
KWF PO&I: FORMULIER AAN- / AFMELDEN WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL 
van toepassing op projecten met een toekenningsjaar vanaf 2016   
 
 
Dit formulier is bestemd voor het aan- en afmelden van wetenschappelijk personeel voor projecten die worden gefinancierd door het KWF 
Programma Onderzoek & Implementatie (PO&I). KWF Kankerbestrijding vraagt een minimale project bezetting van 0.5 FTE per jaar aan 
wetenschappelijk personeel (m.u.v. uniek hoogrisicoprojecten). Het wetenschappelijk personeel dat door KWF Kankerbestrijding wordt 
gefinancierd dient te worden aangemeld. Indien de uitvoering van het onderzoek voor tenminste 0.5 FTE per jaar door wetenschappelijk 
personeel wordt uitgevoerd dat uit eigen bijdrage wordt gefinancierd, dan dient dit personeel ook te worden aangemeld. 
 
Dit formulier mag alleen door de financieel contactpersoon, die geregistreerd is in KWF-GMS, worden ingevuld en ingediend. KWF 
Kankerbestrijding neemt alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. 
 
Projectgegevens: 
 
KWF projectnummer        
 
Naam projectleider        
 
Naam instituut         
 
Afdeling         
 
Gegevens projectmedewerker: 
 
E-mailadres         
 
Achternaam (inclusief voorvoegsel)       
 
Voornaam         
 
Initialen         
 
Naam instituut         
 
Afdeling         
 
Let op: het wetenschappelijk personeel dat aangemeld wordt door de financieel contactpersoon moet zich al hebben geregistreerd in 
KWF-GMS*, zodat van hen een profiel bekend is. Het profiel is nodig om het wetenschappelijk personeel te kunnen koppelen aan het KWF 
projectnummer. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider en financieel contactpersoon dat alle wetenschappelijke 
medewerkers zijn geregistreerd in KWF-GMS en vervolgens zijn aangemeld middels dit formulier, voorafgaand aan de start van het project. 
* Indien wetenschappelijk personeel niet is geregistreerd, dan zal de aanmelding niet worden verwerkt. 
 
Gegevens aanstelling: 
 
Aantal FTE**      
 
Startdatum***    01 -    -      (DD-MM-JJJJ)*** 
 
Einddatum***   01 -    -      (DD-MM-JJJJ)*** 
 
Salary scale    PhD student  Scientific Personnel 
 
Kosten     KWF funding  Own Contribution 
 
Ondertekening: 
 
Financieel contactpersoon       
 
 
Handtekening   …………………… 
 
Datum    01 -    -      (DD-MM-JJJJ) 
 
 
Formulier retourneren aan Team Bestedingen (bestedingen@kwf.nl) o.v.v. [KWF projectnummer - Aan- of afmelden 
personeel - naam personeel] 
 
* Indien wetenschappelijk personeel niet is geregistreerd, dan zal de aanmelding niet worden verwerkt. 
** De totale project bezetting dient minimaal 0,5 fte per maand te zijn gedurende de totale looptijd van het project. 
*** Startdatum en einddatum zijn altijd op de 1e van een maand. 
Voor vragen over dit formulier kunt u terecht bij Team Bestedingen: E: bestedingen@kwf.nl, T: 020 5700 450 
Versie: april 2018 


