
Pluim voor Mischke voor initiëren Young Academy of Europe 
 
André Mischke (Natuurkunde) heeft in 2011 initiatief genomen om de Young Academy 
of Europe (YAE) op te richten. De Academie is een platform van Europese jonge 
wetenschappers met een ERC Starting Grant. In december is de eerste bijeenkomst 
gepland in Brussel. Hier komen zo’n 100 jonge Europese wetenschappers bij elkaar. 
Voor dit initiatief kreeg André onlangs de pluim van de decaan. 
 

Mischke, voorzitter van het YAE: ‘Het YAE is opgericht met als wens dat wetenschappers van 
gelijk niveau elkaar voeden met innovatieve ideeën en elkaar steunen in het werk en de 
verantwoordelijkheden die komen kijken bij het ontvangen van een ERC-grant. We zoeken 
daarom nadrukkelijk naar wetenschappers die ook bereid zijn tijd en energie te investeren in dit 
netwerk.’ De wetenschappelijke raad van het ERC en het Academia Europaea steunen dit 
Europese initiatief. In 2011 organiseerde Mischke daarom een kick-off meeting in Parijs met 11 

Europese wetenschappers met een ERC Starting Grant. Bij de eerste jaarbijeenkomst in Brussel 
in december worden ongeveer 100 leden verwacht.  
 
Jonge wetenschappers 
Mischke: ‘De wetenschappers die zich willen aansluiten bij het YAE zijn maximaal 15 jaar 

geleden gepromoveerd. Het gaat om wetenschappers die de kwaliteiten van een groepsleider 
hebben en een brede interesse hebben in wetenschap en wetenschappelijk beleid op Europees 
niveau. Op deze manier kunnen we netwerken en de belangen van wetenschappelijk onderzoek 
binnen Europa met elkaar bewaken.’ 
 
Petitie 

Een van de eerste acties van de YAE was het opzetten van een petitie in het kader van 
bezuinigingen op het Europese subsidie programma Horizon 2020. Mischke: ‘YAE vindt het 
cruciaal dat het bedrag van 79,3 miljard Euro voor Horizon 2020 veilig gesteld wordt. 
Wetenschap en innovatie zijn een belangrijke basis voor een duurzame groei en ontwikkeling in 
Europa. Een investering op wetenschappelijk gebied is de sleutel voor Europa om ons te 
ontworstelen aan de economische crisis en de bijbehorende maatschappelijke uitdagingen.’ 

 
Pluim van decaan 
André Mischke ontving van onze decaan een pluim voor zijn werk voor de Young Academy of 
Europe. Een pluim wordt door de decaan toegekend aan medewerkers die werk doen dat hun 
dagelijkse werkzaamheden ontstijgt en belangrijk is voor het aanzien van onze faculteit.  
  

 Oprichters YAE in Parijs 

 
 

http://www.yacadeuro.org/
http://www.no-cuts-on-research.eu/

