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Dit formulier is bedoeld voor het Aan- en afmelden van Wetenschappelijk Personeel (WP)* voor 
projecten die worden gefinancierd binnen het KWF Programma Onderzoek & Implementatie (KWF 
PO&I). 
 
Belangrijk: 
• Dit formulier mag alleen door een Financieel contactpersoon, die geregistreerd is in KWF-GMS, 

worden ingevuld en ingediend; 
• Er dient minimaal één (1) Wetenschappelijke Projectmedewerker (WP-er) voor minimaal 0,5 FTE per 

jaar werkzaam te zijn op het Project en aangesteld te zijn bij het Hoofdinstituut of een 
Deelnemende Organisatie, voor de feitelijke uitvoering van het Project en gedurende de volledige 
Looptijd. Dit geldt niet voor Uniek Hoog Risico (UHR) Projecten, Infrastructurele Initiatieven en 
Projecten waarbij wordt afgeweken van deze voorwaarden in het Toekenningsbesluit; 

• Het Hoofdinstituut meldt iedere WP-er die voor minimaal 0,5 FTE per jaar werkzaam is op het 
Project, schriftelijk aan bij KWF Kankerbestrijding middels dit formulier; 

• Iedere WP-er dient een geregistreerd persoonlijk profiel te hebben in KWF-GMS. Zonder deze 
registratie in KWF-GMS kan hij/zij niet aan het Project worden gekoppeld en wordt deze 
aanmelding niet verwerkt; 

• KWF Kankerbestrijding neemt alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling; 
• Het volledig ingevulde formulier s.v.p. per e-mail versturen naar Team Bestedingen 

(bestedingen@kwf.nl) o.v.v. [KWF projectnummer - Aan- of afmelden personeel - naam personeel]; 
• Het Hoofdinstituut informeert KWF Kankerbestrijding tijdig over wijzigingen m.b.t. de aangemelde 

WP-er. Ook indien de wijziging van tijdelijke aard is, zoals in geval van ziekte, zwangerschapsverlof 
en personeelsvervanging; 

• In de Financieringsvoorwaarden 2020 is meer informatie over de voorwaarden te vinden. In de 
Guidelines 2020 is meer informatie over de registratie van een persoonlijk profiel te vinden. Zie voor 
beide documenten: https://www.kwf.nl/onderzoek/programma-onderzoek-
implementatie/downloads; 

• Voor vragen kunt u terecht bij Team Bestedingen (E: bestedingen@kwf.nl of T: 020-57 00 450). 
 
Projectgegevens: 

KWF projectnummer        (5 cijferig) 

Naam Projectleider        (voornaam en achternaam) 

Naam Hoofdinstituut        

Naam Afdeling         

 
Gegevens WP-er: 

E-mailadres         

Naam WP-er         (voornaam en achternaam) 

Naam Hoofdinstituut        

Naam Afdeling         

 
Gegevens aanstelling WP-er: 

Aantal FTE      

Startdatum    01 -    -      (DD-MM-JJJJ) Startdatum op de eerste dag van een maand. 

Einddatum      -    -      (DD-MM-JJJJ) Einddatum op de laatste dag van een maand. 

 
Salarisschaal    PhD Student 

(volgens Projectbegroting)  Senior scientific personnel (bijv. post-doc, basisarts, AIO) 

 
Financiering    KWF Kankerbestrijding (FTE Requested) 

(volgens Projectbegroting)   Eigen Bijdrage (FTE Own Contribution) 

 
Ondertekening: 
 
Financieel contactpersoon ………………………………………….. 
 
Handtekening ………………………………………………………….. 
 
Datum     -    -      (DD-MM-JJJJ) 
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