Vacatures voorzitter en bestuurslid Stichting
VredesWetenschappen (SVW)
Binnen het bestuur van de Stichting VredesWetenschappen (SVW) ontstaan begin 2017 vacatures
voor een nieuwe voorzitter en voor een algemeen lid.
De primaire taak van de stichting is het realiseren van leerstoelen op universiteiten – en lectoraten
binnen het HBO – waarbij de leerstoelhouder vanuit zijn/haar discipline, zo mogelijk in
samenwerking met andere door toedoen van de stichting benoemde leerstoelhouders, onderzoek
doet naar voorwaarden voor vrede. De stichting organiseert ook jaarlijks twee scriptie prijsvragen
voor studenten aan Nederlandse universiteiten en HBO instellingen, die worden uitgereikt op een
door de stichting georganiseerd symposium.
Voor verdere informatie over de stichting, inclusief onze werkwijze, verwijzen wij u naar onze
website (www.stichtingvredeswetenschappen.nl) en Facebook pagina
(www.facebook.com/stichtingvredeswetenschappen).
Het bestuur telt momenteel zes bestuursleden, werkt op vrijwillige basis en vergadert 4-6 keer per
jaar. De SVW heeft ook een Raad van Advies met tien leden die ongeveer 1 keer per jaar vergadert.
De Stichting VredesWetenschappen zoekt naar:
1) Een voorzitter (m/v), goed bekend met het WO/HBO, bij voorkeur een hoogleraar, die









Beschikt over een relevant (internationaal) netwerk voor vrede en conflict onderzoek.
Effectief is in de dialoog met hoogleraren en universiteiten.
Bereid is leerstoelhouders met kennis en ervaring te ondersteunen, alsmede het contact
met de diverse instellingen te optimaliseren.
Bekend is met financiering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
Een inspirerende leider kan zijn voor het bestuur en aanstuurt op harmonie en
ontwikkeling in de samenwerking binnen het bestuur en tussen hoogleraren onderling.
De SVW een gezicht kan geven.
Een open houding heeft en bereid en in staat is om mogelijkheden te herkennen voor
SVW en daarop in te spelen.
Een visie heeft op de verdere ontwikkeling van de SVW.

2) Een algemeen lid (m/v) met kennis van vredesvraagstukken vanuit wetenschappelijk
en/of praktijk perspectief (bijvoorbeeld werkzaam bij een relevante NGO).





Afgestudeerd aan WO of HBO.
Kennis van en ervaring met vredes/conflict vraagstukken in theorie en praktijk.
Bereid om 4-6 keer per jaar te vergaderen (doorgaans in Utrecht).
In staat om een voor de stichting relevant publiek te bereiken, bijvoorbeeld door kennis
van het HBO veld, jongerenorganisaties, en/of digitale media.

Geïnteresseerden worden verzocht om voor 1 december 2016 een reactie inclusief CV te sturen
aan info@stichtingvredeswetenschappen.nl. Op dit zelfde adres kunt u terecht voor nadere
informatie.

