. te verwachten is. Nadcre niededeliagen
hierover, en over de aan te trekken internationale adviseurs voor do C. v. T.,
volgen na de vergadering van de C. v. T. op 4 december (die samen met de werk-
groepleiders zal warden gehouden).

Wat betreft de regleas&toriag voor de AkBtisnie-instituten zegt de Presi-
dent dat deze slechts de zeer algenene lijnen zal aangeven, net nane wat be-
treft de verantwoordelijkheden. Elk instituut dient zelf zijn interne regle-
me nt ult te werken.

Besloten wordt dat hot overleg in deze vorra zal warden voortgezet in de
loop van de aaand naart. Dan zal net nane warden gesproken over de profiel-
schets voor de nieuwe directeur. De KNAW zal strikt vasthouden aan de uiter-
ste datum van 31 Eaart.

Novenber 1979 J. Faber
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Vpordracht door_Dr^_Li;onel_Jaffe^_woensdas_26_november_198g

Er is mij gevraagd u lets te vertellen over mijn persoonlijke
en wetenschappelijke achtergronden en mijn ideeen over de toekomst
van het Hubrecht Laboratorium.

Laat ik daarom eerst lets zeggen over mijn achtergrond. Als ik
erop terugkijk bevat zij een verrassend groot aantal connecties
met Nederland.

Ik ban geboren in New York (v---eger Nieuw Amsterdam) en bezocht
de Erasmus Hall High School en Harvard College. Ik heriimer mij
dat ik op de High School en gedr..-ende de zomermaanden speciaal ge-
interesseerd was in vlinders, in de wiskunde van zeepvliezen, en
in schaken. Op Harvard studeerde ik wiskunde, natuurkunde, schei-
kunde en biologie. Daar ontmoette ik ook mijn latere vrouw Miriam.
Haar professor - de bekende Nederlandse astronoom Bart Bok - was
degene die haar bij de bruiloft "wegschonk".

We kregen later drie kinderen. De oudste, onze dochter Laurinta,
"volgde in het voetspox" van haar vadef". Zij is nu ook ontwikke"
lingsbioloog. We hebben zelfs samen artikelen gepubliceerd. Som-
migen van u zullen zich haar voordracht op het H. L. van enige tijd
geleden herinneren. . '~s tweede kind, Amanda, is kunstenaresen is
speciaal gelnteresseerd in kerand-ek. De derde is on2se zoon David,
die nu econoraie studeert in San Francisco (vanuit een nogal socia-

listisch gezichtspunt), en fcovendien wiskunde.
Na ons huwelijk verhuisden we naar het gebied van Los Angeles,

waar mijn wouw astronoraie doceerde terwijl ikzelf ontwikkelings-
biologie stud- erde aan het California Institute of Technology. Daar
behaalde ik raijn doctor's grap.d onder twee professoren. De ene was de
beroemde Nederlandse botanicus - de ontdekker van het auxine -
Frits Went. De andere was de Amerikaanse embryoloog Albert Tyler,
die speciaal gelnteresseerd was in de bevruchting. Veel invloed
onderging ik ook van bepaalde boeken, waaronder John Banner's boek
over "Morfogenese" en een boek geschreven in Utrecht, Chr. Raven's
"Outline of Developmental Physiology".

Gezien deze invlceden is het v£'rizelfspr'ekend dat zich bij mij
een levenslange belangstelliiig ontwikkelde voor de klassieke pro-
blemen van de ontwikkeling en vooi-' een fysiologische benadering
daarvan, en wel speciaal van het pr'obleeni van d- polariteit. Hoe
wordt ^n eind van een ei of een ander zich ontwikkelend systeem

verschillend van het andsre eind?

Naarmate raijn gszin en ikzelf groeiden doorliepen we een reeks
tijdelijke betrekkingen - "postdoctoral" posities bij het Hopkins
Marine Station en hot Scripps Institute of Oceanography in Californie
en "assistant professorships" aan de Brandeis University en de
University of Pennsylvania, in het Oostelijk deel van de Verenigde
Staten. Tenslotte werd ik ongeveer 14 jaar- geleden hoogleraar in
de biologie aan de Purdue University: een State University in hot
midden van het land 3 waar de nadruk ligt op landbouw en technische
wetenschappen. Daar doceerde ik ontwikkelingsbiologie en zette mijn
onderzoek voort met hulp van cen klein aantal "graduate students"
en "postdoctoral fellows". De laatsten waren vrijwel allemaal Euro-
peanen; de laatste in de rij is Jitse van der Meer uit Holland.
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Als liefhebberij speelde ik mijn bescheiden rol in de politiek.
Ik had er veel plezier in stemmen te werven en ingezonden brieven
te schrijven naar de plaatselijke krant. Ik deed wat ik kon am mij te
weer te stellen tegen wat ik zag als het zinloze imperialisme en
buitensporige militarisme van mijn land: de invasies in Noord-Korea,
Cuba en de Dominicaanse Republiek; de inmenging in Chili en Iran; de
afschuwelijke oorlogen in Vietnam en Cambodja; de enorm kostbare en
gevaarlijke bewapeningswedloop ..... Bij de afgelopen verkiezingen
was ik Sen van John Andersen's kiesmannen in Indiana.

In het begin van mijn loopbaan als onderzoeker bestudeerde ik de
richtende invloed van licht op de groei van plantencellen (eieren
van zeewieren, schimmelsporen e. d. ). Meer in het bijzonder bouwde
ik voort op mijn ontdekking dat hun groeirichting uiterst gevoelig
is voor de polarisatie van het licht.

Gedurende de laatste 15-20 jaar hebben we de regulatie van groei
en ontwikkeling door natuurlijke electrische stromen bestudeerd;
meer in het algemeen gesproken de regulatie d. m. v. ionen-bewegingen.
We hebben aangetoond dat de bevruchting de ontwikkeling in gang zet
door het teweegbrengen van een "explosie" van calcium-ionen in het
ei. We hebben een nieuw instrument met grote mogelijkheden ontwik--
keld, - de z. g. vibrerende electrode - voor het meten van n?tuur-
lijke electrische stromen. Daarmee hebben we kunnen aantonen dat

vele verschillende zich ontwikkelonde systemen - waarschijnlijk
wel alle systemen - aanzienlijke electrische stromen door zichzelf
heensturen, niet alleen zeewier-eieren en pollenkorrels maar ook
wortels van gerstplanten, eicellen van insecten, kikker-embryo's
en regenererende salamanderpoten. Kort geleden hebben we aanzien-
lijke stromen gemeten in helende wonden in de huid van cavia's,
Anthony Barker in Engeland heeft zelfs kunnen aantonen dat derge-
lijke stromen uit de vingerstomp komen bij een kind dat door een
ongeluk een stuk van zijn vinger is kwijtgeraakt. Dit is bijzonder
interessant omdat we tegenwoordig weten dat bij kinderen volledige
regeneratie van het laatste kootje van een gearaputeerde vinger mo-
gelijk is.

Bovendien zijn er bewijzen voor aan te voeren dat deze natuur-
lijke electrische stromen dee 1 uitmaken van het mechanisrae dat de
ontwikkeling, de regeneratie en het helen van wonden bestuurt. We
zien dus dat wet began als zuiver wctenschappelijk onderzoek over
de groei van zeewier-eieren nu verband gaat vertonen met zaken van
meer algemeen en practisch belang.

Nu wil ik u graag lets zeggen over mijn ideeen aangaande de toe-
komst van het H. L. Deze moeten beginnen bij het heden en geworteld
zijn in het verleden. Omdat ik nu eenmaal een buitenlander ben,
zou ik zelfs moeten beginnen met althans enige kennis van het land
als geheel, van Nederland dus. Ik ben dan ook al begonnen met het
een en ander over uw mooie land te lezen. Bovendien zag ik onlangs
toevallig op de TV een Cosmos-programma waarin Carl Sagan sprak
over de Hollandse Gouden Eeuw van ontdekkingsreizen, kunsten en
wetenschappen. Verkenning van de hele aarde - zelfs tot aan de
antipoden - Nieuw Zeeland, Nieuw Holland (nu Australie) en Indo-

nesie. Verkenning van de ruirate: de ontdekking en verklaring van
de ringen van Satumus door Christiaan Huygens, en zoveel Bieer.
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Verkenning van levende cellen: van Leeuwenhoek's avonturen met
zijn onvoorstelbaar simpele microscoop ..... Ik ben geneigd te
geloven dat lets van die geest van avontuur en verkenning hier
nog aanwezig is en ons verder zal helpen ..... Het word mij ook
duidelijk dat die bloei van de menselijke geest in het Holland
van de 17e en 18e eeuw mede mogelijk werd gemaakt door vele vrij-
-denkende buitenlanders - John Locke, Descartes en vele anderen
Ik ben geneigd te denken dat dat accepteren van vreemdelingen en
die belangstelling voor nieuwe ideeen ook nog voortleeft en ons
van dienst zal kunnen zijn. Ik heb ook begrepen dat er voor de
Hollanders weinig is geweest dat gemakkelijk ging, en dat u door
uw strijd tegen de zee en tegen machtige buurlanden hebt geleerd
hard te werken en samen te werken. Een bewijs dat al deze kwali-
teiten nog steeds volop aanwezig zijn wordt geleverd door Royal
Dutch Shell. Ik heb gelezen dat zij een leidende rol hebben ver-
vuld bi-j de uitzonderlijke exploitatie van de olie onder de Noord-
zee ..... en dat ze daardoor binnenkort waarschijnlijk de raeest
winstgevende onderneming in de hele wereld zullen zijn.

Maar laat ons terugkeren naar het hier en nu. Het H. L. heeft
een aantal grote voordelen maar ook enkele problemen. U heeft een
prachtig gebouw, een uitstekende embryologische bibliotheek en
prima faciliteiten voor amfibieen. In bepaalde opzichten zijn deze
misschien wel de beste ter wereld. U heeft prima technische werk-
plaatsen en - dat meen ik - een goed samenwerkend team van aensen.
Uw financiele positie is opmerkelijk zeker en onafhankelijk. U
heeft een traditie levend gehouden - een erg waardevolle traditie
n. l. de belangstelling voor de klassieke problemen van de ontwik-
keling. Maar het H. L. is bovendien ^en van de zeer weinige insti- '
tuten waar deze problemen warden aangepakt met moderne fysiologische
methoden. Het H. L. kan daarom een werkelijk uitstekende plaats zijn
ora de fysiqlogie van de ontwikkeling te beoefenen. En ik hoop dat
ik het kan maken tot een van de beste instituten op dit gebied in
de wereld. In deze "tak van sport" en in deze "competitie" kan het
Nederlandse team aan de top staan.

Hoe kunnen we dit realiseren? Wat kan ik doen, en wat kunt u
doen? Om te beginnen moet ik sen beter begrip krijgen van wat er
allemaal en ieder voor zich doet. In de tweede plaats zou wat meer
geld nuttig zijn. Ik zal zeker gaan werken aan het verkrijgen van
meer financiele middelen, maar ik zal nooit onze onafhankelijkheid
voor geld verkopen. En ik ben niet van plan ooit onze vooruitgang
af te meten aan financiele cijfers. Geld moet altijd een middel
blijven en mag geen doel warden. In de derde plaats hebben we frisse
idee'en en meer jonge onderzoekers nodig. Ik denk aan het organiseren
van een "summer course" in de ontwikkelingsfysiologie, ^en die goed
genoeg is om uitstekende doctoraalstudenten en "postdoctorals" uit
Europa en Amerika aan te trekken.
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Tot slot wil ik een aantal problemen bespreken:

[ Zuiver t. o. toegepast onderzoek. Het vinden van financiele mid
delen.

A Zuiver wetenschappelijk onderzoek heeft op de lange duur enorme
gevolgen voor de praktijk. Denk maar aan de gevolgen van het
fundamenteel onderzoek over electriciteit in de 19e eeuw en over
radioactiviteit en relativiteit in de 20e eeuw.

B Zuiver en toegepast onderzoek moeten aan verschillende criteria
getoetst warden: voor zuiver onderzoek is dit inzicht, voor toe-
gepast onderzoek de practische resultaten. Veel slecht, duur
onderzoek (b. v. de "oorlog" tegen de Ranker) korat voort uit het
verwarren van deze criteria - het onderzoek is niet effectief,
of het nu aan inzicht of aan resultaten getoetst wordt.

C Niettemin kan en mag aan de pr-actische gevolgen van zuiver on-
derzoek niet stilzwijgend voorbijgegaan warden. Want begrip voor
deze gevolgen leidt tot maatschappelijke ondersteuning op ver-
schillende niveaus: financiele steun; de opstelling van potentiele

deelnemers in samenwerkingsprojecten, het moreel van de raedewer-
kers van het H. L. Zij kunnen bovendien nieuwe ideeen aan de hand
doen.

D Hoe kunnen deze interne en externe behoeften met elkaar warden

verweven?

1. Weloverwogen keuze van problemen (vgl. mijn onderzoek over
wondpotentialen en -stromen).

2. Bereidheid tot uitwisseling van ideeen, en nu en dan tot samen-
werking met anderen elders wier belangstelling meer op toepas-
sing gericht is.

E Hoe kunnen we aan externo geldmiddelen komen?
Het zou indiscreet of prematuur zijn nu reeds in detail te treden,
maar wel kunnen we een aantal zaken noemen waarvoor misschien

geld beschikbaar is:
1. Voor "advanced training" (van regeringen of stichtingen). Op-

leiding van personen van topkwaliteit. Maar aan ontwikkelings-
landen moet ook gedacht worden. Hoe deze twee eisen te ver-
enigen? Door zich te richten op ontwikkelingslanden die zich
serieus inzetten voor het zuivere onderzoek, b. v. China en
Mexico (denk aan nieuw instituut voor ontwikkelingsbiologie

in Peking).
2a Voor brede, algemene problemen die met ontwikkelingsbiologie

te maken hebben, zoals kankor, populatie-regulering en wond-
heling (zeIf de bronnen als onder 1. ).

2b Voor speciale doeleinden (van speciale - soras kleine -
stichtingen). Zo is er een Nederlandse stichting die zich
bezig houdt met de schildklier, en $^n in Texas voor onder-
zoek naar het ontstaan van asyrametr-ie bij de nens.

3. Van de industrie: investeringen in uiteindelijk misschien
winstgevende gebieden van onderzoek. Zo kunnen instrumenten
voor diagnose en behandeling van ontwikkelingsstoornissen
misschien gebaseerd warden op inzicht in natuurlijke electrische
regulatiemechanismen.
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I? Optimale organisatie en werk-instelling op het H. L. voor een
vreedzame productiviteit.

A Raadplegen en discussieren, maar besluitvorming bij meerder-
heid van stemmen vermijden. Leiding door de directeur combi-
neren met vrijheid voor individuele personen.

B Werkgroepen gebruiken voor begrotingsdoeleinden en voor na-
tuurlijke samenwerking. Werkgroepen zijn geen commandolijnen
Directeur moet direct toegankelijk zijn voor iedereen. Sug-
gesties voor verbeteringen zijn welkom van alien.

C Wederzijdse steun en waardering wordt verwacht; echter: zij
die productiever zijn krijgen meer middelen ter beschikking.

Ill Hoe zal de directeur voor alles tijd kunnen vinden?

A Succesvolle directeuren van instituten van vergelijkbare om-
vang besteden het grootste deel van hun tijd aan hun eigen
onderzoek (b. v. D. Brown, Carnegie, Washington; W. Briggs,
Carnegie, Stanford; E. Reich, Rockefeller).

B In instituten van deze omvang geeft een goede directeur voor
het grootste deel leiding door zijn voorbeeld

C Gezag zoveel als maar enigzins mogelijk is delegeren.

D Absoluut minimum aan toezicht en regulering, door de workers
verantwoordelijk te stellen voor hun resultaten.

IV Conclusie:

De directeur zal leiding geven, maar hij meet veel leren en
zal alle hulp nodig hebben die hij kan krijgen.

VRAGEN ZUN WELKOM1



Verslasg van de Rezamenlijke vergadering van de Werkeroepleiders-vergadering en
de Dienstcommissie, gehouden op 8 -ianuari 1981 onder voorzitterschap van dej^d;
directeur

Nadat de wnd. directeur de bi'fe -?.n de President van de KNAW nogmaals heeft voor-
gelezen, zegt hij de discussie te willen verdelen in een deel dat betrekking heeft
op het niet'aanstellen van de heer Jaffe als directeur, en de discuoie over de re-
organisatie als zodanig.

'De heer Bluemink vraagt op welk moment hot duidelijk werd dat de huidige situ-
atie in het H.L. de benoeming van een nieuwe directeur niet toelaat.

De wnd. directeur recapituleert het hele sollicitatieproces. Hierbij zegt hij
o. a. het volgende. Het Bestuur van de KNAW heeft, en dit is bekend geweest bij de
Conunissie van Toezicht en bij de heer Jaffe, steeds op het standpunt gestaan dat
er tussen de subsidiegever, in casu het Ministerie van 0. en W., en de beherende
instantie, in casu de'KNAW, overeenstenaning diende te bestaan over de benoeming
van de directeur van het H. L. Het Ministerie van 0. en W. heeft in niet bedekte
termen te verstaan gegeven dat man grote bezwaren had tegen benoeming van een bui-
tenlander. Men is op de hoofcte van de moeilijke situatie in het Hubrecht Laborato-
rium. Men verwacht dat een buitenlander, die primair is geselecteerd op zijn we-
tenschappelijke kwaliteiten en die weinig management-ervaring heeft, niet in staat
zal zijn'het'Hubrecht Laboratorium te leiden op een wijze die garandeert-dat de
problemen zullen worden opgelost, Het Bestuur van de KNAW heeft uiteraard met deze
benadering rekening gehouden, en is van het standpunt uitgegaan dat alleen indien
het Bestuur volledig zeker zou z;ijn van de juistheid van de beslissing om de heer
Jaffe aan te stellen, zij deze mening van het Ministerie naast zich neer zou wil-
len leggen. Aan het eind van zijn laatste bezoek heeft de heer Jaffe OTO bedenktijd
gevraagd tot eind decemiber. In ditzelfde gesprek heeft Prof. Stafleu de heer Jaffe
in kennis gesteld van de bedenkingen van het Ministerie en tevens gezegd dat_de
Akademie zich het recht voorisehieid om na de principebeslissing van de heer Jaffe
alsnog "nee" te zeggen. Direct nadat de beslissing was gevallen is de heer Jaffe
telegrafisch op de hoogte gesteld.

De heer Bluemink herhaalt zijn vraag. De wnd. directeur antwoordt dat zijn me-
ning na 1^ jaar waamemend directeurschap uiteraard heeft meegespeeld. Hij wist
dat er op een bepaald moment een "valbijl" boven het H. L. heeft gehangen.. Gezien
deze critische situatie was het zijn mening dat op dit moment een benoeming waar-
in hij duidelijke risico's zag niet wenselijk was.

De heer Bluemink concludeert dat de taak van de heer Van der Mei als wnd. di-
recteur dus in feite mislukt is. De wnd. directeur beaamt dit, waarbij hij aante-
kent dat zijn uitgangspunt is geweest om binnen de bestaande doelstelling van het
H. L. een uiterste paging te doen een directeur te vinden die in staat zou zijn de
tegenstellingen in het H. L. te overbruggen. Dit is z. i. inderdaad nu mislukt.

De heer Reitsma vraagt waarom het Ministerie pas "nee" heeft gezegd nadat de
heer Jaffe zijn principe-beslissing had genomen. Hierop antwoordt de wnd. direc-
teur dat niet het Ministerie "nee" heeft gezegd, maar het Bestv. A van de KNAW, na
over leg roet de CvT. Het standpunt van het Ministerie was bekend voordat de beer
Jaffe in november zijn bezoek aan het instituut bracht. De wnd. dlrecteur is ech-
ter steeds bereid geweest de candidatuur van de heer Jaffe te verdedigen indien
deze de volledige steun kreeg van het instituut en de CvT. Op 8 decen±>er is de
heer Faber gevraagd in de CvT te verwoorden hoe de WV en de DC op de candidatuur
hadden gereageerd. De uiteindelijke beslissing is toen door het Bestuur van de
KNAW genoaen.

De heren Reitsma en De Laat vragen zich af waarom de Akademie dan in een eer-
der stadium het advies van de CvT om de functie aan de heer Jaffe aan te bieden
heeft overgenor-n. De wnd. directeur geeft toe dat dit tot een moeilijke en ver-
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velende situatie heeft geleid; hij verwijt zich achteraf dat het advies, in sep-
tember'aan'de Akademie uitgebracht, was gebaseerd op te weinig gegevens over de
candidaat"en te weinig inzicht in de readies van het instituut. Uit wetenschap-
pelijk'ofgpunt gezieiTbeschouwt hij de heer Jaffe nog steeds als een uitstekende
candidaat, maar het ging hier om een benoemng met een zwaar mandaat ook op an-
dere gebieden.

De"heer De Laat wijst op de zinsnede in de brief van het Bestuur der KNAW waar-
in sprake is van de plaats die het H. L. inneemt binnen het geheel van de weten-
schapsbeoefening in Nederland, e' vraagt of hiorop enige nadere toelichting moge-
iijk is. De wnd. directeur zegt dat dit slaat op de situatie die in het H. L. be-
stond'toen hij als wnd. directeur began, een situatie waarvan ti]dens de discus-
sies over de candidatuur van de heer Jaffe duidelijk werd dat zij wat betreft de
onenigheid over de wetenschappelijke doelstelling nietveranderdis. Een directeur
moet~^ok de persoonlijke eigenschappen hebben die hem in staat stellen dergelijke
conflicten te overbruggen. Er wordt in Nederland steeds critischer gekeken naar^de
wetenschapsbeoefening. In dat kader stelt de wnd. directeur -vast dat het H. L. niet^
optimaal functioneert en geen "centre of excellence" genoemd kan warden, hoewel het
zeker niet het slechtse is onder de instituten voor fundamen+sel onderzoek. Maar
het H. L. moet een zeer duidelijke doelstelling hebben, wat z. i. momenteel niet het
geval is.

De heer De Laat spitst zijn vraag toe op het specifieke oordeel van de^KNAW^over
het H. L. De wnd. directeur zegt dat het duidelijk is dat in de ontwikkelingsbio-^
logic een aantal ontwikkelingen gaande zijn en dat z. i. het H. L. zijn plaats daarin
momenteel niet waarmaakt. Verder wil hij geen uitspraken doen.

Met betrekking tot de reorganisatie zegt de wnd. directeur dat de huidige for-
matie en financiSle ondersteuning "gereserveerd" zi.illen blijven. Wel kan de reor-
ganisatie voor bepaalde individuele medewerkers gevolgen hebben. Op een vraag van
de heer Reitsma zegt hij dat de Akademie wil beginnen op wetenschappeli^k vlak^ een
oplossing voor de problemen te zoeken. De vakbonden staan daar buiten. Als aanbe-
velingen zijn gedaan, moeten deze worden uitgevoerd en koinen zaken als werkgelegen-
held en rechtspositie aan de orde. Op dat moment zullen de vakbonden uiteraard op
de hoogte warden gebracht en wordt ook de DC in het over leg betrokken. De taxatie
van de wnd. directeur is dat er op dit moment geen reden is om voor de werkgele-
genheid te vrezen. De zaak is nog geheel open.

De adj. -directeur vraagt of er inderdaad reg^lmatig rechtstreeks contact be-
staat tussen de Akademie en het Ministerie van 0. en W. De wnd. directeur beves-
tigt dit. De adj. -directeur en de heer Hage vragen of dit betekent dat de Akademie
niet vrij is in haar beslissingen en dat de beslissing over de aard van het onder-
zoek op de instituten dus in laatste instantie een politieke beslissing is. De
wnd. directeur ontkent dit. Het doel van het overleg met het Ministerie is de
steeds schaarser wordende gelden zo goed mogelijk te besteden, maar alleen de
Akademie kan de doelstelling ver-anderen, zij het uiteraard na over leg met het
Ministerie.

De heer De Laat is van mening dat het ondanks de vermelde waarborgen een il-
lusie is te denken dat de reorganisatie geen consequenties voor personen zou heb-
ben. De wnd. directeur zegt dat indien dat het geval zou zijn de vakbonden hier-
bij zullen warden betrokken. Hij gaat er echter van uit dat de beschikbare forma-
tie en financiele middelen niet zullen warden aangetast. Vacaturegelden zullen
tijdelijk kunnen worden gebruikt, ook in de niet-wetenschappelijk sectof (b. v.
voorhettijdelijk vervullen van een vrijgekoiacn formatieplaats).

Op een vraag'van mw. Ubbels antwoordt de wnd. directeur dat de heer Jaffe on-
middellijk telegrafisch op de hoogte gesteld is. Indien er een reactie van hem
komt is het, indien daartoe aanleiding bestaat, mogelijk de instituutsorganen
hiervan op de hoogte te stellen.

De heer Bluemink en mw. Ubbels zijn van mening dat de wijze van behandeling
van deze zaak de naam van het H. L. internationaal schade zal berokkenen. De wnd
directeur zegt dat de moeilijkheden op het H. L. toch al wel in brede kring be-
kend waren
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De heer De Laat vraagt (1) waaroni de CvT haar taak onder deze omstandigheden^
voortzet, en (2) of al bekend is yt* er in de reorganisatiecommissie zitting^zul-
len'nemen. Het laatste is volgens de wnd. directeur onderwerp van overleg tussen
de'heren Stafleu, Van Arkel en De Wied. De heer De Wied is de komende yoorzitter

van'de'Afdeling Natuurkunde van de Akademie. Het Bestuur van de^Akademie heeft
de CvT gevraagd fo spoedig mogelijk candidaten voor de reorganisatiecommissie
voor'tecdrage^ De CvT heeft haar mandaat niet teruggegeven. In feite^bliJft_deze,
sjtuatie'bestaan zolang de heer Van der Mei waarnemCnd directeur is. De voorzitter
van"de CvT was van mening dat het Bestuur van de Akademie het instituut raoest in-
lichten. Overigens betreurt de wnd. directeur het we 1 dat hij de heer Van Arkel
niet'gevraagd heeft hierbij aanwezig te zijn. Hij realiseert zich dat het besluit
tot reorganisatie diep ingrijpt, ook bij de CvT. ^ ., _. ____. __...

De heer Bluemink heeft begrepen dat de leden van de reorganisatiecommissie ax-
len'we'tenschapsmensen zullerTzijn. Hi j neemt aan dat zij zowel zullen kijken^naar
het onderzoeTop het H. L. als naar het bredere verband met de ontwikkelingsb^olo-
rie in'Nederland. "De wnd. directeur verwacht dat de commissie van de grond af aan
^al willen'beginnen en deze beide aspecten tegelijkertijd in beschouwing zal_nemen-

"De'heer Blwmink vraagt zich af of de NVOB'geraadpleegd zal worden en misschien
in de reopganisatiecommissie vertegenwoordigd zal zijn. De^wnd^^directeur nee"rt
aan~dat'de°commissie met alle geeigende organen (b. v. ook de BION-werkgemeenschap-
pen in'kwestieT contact zal hebben'en bereid zal zijn niet alleen OP elSen k?mpas
te"varen. Op vragen van de heren De Laat en Van der Saag zegt hij het niet ui-tge-
sloten te achten dat de commissie ook in het buitenland advies zal vragen. Alle
suggesties die in de loop der jaren uit het H. L. naar voren zijn gekomen~moeten
bij>°de'commissie bekend zijn, zodat er rekening mee kan warden gehouden. Wel is
duidelijk dat de commissie geheel autonoom zal werken.

-De~wnd/directeur zegt dat zijn uitgangspunt is dat het onderzoek zo veel moge-
lijk moet; kunnen doorgaan en dat vacaturegelden daartoe weten kunnen worden ge~
bruikt. (Over de lopende subsidie-aanvragen zal hij zich binnenkort met de voor-
zitter van de CvT beraden. ) Het instituut moet dan wel bereid zijn hem op deze
basis"eerTmandaat als waarnemend directeur te geven. Hlj kan zich goed voorstel-
len-dat'een~aantal~mensen de behoefte zullen hebben zich daarover uit te spreken,
en zou graag zien dat men dat dan tegenover de adj, -directeur doet. ^

Op'een vraag van de heer Reitsma zegt de wnd. directeur dat de ad3'~dirlecteur

de vergadering^n van de DC zal kunnen voorzitten, op voomaarde dat er voor hem
een goede werksituatie in de DC wordt geschapen.

De heer Reitsma zegt dat het vermoeden bestaat dat het Ministerie van^O.^en W.
vindt dat de wetenschappelijke productiviteit van het H. L. tegenvalt. Zal dit^een^
rol~spelen~bij~de reorganisatie*? De wnd. directeur denkt dat dit wel het geval zal
kunnen zijn, raaar uitsluitend indien een dergelijke mening door de reorganisatie-
commissie bevestigd wordt.

De datum voor de uitgestelde extra vergadering van de DC wordt vastgesteld op
14 januari. Daar zal ook geantwoord kunnen warden op eventuele vragen die vandaag
niet aan de orde zijn geweest, voorzover ze op het terrein van de DC liggen. ^

Op een vraag van'de'heer Reitsma zegt de wnd. directeur dat de reorganisatie-
commissie zoncter twijfel intensief zal'spreken met de wetenschappelijke^stafleden
maar inogelijk ook met personen uit de niet-wetenschappelijke sector. Hij
met te zeggen dat hij op het moment dat hij dit nodig acht het instituut op de
hoogte zal stellen van de bevindingen van de reorganisatiecoinmissie.
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Aan:

Alle medewerkers van het Hubrecht Laboratorium.

Het bestuur van de KNAW heeft met de commissie van toezicht
van het Hubrecht Laboratorium, de kandidatuur van Dr. Jaffe
voor het directoraat van het Hubrecht Laboratorium besproken.
Bij deze bespreking heeft niet alleen deze kandidatuur centraal
gestaan, maar in even sterke mate de interns situatie op het
Hubrecht Laboratorium, alsmede de plaats die dit instituut bin-
non het geheel van de wetenschapsbeoefening in Nederland inneemt.

Het bestuur is, met instemming van de conunissie van toezicht,
tot het besluit gekomen dat, niettegenstaande het feit dat
Dr. Jaffe als wetenschapper in aanmerking zou kunnen komen om
een instituut als het Hubrecht Laboratorium te leiden, het in
de huidige situatie niet verantwoord is tot benoeming van een
directeur over te gaan alvorens het instituut geheel door te
lichten.
Dit betekent dat de doelstelling van het instituut opnieuw zal
warden vastgesteld, met de daarbij behorende formatie.
Hiertoe zal'een reorganisatie-commissie worden ingesteld, onder
voorzitterschap van Prof. Dr. D. de Wied. In de commissie zullen
zitting hebben enkele leden van de huidige commissie van toc-
zicht en enkele andere leden. De definitieve samenstelling van
de commissie zal u zo spoedig mogelijk warden medegedeeld.
Nadat deze commissie ranport heeft uitgebracht, v/aarvoor ongeveer
een half jaar beschikbaar is, zal een nieuwe commissie warden
ingesteld'die tot JKiplementatie van de voorstellen dient over
te gaan.
In dit stadium zal ook de dienstcommissie van het Hubrecht
Laboratorium bij het overleg warden betrokken.

De dagelijkse leiding blijft berusten bij de heer Faber; de
heer Van der Mei behoudt de eindverantwoordelijkheid voor de te
nemen besluiten.

De beslissing van het Dagelijks Bestuur houdt in dat de KNAW
niet zonder ingrijpende maatregelen tot een benoeming van een
nieuwe directeur voor het Hubrecht Laboratorium wenst over te
gaan. De instelling van een reorganisatie-coimnissie, een besluit
dat genomen is in overleg met het Ministerie van O&W, dient ge-
zien te warden als een uiterste paging van de KNAW de toess^&f^ko^t
van dit instituut veilig te stellen.

Op de medewerkers wordt in dit stadium een duidelijk beroep ge-
daan om door te gaan met het verrichten van datgene wat behoort
tot hun primaire'taak: het doen van onderzoek. De in het instituut
bestaande vacatures blijven geblokkeerd, met dien verstande dat
op tijdelijke basis medewerkers kunnen warden aangesteld voor
zover'dit noodzakelijk is om het huidige onderzoek voort te zetten

ec. -Dr. Ir. B. Okkerse

Min. O&W
-de leden van de commissie

van toezicht van het

Hubrecht Laboratorium

Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen,

7. L.
(Prof. Dr. S-. Dresden)

president
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De Commissie is ingesteld door het bestuur van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen.
De samenstelling van de commissie is als volgt:

Voorzitter

Leden

Pi-of. Dr. D.. - de Wied
Prof. Dr. G. A. van Arke.l

Prof. Dr. P. Borst

Prof. Dr. J. W. Kuiper
Prof. Dr. K. R. Libbenga

Secretaris : Dr. P. M. Kwantes
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Het bestuur van de K. N. A. W. heeft de Commissie de volgende taak-
stelling meegegeven:

1. De doelstelling van het instituut opnieuw vaststellen in een
formulering die kort is, en niet voor tweeerlei interpretatie
vatbaar is. Deze doelstelling dient gelegen te zijn binnen de
ontwikkelingsbiologie.

2. Aangeven op welke wijze de doelstelling dient te warden ingevuld.
- Welke werkgroepen dierien gevormd te worden, rond welke thema's.
- Hoe is de formatie van deze werkgroepen, en welke ondersteuning

vanuit de dienstverlening behoeven zij.
3. Evaluatie van het onderzoek van de thans in het instituut werk-

zame stafleden in het kader van de doelstelling van het instituut,

alsmede met het oog op mogelijke afstoting van bepaalde onder-
zoekingen. Hieruit voortvloeiende suggesties voor hergroepering.

4. Aangeven van mogelijke stappen die kunnen leiden tot een grotere
wetenschappelijke mobiliteit van het instituut.

5. Aangeven van suggesties voor de vervulling van het directoraat van
het instituut.

Als uitgangspunten bij de reorganisatie zijn door het bestuur genoemd:
- De reorganisatie vindt plaats vanuit de beschikbaarheid van de

totale formatie van het instituut, zoals deze is vermeld in de
begroting 1981/1982, met inbegrip van de bestaande vacatures.

- De reorganisatie dient plaats te vinden binnen het thans voor
het Hubrecht Laboratorium beschikbare volume van personeelsbe-
grating, materiele begroting en investeringsbegroting.

,2
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Inleiding.

Oorspronkelijk is het Hubrecht Laboratorium gevormd rond egn man,
die op het vaststellen van de onderzoeksrichting een grote invloed
uitoefende.
Terecht heeft de vorige direkteur, Prof. Dr. P. D. Nieuwkoop, het
Instituut vanuit zijn visie geleid en het karakter van het onderzoek
bepaald, hetgeen op het gebied van het onderzoek ombuigingen met
zich bracht.

De Commissie is van mening dat de nieuw aan te trekken direkteur
opnieuw de vrijheid moet hebben om een verandering door te voeren
in de onderzoeksrichting: het behoeft geen betoog dat de onder-
zoeksgroepen en medewerkers zich inpassen in een nieuw vastgestel-
de lijn van onderzoek.
De laatste jaren is er binnen het Hubrecht Laboratorium een tendens
waarneembaar van divergentie van een aantal groepen van de oorspron-
kelijk geformuleerde doelstelling, hetgeen de werksfeer en de kwa-
liteit van het onderzoek geen goed heeft gedaan.
De moeilijkheden rond het aantrekken van een nieuwe direkteur scher-
pen de bestaande tegenstellingen bovendien aan.
Geconfronteerd met de problematiek rond het Hubrecht Laboratoriuro
heeft de Comnissie getracht in een objektief kader voorstellen te
formuleren die kunnen leiden tot het uit de impasse geraken van de
huidige verstoorde verhoudihg binnen het Instituut.
De Commissie is van mening dat een internationaal Instituut als het
Hubrecht Laboratorium alleen recht van bestaan heeft wanneer het

gerekend kan warden te behoren bij de internationale top.
Deze kwalificatie wordt thans niet gehaald.

Hoofdlijnen.

De Comnissie doet de volgende voorstellen met het oogmerk dat deze
in de nabije toekomst moeten leiden tot het weer optimaal funktio-
neren van het Hubrecht Laboratorium.

a) De Coinmissie ziet geen enkele aanleiding om de doelstellingen
van het Hubrecht Laboratorium te wijzigen. Als belangrijkste
doelstelling van het Instituut blijft gelden:
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling
van. eicel(kiem) tot multicellulair organisme.
Voor het verwezenlijken van deze doelstelling is een benadering
vereist vanuit verschillende invalshoeken en met behulp van uit-

eenlopende methodes.
Er dient door de onderzoekers flexibel ingespeeld te warden op
de ontwikkeling van het centrale onderzoeksthema.

b) Alle werkgroepen passen hun onderzoek in in de nieuw uit te
stippelen'onderzoeksstrategie die de nieuwe direkteur yoor het
Instltuut als gewenst ziet; deze strategic dient in alle opzich
ten te vallen binnen de doelstelling van het Instituut.

c) De huidige autonomie van de verschillende werkgroepen wordt be-
eindigd.

d) In eerste instantie dient in Nederland gezocht te warden naar een
geschikte kandidaat die kan optreden als nieuw te benoemen direk-
teur.

e) Deze kandidaat dient aan hoge eisen te voldoen; hij/zij moet in
zijn/haar loopbaan bewezen hebben om inspirerend en initierend
met groepen onderzoekers produktief werkzaam te kunnen zijn
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f) Uit hethuidige vakaturebestand van het Instituut kan een aantal
plaatsen ter beschikking warden gesteld aan de nieuwe direkteur
ten einde een nieuwe groep om zich heen te formeren.

^^^S£S_y^£^SEk3:n2-Ya!}-^e-YOO£s^e3:3:en'

a) DQe3:stel]:3:n3

De geformuleerde doelstelling is voldoende ruim om plaats te
bieden aan een aantal onderzoeksprojekten met verschillende in-
valshoek. Nadrukkelijk stelt de Commissie evenwel dat het onder-
zoek binnen deze doelstelling dient te vallen.

b/c) PQSitie_werkgroegen

De Commissie is. van oordeel dat geen van de huidige werkgroepen
een bijdrage van voldoende kwalitatief niveau in het ontwikke-
lingsbio. logisch onderzoek levertom als autonome groep te blij-
ven voortbestaan.

Zij meent dat het juist deze autonome positie is die voor een
groot deel tot de huidige moeilijkheden heeft geleid. Het invoe-
ren van een duidelijk centraal onderzoeksthema alsmede bijstu-
ring van onderzoek en inpassing van de individuele onderzoekers
wordt op deze wijze bemoeilijkt.
De nieuwe direkteur bepaalt in overleg met de senior-onderzoekers
de te volgen onderzoeksstrategie en legt deze ter goedkeuring
aan de Commissie van Toezicht voor.

Zich baserend op de reeds genoemde doelstelling van het Instituut
dienen alle onderzoekers het onderzoek hieraan aan te passen,

voor zover er thans sprake van is dat men (gedeeltelijk) hier
buiten opereert. Er dient geen enkel misverstand te blijven be-
staan over de consequenties van het niet opvolgen van deze aan-
beveling: onderzoekers die geen aansluiting zoeken bij de doel-
stelling, horen niet in het Hubrecht Laboratorium thuis.
Bij in dienst treden van de nieuwe direkteur houden in principe
de huidige werkgroepen op te bestaan

d) Nieuwe direkteur.

Het bestuur van de KNAW is van mening dat voor de funktie van di-
rekteur voor het Hubrecht Laboratorium bij voorkeur in eigen

land gekeken dient te warden of er een geschikte kandidaat voor
deze funktie beschikbaar is.

Hoewel de Commissie van oordeel is, dat Kef potentieel waar-
uit geput kan warden niet groot is, komen een aantal personen
zeker in aanmerking.
In wezen is het aantrekken van een nieuwe direkteur het kernpunt
waar de gehele (re)organisatie van het Hubrecht Laboratorium om
draait. Naar de mening van de Commissie kan er, zonder de aan-
wezigheid van een goede man/vrouw op deze positie, geen uitzicht
zijn op een laboratorium, waarvan de kwaliteit van het weten-
schappelijk onderzoek zodanig is/ dat het het Hubrecht Laboratorium
(weer) tot de internationale top kan laten behoren.
Met het aantrekken van een direkteur is te voorzien dat een forse

ombuiging zal plaatsvinden van de huidige onderwerpen. Dit kan
beschouwd warden als een normale zaak voor laboratoria met inter-

Rationale faam; bij wisseling van de wacht treden dan vaak onver
mijdelijke, ingrijpende veranderingen op.
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e) Naar de mening van de Commissie zal er sprake zijn van een overgc
periode waarin de direkteur mogelijk maatregelen zal aankondigen
die niet door alle werkgroepen met instemming warden ontvangen.
Dergelijke maatregelen, gebaseerd op de toekomstvisie van de
direkteur m. b. t. het wetenschappelijk onderzoek in de ontwikkelinc
biologie binnen het Hubrecht Laboratorium, kunnen ook inhouden dat
bepaalde aktiviteiten warden beeindigd. De Commissie verwacht
echter dat er van een nieuwe direkteur een bezielende en stimule-

rende werking kan uitgaan op het onderzoek van. de medewerkers van
het Instituut, waardoor, na een misschien voorzichtig begin,
enthousiast een nieuwe weg kan worden ingeslagen.
Elders in dit rapport wordt ingegaan op de overlegstruktuur bin-
nen het Instituut.

f) Te verstrekken faciliteiten.

Uit het voorafgaande is inmiddels duidelijk geworden dat het niet
eenvoudig zal zijn om binnen Nederland een geschikte kandidaat
voor de vacerende direkteursfunktie te vinden. De weinige kandi-
daten die er zijn, zal men moeten kunnen toezeggen dat er de
mogelijkheid bestaat om onder zijn/haar direkte leiding een
nieuwe researchgroep te starten en daarbij gebruik te kunnen ma-
ken van alle op het Laboratorium aanwezige onderzoeksfacilitei-
ten en mankracht. De Commissie is van mening dat deze doelstel-

ling gerealiseerd kan warden wanneer ongeveer vijf plaatsen hier-
voor ter beschikking gesteld warden.
In deze nieuw te formeren groep kunnen ook medewerkers worden
opgenomen uit andere groepen, waarvan het huidige onderwerp niet
in het nieuwe kader past.

Wanneer niet . een geschikte direkteur/ bi^ voorkeur uit Nederland,
kan warden gevonden adviseert de Commissie de KNAW met klem om het
Hubrecht Laboratorium te sluiten.
Wanneer wel een geschikte kandidaat beschikbaar is, maar zou blij-
ken dat de medewerkers van het Hubrecht Laboratorium voorstellen
uit dit rapport niet wensen uitte voeren, adviseert de Commissie
ook om tot sluiting van het Instituut over te gaan.
Tenslotte wordt dit advies ook gegeven in het geval dat bij een
grote groep personeelsleden te grote weerstanden bestaan om het
eigeri onderzoek aan te passen aan de nieuw te formuleren onderzoeks-
richting.

?§99^^]:1^3-YSn_de-^u3:d^:2e_2£oe2ent

I. Embryogenese in amfibien.

Dit onderzoek vormde jarenlang het centrale thema van het In-
stituut en hierdoor heeft het grote internationale bekendheid
verworven. Het aantal medewerkers in deze groep is groot; de
kwaliteit van het onderzoek en de methodologische benadering
van probleemstellingen loopt uiteen.
De laatste jaren zijn uit deze groep zeker geen baanbrekende
resultaten gekomen;-men borduurt in feite voort op een reeds
+ 20 jaar oude vraagstelling. De groep is niet trendgevoelig;
op ontwikkelingen binnen de randgebieden wordt onvoldoende in-
gespeeld, al is hiertoe wel reeds een voorzichtige aanzet ge-
gegeven.
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De groep hangt aan tegen de moleculaire benadering, maar bezit
op dit terrein niet voldoende know-how; door het aantrekken van
enige gastmedewerkers had deze lacune opgevuld kunnen warden,
hetgeen echter niet is gebeurd.
D:e bereidheid tot verandering van aandachtsgebied is bij deze
groep beslist aanwezig. Een nieuwe direkteur kan deze groep
uit de impasse helpen.
De huidige omvang dient echter niet gehandhaafd te blijven;
tegen het vaak gehoorde argument tegen een dergelijke maatregel,
namelijk dat er in de groep een enorme know-how op het terrein
van de amfibien aanwezig is, kan warden ingebracht dat dit
slechts een geldig argument kan zijn wanneer het gaat om kwali-
tatief zeer hoogstaand onderzoek. Dit is evenwel niet het geval.
Het electronenmicroscopisch werk van Bluemink is goed inpasbaar
bij eventuele ombuiging van aandachtsgebied.
De Commissie is van mening dat het werk van Hara moet warden
afgebouwd; bij een (andere) goede probleemstelling kan zijn
inbreng van grote waarde zijn. Als instrumentalist is hij in
staat goede bijdragen te leveren aan technische ontwikkelingen
Boterenbrood heeft zich de laatste jaren reeds geconcentreerd
op het beheer en de uitbouw van de embryologische collectie
van het Instituut, een collectie van wereldfaam; zij zou zich de
komende jaren in deze richting verder kunnen concentreren.
Het werk van Ubbels is voornamelijk beschrijvend. Het heeft
weinig relatie met andere projekten. De Commissie is van mening
dat haar expertise beter gebruikt kan warden in de onderzoeks-
richting van de nieuwe direkteur.

Resumerend, de statische situatie die thans in de groep heerst
dient te warden omgezet in een meer dynamische.

Orqanogenese in zoogdieren.

Het onderzoek in deze groep dient op korte termijn te warden
beeindigd.
Dit is in overeenstemming met de mening van de Commissie van
Toezicht die reeds heeft besloten dat het onderzoek thans in
een stadium is gekomen dat het moet warden afgerond en dat het
beschikbare materiaal wordt neergelegd in een aantal publika-
ties.

Morfogenese J-n cellulaire slijmschiinmels .

Op zich is dit een belangrijk onderwerp. Er vindt thans een ver-
legging plaats van het onderzoek naar het terrein van de ver-
tebraten.

Naar de mening van de Commissie zou deze groep goed kunnen funk-
tioneren onder een nieuwe direkteur. De aanwezige expertise
van de groep kan zeker ten dienste komen van de nieuwe onder-
zoeksrichting.

IV Regulering-van de cel-cyclus

De groep, met een voor de ontwikkelingsbiologie relevante bio-
logische, biochemische alsmede biofysische expertise verricht
verdienstelijk werk dat ook in binnen- en buitenland achting
heeft, maar dat onvoldoende binnen de doelstelling van het
Hubrecht~Laboratorium valt. In het verleden is hier_reeds bij
herhaling-op'gewezen. Het is jammer dat het nlet. ge:l-ukt_is_deze
groep'aa^sluiting-te:laten vinden bij de hoofdlijnen van het
ontwlkkelingsbiologisch onderzoek.
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De Commissie is van me'ning dat een deel van de huidige onder-
zoeksprojekten alleen kan blijven yoortbestaan binnen het
Instituut, mits de onderzoekers zich aanpassen aan de nieuw
te formuleren onderzoeksrichting.

Als de onderzoekers hier binnen vijf jaar geen kans toe zien dan
horen zij niet langer thuis binnen het Hubrecht Laboratorium.
Ondanks het felt dat de groep relatief veel financiele steun van
buiten krijgt (m. n. van Shell, KWF) mag men hieraan geen rechten
ontlenen en zal de groep toch rekening dienen te houden met de nieuw
te formuleren onderzoeksrichting.

Overige aanbevelingen.

a. Het is essentieel dat de nieuwe direkteur als buitengewoon hoog-
leraar verbonden kan zijn aan een universiteit (bij grote voor-
keur de Rijksuniversiteit te Utrecht) .
Ofschoon het tot nu toe zo was dat de direkteur als bijzonder
hoogleraar aan de universiteit verbonden was, kan hij als bui-
tengewoon hoogleraar beter bewerkstelligen dat de studenten-
instroom weer op gang komt

b De Commissie is van mening dat de verhouding tussen Wetenschap-
pelijk Personeel en Niet-Wetenschappelijk Personeel op het
Hubrecht Laboratorium duidelijk scheef ligt. In het bijzonder
valt op de te ruirae bezetting van de afdelingen Secretariaat,
Administratie, Bibliotheek en Fotografie, de Technische en
Elektronische werkplaats en de Huishoudelijke Dienst.
Zeker 5 a 6 plaatsen uit deze afdelingen zouden geleidelijk
moeten warden overgeheveld naar het Wetenschappelijk Personeel

c. Het Hubrecht Laboratorium dient weer uit te groeien tot een
centre d'excellence.

Om dit te bewerkstelligen dient een aantal plaatsen gereserveerd
te warden als doorstroomplaatsen. Hiervan zijn er nu te weinig.
Plaatsen voor tijdelijke onderzoekers, waartoe ook buitenlanders
en (toekomstige) 2e-fase studenten gerekend warden, zijn van
levensbelang voor een dergelijk instituut.
Met betrekking tot de twee-fasen struktuur acht de Commissie het

van groot belang dat er tijdig initiatieven worden ontplooid om
te bewerkstelligen dat in de toekomst voldoende studenten in het
kader van hun 2e-fase op het Hubrecht Laboratorium werkzaam kun-
nen zi^n.

d. Voor wat betreft de topstruktuur van het instituut is de Commis-
sie van mening dat door de aanwezigheid van een direkteur, een
adjunkt-direkteur en een beheerder een topzware leiding is ont-
staan, maar dat dit bij een nieuwe start geen bezwaar hoeft te
zijn. Het ligt in de bedoeling dat de adjunkt-direkteur zich in
de toekomst zal concentreren op de internationals taken van het

Instituut (bibliotheek; organiseren van cursussen en symposia).
Door de aanwezigheid van een beheerder gn een adjunkt-direkteur
kan de nieuwe direkteur in niet geringe mate van management- en
beheertaken worden ontlast en zich concentreren op het weten-
schappelijke aspekt van zijn/haar direkteurschap.

e Als consequentie van het voorafgaande zal er een. nieuwe situatie
warden gecreeerd m. b. t. het wetenschappelijk overleg binnen het
Hubrecht Laboratorium. . . -
Voor de wetenschappelijke ontwikkeling binnen dit instituut is
het een vereiste dat er een flexibeler overlegstruktuur wordt
gecreeerd, ook al wijkt die sterk af van de huidige situatie.

Amsterdam, april 1981



Verslae van de bi-ieenkomst van de Secretaris van hot Bestuur van de KNAW
met de WV en de DC van het Hubrecht Laboratorium op woensdag 27 mei 1981

De heer Stafleu begint met een korte toelichting op het rapport van de
Reorganisatie-commiysie, waarbij het hele personeel van het instituut aan-
wezig is. De uitreiking van het rapport was enige dagen uitgesteld omdat
daarin de persoon van de toekomstige directeur een zeer belangrijke plaats
inneemt. De heer Stafleu kan thans meedelen dat de KNAW een formeel schrijven

heeft gezonden aan Prof.dr. D. Bootsma te Rotterdam, waarin zij hem meedeelt
dat hij de het eerst in aanmerking komende candidaat voor de directeursopvol-
ging is. Er :^ijn nog twee andere mogelijke candidaten, die daarvan echter nog
nlet op de hoogte zijn. De heer Stafleu zegt dat hij zich kan voorstellen dat
het rapport hard is aangekomen, maar dat het Bestuur van de KNAW de zaak zeker
niet als hopeloos ziet. Aan de heer Bootsma is gevraagd de onderhandelingen
met de KNAW te openen binnen de randvoorwaarden die door het rapport worden
gesteld. De heer Stafleu wijst erop dat de doelstelling van het instituut
niet veranderd is.

De heer Bootsma zal waarschijnlijk spoedig naar hot instituut komen voor na-
der contact, maar het is uiteraard nog nlet zeker dat hij het directoraat
zal aanvaarden. De reactie van het instituut is daarbij uiterst belangrijk.
Van het instituut wordt zelfdiscipline en zelfopofferlng gevraagd. Het rapport
is voor de KNAW uitgangspunt voor een laatste paging de moeilijkheden op te
lessen. Zij zal ondanks de moeilijke economische situatie haar uiterste best
daarvoor doen.

Vervolgens warden de leden van WV en DC in de gelegenheid gesteld vragen te
stellen.

Dr. Bluemink neemt aan dat de Reorganisatie-commissie thans gedechargeerd is.
Volgt daarop nu een benoemingscommissie of iets dergelijks?
Prof. Stafleu: dat zou het geval geweest zijn bij een radicale reorganisatie
met ingrijpende consequenties voor het personeel. Nu is dat niet nodig en heeft
het Bestuur voor een korte weg gekozen.
Dr. v. d. Mei: De CvT blijft het instituut begeleiden maar is niet rechtstreeks
betrokken bij de directeursopvolging. Het Bestuur van de KNAW is daarvoor ver-
antwoordelijk.
Dr. Dejjaat: wat wordt nu de positie van de CvT?

Prof. Stafleu is het er mee eens dat de positie en de verantwoordelijkheden
van de CvT onduidelijk zijn, maar het is bekend dat de KNAW bezig is met sen
herziening. Er moet een adviescollege blijven, maar dat kan ook een andere
vorm aannemen.

Dr. De Laat vraagt naar de relatie tussen de in het rapport geformuleerde doel
stelling en de doelstelling zoals die medio 1979 door de CvT is geformuleerd
en door de KNAW bekrachtigd.
Prof. Stafleu: de laatstgenoemde doelstelling blijft van kracht.
Dr. De Laat: staan de in het rapport genoemde 5 medewerkers voor de directeur
los van eventuele inbreng vanuit de bestaande staf bij zijn onderzoek?
Prof. Stafleu: dat is inderdaad het geval.
Dr. Ubbels: wat zal er g-beuren met de bestaande overlegstructuren?
Dr. v. d. Mei geeft hierop een toelichting en verwijst o. a. naar een feeds eerder
door Bluemink voorgesteld matr'ixmodel op basis van projecten. Het huidige weten-
schappelijke overlegorgaan heeft een te sm^lle basis. De structuur ervan staat
open voor discussie.
Dr. Ubbels: wat wordt bedoeld met "senicr-onderzoekers"?

Dr. v. d. Mei: deze qualificatie moet gebaseerd zijn op positie en verantwoorde-
lijkheid in het instituut als geheel. Zij zijn gedelegeerden voor de overige
onderzoekers; zij zijn niet noodzakelijkerwijs altijd dezelfden.
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Prof. Stafleu: het wetenschappelijk overlegorgaan zal waarschijnlijk wel ver-
gelijkbaar zijn met de huidige WV; daarnaast zijn er altijd meer informele
contacten tussen stafleden.

Mw. Verhoeff informeert naar de huidige onderzoeksrichting van de heer Bootsma.
Dr. v. d. Mei: hij leidt een grote celbiologische groep in Rotterdam en heeft
veel management-ervaring. Hij heeft reeds laien weten bereid te zijn van
wetenschappelijke richting te veranderen. Hij zal echter* geen beslissingen
hier-over nemen zonder intensief contact met het instituut.

Dr. De Laat: wat zijn nu de volgende stappen?
Prof. Stafleu: dat zal op korte termijn bekend zijn.
Dr. v. d. Mei: de beer Bootsma zal een "wensenlijst" opstellen die dan met het
Bestuur van de KNAW en vervolgens met het Ministerie van 0. en W. besproken
zal warden. Hierbij zullen ook de mogelijkheden voor een leerstoel warden be-
trokken.

Reitsma: hoe lang kan deze situatie gaan duren?
Prof. Stafleu: in het najaar zal er meer duidelijkheid zijn. In elk geval wil
de KNAW de gang van zaken zoveel mogelijk bespoedigen. Het is inogelijk dat er
voor de beginperiode van de directeursopvolging een overgangsregeling wordt
getroffen.

Dr. De Laat heeft begrepen dat er twee andere reele candidaten zijn.
Prof. Stafleu: dat is zo, maar deze zijn nog niet benaderd. De heer Bootsma
is degene die thans als eerste in aanmerking komt.
Dr. Bluemink: voor> ^n der werkgroepen wordt in het rapport een omschakelings-
termijn van 5 jaar genoemd. Geldt die voor alle onderzoekers van het instituut?

Prof. Stafleu zegt dat we voor het instituut als geheel met een term!jn van 5-6
jaar zullen moeten rekenen.

Dr. Bluemink: wat gebeurt er t. a. v. het aanvragen en aanvaarden van externe
subsidies?

Dr. v. d. Mei: de nieuwe directeur werkt aanvankelijk binnen de grenzen van de
reele situatie op dit moment; meer valt er momenteel niet over te zeggen.
Reitsma: het rapport spreekt zich uit over de getalsverhouding tussen weten-
schappelijk en niet-wetenschappelijk personeel. Hoe kan zo'n uitspraak nu al
gedaan warden?

Prof. Stafleu: de leden van de Reorganisatie-commissie hebben alien grote
onderzoekervaring. De iraplementatie van eventuele consequenties berust bij
de nieuwe directeur, maar nu reeds kan gezegd warden dat de huidige getalsver-
houding niet "heilig" is. In een instituut als dit is het onderzoek primair.
Dr. v. d. Kei: de Reorganisatie-comraissie ging uit van de thans nog bestaande
"formele" formatie. Inmiddels is daar echter al het een en ander aan veranderd
(door besluiten bepaalde vacatures niet meer te vervullen).
Dr. Blyemink informeert naar de verspreiding van het rapport.
Prof. Stafleu: het blijft een intern stuk ten dienste van de KNAW, de CvT en
het instituut.

Dr. De Laat; bepaalde passages van het rapport zijn in een tamelijk "dreigende"
toon gesteld. Het is mogelijk dat hiertegen weerstand bestaat.
Prof. Stafl'^u: indien deze weerstanden vanuit hot instituut naar het oordeel

van het Bestuur van de KNAW te groot zijn, zal het Bestuur de in het rapport
genoemde consequenties moeten overwegen. Dit kan sluiting van het instituut
betekenen.

Dr. De Laat: het rapport kan consequenties hebben voor bepaalde personen.
Prof. Stafleu: hierover meet men eerst met de directeurscandidaat spreken
Speculaties hebben geen zin.
Dr. De Laat: wat gebeurt er met de werkgroep "Organogenese bij Zoogdieren" als
het onderzoek moet worden beeindigd?
Prof. Stafleu verwijst opnieuw naar de directeurscandidaat.
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Dr. v. d. Mei: het is belangrijk dat de directeurscandidaat zo spoedig mogelijk
met de betrokkene spreekt.
Dr. Faber: wat verwacht de KNAW nu in concreto van het instituut?
Prof. Stafleu: in elk geval geen officiele schriftelijke reactie, maar wel het
bereiken van overeenstemming met de directeurscandidaat. Reacties op onderdelen
van het rapport zijn natuurlijk altijd mogelijk.

Na het vertrek van de heer Stafleu wordt besloten zo mogelijk op 3 juni een ge-
zamenlijke vergadering van WV en DC aan het rapport te wijden. De heer v. d. Mei
is het er mee eens dat bet belangrijk is dat de wetenschappelijke plannen van
de heer Bootsma zo snel mogelijk op tafel komen. Hij zal met de heer Bootsma
contact opnemen over een bezoek aan het instituut.

28 mei 1981 J. Faber

verslag goedgekeurd door
Prof. Stafleu: 2 juni



8 juli 1981 S. U. de Laat

Het onderstaande is geschreven in de hoop dat:
1) de ueergegeuen gedachten een positieve bijdrage zullen leveren

tot het doorbreken van historisch gegroeid onderling ujantrouuien
binnen de uetenschappelijke staf;

2) de geformuleerde uitgangspunten (l) een basis kunnen vormen
voor eenzinuolle discussie over de uetenschappelijke toekomst
van dit instituut;

3) de gedachten ten aanzien van de praktische inuulling van een
zlnvol gestruktureerd onderzoeksprogramma (ll) een bijdrage
leveren tot het euentueel daaduerkelijk formuleren hiervan.

I. Uitgangspunten voor het uetenschappelijk programma van het
Hubrecht Laboratorium.

1) Uraagstellingen ontleend aan het organismale (orgaan, Liieefsel),
cellulaire en moleculaire niveau zijn uetenschappelijk binnen
de ontudkkelingsbiologie van gelijk belang, Binnen het uetenschap-
pelijk programma van het instituut uordt geen prioriteit
verleend aan bepaalde uraagstellingen op grand van het
organisatie niueau uaarop deze beuekt ujorden,

2) In het toekomstige uetenschappelijke programma van het instituut
zullen relevante uraagstellingen op elk der niueau's beuerkt
uorden,

3) Met uetenschappelijk programma dient tot uitdrukking te brengen
dat gestreefd uordt naar natuurlijke interacties tussen
onderzoekers binnen een niveau als mede tussen onderzoekers

uierkzaam op uerschillende niveau's

Toelichting:
Het unieke karakter en de uetenschappelijke potentie van het
Hubrecht Laboratorium zijn vooral gelegen in de mogelijkheid om binnen
de kleinschalige organisatie van een researchinstituut ontiiiikke-
lingsbiologisch onderzoek te doen op uerschillende niueau's.
Voor individuele onderzoekers is het uielisuaar praktisch nauuelijks
mogelijk vraagstellingen bp uerschillende niveau's te beuerken,
maar een goed gestruktureerd onderzoeksprogramma, onderschreven door
alls onderzoekers, biedt natuurlijke mogelijkheden om in samenuierkino
uragen te formuleren en te beuierken die de barri^res tussen de
niveau's doorbreken.



II. Rfiali§e;Tin3.

Een aantal principes liggen ten grondslag aan de praktische inuulling
van het toekomstig onderzoeksprogramma:

1) Met programma gaat uit van de huidige si-buatie. Ueranderingen
zullen slechts geleidelijk plaats vinden, met name uanneer
deze afbreuk doen aan reeds uruchtbare onderzoeksprojecten.

2) De yaste stafledden, al^len naar leeftijd en rang "senior scientist",
zullen binnen het onder'zoeksprogramma een positie moeten
ueruullen die naar hun mening recht doet aan hun uetenschappelijke
interessen en vermogens,

3) Stafleden zijn primair verantujoordelijk uoor hun deelproject(en)
en uit dien hoofde uerantuioordelijk uoor de opzet en uituerking
van dit onderzoek, het in stand houden van voldoende productiuiteit
het actief aantrekken van studenten, gastonderzoekers, promovendi
en postdocs, Het moet een uanzelfsprekendheid zijn dat "senior
scientists" op een researchinstituut uoldoende uervingskracht
hebben om permanent een aan-bal medeuerkers om zich heen te uerzamelen
uaarbij om redenen van ruimte etc. een aantal van 3^4 als
maximum automatisch toelaatbaar gehanteerd zou kunnen uorden.

iLletenschappelijke invullin_g van het onderzoeksprogramma.

Gelet op de uenselijkheid te komen tot een programma uiaarin enerzijds
recht uiordt gedaan aan het onderzoek op de verschillende niueau's,
anderzijds uoldoende natuurlijke raakulakken aan te uijzen zijn
uoor samenuerking en interactie tussen en binnen niueau's, en in
acht nemend de beperkte omvang van de uaste staf, zullen in het
ujetenschappelijk programma die onderzosksprojecten die de ruimte
en mogelijkheid bieden voor de beoogde interacties vanzelfs. prekend
een meer centrale positie en uitstralende uerking hebben. De indivi-
duele stafleden zullen dit aspect bij hun oueruegingen ten sanzien
van hun positie keuze moeten betrekken.

Uitgaande van de huidige si-buatie zouden de volgende problemen
onder ogen gezien moeten uorden:

1) In de uaste staf is er geen evenredige uerhouding tussen de
dria niueau's, uaarbij het moleculair-biologische niveau
(genexpressie) zelfs in het geheel nie-b uertegenuoordigd i.s.
Interacties met het moleculaire niueau bestaan dan ook niet, en
binnen het (sub-)cellulaire niueau zijn ze slechts beperkt mogelijk

2) Het onderzoek van de oroep "PlembraanreQulatie" (2 stafleden)
beperkt zich tot het (sub-)cellulaire niveau, vooralsnog genexpres-
sie en cel-cel of uieefselinteracties als "black boxes" beschouuend.

In hoeverre kunnen door bijstelling of uitbreiding van dit
project deze "black boxes" geopend uorden?

3) Het onderzoek aan cellulaire slijmschimmels (1 staflid) is met
name gericht op het bestuderen van ueefsel en cel-cel interacties
met enkele openingen naar hpt cellulaire niueau. Het (sub-)cellu-
laire en moleculaire niueau zijn hier ten dele of geheel de
"black boxes".

Is het uenselijk en mogelijk onderzoek op deze niveau's te entameren?



4) Het onderzoek naar de Embryogenese van amphibie@n (5 stafleden)
heeft in de sfgelopen jaren sen geleidelijke uerschuivino
te zien gegeven van de bestudering van ueefselinteracties naar
de bestudering van het ontstaan van celpolariteit.
Is hiermee niet ten onrechte een grote hoeueelheid kennis

opgedaan in de uoorafgaande periode ongebruikt gelaten? Gebeurt het
onderzoek naar het ontstaan van polari-beit niet te fragmentarisch?
Biedt het huiciige polariteitsonderzoek uel uoldoende mogelijkheden
tot interacties tussen niueau's, of zou introduktie van een
(sub-)cellulaire c, q, moleculaire aanpak (mogelijk aan een
modelsysteem in vitro) geuentp? zijn? Kunnen binnen de amfibie-
embryogenese nieuue uraagstellingen ontuikkeld 'jorden met
duidelijk perspectief op alle niveau's?

5) Met onderzoek naar de organogenese van zoogdieren (1 staflid) is
gerich-b op de rol van ueefselinteracties. Diverse redenen hebben
een ombuiging uenselijk gemaakt. Interesse gaat uit naar uroege
zoogdierontuikkeling. Hoe kunnen op dit terren zodanige
uraagstellingen uordsn geformuleerd dat interacties tussEn en binnen
niueau's uanzelfsprkend zijn, uaardoor uoorkomen ujordt dat
opnieuu een ongeuienst isolement onts-fcaat?

6) UJelke uoorstellen voor uraagstellingen en interacties op
moleculair niueau (genexpressie) kunnen gedaan uorden?

P. S.
Ondanks alle zorgen een prettige vakantie toegeuenst,



Verslag yatLde bijeenkqmst van het Bestuur van, de KNAW met_ de WVen de DC van hot
Hubrecht Laboratorium op 18 november 1981

Op verzoek van de President doet Prof. de Wied eerst enige mededelingen voor het gehele
personeel:

De leden van de Reorganisatiecommissie voor het Hubrecht Laboratorium hebben zJ.ch, op
verzoek van het Bestuur van de KMAW, gebogen over de problematiek die ontstaat doordat
geen van de in het reorganisatierapport genoenide kandidaten bereid is gevonden hot direc-
toraat van het Hubrecht Laboratorium op zich te nemen.
In haar rapport adviseert de Reorganisatiecommissie het instituut te sluiten indien deze

situatie zich zou voordoen. Op grand van de volgende overwegingen lijkt het niet juist
cm op dit tijdstip over te gaan tot sluiting.

1. Het instituut heeft zich verenigd met de in het rapport genoemde uitgangspunten.
2. Het instituut hoeft zich in het geval waarbij het uitgebreid kon kennisaaken met 66n

van de genoemde kandidaten, zeer positief opgesteld.
3. De waarnemend directeur is van mening dat thans in het instituut door de staf een veel

grotere bereidheid is tot samenwerking dan voorheen; hij is van oordeel dat bet insti-
tuut de kans raoet krijgen deze bereidheid in de praktijk waar te maken.

Een mogelijk alternatief is door te gaan met het zoeken naar een nieuwe directeur buiten
de door de Reorganisatiecommissie opgestelde lijst van kandictaten. Het Bestuur heeft
reeds met 4Sn andere kandidaat contact gezocht, eveneens met negatief resultaat.
Twee overwegingen leiden tot het advies deze weg niet te volgen.

1. Het Nederlandse potentieel is thans in twee sollicitatioronden en in een 9f6richte zoek-
actie grondig geexploreerd. Een verdere zoekactie zal geen garantie geven voor een
(snel) resultaat of men zal raoeten overgaan tot een "risico-benoeming".

2. Het wetenschappelijk progranma is gedurende de afgelopen twee Jaren bevroren. Ook in
de daarvoor liggende periods is wel veel gesproken over het onderzoek/ echter nieuwe
impulsen zijn niet gegeven. Deze situatio kan niet langer voort duren.

De leden van de Reorganisatiecomaissie sijn van oordeel dat, na de onbevredigeitde aflocp
.^ond de sollicitatie van de heer Jaffe, een op het buitenland gerichte sollicitatieronde
ritians niet spoedig zal leiden tot een gunstig resultaat.
Bovengenoemde overwegingen hebben geleid tot het volgende advies aan het Bestuur van <3e
KNAW:

De huidige Commissie van Toezicht treedt af, en wordt vervangen door een Wetenschappelijke
Beheerscocmissie van een beperkte raavang (3-4 personen). Deze commissie draagt gedurende
een periode van ten hoogste 5 jaar de wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor het in-
stituut. De uitspraken van de coramissie met betrekking tot hot wetenschappelijk progranuaa
zijn bindend. In deze 5 jaar dient het instituut zijn bestaansrecht te bewijaen. Na
uiterlijk 3 jaar vindt een evaluatie plaats waarin raoet wca:den nagegaan of de situatie
zich in voldoende gunstige zin heeft ontwikkeld oa de 5-jaar periode vol te maken.
Indien, bij gunstigo ontwikkeling, tijdens deze periode zich een geschikte kandidaat-direc-
teur aandient, zal deze terstond kunnen warden benoeiad.

De Beheerscocmissie zal zich qeheel richten op de wetenschappelijke beheerstaken. Voor-
zieningcn zullen getroffen worden on de overige beheerstaken, waaronder alle aspecten op
personeel, financieel en ruimtelijk gebied, op een goede wijze te laten functioneren zon-
der directe bemoeienis van de coaraissie. Hiertoe zal de heer Faber tot uitvoerend waar-
neraend directeur warden benoemd. De functie van de directeur van de KNAW als waarneaeiid

directeur van het instituut zal worden opgGheven zodra de Beheersconuaissie is ingesteXd.
Prof. Or. D. Bootsraa heeft zich in principe bereid verklaard het voorzitterschap van de
Beheerscoranissie te aanvaarden. Hij zal zelf de overige leden van de ccannissie bij het
Bestuur van de KNAW voordragen

De President deelt mee dat het Bestuur het advies van de leden van de Reorganisatiecom-
aissie heeft overgenoaen.

Vervolgens warden de leden van de W en de DC in de gelegenheid gesteld vragen ter ver-
duidelijking te stellen.

Dr. Bluenink spreekt zijn verbazing erover uit dat de Rearganisatiecoiaaissie niet het
oordeel heeft gewraagd van bestaande organisaties op het gebied van de ontwikkelingsbio-
logie, zoals de Biologische Raad, de Nederlandse Vereniging voor Ontwikkelingsbiologie
en de desbetreffende BION-werkgeceenschappen.
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Prof. de Wied zegt dat ervan ward uitgegaan dat het lidaaatschap van Prof. Libbenga en
de personele sacensteUing van de Cooaissie van Toezicht hierin voorzagen. Men was van
oordeel dat in de Reorganisatieconnissie voldoende expertise aanwezig was.
Prof. Stafleu voegt hieraan toe dat adviezen over dergelijke aangelegenheden niet tot
de taak van de Biologische Raad behoren, en dat de NVOB door haar voorzitter Libbenga
was vertegenwoordigd. Ook de heer B.ootsna is doordrongen van de noodzaak van brede con~
tacten.

De President wijst crop dat de fikadenie snel wilde werken en dat ono?fici6le raadple-
gingen nu eenaaal efficiSntor zijn.
Dr. de Laat spreekt er zijn vreugde over uit dat het instituut in de gelegenheid wordt
gesteld de verantwoordelijkheid voor de eigen toekonst op zich te nemen. Hij heeft nog
drie vragen; I. is inspraak van het instituut n.b. t. de overige leden van de Beheerscora-
aissie mogelijk?; 2. kan er een garantie warden gegeven voor het behoud van de personeels-
formatie?; 3. wat zijn de redenen dat de gepolste directeurscandidaten nee hebben gezegd?
Prof. Stafleu beantwoordt vraag 1. bevestigend (als advies). Over waag 2. zegt hij dat
onder de huidige econoiaische oastandigheden een dergelijke garantie voor geen enkel
fikadeaie-instituut gegeven kan warden. In elk geval zal de positie van het H. L. niet
ongunstiger zijn dan die van de andere instituten.
Dr. v. d. Mei vult aan dat hierover in deceriber nader over leg plaatsvindt en dat er dan

hopelijk een beslissing kan warden genomen, althans vooc 1982. Hij wijst erop dat de
begrotingsbrief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen nog niet is ontvangen.
Prof. de Wied beantwoordt vraag 3. van de heer de Laat. De candidaten aoesten een keus
maken tussen hun huidige positie en het directoraat van het H. L., die uiteindelijk uit-
viol ten gunste van hun huidige positie.
Dr. v. d. Mei vult aan dat de visies van sooaige candidaten op de toekonst van het H. L.
niet pasten in de visie van de fikadeaie.
Prof. Stafleu zegt dat het Bestuur verheugd is over de positieve opstelling van het in-
stituut t. o. v. het rapport van de Reorganisatieccaaaissie.

De heer Hage vraagt hoe het staat met de niet-wetenschappelijke beheerstaken.
Prof. de Wied zegt dat dit de taak is van de heer Faber.
Dr. v. d. Mei vult dit als volat aan. Het bestaan van een DienstcoaisdLssie op hot H.L. is

een ^egeveriieid. De heer Faber zal optreden als voorzitter van de DC. De wetenschappe-
lijke overlegstructuur (thans Werkgroepleiders-vergadering) zal mogelijk veranderen.
Dr. v. d. Saag vraagt wat er gebeurt als de heer Bootsma er niet in slaagt de Juiste
raensen te vinden voor de Beheerscoramissie.

De President zegt dat de Akademie ex van uitgaat dat hij daar wel in zal slagen. Hij
voegt hieraan toe dat de heer Bootsraa het H. L. aoet helpen zichzelf te worden en zich-
zelf recht te doen - daarvoor is hij de beste persoon.

Prof. Staflcu zegt tenslotte dat de streefdatun voor het in werking treden van de nieuwe
regeling 1 januari 1982 is

25 noveraber 1981 J. Faber



Kort verslag van de extra vergaderin^ van de DC op 17 december 1981
(Het verslag beperkt zich voornamelijk tot mededelingen die de voor-
zitter heeft gedaan; de namen van de vragenstellers zijn achterwege gelaten.)

Op 6 januari 1982 vindt een vergadering plaats van het Bestuur van
de KNAW met de door de heer Bootsma aangezochte leden van de weten-
schapscommissie, waarin de taakstelling van de commissie en de beleids-
ruimte voor 1982 en later zullen warden besproken. De commissie is
thans als volgt geconstitueerd: de heren Bootsma (voorzitter), van
den Biggelaar (Utrecht) en van der Eb (Leiden). Zij zal op 6 januari
warden'ingesteld. De CvT heeft erin toegestemd haar mandaat terug te
geven. Na 6 januari wordt de hele nieuwe regeling vastgelegd in een
brief aan het Ministerie van 0. en W., waarvan het instituut een af~
schrift zaX ontvangen.

De leden van de conuniseie zijn door de heer Bootsma persoonlijk
aangezocht. De heer van der Eb is een bioloog die werkt over cel-
"virus-interactie en in Leiden een grote groep leidt. De heer van den
Biggelaar is in het instituut wel bekend.

De taakstelling van de commissie moet nog nader worden ingevuld
met name voor wat betreft de relatie tussen de commissie en de uit-
werend waarnemend directeur.

De brief van 9 november 1981, waarin het advies van de Reorgani-
satiecommissie aan bet Bestuur is vervat, is op het instituut aanwezig
en openbaar.

Hoewel hierover pas op 6 januari een definitieve beslissing wordt
genomen, is het uitgangspunt van het Bestuur van de KNAW dat ef twee
doopstroomplaatsen (schaal 73) en e^n postdoctorale plaats (max.
schaal 148~) ter beschikking zullen worden gesteld; de ontstaande
vacature-Hara zal vervuld kunnen worden; de directeursvacature wordt
epengehouden. Ook zal in de loop van 1982 besluitvaring moeten
plaatsvinden aan enkele tijdelijk ingevulde knelpunten m. b. t. TAS-
-personeel en analisten.

De wnd. directeur spreekt als zijn voorkeur uit dat in de loop van
1982 (op zijn vroegst in april) de formatie voor de komende 5 jaar
werdt vastgesteld, waarbij tevens het materieel krediet opnieuw wordt
bekeken.

Wat betreft de verantwoordelijkheden in de nieuwe situatie zegt de
wnd. directeur dat de wetenschapscommissie een zwaarder gewicht zal
hebben dan de Beheerscommissies bij de andere instituten. De nieuwe
wnd. directeur is uitvoerder van het beleid dat door de comraissie en
de KNAW gezamenlijk wordt vastgesteld.

Enkele leden vragen of er nu een duidelijke beleidslijn zal warden
uitgezet. De wnd. directeur antwoordt dat die zal worden vastgesteld
door het Bestuur en de commissie in samenspel met het instituut,
waarbij het reorganisatie-rapport als basis zal dienen.

Wat'betreft de financiele situatie van de KNAW zegt de wnd. direeteur

nog het volgende. In 1981 is een deel van het overschot op de per-
snneelsbegroting van het H. L. voor andere instituten gebruikt. Het
Ministerie hanteer-t van nu af aan het "formatieprincipe", d. w. z. dat
herwaarderingen van functies binnen de begroting moeten worden opge-
vangen. In de materiele begroting is geen speelruimte meer aanwezlg.
Het tekort op de personeelsbegroting 1982 bedraagt ruia 2%.

Tenslotte vindt (buiten de agenda) nog een gedachtenwisseling plaats
over de beheerdersfunctie, met name over de mogelijkheden tot meer
delegatie van taken bij langdurige afwezigheid van de beheerder.
23 december 1981 J'F«



^oop

april 1983

ONDERZOEKPROGRAMMA VAN HET HUBRECHT LABORATORIUM

I. Inleiding

Het onderzoekprogramma vormt het sluitstuk in de vaststelling van het
wetenschappelijk en organisatorisch beleid van het Hubrecht Laboratorium.
Dit programma bouwt voort op de interim-beleidsnota van juli 1982 en de
beleidsnota van februari 1983, waarin de belangrijkste uitgangspunten
werden geformuleerd, en de hieruit voortvloeiende personele, materiele
en ruimtelijke consequenties werden aangegeven.

Intensief overleg tussen de Wetenschapscommissie en de wetenschappelijke
staf, de Sectiehoofden in het bijzonder, heeft geleid tot overeenstemming
over de uitgangspunten en invulling van het onderzoekprogramma; uiteraard
zal door overleg met en tussen de direct betrokken onderzoekers de ge-
detailleerde uitwerking van de onderzoekprojecten warden bepaald, perio-
diek warden getoetst, en zonodig warden bijgesteld. Het over leg heeft
tevens tot het inzicht geleid dat, gezien de begrensde personele en
materiele mogelijkheden van het instituut en de noodzakelijk geachte
integratie van het onderzoek, nadere beperkingen moeten warden gesteld
aan de te bestuderen vraagstellingen en biologische systemen die zijn aan-

geduid in de eerdere nota's.

De vaststelling van het onderzoekprogramma betekent voor het Hubrecht
Laboratorium bet einde van een periode van onzekerheid over de wetenschap-

pelijke toekomst van het instituut. Voor de realisatie van dit programma
zullen de huidige onderzoekers alien hun onderzoek in meerdere of mindere
mate ombuigen, met als perspectief een bijdrage te kunnen leveren aan
grensverleggend ontwikkelingsbiologisch onderzoek door middel van nieuwe
samenwerkingsverbanden. Thans kunnen ook concrete behoeften warden uitge-
sproken ten aanzien van de wetenschappelijke expertise en belangstelling
van de op korte term!jn aan te trekken nieuwe onderzoekers. Indien wordt
voldaan aan de eerder gestelde personele en materiele randvoorwaarden zal
de innoverende working van dit programma de nationale en internationale
positie van het Hubrecht Laboratorium versterken en de wervingskracht van
het instituut in de toekomst verzekeren.

II. Organisatie e n t he m a van onderzoek

Het programma gaat uit van drie hoofdstromen in het moderne ontwikkelings-
biologische onderzoek, overeenkomend met drie organisatieniveau's waarop
de embryonale ontwikkeling wordt gereguleerd:

het ontstaan van vorm (morfogenese) en ruimtelijke patronen van cel-
diversificatie

- identificatie, perceptie en verwerking van ontwikkeling-sturende signalen
regulatie van differentiele genexpressie

Deze regulatie-niveau's zijn op het Hubrecht Laboratorium vertegenwoordigd
door de drie onderzoeksecties: Patroonvorming, Membraanregulatie en Gen-

regulatie. Het instituut biedt hierdoor, ook internationaal gezien, unieke
mogelijkheden tot integratie van het onderzoek op de verschillende niveau's
van biologische organisatie
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De beoogde integratie wordt bereikt door de projectmatige organisatie
van het onderzoek, waarbij de vraagstellingen, vast te stellen voor een
periode van telkens 5 jaren, zodanig worden gekozen dat in ieder project
onderzoek tot stand komt op de overgangsgebieden tussen de drie regulatie-
-niveau's. De drie Secties participeren dan ook in elk der onderzoek-

projecten en dragen deel-verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan.

De onderlinge samenhang tussen de onderzoekprojecten wordt ook op langere
term!jn gegarandeerd door de keuze van een centraal thema voor het ander-
zoek van het Hub'recht Laboratorium en door beperking van het aantal te

bestuderen systemen. Het thema luidt:

REGULATIE VAN DE VROEGE EMBRYONALE ONTWIKKELING

Het onderzoek zal zich concentreren op de vroege ontwikkeling van ge-

wervelde dieren, te we ten amtibieen en zoogdieren. Door deze keuze kan
tevens een fundamentele bijdrage warden geleverd aan toepassings-gerichte
onderzoekterreinen als de teratologie en het kankeronderzoek.

De volgende overwegingen liggen aan deze keuzen ten grondslag:

a. Tijdens de vroege ontwikkeling wordt de ruimtelijke organisatie van
het embryo in hoofdlijnen vastgelegd. Hieraan gekoppeld vindt een gecon-
troleerde vermeerdering van het aantal cellen plaats, waarbij tij4- en
plaats-afhankelijk de differentiatiemogelijkheden van de gevormde cellen
warden ingeperkt. De regulatie van deze processen kan slechts warden be-
grepen door inzicht in (1) de wijze waarop moleculaire deelprocessen
warden gelntegreerd tot regulatiemechanismen op cellulair en supracellu-
lair niveau, en omgekeerd, (2) de wijze waarop gecoordineerde interacties
tussen cellen en groepen van cellen zijn te herleiden tot moleculaire
regulatieprocessen. Dit vereist integratie van het onderzoek op de ver-
schillende regulatie-niveau's. Het Hubrecht Laboratorium is hiervoor bij
uitstek toegerust. Gelet ook op de historische belangstelling voor deze
problematiek en de aanwezige expertise zal juist hier een belangrijke bij-
drage kunnen warden geleverd.

b. Het Hubrecht Laboratorium is gedurende decennia een centriun in Neder-

land geweest voor onderzoek naar de vroege ontwikkeling van gewervelde
dieren, in het bijzonder amfibieen en, meer recentelijk, ook zoogdieren.
Samenwerkingsverbanden met de vakgroepen Algemene Dierkunde en Moleculaire
Celbiologie van de Rijksuniversiteit Utrecht hebben Utrecht in meer alge-
mene zin tot het centrum van de dierlijke ontwikkelingsbiologie in Neder-

land gemaakt. Concentratie op de ontwikkeling van gewervelde dieren en
verbreding van het onderzoek naar de zoogdierontwikkeling biedt bovendien
verdere samenwerkingsmogelijkheden met vakgroepen van de medische facul-
teiten, zoals bij de Erasmus UniversiteitRotterdam en de Rijksuniversiteit
Leiden, en onderzoekinstituten als het Nederlands Kankerinstituut en het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid.

c. De keuze van amfibieen en zoogdieren als onderzoeksystemen is bepaald
door de mogelijkheden^die deze systemen op dit moment bieden voor geinte-
greerd onderzoek van verschillende deelaspecten van de vroege embryonale
ontwikkeling. De vroege ontwikkeling wordt voornanelijk bepaald door een
samenspel van twee factoren:
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(1) Regionale specificiteit in de verdeling van regulatoire moleculen
binnen de onbevruchte eicel, tot stand gekomen in het moederlichaam
(maternele factoren). Deling van de bevruchte eicel leidt tot verdeling
van maternele factoren over de ontstane cellen, waardoor reeds vroeg in

de ontwikkeling regionale verschillen tussen cellen ontstaan (celdiversi-
ficatie). De ruimtelijke organisatle vtm het embryo wordt hierdoor in

belangrijke mate bepaald.

(2) Plaats- en tijd-specifieke celinteracties worden mogelijk gemaakt
door regionale verschillen binnen de bevruchte eicel. Zij resulteren
in verdere celdiversificatie en differentiele genexpressie, differen-
ti'61e vermeerdering van celtypen, topografische herschikking van cel-
typen door gerichte beweging van cellen, en nogelijkheden voor nieuwe
celinteracties. De harmonische samenhang tussen deze processen bepaalt
de morfogenese van het embryo en de ruimtelijke celdiversificatie tijdens
de vroege ontwikkeling.

De eicel van amfibieen is relatief groot (diameter 1-2 mm) en de embryo-
nale ontwikkeling van deze dieren vindt buiten het moederlichaam plaats.
Dit systeem biedt dan ook de mogelijkheid tot bestudering van de regio-
nale specificiteit en herverdeling van regulatoire factoren binnen het
embryo, en tot analyse van hun relevantie voor de vroege ontwikkeling.

Het zqogdier-ei is relatief klein (diameter 50-100 pm) en de ontwikke-
ling ervan vindt plaats binnen het moederlichaam. Embryokweek in vztro
maar vooral de isolatie van cellijnen uit tumoren van de muis (embryo-
careinoma-cellen) en meer recentelijk uit het vroege embryo van de muis
(embryonale stamcellen) biedt de mogelijklieid om deelprocessen uit de
vroege ontwikkeling op grote schaal onder gedefinieerde kweekcondities
.in vitro te bestuderen. Dit geldt met name voor de rol van celinteracties
en voor de regulatie van de vroege celdiversificatie.

Het verschil tussen eierleggende en levendbarende vertebraten heeft
consequenties voor het gedetailleerde verloop van de embryogenese; dit
is een reden te meer om vertegenwoordigers van beide groepen in het
onderzoek te betrekken.

III. Onderzoekprogramma

Het onderzoekprogramma beoogt een redelijk evenwicht te bieden tussen
continuiteit en innovatie, d. w. z. tussen verdere uitdieping van bestaande
onderzoekmogelijkheden enerzijds en het scheppen van voorwaarden voor
nieuw grensverleggend onderzoek anderzijds.

Het programma voor de komende 5 Jaren bestaat uit 3 onderzoekprojecten,
te we ten:

A. Ti.id-ruimtelijke aspecten van de embryogenese (projectleider: Durston)

gericht op de opheldering van de mechanismen die zorg dragen voor de
herkenning van plaats en tijd tijdens de vroege embryogenese, en op
de analyse van hun betekenis voor de morfogenese, de ruimtelijke orga-
nisatie van het enbryo, en de daarmee samenhangende celdiversificatie.

B. Celinteracties in de embryogenese (projectleider: de Laat): gericht op

de ontwikkeling van i-n wtro-s-ystesien die representatief zijn voor

regionaal- en tijd-specifieke differentiatiekeuzen tijdens de vroege
embryogenese, en op de opheldering van aard, werkingsnechanisme en
regulatie van de betrokken ontwikkeling-sturende celinteracties
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C. Differentiele genexpressie tijdens de embryogenese (projectleider:
Sectiehoofd Genregulatie): gericht op de opheldering van de mecha-
nismen die leiden tot differentiele expressie van het genoom tijdens

de vroege embryogenese, en op de analyse van de betekenis van diffe-
renti"61e genexpressie voor de verdere sturing van de vroege embryo-
nale ontwikkeling.

De projecten vornen tezamen een ge'integreerde studie van de regulatie
van de vroege embryonale ontwikkeling.

In ieder project wordt gebruik gemaakt van de specifieke mogelijkheden
die amfibieen en zoogdieren op dit moment bieden voor de bestudering
van de betrokken vraagstellingen. De drie See ties participeren in elk
der projecten. Dit komt tot uitdrukking in de personele samenstelling
van de deelnemende onderzoekers, en wordt benadrukt doordat nieuw te
vervullen vacatures warden gebruikt voor het initi6ren van onderzoek

op de overgangsgebieden van het onderzoekterrein der Secties in engere
zin. Afhankelijk van de primaire invalshoek van het onderzoek heeft
66n der Sectiehoofden de eindverantwoordelijkheid voor de invulling en

uitvoering van de respectievelijke projecten. leder project is verdeeld
in een aantal deelprojecten, onder dagelijkse leiding van 66n der vaste
stafleden.

A. ?Ud^ryimtelijke_asDecten (Durston)

Dit project is gericht op opheldering van de mechanismen die zorg dragen
voor de herkenning van plaats en tijd tijdens de vroege embryogenese, en
op de analyse van him betekenis voor de morfogenese, de ruimtelijke orga-
nisatie van het embryo en de daarmee samenhangende celdiversificatie.
Aandacht wordt gegeven aan:

(1) regionale verschillen in de samenstelling en eigenschappen van het
cytoplasma en de celmembraan van de onbevruchte resp. bevruchte eicel,
met inbegrip van hun moleculaire identificatie;

(2) de mechanisnen die leiden tot de ruimtelijke herverdeling van deze
regionale localisaties tijdens de vroege embryogenese;

(3) de wijze waarop regionale localisaties en hun ruimtelijke herverdeling
tijdens de vroege embryogenese vertaald worden in bepalingen van tijd
(klokmechanismen) en plaats (patroonvorming) tijdens de vroege embryo-
genese, waardoor celdiversificatie in de ruimte tot stand komt, die
op haar beurt resulteert in ontwikkeling-sturende cellnteracties en

morfogenetische bewegingen.

Dit project beoogt: (1) een verdere verdieping en moleculaire onderbouwing
van eerder onderzoek naarhet ontstaan van het embryonale assenstelsel, de

kiembladen (ecto-, meso-, en entoderm), en morfogenetische bewegingen
(gastrulatie) tijdens de vroege embryogenese van Xenopus (zie A1-A3); (2)
een verdere analyse van de celafstamming en differentiatiekeuzen tijdens
de vroege embryogenese van de muis, en opheldering van de aard en rele-
vantie van regionale localisaties en celinteracties voor de vorming van
extra-embryonale weefsels en het ontstaan van de kienbladen (ecto-, meso-,
en entoderm) in het embryo (zie A3, A4, ook Bl)
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De volgende deelprojecten warden onderscheiden:

Al. Cytoplasmatlsche localisaties

Onderzoekers: Durston, Ubbels, wm Genreg. -;

twm 1 (Patr. /Genreg. ) *
van der Saag

Het onderzoek zal zich richten op de identificatie, localisatie, en
betekenis van maternele (transcriptie in de oocyt) en embryonale

(transcriptie in het embryo) mRNA's tijdens de vroege embryogenese
van Xenopus. Hiertoe zullen poly-A-mRNA-tracties worden ge'isoleerd
uit diverse ontwikkelingsstadia voor de productie van regionaal- en
celtype-specifieke cDNA's. Deze warden toegepast voor het localiseren
in ruimte en tijd van specifieke mRNA-klassen. Zij worden bovendien
gebruikt voor het bestuderen van (1) de synthese en stabiliteit van
celtype-specifieke mRNA's, (2) de regulatie van vroeg-enibryonale
transcriptie door cytoplasmatische klokmechanismen, en (3) de moge-
lijke rol van regionale verdeling van mRNA-klassen bij de tijd-ruimte-
lijke bepaling van differentiatiekeuzen (ecto-, meso-, en entoderm)
en het ontstaan van gastrulatiebewegingen. Op term!jn kan dit deel-
project leiden tot de analyse van de betrokken mechanismen van gen-
repressie en genderepressie (zie project C) .

A2. Herverdeling van regionale localisaties

Onderzoekers: Ubbels, Durston, Bluemink

Dit deelproject bouwt voort op lopend onderzoek naar de mechanismen
die verantwoordelijk zijn voor herverdeling van cytoplasmatische loca-
lisaties tijdens de vroege embryogenese van Xenopus. Het richt zich
met name op de rol van (1) de zwaartekracht, (2) cytoskelet-elementen,
en (3) celdeling en -verplaatsing. De rol van de zwaartekracht bij- de
vastlegging van het embryonale assenstelsel wordt bestudeerd door
eieren te bevruchten onder condities van micro-zwaartekracht. Dit ge-

beurt in het kader van een project van de European Space Agency. De
desbetreffende ruimtevlucht wordt voorzien voor juni 1985. De rol van

het cytoskelet wordt onderzocht door immimo-cytochemische localisatie
van specifieke cytoskelet-eiwitten m. b. v. bestaande antilichamen.
Micro-injectie van dergelijke antilichamen of andere agentia zal warden
gebruikt om de rol van het cytoskelet bij de localisatie van mRNA's
(zie Al) vast te stellen. Op termijn kan langs soortgelijke weg tevens

de rol van het cytoskelet bij de herverdeling van membraanlocalisaties
tijdens de vroege embryogenese van Xenopus en de muis warden bestudeerd
(zie A3). Celdeling en -verplaatsing leiden tot opdeling en verplaatsing
van regionale localisaties tijdens de embryogenese. Analyse van de cel-
afstamming in relatie tot deze redistributie zal inzicht geven in de
wijze waarop zij betrokken zijn bij tijd-ruimtelijke vroege differen-
tiatiekeuzen (zie ook A4).

wm = wetenschappelijk medewerker (niet-promovendus)
twm = tijdelijk wetenschappelijk medewerker (promovendus)
(zie ook schema op pag. 12)



A3 Membraanlocalisatles

Onderzoekers: Bluemink, de Laat, Durston

twm 2 (Patr. /Membr.)

Eerder onderzoek aan Xenopus heeft aangetoond dat (1) de animale en vege-
tatieve celmembraan van de bevruchte eicel verschillen vertonen in de ver-

deling van intramembraan-partikels (IMPs); (2) de mobiliteit van lipiden
in de animate en vegetatieve celmembraan van de o6cyt sterk verschillen,
en dat bij de bevruchting deze polaritelt in de celmembraan nog wordt ver-
sterkt door volledige immobilisatie van de lipiden in het toekomstige
ectodermale deel van het embryo; (3) de mobiliteit van de membraanlipiden
toeneemt tijdens de embryogenese, i. h. b. bij de gastrulatie, waar een
relatie met het ontstaan van morfogenetische bewegingen is aangetoond.
Vergelijkbaar onderzoek aan de muis is in 1982 gestart.

Dit deelproject is gericht op de nadere bepaling van regionale structuur-
en mobiliteits-verschillen in de celmembraan tijdens de vroege embryogenese

van Xenapus^ en de muis, en analyse van mogelijk hieraan gerelateerde regio-
nale localisaties van membraanantigenen m. b. v. te produceren monoclonale
antilichamen. De genoemde verschillen kunnen een rol spelen (1) bij vroege
plaats- en tijd-afhankelijke differentiatiekeuzen (Xenopus: ecto-, meso-,
entoderm; muis: trophectoderm-"Inner Cell Mass"); (2) bij het ontstaan van
regionale celinteracties die leiden tot morfogenetische bewegingen, waarbij
ook de extracellulaire matrix is betrokken (Xenopus^: gastrulatie) (zie ook
B3). Deze rol zal warden onderzocht door regionale beinvloeding van de
membraanvloeibaarheid, en door het toedienen van Fab-fragmenten tegen
regionaal-specifieke membraanantigenen. Op termijn kan ook de rol van het
cytoskelet bij de herverdeling van membraanlocalisaties warden bestudeerd
(zie A2), en kunnen te produceren antilichamen dienen voor de identificatie
van differentiatiekeuzen (zie Al, A4, Bl) .

A4. Positie en differentiatiekeuzen

Onderzoekers: Lawson, wm 1, Bluemink, Ubbels, Durston

Dit deelproject is gericht op: (1) nadere analyse van de celafstamming
("cell lineage") en differentiatiekeuzen tijdens de vroege embryogenese
van de muis; (2) identificatie van de aard en de rol van reeionaal-speci-
fieke celinteracties; en (3) analyse van positionele effecten op de diffe-
rentiatiekeuzen van competente cellen. Dit deelproject verbindt de projecten
A3 en (i. h. b. ) Bl. Celafstamming wordt vervolgd door micro-injectie van
fluorescerende markers, enzymatische markers, of zelf-replicerende plasmiden
in gekweekte embryonen. Differentiatiekeuzen worden vastgesteld op grand
van het verdwijnen of verschijnen van bekende of te identificeren regio-
naal- of celtype-specifieke antigenen(zie ook A3) en, op termijn, m. b.v
cDNA's (zie C). De aard van de betrokken celinteracties (diffundeerbare
moleculen, extracellulaire matrix, directe celcontacten) wordt inununo-
-cytochemisch of (immimo-)electronenmicroscopisch bepaald. Hun relevantie
voor regionaal- en tijd-specifieke celdiversificatie wordt bestudeerd door
toediening van de desbetreffende signaalmoleculen, c. q. antilichamen tegen
componenten betrokken bij deze interacties. Positionele effecten op diffe-
rentiatiekeuzen via regionaal-specifieke celinteracties warden bestudeerd
door micro-injectie van gemarkeerde, competente embryocarcinoma-cellen
(EC-cellen) of embryonale stamcellen (ES-cellen) in vroege muize-embryonen
en analyse van hun differentiatielot in afhankelijkheid van hun uiteinde-
lijke positie in het embryo
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B. Celinteracties (de Laat)

Dit project is gericht op de verdere ontwikkeling van in uztro-systemen
die representatief zijn voor regionaal- en tijd-specifieke differentiatie-
keuzen tijdens de vroege embryogenese, en op de opheldering van aard,
werkingsmechanisme en regulatie van de betrokken ontwikkeling-sturende
celinteracties. In het bijzonder zal aandacht warden gegeven aan de rol
van diffundeerbare signaalmoleculen en extracellulaire matrix-eiwitten
(ECM) en hun interrelaties. Wegens de beschikbaarheid van embryocarcinoma-
-cellijnen (EC-cellen) en embryonale stamcellijnen (ES-cellen) van de
muis wordt dit project primair aan dit systeem uitgevoerd. Op termijn
zal dit project bijdragen tot het ontwikkelen van strategiefen voor soort-
gelijk onderzoek aan andere systemen, zoals amfibieen.

De volgende deelprojecten warden onderscheiden:

Bl. Differentiatiekeuzen en celinteracties

Onderzoekers: wm 1, Durston, de Laat, Lawson

In dit deelproject warden pluripotente cellijnen ge'isoleerd uit embryonen
van de muis (ES-cellen), en warden chemisch-gedefinieerde, serum-vrije
kweekmedia ontwikkeld voor deze cellijnen en bestaande EC-cellijnen.
Methoden warden ontwikkeld voor sturing van differentiatiekeuzen onder

deze condities via geinduceerde celinteracties in mono- of cocultures,
dit laatste in het bijzonder van tijdelijk en ruimtelijk gerelateerde
celtypen tijdens de embryogenese (b. v. "Inner Cell Mass"/primair entoderm)
De relaties met de in uzuo-situatie zullen worden vastgesteld in samen-

working met project A4. Differentiatiekeuzen en de betrokken celinteracties
warden vastgesteld als onder A4; de noodzakelijke methoden hiertoe zullen
yeelal ontwikkeld dienen te warden in de hier te karakteriseren in Vi-tro-

-systemen.

B2. Endogene signaalmoleculen

Onderzoekers: wm 2, de Laat, van der Saag

Recentelijk is gebleken dat vroeg-embryonale cellen van de muis zn VT.VO en
in vitro in staat zijn tot differentiatie-afhankelijke productie en uit-
scheiding van polypeptiden die, via interactie met de celmembraan van de
producerende cel zelf of van andere competente cellen, groei- en differen-
tiatiekeuzen kunnen be'invloeden. Deze polypeptiden vertonen overeenkomst

met z. g. "transforming growth factors" (TGFs). Aangenomen wordt dat TGF-
-productie door getransformeerde cellen het gevolg is van hernieuwde
expressie van genen die een regulerende rol spelen in de vroege ontwikke-
ling. Onderzoek aan EC-cellen duidt op een regulerende rol van deze poly-||
peptiden en ECM-componenten bij de homeostatische regulatie van de vroege 1
ontwikkeling. Dit deelproject is gericht op de isolatie, zuivering en
karakterisatie van vroeg-embryonale polypeptide signaalmoleculen uit ge-
conditioneerd, gedefinieerd kweekmedium van EC- en ES-cellen (zie Bl).
M. b. v. te produceren (monoclonale) antilichamen tegen deze moleculen kan
de productie van deze stoffen kwantitatief warden bepaald, kunnen zij zn
vi-vo en i.n vitro warden gelocaliseerd, en wordt manipulatie van hun werking
mogelijk (zie A4, Bl). Op termijn kan ook de genetische regulatie van hun
expressie warden bestudeerd, alsook hun moleculaire werkingsmechanisme
(zie C resp. B3)



B3 Mechanismen van celinteractie

Onderzoekers: de Laat, van der Saag, Bluemiiik

twm 3

Dit deelproject beoogt de moleculaire mechanismen op te helderen van de
celinteracties, betrokken bij de groei- en differentiatiekeuzen tijdens
de vroege embryogenese van de muis, in het bijzonder de sturing via extra-
cellulaire matrix-eiwitten en polypeptide signaalmoleculen. Het richt zich

op de analyse van de receptie van de betrokken signaalmoleculen door de
celmembraan van competente cellen, en op de signaaloverdracht en vertaling
in intracellulaire signalen die ontwikkeling-sturend zijn. Identificatie
en karakterisatie van de receptormoleculen, hun bindingseigenschappen, en
hun "processing" wordt uitgevoerd m. b. v. radioactief, fluorescerend en
goud-gemarkeerde liganden en antilichamen. Ten aanzien van de signaalover-
dracht door de celmembraan wordt primair aandacht gegeven aan de rol van
membraan-gebonden eiwitkinasen, cation-transportsystemen, en de productie
van lipide-metabolieten. De betrokkenheid van lipide-eiwitinteracties in
de celmembraan bij de differentiatie-afhankelijke regulatie van de compe-
tentie voor genoemde celinteracties zal warden onderzocht door bestudering
van experimentele lipide-modificaties in relatie tot de signaalreceptie
en -overdracht. Dit deelproject bouwt voort op lopend onderzoek en zal
primair warden uitgevoerd aan EC- en ES-cellen van de muis (zie Bl), en
zonodig aan andere zoogdier-cellijnen als "model". Dit onderzoek kan bij-
dragen tot inzicht in, en bestudering van celinteracties in andere systemen.
In het bijzonder wordt verwacht dat het onderzoek naar de betrokkenheid
van extracellulaire matrix-eiwitten bij celinteracties zal bijdragen tot
het bevorderen van onderzoek naar hun rol bij morfogenetische bewegingen,
zoals bij de gastrulatie van amfibieen (zie A3).

B4. Genregulatie van celinteracties

Onderzoekers: van der Saag, wm Genreg., de Laat

twm 4 (Membr. /Genreg.)

Bij zoogdierembryonen en EC-cellen is aangetoond dat de expressie van mole-
culen betrokken bij de receptie en signaaloverdracht van celinteracties
tijdens de embryogenese wordt gereguleerd. Het verschijnen van membraan-
receptoren voor verschillende polypeptide signaalmoleculen wordt dan ook
als een indicator voor vroege differentiatiekeuzen gehanteerd. Voorbeelden
zijn de receptoren voor "epidermal growth factor" (EGF) en "nerve growth
factor" (NGF). De genetische regulatie van de expressie van dergelijke
moleculen is nog geheel duister. Dit deelproject richt zich op de bestudering
van deze genetische regulatie, en wel priaair op de expressie van de EGF-
-receptor. De productie van monoclonale antilichamen tegen deze receptor
is momenteel in een gevorderd stadium (Defize). M. b. v. deze antilichamen
zal de aanwezigheid van de EGF-receptor tijdens in vzvo- en in vztro-
-differentiatie kunnen warden aangetoond (zie A4, Bl). Zij zullen tevens

warden gebruikt voor de isolatie van mRNA voor de EGF-receptor, via immuno-
precipitatie van polysomen uit receptor-rijke cellen (A431-cellen). Product-
analyse van dit mRNA kan warden gedaiui door translatie in een reticulocyten-
-systeem, of in Xenopus-66cyten na micro-injectie. Vervaardigen van cDNA
en clonering van dit DNA zal gebeuren in samenwerking met project C.
cDNA probes kunnen warden toegepast voor de analyse van het betrokken gen
in vivo en in v-itro (zie A4, Bl). Op termijn biedt dit deelproject de moge-
lijkheid om het gen voor de betrokken receptor te karakteriseren en de
sturing van de expressie ervan te bestuderen (zie C)
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C. Si^£r&nti'61e_ge"exEE®ssie (Sectiehoofd Genregulatie)

Dit project is gericht op de opheldering van de mechanismen die leiden tot
differenti'f&le expressie van het genoom tijdens de vroege embryogenese, en

op de analyse van de betekenis van differenti'61e genexpressie voor de
verdere sturing van de vroege ontwikkeling. Gedetailleerde invulling zal
moeten plaatsvinden in overleg met het zo spoedig mogelijk aan te stellen
hoofd van de Sectie Genregulatie. Er wordt in ieder geval uitgegaan van
participatie van deze Sectie in de deelprojecten Al (Cytoplasmatische

localisaties), en B4 (Genregulatie van celinteracties). Op termijn wordt
ondersteuning verwacht van de deelprojecten A4 (Positie en differentiatie-
keuzen), Bl (Differentiatiekeuzen en celinteracties), en B2 (Endogene
signaalmoleculen).

Verwacht wordt dat in dit project zeker aandacht wordt gegeven aan de
identificatie van ontwikkelings-relevante genen en bestudering van de
regulatie van him expressie. Hierbij kan warden uitgegaan van bekende

regulatoire moleculen (zie b. v. B4) of veronderstelde regulatoire genen

(b. v. oncogenen, zie ook B3), ontwikkelingsmutanten, en identificatie
door introductie en integratie van exogene genen (b. v. DNA/RNA tumor-
virussen) . Daamaast kan een bijdrage warden verwacht ten aanzien van de

identificatie van plaats- en tijd-afhankelijke celdiversificatie door. de

productie van regionaal- en celtype-specifieke cDNA probes (zie b. v. Al)

D . ?2SE^SsinS&gerl;cht_onderzoek

Het Hubrecht Laboratorium, als centrum voor ontwikkelingsbiologisch onder-

zoek aan gewervelde dieren, dient zijn kennis en technische expertise ook
beschikbaar te stellen voor toepassingsgericht onderzoek. Hiervoor komen

primair in aanmerking de teratologie en het kankeronderzoek, maar tevens

kan warden gedacht aan onderzoek betreffende de regeneratie en veroudering.

Dl. Teratologie

Sinds 1980 wordt onderzoek verricht naar de ontwikkeling van i-n vztro-test-

systemen voor teratogene activiteit van stoffen. Onderzocht wordt of hiertoe

zoogdiercellijnen die differentiatiekeuzen in vitro kunnen doormaken, en

primitieve multicellulaire organismen, i. c. cellulaire slijmschimmels, te

gebruiken zijn. Tevens kan warden gedachtaan in vitro gekweekte zoogdier-
-embryonen (eventuele effecten op de patroonvorming). Dit onderzoek wordt

extramuraal op jaarbasis gefinancierd door Shell Internationale Research

Maatschappij B. V. (Shell) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke Ordening en Milieubeheer (VRM) (projectleider: de Laat, met medewerking
van Durston; dagelijkse leiding: Mummery). Dergelijke testsystemen kunnen in
de toekomst het gebruik van grote aantallen proefdieren terugdringen en zeer

kostenverlagend werken. Zij maken het routinematig voorschrijven van terato-

geniteits-testen voor te ontwikkelen farmaceutica en chemicalien mogelijk.

De tot nu toe behaalde resultaten warden zowel door het Hubrecht Laboratorium

als door Shell en VRM als veelbelovend beschouwd, en blijken op him beurt een

vruchtbare voedingsbodem te zijn voor fundamenteel onderzoek naar de regulatie
van de embryogenese. Continuering van dergelijk onderzoek ook na 1984, wanneer
de huidige financiering eindipt, is gewenst. NaRegaan zal worden of hiertoe

ruimte in de personeelsformatie vrijeemaakt kan warden.
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D2. Kankeronderzoek

Ontstaan en uitgroei van tumoren kan warden beschouwd als een ontregeling
van de normale ontwikkelings- en differentiatiemechanismen. Sprekende voor-
beelden hiervan zijn de interrelaties tussen (1) vroeg-embryonale staincellen
en teratocarcinoma-cellen, en (2) neurale lijstcellen en neuroblastoma-,

pheochromocytoma-, en melanomacellen. Verder wordt deze relatie gelllustreerd
door b. v. de specifieke effecten van tumorpromoters op de celdifferentiatie,
de embryonale expressie van oncogenen, en positionele effecten op de esqiressie
van het embryonale dan wel getransformeerde fenotype van EC-cellen na in-
plantatie in het embryo of elders.

Op grand van deze overwegingen hebben sinds 1978 diverse tijdelijke mede-
werkers en analisten in het kader van KWF-projecten geparticipeerd in hot

onderzoek van het Hubrecht Laboratorium, en een belangrijk aandeel in de

productlviteit geleverd. Het onderzoekprogramma biedt thans meer mogelijk-
heden dan voorheen om de relatie ontwikkeling-kanker via extramurale pro-

jecten te onderzoeken.

IV. Externe samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden met externe (binnen- en buitenlandse) groepen vloeien
voort uit de centrumfunctie die het Hubrecht Laboratorium vervult binnen de

ontwikkelingsbiologie en uit de wetenschappelijke en technisch-specialistische
expertise van de aanwezige onderzoekers .

De volgende lopende sEunenwerkingsverbanden zijn van belang voor de uitvoering
van de onderzoeksprojecten:

A. Tijd-ruimtelijke aspecten:

immunologische identificatie van cytoskelet-eiwitten (PaleSek, M&cha
Praag; Hausen - Tiibingen; Picheral - Rennes)

cytoplasmatische localisaties (Gerhart - San Francisco)
differentiatiekeuzen -in v-ivo (Pedersen - San Francisco)

B. Celinteracties:

differentiatlekeuzen in Vttvo (Evans - Cambridge)

endogene signaalmoleculen (Heath - Oxford; Todaro - Seattle)
mechanismen van celinteractie (Schlessinger, Shinitzky - Rehovot; Boonstra,

van Wijk, Wirtz - Utrecht)

genregulatie van celinteracties (Schlessinger - Rehovot; Rees - Oxford)

Daarnaast wordt geparticipeerd in de volgende onderzoekingen:
regulatie van de vroege ontwikkeling van Mollusken (Algemene Dierkunde -
Utrecht)

werkingsmechanismen van neuropeptiden (Gispen, Zwiers - Utrecht;

Hershkowitz - Rehovot)

regulatie van differentiatie bij cellulaire slijmschimmels (Konijn
Leiden; van Driel - Amsterdam)
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V. Het interna

instituut

tionale karakter van h e t

Binds zijn ontstaan heeft het Hubrecht Laboratorium een expliciet internatio-
naal karakter gehad. In historische volgorde is dit tot uiting gekomen in de
volgende activiteiten: (1) de instandhouding van de Embryologische Collectie;
(2) de uitgave van een intemationaal informatie-periodiek, de General
Embryological Information Service; (3) de uitbouw van een grate verzameling
overdrukken, met daarbij behorende internationaal-dienstverlenende facili-
teiten; (4) de organisatie van internationale "Research Groups in Develop-
mental Biology" ("postgraduate training courses" van telkens 6 maanden).

Ten aanzien van deze activiteiten wordt het volgende opgemerkt:

(1) De Embryologische Collectie blijft bij het instituut ondergebracht en het
instituut houdt de Collectie toegankelijk voor de internationale gemeenschap

van embryologen.

(2) De G. E. I.S. is in 1981 stopgezet wegens een blijvend te laag aantal abon-
nementen, wat sluitende exploitatie onmogelijk maakte.
(3) De overdrukken-verzameling wordt in stand gehouden, maar dan primair ten
behoeve van de onderzoekers en gasten in het instituut; de internallonale
dienstverlenende taak wordt voorlopig stopgezet, daar het de vraag is of

hieraan nog in dezelfde mate behoefte bestaat als in het verleden.
(4) De Research Groups zullen warden vervangen door een nog nader vast te
stellen activiteit, zoals het organiseren van internationale "Workshops" van
kortere duur en met hogere frequentie.

Het beleid t. a. v. het aantrekken en zo nodig financieel ondersteunen van

buitenlandse gastonderzoekers wordt voortgezet binnen het kader van de finan-
ciele mogelijkheden.

Het Hubrecht Laboratorium is het enige expliciet intemationale ontwikkelings-

biologische instituut in de wereld. Het ge'integreerde onderzoekprogramma zoals
hier gepresenteerd maakt het mogelijk deze unieke intemationale status te
continueren en zelfs te versterken; dit wordt mede mogelijk gemaakt door de

boven onder (1) en (4) genoemde activiteiten en door de aanwezigheid van een
amfibieen-faciliteit die enig in zijn soort is.



12 -

x deelnemende onderzoekers

(x) dagelijkse leiding van deelprojecten

wm = wetenschappelijk medewerker

twm = tijdelijk wetenschappelijk mede-

werker (promovendus)
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Invulling afhankelijk van te vervullen vaca-

tures.

Taakstelling promovendi:

twm 1: Isolatie van poly-A-mRNA-fracties uit vroege Xenopus-embryonen, en productie van
regionaal- en celtype-specifieke cDNA's; bestudering van herverdeling van maternele

en embryonale mRNA-klassen tijdens de embryogenese.

twm 2: Productie van monoclonale antilichsunen tegen regionaal- en celtype-specifieke membraan-

antigenen, enbestudering van hun redistributie tijdens de vroege embryogenese van

Xenopus en de muis.

twm 3: Bestudering van de moleculaire mechanismen van de interactie van extracellulaire matrix-

-eiwitten met de celnembraan, en analyse van hun relevantie voor celdiversificatie

tljdens de vroege embryogenese van de muis.

twm 4: Productie van monoclonale antilichamen tegen de EGF-receptor, isolatie van het mRNA

voor dtt molecuul, productie van cDNA en clonering van dit DNA; bestudering van de

expressie van het gen voor de receptor tijdens de vroege embryogenese van de muis.
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S W de Laat oktober 1984

De overlegorganen van het Hubrecht Laboratorium (HL)

I.

Het HL kent een dienstcommissie (DC), conform ARAR hopfdstuk XI A, ter
advisering van het hoofd van dienst (directeur) ten aanzien van door
hem voorgenomen maatregelen. Op grand van het ARAR fungeert de DC als
het personeelsoverlegorgaan, en is de overlegvergadering (0V) van de
DC met de directeur het formele overlegkanaal tussen het hoofd van
dienst en het personeel. Met in acht neming van de taakstelling en
bevoegdheden van de DC bestaat er vanuit de dienstleiding de behoefte
tot regelmatig overleg buiten deze wettelijk geregelde kanalen om.
Dergelijk overleg is nodig voor een goede beleidsvoorbereiding en
communicatie, en komt de dagelijkse gang van zaken op het instituut
ten goede. Veel van dit overleg zal een intormeel, niet gestructureerd,
karakter kunnen hebben, maar het is nodig oa het overleg met de direct
verantwoordelijken te structureren, waar het betreft: (1) de dagelijkse
gang van zaken en de beleidsvoorbereiding, en (2) de wetenschappelijk-
-inhoudelijke aspecten van het beleid. Hiertoe kunnen resp. een

Dagelijks Bestuur (DB) en het Wetenschappelijk Overleg (WO) dienen, .
zoals onder II en III nader omschreven. Ben directe conununicatie met

de DC is hierbij gewaarborgd doordat een vertegenwoordiging van de DC
zitting heeft in het DB. Frequent informeel overleg tussen de sectie-
hoofden/projectgroepleiders (gedacht wordt aan een wekelijkse lunch-
-bijeenkomst) zal de uitwisseling van informatie en de voorbereiding
van maatregelen over wetenschappelijke aangelegenheden bevorderen,
waarbij uiteraard de uitkomsten van dergelijk beraad in het DB aan de
orde warden gesteld.

In het WO zullen met name wetenschappelijke zaken met een algemeen

karakter aan de orde warden gesteld, aangezien in eerste instantie
besprekingen tussen de projectgroepleiders en binnen de projectgroepen
bedoeld zijn voor het overleg over de dagelijkse uitvoering van het
onderzoek.

In deze opsonuning is niet gesproken over het overleg tussen de dienst-
leiding en de diverse dienstverlenende afdelingen. Nader overleg met de
DC en met de betrokken afdelingen is hiertoe nodig.

II. Dagelijks Bestuur (DB)

1. Taakstelling: Het DB fungeert als overlegorgaan m. b. t. de dagelijkse
gang van zaken op het instituut.
Het fungeert tevens als overlegorgaan m. b. t. de voorbereiding van
beleidsmaatregelen op elk terrein van de dienstuitvoering van het
instituut. Individuele personeelszaken kunnen niet warden besproken;
zij warden behandeld door het bevoegd gezag.

2. Samenstelling: voorzitter: directeur
secretaris: adjunct-directeur

leden : beheerder

sectiehoofden/projectgroepleiders

(max. 3 leden)

DC-vertegenwoordiging (max. 2 leden)

De adjunct-directeur fungeert tevens als plaatsvervangend voorzitter.
De beheerder fungeert als plaatsvervangend secretaris.
De DC-vertegenwoordiging wordt gekozen uit en door de DC, hun zittings-
duur is gekoppeld aan hun zitting in de DC.
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a. Het DB komt in principe eenmaal per 14 dagen op een vast tijdstip

bijeen.

b. Het DB kan tussentijds bijeenkomen ter bespreking van spoedeisende
zaken op verzoek van de voorzitter of op verzoek van tenminste 2
leden.

c. De agenda voor de vergaderingen van het DB wordt door de voorzitter
opgesteld. De agenda is openbaar en wordt tenminste 2 dagen voor de
vergadering bekend gemaakt.

d. De secretaris zorgt voor een beknopte schriftelijke verslaggeving in
de vorm van Mededelingen en Besluiten van de vergaderingen. Het
concept-verslag wordt binnen 7 dagen na de vergadering uitgereikt
aan de leden van het DB en is openbaar. Uitvoerige notulering wordt
slechts gegeven indien de meerderheid der vergadering zich hiertoe
ten aanzien van enig agendapunt uitspreekt. Het verslag wordt in de
eerstvolgende vergadering, na eventuele wijziging c. q. aanvulling,
vastgesteld.

e Indien ter vergadering over enig agendapunt geen overeenstemming
wordt bereikt tussen de directeur en de meerderheid van de vergadering

vormt dit punt binnen 14 dagen opnieuw onderwerp van bespreking in het
DB. De directeur schorst eventuele beslissingen tot dat tijdstip op,

tenzij ambtelijke overwegingen hem dit beletten.

f Het DB kan aan de orde gestelde zaken voor nader overleg of advi&ering
doorverwijzen naar de DC en/of het WO.

g. De DC kan de directeur verzpeken nader overleg te voeren met de DC
over zaken die aan de orde zijn gesteld in een DB-vergadering, conform
hetgeen ten aanzien van de DC-overlegvergaderingen is gesteld in hoofd-
stuk XI A van het ARAR, en met in acht neming van eventuele nadere
afspraken die ten aanzien van dergelijk overleg warden gemaakt tussen
de directeur en de DC.

III. Wetenschappeli.ik Overlegorgaan (WO)

1. Taakstelling: Het WO fungeert als overlegorgaan inzake het wetenschappe-
lijk beleid van het instituut. Aangezien de dagelijkse gang van zaken
m. b. t. de uitvoering van het onderzoekprogramma reeds onderwerp van
bespreking dient te zijn binnen de projectgroepen en tussen de project-
groepleiders, zullen in het WO met name voorgenomen maatregelen m. b. t.
het wetenschappelijk beleid in algemene zin onderwerp van bespreking
zijn.

2. Samenstelling: voorzitter: directeur

secretaris: adjunct-directeur

leden : projectgroepleiders

projectleiders

vertegenwoordiging overig tijdelijk weten-

schappelijk personeel (t. w. m. : 1 per

projectgroep)

vertegenwoordiging analisten (1 per project-
groep)

De adjunct-directeur fungeert tevens als plaatsvervangend voorzitter
Als plaatsvervangend secretaris fungeert 66n der projectgroepleiders
op ad hoc basis. Per projectgroep warden de t. w. m. - en analisten-
-vertegenwoordiger gekozen uit en door de resp. personeelscategorie.
De zittingsduur van deze vertegenwoordigers is 2 jaar.
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3. Werkwijze:
a. Het WO komt tenminste tweemaal per jaar bijeen ter bespreking van de

hoofdlijnen van het wetenschappelijk beleid en de voortgang van het

wetenschappelijk onderzoek.

b. Het WO komt tussentijds bijeen binnen 4 weken nadat de direeteur hier-
toe een schriftelijk verzoek met toelichting ontvangen heeft van
tenminste 66n projectgroepleider of van tenminste 3 leden van het WO,

alsmede wanneer de directeur dit noodzakelijk acht.

C. De agenda voor de vergaderingen van het WO wordt door de voorzitter
opgesteld. De agenda is openbaar en wordt tenminste 1 week voor de
vergadering bekend gemaakt.

d. Personeelsleden die geen lid zijn van het WO hebben als toehoorder

toegang tot de vergaderingen van het WO, tenzij de agenda van de
vergadering zich hiertegen op enig moment zou verzetten, zulks ter
beoordeling van de voorzitter.

e. De secretaris zorgt voor een beknopte schriftelijke verslaggeving van
de vergaderingen van het WO. Het concept-verslag wordt binnen 10 dagen
na iedere vergadering uitgereikt aan de leden van het WO, en is open-
baar. Uitvoerige notulering wordt slechts gegeven indien de meerderheid
der vergadering zich hiertoe ten aanzien van enig agendapunt uitspreekt
Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering, na eventuele wijzi-
ging c. q. aanvulling, vastgesteld.


