
 

 

Intervention de M. l’ambassadeur  
 
 

Mijnheer de algemeen directeur (van 
de Nuffic), 
Mijnheer de voorzitter (van de FNA), 
Mijnheer de directeur (van de RFN), 
Dames en heren, 
 
Ik heb het genoegen om u, een maand 
na het officiële bezoek van de 
president van de Franse Republiek op 
20 januari, hier te mogen ontvangen ter 
gelegenheid van de overdracht van 
een aantal activiteiten tussen de FNA 
en de Nuffic.  
 
De samenwerking tussen onze 
kennisinstellingen is zeer vruchtbaar. In 
de gemeenschappelijke verklaring van 
de president van de Republiek en de 
minister-president wordt dit benadrukt.   
 

De Frans-Nederlandse Academie en 
het Nederlands-Franse Netwerk 
hebben inderdaad mooie successen 
geboekt: 
 

- Toename van het aantal 
uitwisselingen tussen onze 
universiteiten  

 
- De bijeenkomsten “Jong Talent”, 

die het vijftig jonge talenten uit 
Nederland en Frankrijk mogelijk 
maken na te denken over 
innovatieve oplossingen (recente 
voorbeelden zijn onderwerpen als 
“de toekomst van de 
gezondheidszorg” en “duurzame 
landbouw”)  
 

- Het PHC Van Gogh programma 

[dat uitwisselingen tussen Franse 



 

 

en Nederlandse onderzoekers 

stimuleert om gezamenlijke 

onderzoekprojecten op te zetten.  

 
- De Frans-Nederlandse 

ontmoetingsdagen [voor hoger 
onderwijs rond specifieke thema’s 
(bijvoorbeeld : succes of evaluatie 
in het hoger onderwijs] 

 
Ten gevolge van bezuinigingen moet 
de FNA haar activiteiten staken. Wij 
betreuren dit zeer, maar we hebben 
hier ook begrip voor. Wij zijn bewust 
van de problemen die deze situatie met 
zich meebrengt, met name in 
bijzondere gevallen die al onze 
aandacht hebben.  
 
Een nieuw partnerschap met de Nuffic 
kondigt zich vandaag aan. Wij zijn 

ervan overtuigd dat dit rijk, ambitieus 
en vruchtbaar zal zijn. Wij hopen 
eveneens dat deze samenwerking ons 
de mogelijkheid biedt de banden 
tussen de twee Europese 
zusterorganisaties, de Nuffic en 
Campus France, te versterken. 
 
Voordat ik het woord geef aan degenen 
die dit Netwerk dagelijks leiden, wil ik in 
het bijzonder mijn dank betuigen aan : 

- Professor Karel van den Toorn, 
Petra van Dijk, Lidwien Poorthuis 
en Anièce Heijnen, voor het 
fantastische werk dat zij voor de 
FNA gedaan hebben. 

- Freddy Weima en zijn team, die 
bereid zijn de bilaterale activiteiten 
van de FNA voort te zetten.  

- Het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en 



 

 

AMMODO die de programma’s en 
de uitwisselingen steunen 

- Philippe Noble en Nettie Abbring 
die binnen het Frans-Nederlandse 
Netwerk in Lille efficiënt werk 
verrichten. [We danken eveneens 
de universiteit Lille III en haar 
voorzitter Fabienne Blaise die 
bereid is onderdak te verschaffen 
aan het RFN] 

 
 
Dames en heren, ik dank u voor uw 
aandacht en geef nu het woord aan 
professor Karel van den Toorn, 
voorzitter van de FNA. 

 


