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Voorwoord
Het verbinden van wetenschap en maatschappij is een van de kernpunten 
van de visie van NWO. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek vormt de 
voedingsbodem voor maatschappelijke en economische vernieuwing, die 
noodzakelijk is voor het welzijn van de Nederlandse samenleving. NWO 
bevordert wetenschappelijk onderzoek op basis van competitie van de beste 
voorstellen als aanvulling op de basisfinanciering van universiteiten en 
hogescholen. Daarmee draagt NWO ertoe bij dat de Nederlandse wetenschap 
van wereldniveau is, dat de Nederlandse wetenschap nauw verbonden is met 
de maatschappij en het bedrijfsleven en een broedplaats is voor talent.

Op 1 januari 2017 ging een nieuw NWO van start. De interne organisatie 
van NWO is aanzienlijk vereenvoudigd om domeinoverstijgende 
onderzoeksprogrammering en multidisciplinaire samenwerking te faciliteren, 
om flexibeler te kunnen reageren op wetenschappelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen en om de impact van het wetenschappelijke onderzoek te 
versterken. Ook is er een nieuwe raad van bestuur aangetreden en staan 
er nieuwe leidinggevenden aan het hoofd van de NWO-domeinen en de 
instituutsorganisatie.

Dit nieuwe NWO presenteert hierbij het strategisch plan voor de periode  
2019-2022. Het kwam tot stand na consultatie van veel externe partijen.  
Ik wil dan ook graag hierbij iedereen bedanken voor hun bijdrage.

Dit strategisch plan beschrijft de ambities van NWO. Het vormt de basis 
voor een verdere inhoudelijke uitwerking en verdieping door de NWO-
domeinen en NWO-instituten. Met die nadere uitwerking kan elk domein en 
instituut zich optimaal richten op de specifieke behoeftes en wensen van het 
wetenschapsveld, zodat maximale impact voor wetenschap en samenleving 
gerealiseerd wordt.



NWO zet meer dan ooit in op verbinding. We bevorderen de wetenschap niet 
alleen met subsidies voor de beste onderzoekers en voor de meest uitdagende 
wetenschappelijke infrastructuur, maar verbinden ook onderzoekers in het 
Nederlandse kennislandschap met maatschappelijke partners. NWO wil naast 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek ook onderzoek bevorderen naar de 
thema’s die voor de Nederlandse samenleving belangrijk zijn. We doen dat 
samen met alle andere partijen in de kennisketen van fundamenteel, toegepast 
en praktijkgericht onderzoek en over de gehele breedte van de wetenschap. 
Daarom de titel van dit strategisch plan: Verbinden van wetenschap en 
samenleving.

Stan Gielen, namens de raad van bestuur van NWO
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1  Inleiding 
Het Nederlandse 
onderzoek  
en nwo

Het Nederlandse onderzoek staat hoog aangeschreven en is 
effectief. Nederland wil deze vooraanstaande positie behouden en 
versterken. In 2017 is NWO een transitie gestart naar één coherente 
organisatie die zorgt voor een samenhangende programmering en 
aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Daarbij werkt NWO als 
één organisatie, waarin onderzoeksdomeinen, regieorganen en 
instituten vorm geven aan één en dezelfde strategie. Zo is de NWO-
organisatie optimaal toegerust om dit strategisch plan uit te voeren. 
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Kennis en vaardigheden  
zijn waardevol
Wetenschappelijk onderzoek vergroot ons begrip van de wereld.  
De wetenschap inspireert, vernieuwt en kan oplossingen voor problemen 
aandragen. Wetenschappelijk onderzoek genereert nieuwe, betrouwbare 
kennis en draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving. Wetenschap 
vormt ook de basis van het onderwijs en zorgt ervoor dat in de samenleving 
vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen en creatief denken, kunnen 
worden ontwikkeld. Het uitvoeren van onderzoek, het opleiden en koesteren 
van talent en het ontwikkelen en onderhouden van onderzoeksfaciliteiten 
geven Nederland het vermogen om de kennis die in Nederland en daarbuiten 
is ontwikkeld, te absorberen en toe te passen. Kennis uit wetenschappelijk 
onderzoek en nieuw ontwikkelde vaardigheden kunnen worden beschouwd  
als de voedingsbodem voor maatschappelijke en economische vernieuwing,  
die noodzakelijk is voor het welzijn van de Nederlandse samenleving.
 

Nederlands onderzoek staat  
hoog aangeschreven
Het Nederlandse onderzoek staat wereldwijd zeer hoog aangeschreven. 
Dit blijkt onder meer uit de wetenschappelijke impact van publicaties van 
Nederlandse onderzoekers, de positie van Nederlandse universiteiten op 
internationale ranglijsten en het succes in het verwerven van Europese 
middelen voor wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse wetenschap is 
internationaal goed ingebed en slaagt erin om talentvolle onderzoekers op 
te leiden en aan te trekken. Ook de bijdrage van het Nederlandse onderzoek 
bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen is significant. Dat 
blijkt onder meer uit de publiek-private samenwerking in het kader van 
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het topsectorenbeleid en uit de substantiële deelname van Nederlandse 
onderzoekers aan Horizon2020, de Europese programma’s gericht op grote 
maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast scoort Nederland al jaren hoog op 
het European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie.

Effectief wetenschapsstelsel
Het Nederlandse wetenschapsstelsel is effectief door een slimme combinatie 
van samenwerking, competitie, kwaliteitszorg, goede infrastructuur en het 
maken van keuzes. In het recente essay Wetenschap in Nederland van de 
KNAW wordt betoogd dat de kracht van de Nederlandse wetenschap voor 
een belangrijk deel ligt in wat vaak ‘polderen’ wordt genoemd: ‘overleggen, 
consensus zoeken, samenwerken en vernieuwen van onderop zijn deel 
van een unieke wetenschappelijke cultuur’.1 Een ander element vormt de 
complementaire relatie van de verschillende geldstromen. De eerste geldstroom 
van de rijksoverheid gaat rechtstreeks naar de Nederlandse universiteiten. De 
tweede geldstroom van de rijksoverheid wordt in competitie verdeeld en is 
gebaseerd op internationale beoordelingen. De tweede geldstroom dient om 
excellentie en vernieuwing van het Nederlandse onderzoek in de breedte te 
ondersteunen. Mede dankzij deze competitie en internationale beoordelingen 
is de Nederlandse wetenschap van wereldniveau. De derde geldstroom betreft 
de overige baten van universiteiten en onderzoeksinstellingen, zoals van 
de Europese Unie, private organisaties, overheden, niet-gouvernementele 
organisaties en collectebusfondsen.

1  José van Dijck en Wim van Saarloos, Wetenschap in Nederland. Waar een klein land groot in is en moet 

blijven (2017) 28-37.
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Een kleine grootmacht in de wetenschap 
 
Grote productie van wetenschappelijke artikelen  
Nederland is een grote producent van peer reviewed 
wetenschappelijke artikelen, helemaal als we de productie van 
landen corrigeren voor hun inwonertal. Per inwoner publiceerde 
Nederland van 1996-2015 het dubbele van een gemiddeld 
OESO-land en aanzienlijk meer dan grote wetenschapslanden 
als Duitsland en Frankrijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brondata: Dialogic, SCImago Journal & Country Rank (www.scimagojr.com) op basis van Elsevier’s Scopus 
database; UN World Population Prospects: The 2015 Revision.

3,72

2,95

2,40

1,86
1,83

1,55



11 NWO-STRATEGIE 2019-2022

Onderzoek met buitengewone impact 
 
Veel wetenschappelijke citaties  
Nederlands onderzoek heeft veel impact in de wetenschap:  
we scoren veel citaties, helemaal als we de cijfers corrigeren 
voor inwonertallen. Zo omgerekend kreeg Nederland van  
1996-2015 aanzienlijk meer citaties dan een gemiddeld OESO-
land of grote wetenschapslanden als het Verenigde Koninkrijk, 
Duitsland en Frankrijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brondata: Dialogic, SCImago Journal & Country Rank (www.scimagojr.com) op basis van Elsevier’s Scopus 
database; UN World Population Prospects: The 2015 Revision.
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Nederlands onderzoeksbeleid: 
excellentie en impact
Nederland wil zijn vooraanstaande positie in de wetenschap behouden en 
zo mogelijk verbeteren. In de Wetenschapsvisie 2025 2 heeft de Nederlandse 
overheid voor de toekomst drie ambities geformuleerd:
 1 De Nederlandse wetenschap is van wereldformaat
 2  De Nederlandse wetenschap is meer verbonden met de maatschappij en  

het bedrijfsleven en heeft maximale impact
 3  De Nederlandse wetenschap is ook in 2025 een broedplaats voor talent

Het gaat in het Nederlandse onderzoeksbeleid met andere woorden zowel 
om excellente wetenschap als om maatschappelijke impact.3 De minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in een brief aan de Tweede 
Kamer van 30 november 2017 aangegeven dat NWO prioriteit moet geven aan 
fundamenteel onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda en 
de topsectoren met de nieuwe focus, waarbij er voldoende ruimte moet zijn en 
blijven voor vrij onderzoek.4

Van ZWO via NWO...
NWO is in 1988 ontstaan vanuit de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) toen deze ook de verantwoordelijkheid 
kreeg voor strategisch en toepassingsgericht onderzoek. NWO is een 
zelfstandig bestuursorgaan en is daarmee bekleed met openbaar gezag.  

2 Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst (2014). 

3  NWO definieert maatschappelijke impact van onderzoek als maatschappelijke (culturele, economische, industriële, 

ecologische of sociale) veranderingen die (mede) het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en kunde. 

Onder ‘maatschappelijke impact’ wordt in dit strategisch plan dus ook ‘economische impact’ verstaan.

4  www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/30/kamerbrief-over-investeringen-in-onderwijs-en-wetenschap
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De minister van OCW is verantwoordelijk voor het beleid dat NWO uitvoert  
en voor het toezicht erop. NWO heeft een jaarlijks budget van inmiddels 
circa een miljard euro. De organisatie heeft de in de Wet op de Nederlandse 
organisatie voor wetenschappelijk onderzoek verankerde taak om de kwaliteit 
van wetenschappelijk onderzoek te bevorderen en nieuwe ontwikkelingen in 
het wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te stimuleren. 
NWO voert haar taak uit door het in competitie toewijzen van middelen, 
waarbij zij de overdracht van kennis van de resultaten en kennisbenutting 
van door haar geïnitieerd en gestimuleerd onderzoek ten behoeve van de 
maatschappij bevordert. NWO richt zich bij het uitvoeren van haar taak in 
hoofdzaak op het universitaire onderzoek. Zij let daarbij op het aspect van 
coördinatie en zij zorgt voor een nationale onderzoeksstrategie.5

...naar een geïntegreerd NWO
De afgelopen jaren is de organisatie van NWO aangepast om haar taken 
optimaal te kunnen vervullen. De voorheen vooral disciplinair georganiseerde 
en tamelijk zelfstandige organisatieonderdelen zijn geïntegreerd in één 
coherente NWO-organisatie die effectiever en efficiënter haar taken kan 
verrichten en kan zorgen voor een meer samenhangende programmering en 
aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Ook is het bestuur en beheer van de 
negen NWO-instituten samengebracht in de stichting NWO-I, waarmee ook de 
rol van de NWO-instituten in de uitvoering van het strategisch plan van NWO is 
aangescherpt. Binnen NWO is verder kennis en ervaring met praktijkgericht en 
toegepast onderzoek aanwezig. Daardoor is de organisatie goed toegerust om 
partners uit de gehele kennisketen over de grenzen van disciplines en sectoren 
heen te verbinden. Via (door)ontwikkeling van kennis, interventies, methodes, 
instrumenten en de implementatie daarvan kan NWO optimaal inspelen op 
ontwikkelingen in wetenschap en samenleving.

5 Zie artikel 3 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.



14 VERBINDEN VAN WETENSCHAP EN SAMENLEVING

Instituten van strategisch belang
NWO voert in haar instituten onderzoek uit dat voor de Nederlandse 
wetenschap van strategisch belang is. Veel instituten spelen een belangrijke 
rol in big science, het fundamentele en grensverleggende onderzoek 
dat in grote internationale verbanden wordt uitgevoerd. Zij bieden een 
inspirerende omgeving voor onderzoekers uit binnen- en buitenland en 
verzorgen toegang tot nationale en internationale onderzoeksfaciliteiten. 
De onderzoeksprogramma’s zijn veelal voor een periode van meerdere jaren. 
NWO stelt de missies van de instituten periodiek vast als onderdeel van een 
samenhangend nationaal onderzoeksbeleid.
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2 Missie, visie,  
  ambities  

en kernwaarden
De missie van NWO is het bevorderen van wetenschappelijk 
onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. 
NWO doet dat vanuit de visie van verbinder en met de 
kernwaarden: grensverleggend, betrokken, betrouwbaar, 
verbindend. Voor de komende jaren heeft NWO vijf belangrijke 
ambities opgesteld waarlangs de missie wordt vormgegeven.  
De ambities zijn: het verbinden van agenda’s, wetenschap en 
samenleving, perspectief bieden aan onderzoekers, samenwerken 
voor excellentie en vernieuwing, zorg dragen voor een 
toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur en  
het effectief gebruiken van kennis door co-design en co-creatie.
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Missie: wetenschap van wereldklasse 
met impact
NWO bevordert wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse. Dit onderzoek 
heeft wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Visie: verbindende rol
NWO bevordert excellent, nieuwsgierigheidsgedreven disciplinair, 
interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek. NWO richt zich daarbij 
op alle wetenschappelijke disciplines en op de hele kennisketen, met 
nadruk op fundamenteel onderzoek. NWO verbindt onderzoekers uit 
verschillende disciplines, uit de gehele kennisketen en brengt onderzoekers en 
maatschappelijke partners bij elkaar. NWO financiert personele en materiële 
kosten voor wetenschappelijk onderzoek en kennisbenuttingsactiviteiten van 
Nederlandse universiteiten en publieke onderzoeksinstituten. Voor de eigen 
kennisagenda’s en kennisvragen nodigt NWO partners uit het bedrijfsleven, 
de overheid en maatschappelijke organisaties uit om bij te dragen aan de 
programmering, uitvoering en medefinanciering van onderzoek.

Instituten hebben een nationale en 
internationale rol 
De instituten van NWO hebben elk een missie die van nationaal en 
internationaal strategisch belang is. Instituten werken veelal samen met 
onderzoekers van andere kenniscentra en zijn een kraamkamer voor 



20 VERBINDEN VAN WETENSCHAP EN SAMENLEVING

wetenschappelijke vernieuwing. Daarbij spelen zij een verbindende rol 
binnen hun specifieke onderzoeksgebieden. NWO wil graag in overleg met 
het bestuur van de KNAW het onderzoek in haar instituten in de context van 
een nationaal en internationaal perspectief afstemmen met het onderzoek in 
de KNAW-instituten, die zich met name op de geesteswetenschappen en de 
levenswetenschappen richten.

Vijf ambities: nexus, mensen, 
onderzoek, infrastructuur, 
kennisbenutting
In de periode 2019-2022 staan vijf ambities centraal. De afzonderlijke 
organisatieonderdelen van NWO dragen bij aan de realisatie van deze ambities. 
Dit doen zij vanuit de hun geëigende (verbindende, financierende en/of 
uitvoerende) rollen. Zij stemmen hierbij hun activiteiten af op de behoefte, 
expertise en kennis van de Nederlandse wetenschap en samenleving.

Deze vijf ambities zijn:
 1 Nexus
  Verbinding van agenda’s, wetenschap en samenleving
 2 Mensen
  Perspectief voor onderzoekers
 3 Onderzoek
  Samenwerking voor excellentie en vernieuwing
 4  Infrastructuur
  Toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur
 5  Kennisbenutting
  Effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie
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Kernwaarden: grensverleggend, 
betrokken, betrouwbaar, verbindend
NWO hanteert de volgende kernwaarden, zonder welke zij haar ambities niet 
kan verwezenlijken:
  –  Grensverleggend 

NWO pioniert en verlegt de grenzen van bestaande kennis, toepassingen  
en processen

 –  Betrokken 
NWO anticipeert op ontwikkelingen in de wetenschap en in de 
maatschappij

 –  Betrouwbaar 
NWO doet wat zij belooft, is integer, transparant en zorgvuldig

 –  Verbindend 
NWO heeft een open houding en verbindt actoren, expertises en agenda’s
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3  Maatschappelijke 
en  
wetenschappelijke 
ontwikkelingen

Het is een uitdagende tijd voor de Nederlandse wetenschap.  
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de wetenschap om 
bij te dragen aan het oplossen van complexe en vaak mondiale 
maatschappelijke vraagstukken. Ook de wetenschap zelf wordt 
steeds complexer. Nederland en Europa hebben diverse agenda’s 
opgesteld om maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen 
te lijf te gaan. Voor veel vraagstukken is big science inmiddels  
een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast wordt Open Science 
belangrijker. Verder wordt de rol van Europa steeds groter, neemt 
de internationale concurrentie toe en zetten sommige groepen in 
de samenleving vraagtekens bij de wetenschap. 
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Complexe maatschappelijke 
vraagstukken
Nederland en de rest van de wereld zien zich geplaatst voor grote, onderling 
samenhangende uitdagingen. Demografische ontwikkelingen in de wereld 
gaan onder meer gepaard met conflicten, migratiestromen, de uitputting 
van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering. Er zijn grenzen aan wat 
de aarde te bieden heeft. Dat vraagt onder meer om een nieuwe invulling 
van het begrip groei, om het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen, om 
nieuwe manieren om de wereldbevolking te voeden en om nieuwe methoden 
om conflicten te beslechten en samenwerking te bevorderen. Veel van de 
maatschappelijke uitdagingen zijn mondiaal van aard en zijn beschreven 
in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, 
SDG’s) van de Verenigde Naties.6 Samenwerken aan oplossingen met landen 
en regio’s waar het merendeel van de wereldbevolking woont, is daarbij 
essentieel. Tegelijkertijd zijn er voor Nederland ook andere uitdagingen, zoals 
het zich voorbereiden op de vierde industriële revolutie, het tegengaan van 
tegenstellingen in de samenleving, het betaalbaar houden van de zorg en 
het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing. Er wordt een steeds groter 
beroep gedaan op de wetenschap om bij te dragen aan het oplossen van deze 
en andere complexe maatschappelijke vraagstukken.

Wetenschap wordt complexer
Niet alleen de maatschappij brengt een aantal grote en complexe uitdagingen 
voor de wetenschap. Ook de wetenschap wordt steeds complexer van 
aard. In de klassieke wetenschappelijke benadering ligt de nadruk op een 
reductionistische analyse van afzonderlijke componenten van een vraagstuk, 

6 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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vanuit de gedachte dat een beter begrip daarvan ook leidt tot een beter begrip 
van het geheel. De hedendaagse wetenschap beschouwt de werkelijkheid 
echter steeds meer vanuit de dynamiek binnen en tussen complexe systemen. 
Diversiteit in experimentele en conceptuele benaderingen wordt nu gezien 
als een bron van kracht. Dit vraagt om meer verwevenheid van verschillende 
disciplines, zoals bijvoorbeeld gebeurt in biotechnologie, nanotechnologie en 
hersenonderzoek. Het betekent meer interdisciplinaire en multidisciplinaire 
samenwerking, zonder daarbij het belang van het disciplinaire onderzoek uit 
het oog te verliezen.

Big science stimuleert innovatie
Voor sommige wetenschappelijke vraagstukken is big science een noodzakelijke 
voorwaarde geworden. Internationale samenwerking en omvangrijke en 
geavanceerde onderzoeksfaciliteiten zijn nodig om grote vragen te kunnen 
beantwoorden. Het ontdekken van nieuwe kennis en de ontwikkeling van 
grensverleggende vaardigheden om deze kennis te verwerven, gaan hier 
hand in hand. Het verbinden van de Nederlandse onderzoekers met andere 
onderzoekers en grote infrastructuren, waar die zich ook bevinden, brengt de 
Nederlandse wetenschap verder. Om de uiterst geavanceerde apparatuur te 
kunnen maken is de inzet van uitstekend ingerichte institutionele werkplaatsen 
en samenwerking met hoogtechnologische bedrijven onmisbaar. Big science 
stimuleert daardoor ook innovatie en de ontwikkeling van bestaande en 
nieuwe sleuteltechnologieën.7

7  Een sleuteltechnologie is een technologie die gekenmerkt wordt door een breed toepassingsgebied of 

bereik in innovaties en/of sectoren. Ze zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen 

en leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid 

en nieuwe markten, het vergroten van de concurrentiekracht en het versterken van de banengroei. 

Sleuteltechnologieën maken baanbrekende innovaties mogelijk en zijn relevant voor wetenschap, 

maatschappij en markt.
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Open Science versterkt innovatief 
vermogen 
Open Science is gedefinieerd als de wetenschappelijke praktijk waarin 
onderzoeksgegevens, onderzoeksmethodieken en andere informatie 
(methoden, publicaties, data, workflows, software, standaarden, etc.) in een zo 
vroeg mogelijke fase van het onderzoek voor (her-)gebruik over disciplinaire, 
sociale en landsgrenzen heen beschikbaar worden gesteld.8 Bij Open Science 
gaat het om een systeemverandering in de wijze waarop wetenschap en 
onderzoek worden uitgevoerd en gewaardeerd: een verschuiving van het 
accent op publicaties van vooral positieve resultaten in wetenschappelijke 
tijdschriften naar het delen van alle beschikbare kennis, zoals 
onderzoekshypothesen, methoden en technieken, en onderzoeksgegevens in 
diverse stadia van het onderzoek. 

Open Science vraagt om een nieuwe infrastructuur met data repositories voor 
de opslag van onderzoeksgegevens op een veilige en betrouwbare wijze. 
Daarnaast vergt het de opleiding van data-stewards om onderzoeksgegevens 
volgens internationaal vastgestelde FAIR principes 9 beschikbaar te maken. De 
rol van onderzoekssoftware en de ondersteuning daarvan is hierbij van groot 
belang. Onderzoekssoftware geeft een essentiële verbinding tussen hardware, 
databestanden en het wetenschappelijke resultaat. Digitalisering en de 
moderne ICT-infrastructuur maken meer dan ooit Open Science mogelijk. Open 
Science is essentieel voor de voortgang van de wetenschap en draagt bij aan de 
maatschappelijke impact van onderzoek, omdat het niet alleen onderzoekers, 
maar de hele maatschappij (burgers, patiënten, ondernemingen) toegang geeft 
tot onderzoek en de resultaten ervan. Daarmee versterkt Open Science het 
innovatief vermogen van Nederland.

8 De zes principes van Open Science zijn: Open Methodology, Open Source, Open Data, Open Access, Open Peer  

 Review en Open Educational Resources. Zie: http://openscienceasap.org/open-science 

9 FAIR-principes: Findable, Accessible, Interpretable, Re-usable.
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Een veelheid aan agenda’s
De vraag vanuit overheden, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties 
naar vernieuwende en betrouwbare kennis groeit. Dit leidt tot een veelheid 
aan kennisagenda’s. Een voorbeeld is het ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat, dat sinds 2010 het topsectorenbeleid uitdraagt. Dit beleid is 
gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. 
Voor de komende kabinetsperiode ligt de focus op de economische kansen 
rond energietransitie, duurzaamheid, landbouw, water, voedsel, quantum, 
hightech, nano en fotonica.10 Een ander voorbeeld is het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat ZonMw opdraagt om onderzoek 
en ontwikkeling te stimuleren op het gebied van gezondheid en 
zorginnovatie. Een derde voorbeeld is het ministerie van Buitenlandse Zaken 
dat kennisplatforms stimuleert en faciliteert die de kennisvragen van de 
belangrijkste beleidsdossiers identificeren en, waar nodig, opdracht geven 
tot het uitvoeren van onderzoek. Ook de departementen van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid en Defensie hebben eigen 
kennisagenda’s. Daarnaast is er de overheidsbrede kennisagenda gericht op het 
bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.11 

In 2015 is als gevolg van de Wetenschapsvisie 2025 en op basis van een publieke 
consultatie en een dialoog tussen betrokken partijen, wetenschappers en 
geïnteresseerde burgers, de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) tot stand 
gekomen. De NWA zorgt dat door kruisbestuiving en slimme samenwerking 
tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en overige kennisorganisaties, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties, het geheel meer is dan de som 
der delen. Op die manier kan de wetenschap excelleren en fundamenteel 

10 Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017 – 2021, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 33. 

11   Nederland ontwikkelt duurzaam. Plan van aanpak inzake implementatie SDGs, Tweede Kamer, vergaderjaar 

2016–2017, 26 485, nr. 232.
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onderzoek samen met het toegepast en het praktijkgericht onderzoek een 
belangrijkere bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven, de veerkracht 
van de samenleving en de goede ontwikkeling van de economie. De NWA 
richt zich op een betere aansluiting van het onderzoek op maatschappelijke 
en economische kansen en uitdagingen en laat zien op welke onderwerpen 
Nederlands onderzoek excelleert en zich onderscheidt. De NWA geeft daarbij 
een overzicht van kansen op wetenschappelijke doorbraken en op het vinden 
van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en economische kansen.12

Rol van Europa wordt groter
Het Nederlandse onderzoek maakt deel uit van de European Research 
Area. Daarin heeft de EU een vrije circulatie van onderzoekers, kennis en 
technologie als doel gesteld. Ook wil de EU met de European Research Area de 
internationale samenwerking en de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
beleid op het terrein van infrastructuur versterken. Dat gebeurt onder andere 
via het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) en de 
European Research Infrastructure Consortiums (ERIC’s). Samenwerken met 
Europese partners komt de kwaliteit en impact van het Nederlandse onderzoek 
ten goede. Daarmee absorbeert Nederland nieuwe kennis uit het buitenland, 
hetgeen de basis versterkt. En de impact ervan neemt toe, omdat publicaties 
waarbij internationaal wordt samengewerkt, meer impact hebben.13 Het 
belang van het beleid van de Europese Unie voor het Nederlandse onderzoeks- 
en innovatiebeleid is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De bijdrage 
van de ERC aan de Nederlandse wetenschap is zelfs groter dan die van de 
Vernieuwingsimpuls van NWO.

12 Van Wetenschapsvisie naar Nationale Wetenschapsagenda in 365 dagen (2016). 

13 www.rathenau.nl/nl/page/citatie-impact-van-alle-publicaties-en-internationale-co-publicaties-wos
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Blijken van Europese waardering  
 
Van 2007 tot en met 2016 veroverde Nederland 663 beurzen 
van de European Research Council. Gemeten per miljoen 
inwoners komt dit neer op 39 beurzen. Dat was drie keer zo veel 
als een gemiddeld land in de European Research Area, maar 
ook aanzienlijk meer dan grote wetenschapslanden als het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brondata: ERC, ERC Funded Projects (https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects,  
voorjaar 2017); UN World Population Prospects: The 2015 Revision.
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Kaderprogramma-in-wording  
biedt kansen
De EU zorgt met haar kaderprogramma’s voor een extra onderzoeksagenda 
voor de Nederlandse wetenschap. Een recent rapport14 van de onafhankelijke 
High Level Group roept op tot het behoud van nieuwsgierigheidsgedreven 
wetenschappelijk onderzoek in het komende Negende Kaderprogramma. 
Tegelijkertijd wordt gepleit voor een betere verwevenheid van wetenschap 
en samenleving. Het rapport is aanvaard als basis voor de inrichting van 
het negende kaderprogramma. De Europese Commissie zal waarschijnlijk 
missiegedreven programma’s inrichten met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties als uitgangspunt.

Internationale concurrentie  
neemt toe
Nederland behoort tot de landen in de wereld waar wetenschap van 
wereldniveau wordt bedreven. Steeds meer landen streven echter naar een 
positie als competitieve kenniseconomie. De competitie tussen onderzoekers 
en tussen landen en instellingen voor het aantrekken van het beste 
wetenschappelijke talent neemt daarom toe. Daarbij zijn er landen die 
meer in wetenschap en technologie investeren dan Nederland. Het is voor 
Nederland een uitdaging om in 2020 de doelstelling te behalen 2,5% van 
het bruto binnenlands product te besteden aan onderzoek en ontwikkeling. 
De investeringen in de wetenschap elders en de opkomst van nieuwe 
wetenschapslanden bieden Nederland overigens ook kansen om internationaal 
samen te werken.

14 LAB – FAB – APP. Investing in the European future we want (2017).
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Wetenschap en samenleving zijn 
met elkaar vervlochten
Sinds de wetenschappelijke revolutie is er een groot vertrouwen in 
wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang, gebaseerd op 
onafhankelijke en empirisch toetsbare kennis. Het is, met andere woorden, 
de rol van de wetenschap om via observaties en metingen de feiten vast te 
stellen. In de 21e eeuw staat de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de 
wetenschap echter in sommige delen van de maatschappij ter discussie. Dit kan 
ernstige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld wanneer regeringen het antropogene 
karakter van de klimaatverandering ontkennen en daardoor urgente 
maatregelen achterwege laten. In de huidige tijd moet de wetenschap daarom 
het belang van wetenschappelijke kennis benadrukken. Ook al is de kennis 
vaak complex en niet altijd volledig. De wetenschap zal zich op verschillende 
manieren moeten verhouden tot de burger en de dialoog met de samenleving 
moeten aangaan. Daarnaast moet de wetenschap de hoogste normen van 
wetenschappelijke integriteit handhaven.
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4  Ambities NWO 
2019-2022

Voor de komende jaren heeft NWO vijf ambities opgesteld.  
De ambities betreffen de nexus rol, mensen, onderzoek, 
infrastructuur en kennisbenutting. 



Nexus
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4.1

Nexus: verbinding van agenda’s, 
wetenschap en samenleving
NWO is in het Nederlandse wetenschapsbestel een centrale, onafhankelijke, 
transparante en betrouwbare partner. NWO is daardoor uniek gepositioneerd 
om te opereren als intermediair in de wetenschap en tussen wetenschap 
en samenleving. NWO is bij uitstek in staat om in samenspraak met de 
kenniscoalitie en met de kennisinstellingen de eerste en tweede geldstroom 
optimaal op elkaar af te stemmen om daarmee de basis van onderwijs en 
onderzoek te versterken. NWO wil zorgen voor meer coördinatie in de 
Nederlandse wetenschap, zodat er een nationale onderzoeksstrategie kan 
worden ontwikkeld, inclusief een regelmatig geactualiseerde Nationale 
Wetenschapsagenda.

Coherente programmering in Nederland
Het budget van NWO is in hoge mate gebonden aan voorwaarden van 
opdrachtgevers. Hierdoor zijn parallelle (inhoudelijke) beleidskaders ontstaan 
die soms leiden tot onduidelijkheid en versnippering van denkkracht en 
middelen. In de komende strategieperiode maakt NWO zich sterk voor het 
verbinden van de verschillende agenda’s. Daarbij wordt, in een transparant 
proces, een langetermijnperspectief geformuleerd voor onderzoek rond 
wetenschappelijke doorbraken en brede maatschappelijke vragen en 
uitdagingen. Door een dergelijke programmering verdwijnt het onderscheid 
tussen de thematische NWO-programma’s, de kennisagenda’s van verschillende 
departementen, de topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda. 
Organisatorisch betekent dit een vereenvoudiging van het complexe landschap 
van onderzoeksfinanciering. NWO wil een beperkt aantal onderzoeksthema’s 
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NWO wil zorgen voor meer coördinatie in de Nederlandse 
wetenschap. NWO baseert zich daarbij op het regeringsbeleid, 
de Nationale Wetenschapsagenda en andere kennisagenda’s.  
Ze doet dat in overleg met individuele onderzoekers, kennis-
instellingen, TO2-instellingen, bedrijven, burgers, overheden, de 
KNAW en vertegenwoordigende organisaties als de VSNU, de 
Vereniging van Hogescholen, de Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra, MKB-Nederland en VNO-NCW. 
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formuleren die leidend zijn voor (een deel van) het onderzoek. Ze baseert zich 
daarbij op de Nationale Wetenschapsagenda, de doelen van de topsectoren en 
de departementale kennisagenda’s. 

Tegelijkertijd respecteert NWO de autonomie van de Nederlandse wetenschap. 
Zonder een stevige basis waarbinnen onderzoekers zelf inhoudelijk keuzes 
kunnen maken, is vernieuwing immers niet mogelijk. NWO bewaakt 
daarom de komende jaren de balans tussen thematisch gedreven en 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Daarnaast wil NWO kansen scheppen 
voor zowel individuele onderzoekers als onderzoeksconsortia. Ook laten we 
talent tot bloei komen en bevorderen we zowel disciplinair als interdisciplinair 
onderzoek.

Zelforganisatie stimuleren
NWO wil het in de Nederlandse wetenschap reeds sterk ontwikkelde vermogen 
tot zelforganisatie stimuleren. Voorbeelden van zelforganisatie zijn de 
kennisagenda’s van de VSNU, van de Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra en de sectorplannen rond Natuur- en Scheikunde en rond 
de Geesteswetenschappen. Sectorplannen beogen via een integrale aanpak 
bij te dragen aan een versterking van de basis en aan verdere profilering van 
het onderzoek aan de Nederlandse kennisinstellingen, waarbij onderwijs, 
onderzoek en maatschappelijke doelstellingen nauw verweven zijn. De sector 
stelt hiervoor zelf plannen op met duidelijk toetsbare doelstellingen. 

NWO ondersteunt het Lorentz Center.15 Het Lorentz Center is 
een unieke plek waar onderzoekers van over de hele wereld 
workshops organiseren binnen en tussen alle disciplines, zowel 
in de bèta-, gamma- als alfawetenschappen.

15 www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/lorentz-center/lorentz-center.html
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De dialoog met de samenleving
NWO wil maatschappelijke partijen en burgers nadrukkelijk betrekken 
bij de programmering en de uitvoering van onderzoek. Onder andere 
via evenementen, (kennis-)platforms en gebruikerscommissies brengt 
NWO wetenschappers en maatschappelijke stakeholders (waaronder het 
bedrijfsleven) met elkaar in contact. NWO verwacht ook van onderzoekers dat 
zij op een toegankelijke en begrijpelijke manier aan de samenleving laten zien 
hoe zij een maatschappelijke bijdrage leveren. NWO zal er tevens voor zorgen 
dat onderzoek in verbinding wordt gebracht met beleid en politiek, opdat er 
meer sprake is van evidence informed policies.

De internationale dialoog
NWO blijft proactief participeren in belangrijke internationale netwerken 
zoals Science Europe en de Global Research Council. Het doel is om in Europa 
en daarbuiten invloed uit te oefenen op internationale ontwikkelingen in de 
wetenschap. NWO is actief in verschillende commissies op Europees niveau en 
stemt haar beleid mede af op het beleid van de Europese Commissie. Tevens 
participeert NWO in intergouvernementele organisaties die zich richten op big 
science en grote internationale wetenschappelijke infrastructuur. NWO zet ook 
de agendering en programmering van onderzoek op Europees of mondiaal 
niveau voort, onder andere via het Belmont Forum. Daarnaast stimuleert NWO 
de samenwerking tussen de verschillende Nederlandse partijen die actief zijn in 
de Europese beleidsvorming.
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Science diplomacy
Nederland wil zich beter internationaal manifesteren als kenniseconomie 
en land waarin wetenschap van wereldniveau wordt bedreven. Hiervoor 
hebben recente rapporten van de DTIB 16 en de AWTI 17 reeds belangrijke 
suggesties gedaan. NWO gaat een proactieve rol spelen in de afstemming 
van het internationale kennisbeleid van de rijksoverheid, Nuffic en de 
kennisinstellingen. Gezamenlijk kan het Nederlandse onderzoek in het 
buitenland beter worden gepresenteerd.18 NWO zal hierbij bezoekersbeurzen 
en andere instrumenten strategisch inzetten. Verder zal NWO de Nederlandse 
diplomatie verzoeken om internationale wetenschappelijke samenwerking te 
faciliteren. Bijvoorbeeld bij het samenwerken aan kostbare wetenschappelijke 
infrastructuur of door het vertegenwoordigen van de Nederlandse kennissector 
in het buitenland, zoals gedaan wordt door het Innovatie Attaché Netwerk 
(diplomacy for science). Daarnaast wil NWO het Nederlandse onderzoek onder 
de aandacht brengen dat aan buitenlands beleid een evidence informed basis 
kan bieden (science in diplomacy). Ook staat NWO ervoor open om wetenschap 
in te zetten voor het bereiken van beleidsmatige, politieke en/of diplomatieke 
doelen (science for diplomacy), mits dit bijdraagt aan de missie van NWO.

16 Team Nederland: Samen sterker in de wereld:  

 www.vno-ncw.nl/sites/default/files/102393_rapport_DIO-BE_WEB.pdf 

17 AWTI-Diplomatie - Offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie:  

 www.awti.nl/documenten/adviezen/2017/05/16/advies-wti-diplomatie---offensief-voor-internationalisering- 

 van-wetenschap-technologie-en-innovatie 

18 Een goed voorbeeld biedt: Research in Germany: www.research-in-germany.org/en
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Mensen
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4.2

Mensen: perspectief voor 
onderzoekers
Goed onderzoek heeft goede onderzoekers nodig. NWO zorgt ervoor dat 
onderzoekers in Nederland zich in alle fasen van hun carrière kunnen blijven 
ontwikkelen door het doen van onderzoek naar eigen keuze. Daartoe biedt 
NWO de mogelijkheid om talent tot ontplooiing te laten komen en om 
onderzoekers met kleine en grote onderzoeksprojecten in staat te stellen 
hun ambitieuze onderzoeksdoelstellingen te realiseren. Met de structurele 
verhoging van de middelen voor fundamenteel onderzoek die in het 
regeerakkoord zijn aangekondigd, zal NWO de beste onderzoekers meer 
perspectief geven op het uitvoeren van eigen nieuwsgierigheidsgedreven 
fundamenteel onderzoek.
 

Mattheüs-effect 
 
Naarmate een onderzoeker meer subsidie ontvangt, neemt de 
kans toe om ook in de toekomst subsidies te ontvangen. Dit 
zogeheten Mattheüs-effect heeft goede en slechte kanten. 
Goede kanten zijn dat het onderzoeksgeld bij uitnemende 
onderzoekers terechtkomt. Zij zetten het op een uitstekende 
manier in voor onderzoek waarin ook jongere onderzoekers de 
kans krijgen zich verder te ontplooien. Juist de mogelijkheid 
voor onderzoekers van de buitencategorie om, door succesvol 
te zijn in verschillende competities, een groot onderzoeks-
programma op te bouwen, is een van de onderscheidende 
karakteristieken van het Nederlandse onderzoeksstelsel. Het is 
daarmee een van de troeven in de strijd om internationaal talent. 
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Een minder goede kant is dat doordat succes in het verleden de 
kansen op toekomstige subsidies verhoogt, het de kansen voor 
aanstormend talent verlaagt. Een ongewenst effect is ook dat 
gevestigde onderzoekers hun naam aan een onderzoeks-
programma verbinden, zonder een substantiële bijdrage aan de 
uitvoering van het programma te leveren. Bovendien neemt de 
effectiviteit en het rendement van investeringen voor onderzoek 
af, wanneer het aantal toegekende subsidies aan een persoon  
te groot wordt. 
 
NWO is zich bewust van het Mattheüs-effect. We onderzoeken 
de omvang ervan in Nederland en we nemen maatregelen om 
de balans te bewaken. Zo leggen we bij de beoordeling van 
voorstellen naast past performance meer nadruk op inhoudelijke 
criteria. Ook registreren we aan hoeveel projecten en 
programma’s een indiener deelneemt.

Ontwikkelen van talent: van Vernieuwingsimpuls 
naar NWO-Talentprogramma
Mogelijkheden voor talent om zich te ontwikkelen zijn essentieel voor de 
Nederlandse wetenschap. NWO blijft individuele onderzoekers de kans 
geven om zichzelf te bewijzen en een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen 
via Rubicon, Veni-, Vidi- en Vici-programma’s. Maar daarnaast wil NWO 
aan getalenteerde onderzoekers de kans bieden om zich alleen of met 
een team verder te ontwikkelen door een bijdrage te leveren aan een 
bestaand onderzoeksprogramma met langere looptijd. Dit is in lijn met 
de ontwikkelingen in bijvoorbeeld de medische, exacte en technische 
wetenschappen. Hiertoe wordt de Vernieuwingsimpuls (VI), sinds 2000 het 
belangrijkste talentprogramma van NWO – waaraan door zowel universiteiten 
als individuele jonge onderzoekers groot belang wordt gehecht, –
gemoderniseerd naar het ‘Talentprogramma’. Talent is een breed begrip en kan 
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op velerlei wijze tot uiting komen. Bijvoorbeeld in nieuwe wetenschappelijke 
paden, nieuwe technologie, ‘schoolvorming’, leiderschap en verbindend 
vermogen tussen wetenschapsgebieden en tussen wetenschap en maatschappij. 
NWO omarmt de verschillende ideeën die hierover in de verschillende 
disciplines heersen. Uiteraard blijven de kwaliteit van het onderzoek en de 
potentie van de kandidaat onverminderd van belang. 
NWO heeft ook oog voor bijzondere doelgroepen. Zo wil NWO met 
promotieprogramma’s voor leraren de praktijk en kwaliteit op scholen 
versterken. Ook wil NWO aan medewerkers uit het bedrijfsleven de 
mogelijkheid blijven bieden om zich specialistische kennis eigen te maken 
via een promotieonderzoek. Als Industrial Doctorate kunnen ze hun ervaring 
inzetten voor een carrière binnen of buiten de wetenschap.

 

Aanvraagdruk 
 
De competitie voor financiering van onderzoeksvoorstellen  
blijft toenemen. Tegelijk daalt het percentage voorstellen dat 
daadwerkelijk gefinancierd kan worden. Financiers moeten 
onderzoeksvoorstellen van hoge kwaliteit afwijzen vanwege 
gebrek aan middelen. Dit is een probleem voor onderzoekers  
en financiers in binnen- en buitenland. NWO consulteerde 
Nederlandse wetenschappers, kennisinstellingen en zuster-
instellingen in binnen- en buitenland over hun ervaringen en 
mogelijke oplossingen. Dit traject leidde tot een aantal breed 
gedragen voorstellen die de aanvraagdruk voor wetenschappers 
verminderen. NWO onderzoekt de voorstellen en zal waar 
mogelijk maatregelen nemen.19

19 www.nwo.nl/documents/nwo/strategie/maatregelen-nwo-om-aanvraagdruk-te-reduceren
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De NWO Open Competitie
Elk NWO-domein zal substantieel bijdragen aan de NWO Open Competitie: 
het programma voor nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Individuele 
onderzoekers kunnen via het programma hun onderzoekslijn voortzetten 
en ontwikkelen. NWO onderkent dat verschillende wetenschapsgebieden 
verschillende wensen hebben rond de omvang van de projecten en de 
inzet van apparatuur en personeel. Via een modulaire opbouw van de 
financieringsinstrumenten komt NWO tegemoet aan de specifieke behoeften 
van onderzoekers in verschillende disciplines. Daar waar nodig, verlagen we  
de aanvraagdruk, bijvoorbeeld door het aantal aanvragen en toekenningen  
per onderzoeker per jaar te maximeren. 

Premies voor toponderzoekers 
 
Spinozapremie 
In Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale 
maatstaven tot de absolute top van de wetenschap behoren, 
komen in aanmerking voor de Spinozapremie. Spinozalaureaten 
zijn een inspiratie voor jongere onderzoekers. 
 
Stevinpremie 
NWO stelt jaarlijks de Stevinpremie ter beschikking om kennis-
benutting te stimuleren en te waarderen. De premie wordt 
uitgereikt aan een talentvolle onderzoeker of aan een team van 
twee à drie personen. De onderzoeker of het team moet een 
bijzonder succes hebben behaald op het gebied van kennis-
benutting voor de samenleving.
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Internationaal circuleren van talent
Vrij circuleren in een open, internationaal wetenschapssysteem inspireert 
onderzoekers, draagt bij aan nieuwe vaardigheden en kennis, zorgt voor 
inbedding van Nederlandse onderzoekers in internationale netwerken en 
vergroot de impact van onderzoek.20 Onderzoekers uit Nederland kunnen al 
via de door Europese wetenschapsorganisaties afgesproken ‘Money Follows 
Researcher’-regeling onder voorwaarden een restant van hun financiering 
meenemen wanneer zij een aanstelling krijgen aan een buitenlandse 
kennisinstelling. NWO zal het principe van reciprociteit in de regeling 
afschaffen. Daardoor kunnen Nederlandse onderzoekers ook werkelijk 
wereldwijd hun onderzoeksproject voortzetten en afronden. 

Daarnaast zal NWO, naar het voorbeeld van  
het Alexander von Humboldt Professorship in 
Duitsland, een nieuwe persoonsgebonden premie 
instellen om excellente senior wetenschappers naar 
Nederland te halen: het Huygens Professorship.

 

Diversiteit 
 
NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is 
voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, 
etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, 
gezondheid of leeftijd. NWO zal waar nodig haar subsidie-

20  Caroline S. Wagner en Koen Jonkers, ‘Open countries have strong science’, Nature 550 (2017) 32-33.
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instrumenten, procedures en werkwijzen aanpassen om dit te 
garanderen. NWO spant zich in om meer onderzoekers met een 
migrantenachtergrond en meer vrouwen in de wetenschap te 
betrekken, zowel via stimuleringsmaatregelen in de 
financieringsmogelijkheden als in het aanstellingsbeleid van 
haar instituten. Ook heeft NWO aandacht voor het aspect van 
diversiteit bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten en 
programma’s.

Instituten
De NWO-instituten zijn een inspirerende plaats voor onderzoekers. Ze 
opereren onder andere als kweekvijver voor talent dat doorstroomt naar 
andere kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Vaak is de wetenschappelijke staf van een instituut ook verbonden aan een 
universiteit of bieden de NWO-instituten gastvrijheid aan onderzoekers 
van andere kennisinstellingen, bijvoorbeeld via fellowships of tijdelijke 
deelaanstellingen. In de komende strategieperiode zullen de NWO-instituten 
hun relaties met andere kennisinstellingen versterken en grotere kansen bieden 
aan onderzoekers van deze instellingen. NWO spant zich in om dergelijke 
uitwisselingen, gastonderzoekers en gedeelde aanstellingen te faciliteren.
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Onderzoek
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4.3 

Onderzoek: samenwerking voor 
excellentie en vernieuwing

Een stevige basis…
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor het 
begrijpen van de wereld om ons heen, voor het begrijpen van het natuurlijke 
en menselijke verleden en voor belangrijke nieuwe ontdekkingen. De 
AWTI adviseerde in 2016 dat voor de ontwikkeling van Nederland als 
kennissamenleving en de totstandkoming van (meer radicale) innovaties een 
stevige impuls wenselijk is voor nieuwsgierigheidsgedreven, fundamenteel 
onderzoek met een lange financieringsduur. Hierdoor blijft de basis gezond.21 
Nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek vertaalt zich (uiteindelijk) 
in innovaties die de samenleving economisch succesvol en maatschappelijk 
veerkrachtig maken. En omgekeerd kunnen vragen vanuit de maatschappij 
aanleiding geven tot nieuwe fundamentele vragen. NWO wil nadrukkelijk 
ruimte geven aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en er tevens voor 
zorgen dat de verschillende wetenschapsdisciplines in Nederland zich kunnen 
blijven ontwikkelen en vernieuwen. 
Voor een evenwichtig nationaal onderzoeksportfolio blijft NWO oog houden 
voor excellent onderzoek binnen soms kwetsbare wetenschapsgebieden die 
onvoldoende tot ontplooiing lijken te komen, of die minder gemakkelijk 
kunnen aansluiten bij grootschalige multidisciplinaire of interdisciplinaire 
onderzoeksagenda’s, maar die wel van groot belang zijn.

21  AWTI-rapport Houd de basis gezond - Prioriteiten voor extra investeringen in onderzoek en innovatie (2016).
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Aanpak op maat voor pioniersonderzoek  
 
Waar zowel voor het verkennen van nieuwe wegen in het 
onderzoek als voor het scheppen van kansen voor radicale 
innovatie, pioniersonderzoek van groot belang is, is gebleken 
dat in de competitieve financiering het ‘high-risk, high-gain’ 
karakter een nadeel kan zijn. In de komende periode schept 
NWO binnen verschillende programma’s meer ruimte voor  
dit type ‘high-risk, high-gain’-onderzoek. Dat doen we via 
trapsgewijze financiering met verschillende ‘go/no-go’-
momenten. Daarbij worden juist bij de kleinere subsidies de 
risicovolle onderzoeksvoorstellen aangemoedigd. Zo bieden  
we expliciet ruimte aan vernieuwing in het onderzoek. Want 
pioniersonderzoek van vandaag, genereert de thematische 
programma’s en de maatschappelijk impact van morgen.

… met veel aandacht voor samenwerking 
Het vermogen tot multi- en interdisciplinair samenwerken tussen onderzoekers, 
vakgebieden en instellingen is nu al een grote kracht van Nederland. Deze 
‘polder-sterkte’ van het Nederlandse systeem, legt de nadruk op sterktes zoals 
verbinden, samenwerken, zelforganisatie, en op de rol van diverse organisaties. 
Deze sterkte wordt ingezet om te vernieuwen, te inspireren en verrassende 
oplossingen voor wetenschappelijke vraagstukken te vinden. Multi- en 
interdisciplinaire samenwerking is daarbij alleen met succes mogelijk indien de 
disciplinaire basis sterk en gezond is. Het gaat er vervolgens om de sterkten van 
de alfa, bèta en gamma-disciplines te gebruiken om verbindingen te leggen en 
zo wetenschappelijke vraagstukken over de grenzen van wetenschapsdisciplines 
heen gezamenlijk aan te pakken. 



53 NWO-STRATEGIE 2019-2022



54 VERBINDEN VAN WETENSCHAP EN SAMENLEVING

Ook samenwerken met de beste internationale onderzoekers vergroot de 
wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeker en het onderzoek. Hetzelfde 
geldt voor toegang tot faciliteiten die in Nederland niet voorhanden zijn. 

Het bijdragen van de wetenschap aan maatschappelijke (inclusief economische) 
uitdagingen vraagt tevens om samenwerking. Naast samenwerking van 
en tussen disciplines en tussen de verschillende soorten onderzoek van de 
kennisketen, is samenwerking met maatschappelijke stakeholders (inclusief 
het bedrijfsleven) hierbij van groot belang. Waar het onderzoek beoogt bij te 
dragen aan maatschappelijke uitdagingen vanuit mondiaal perspectief, is (voor 
kennis en meer begrip van de context) samenwerking met wetenschappers en 
maatschappelijke actoren over nationale grenzen heen noodzakelijk. 

Ruimte voor team science
De geschetste ontwikkelingen in de wetenschap vragen om bredere 
en intensievere vormen van samenwerking: multi- en interdisciplinaire 
samenwerking, cross-sectorale samenwerking en samenwerking tussen 
fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Daarbij is het de 
interactie tussen fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek 
die de dynamiek in de kennisketen bepaalt. Voor dergelijke vormen van 
samenwerking zijn inspirerende leiders nodig, die de grote lijn uitzetten en 
die vaak het gezicht vormen van grote consortia. Naast de aandacht voor 
deze talentvolle, excellente onderzoekers via het Talentprogramma, de 
Spinozapremie en de Stevinpremie, erkent NWO dat deze onderzoekers vaak 
alleen kunnen excelleren dankzij samenwerking met collega-onderzoekers en 
ondersteunend personeel, die samen een hecht team vormen. NWO zal daarom 
in haar financieringsinstrumenten ruimte bieden voor team science.
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Zwaartekracht
NWO gaat door met het programma Zwaartekracht. Het programma stimuleert 
onderzoek naar nieuwe onderwerpen met de potentie voor doorbraken, 
uitgevoerd door consortia bestaande uit de beste onderzoekers in Nederland. 
De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk 
onderzoek verrichten. De consortia behoren tot de wereldtop in  
hun onderzoeksveld of hebben de potentie om daartoe te gaan behoren.

 

Nederlands Polair Programma 
 
Het Nederlands Polair Programma financiert wetenschappelijk 
onderzoek in en naar de poolgebieden. Met dit programma 
levert Nederland een belangrijke en wetenschappelijk 
hoogwaardig kwalitatieve bijdrage aan het internationale pool-
onderzoek. Dit onderzoek, dat interdisciplinair van aard is en 
onderzoekers uit meerdere NWO-domeinen verbindt, heeft 
onder andere grote relevantie voor het klimaatvraagstuk. 
 
 
Caribisch onderzoek:  
een multidisciplinaire benadering  
 
Dit programma richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat 
specifiek is geassocieerd met het eilandengebied in de 
Caribische regio. Centraal staan de zes eilanden binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden. Het programma brengt 
onderzoekers van verschillende disciplines via thematische 
oriëntatie bij elkaar. 
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Een solide basis voor innovatie
De Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren richten zich meer dan de 
Nationale Wetenschapsagenda op economische valorisatie in samenwerking 
met het bedrijfsleven. Hierbij staat gezamenlijke vraagarticulatie centraal 
en is de inzet en ontwikkeling van sleuteltechnologieën essentieel. De 
Kennis- en Innovatieagenda’s zijn daarom complementair aan de Nationale 
Wetenschapsagenda.
NWO wil een solide wetenschappelijke basis onder innovatie in Nederland 
leggen door het selecteren en financieren van de beste onderzoeksprojecten 
binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren. Hierbij stimuleert 
NWO publiek-private en publiek-publieke samenwerking. Verder behoeft 
de betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij het onderzoek 
versterking. NWO zal het midden- en kleinbedrijf daarom meer betrekken bij 
het formuleren van onderzoeksvragen en bij het monitoren van de voortgang 
van het onderzoek, bijvoorbeeld in gebruikerscommissies. NWO blijft zich 
hierbij voornamelijk concentreren op de lage Technology Readiness Levels.

Nieuw type programmering
Brede wetenschappelijke en maatschappelijke vragen of uitdagingen zullen 
met een nieuw type programmering worden benaderd. Hierbij gaat het meer 
over wat er met het onderzoek bereikt moet worden en waarom dit belangrijk 
is, dan over hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Steeds zal er een beknopte 
en krachtig geformuleerde kernopdracht zijn die de bestaansreden van het 
beoogde onderzoek en het uitvoerend onderzoeksconsortium beschrijft 
en die antwoord geeft op de vragen zoals: waar staat het consortium voor, 
wat wil het bereiken en wat is de rol van diverse leden van het consortium 
in het bereiken van de maatschappelijke of wetenschappelijke doorbraken? 
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De beoogde maatschappelijke of wetenschappelijke doorbraken (het ‘wat’) 
geven richting aan, spreken tot de verbeelding, zijn inspirerend en roepen op 
tot betrokkenheid, actie en samenwerking over de grenzen van disciplines, 
instituties en sectoren heen. Deze aanpak zal in eerste instantie toegepast 
worden op programma’s in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.

NWO en de Nationale Wetenschapsagenda  
 
De totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda in 
2015 was het antwoord op een behoefte aan meer verbinding en 
samenhang binnen het Nederlandse bestel van onderzoek en 
innovatie en een nauwere relatie tussen dat bestel en de 
maatschappij. De basis van de Nationale Wetenschapsagenda 
wordt gevormd door vragen van Nederlandse burgers aan de 
wetenschap. De Nationale Wetenschapsagenda beoogt 
bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke, 
innovatie- en beleidsagenda’s en samenwerking te bevorderen 
tussen de diverse spelers over de gehele keten van onderzoek 
en innovatie.  
NWO zal op verzoek van het ministerie van OCW de 
financiering, kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsbewaking op 
zich nemen van het onderzoek dat voortkomt uit de Nationale 
Wetenschapsagenda.
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De Nationale Wetenschapsagenda 
NWO gaat een programma inrichten dat voortbouwt op de dynamiek en 
het proces van zelforganisatie dat zich rond de routes van de Nationale 
Wetenschapsagenda heeft ontwikkeld. Dit wil echter niet zeggen dat 
uitsluitend partijen die tot dusver betrokken waren bij de vormgeving van de 
routes, consortia kunnen vormen en voorstellen kunnen ontwikkelen. Sommige 
routes zijn zo breed en ambitieus dat ze met de beschikbare middelen niet 
integraal gefinancierd kunnen worden. Ook voorstellen die betrekking 
hebben op een deel van een route kunnen worden ingediend en nieuwe 
combinaties van onderliggende vragen zijn mogelijk. Om optimale flexibiliteit 
te garanderen, geldt slechts als voorwaarde dat onderzoeksvoorstellen 
gericht moeten zijn op (delen van) een of meerdere routes van de Nationale 
Wetenschapsagenda.

NWO gaat, complementair aan de hierboven omschreven uitvoering van de 
Nationale Wetenschapsagenda, programma’s formuleren rondom een beperkt 
aantal maatschappelijke thema’s die voor Nederland van belang zijn en die de 
verbinding leggen tussen de verschillende (onderzoeks-)agenda’s: NWA, Kennis- 
en Innovatieagenda’s van de topsectoren en departementale beleidsagenda’s. 
Deze onderzoeksprogramma’s zullen een omvang hebben vergelijkbaar met die 
van de Zwaartekrachtprogramma’s. 

Voor de NWA-programma’s is het essentieel dat zij vanuit de breedte van de 
wetenschap worden opgezet. Daarnaast bieden deze programma’s ruimte aan 
een brede ketenbenadering waarin, waar relevant, fundamenteel, strategisch, 
praktijkgericht en toegepast onderzoek met elkaar worden verbonden.  
Ook andere dan wetenschappelijke partijen kunnen betrokken worden bij de 
uitvoering van onderzoek in de NWA-programma’s. Dit betekent betrokkenheid 
van verschillende – voor dat thema relevante – wetenschappen, sectoren en 
onderdelen van de kennisketen. NWO focust zich bij de financiering door 
NWO vooral op de fundamentele wetenschap. Met de participatie van andere 
partijen, zal ook een financiële inbreng van die partijen worden verwacht.
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Cyclische kennisketen 
 
Van oudsher wordt gedacht in een kennisketen van 
fundamenteel onderzoek naar translationeel, toegepast en 
praktijkgericht onderzoek. Tegenwoordig is ook de omgekeerde, 
probleemgestuurde richting (van praktijkgericht onderzoek naar 
fundamenteel onderzoek) en het cyclisch karakter van 
onderzoeks- en innovatieprocessen van belang. Daarmee wordt 
het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek 
minder scherp. NWO omarmt het cyclische karakter van de 
kennisketen met daarin een belangrijke en verbindende rol voor 
fundamenteel onderzoek.

Projecten van langere duur voor consortia
Onderzoek uitvoeren in consortia vraagt tijd. Tijd om vertrouwen op te 
bouwen of uit te bouwen, tijd om elkaars taal te begrijpen, tijd om kennis uit 
te wisselen en tijd om het onderzoek te coördineren. NWO verlengt daarom 
de reguliere looptijd van vier jaar voor projecten waarbij in nieuwe consortia 
wordt samengewerkt. Voorbeelden zijn projecten in het kader van het 
uitvoeren van de Nationale Wetenschapsagenda.

Instituten: spil voor nationale en internationale 
samenwerking 
NWO-instituten hebben een nationale functie en werken samen met 
onderzoeksgroepen van universiteiten en andere kennisinstellingen. Zij zijn 
een kraamkamer voor talent en verschillende instituten hebben een spilfunctie 
met betrekking tot grote onderzoeksinfrastructuur, hetzij door deze in huis 
te hebben, te ontwikkelen en te exploiteren, hetzij doordat zij fungeren als 
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toegangspoort tot internationale faciliteiten. NWO kan een instituut een 
geheel of gedeeltelijk nieuwe missie geven ter ondersteuning van de NWO-
strategie. Daarmee behoren de instituten tot de meest directe middelen 
waarmee NWO onderzoeksbeleid uitvoert.

NWO is mede in staat om in de Nederlandse wetenschap een verbindende rol 
te spelen omdat zij enerzijds zelf in instituten onderzoek uitvoert en anderzijds 
kennisinstellingen in staat stelt onderzoek te doen via de financiering van 
projecten en programma’s door de NWO-domeinen. Een slagvaardig optreden 
wordt bevorderd door een goede afstemming van de programmatische en 
beleidsmatige keuzes van de NWO-instituten met het beleid van de NWO-
domeinen en de leidende onderzoeksgroepen in Nederland. Dit is bijvoorbeeld 
het geval in het Nikhef-samenwerkingsverband, waarin naast Nikhef ook 
de universitaire vakgroepen voor subatomaire fysica van de Universiteit 
van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht, de Radboud 
Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen participeren, maar ook in het 
Nationaal Comité voor de Astronomie, dat gevormd wordt door ASTRON, 
SRON, de toponderzoeksschool NOVA en het NWO-domein Exacte en 
Natuurwetenschappen. 

In de instituutsmissies maakt NWO keuzes voor onderwerpen die in een 
perspectief voor meerdere jaren van groot belang zijn. In 2018 vindt er een 
portfolio-evaluatie plaats waarin de positie van alle instituten van NWO 
en van de KNAW in het Nederlandse kennislandschap in samenhang wordt 
geëvalueerd. NWO zal deze evaluatie betrekken bij de verdere besluitvorming 
over de instituutsmissies.
NWO streeft ernaar om, ook met de KNAW-instituten, te komen tot een goede 
afstemming van de instituutsmissies en het onderzoeksbeleid van de NWO-
domeinen.
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Praktijkgericht onderzoek
Sinds 2013 maakt het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA 
deel uit van de NWO-organisatie. Het regieorgaan stimuleert vraaggestuurd 
praktijkgericht onderzoek van de hogescholen. Door dit onderzoek wordt 
de toepassing van kennis in bedrijven, instellingen en in het onderwijs 
gestimuleerd. Dankzij het regieorgaan kan NWO de samenhang bevorderen in 
de gehele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. 
NWO zal zich inspannen om het praktijkgericht onderzoek zowel kwalitatief 
als kwantitatief verder uit te bouwen. Daartoe versterkt NWO onder andere de 
platform- en adviesfunctie voor de hogescholen en de bredere netwerkfunctie 
van het regieorgaan in de gehele Nederlandse kennisketen.

Internationale samenwerking: Money Follows 
Cooperation
Wetenschap overstijgt landgrenzen, maar de financiering is veelal nationaal 
georiënteerd. NWO zal via het principe van Money Follows Cooperation de 
grenzen wegnemen en bottom-up internationale samenwerking faciliteren in 
al het door de tweede geldstroom gefinancierde onderzoek. Money Follows 
Cooperation biedt de mogelijkheid om toegevoegde waarde te creëren voor 
onderzoeksprojecten, door expertise uit het buitenland in te zetten die in 
Nederland niet of niet op het gewenste niveau beschikbaar is.

Gezamenlijke programma’s met Europese 
zusterorganisaties
NWO is voorstander van een goede afstemming tussen het onderzoeks-
programma van de Europese Unie en de nationale onderzoeksprogramma’s 
binnen Europa. We ondersteunen het streven om tot een eenvoudiger 
onderzoekslandschap in Europa te komen. NWO zal de mogelijkheden 
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onderzoeken om, samen met Europese onderzoeksfinanciers, onderzoeks-
programma’s op te zetten die gericht zijn op maatschappelijke missies. Hierbij 
zal NWO of een Europese zusterorganisatie optreden als lead agency.

Samenwerking met minder ontwikkelde landen
Veel maatschappelijke uitdagingen houden zich niet aan nationale grenzen 
en treffen voornamelijk de kwetsbare samenlevingen in de wereld. Kennis van 
die lokale context is van groot belang om met onderzoek te kunnen bijdragen 
aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en om kennis 
te kunnen toepassen. NWO wil de samenwerking met lokale onderzoekers en 
maatschappelijke stakeholders in de minder ontwikkelde delen van de wereld 
versterken. NWO werkt hierbij nauw samen met Nuffic, het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en het Innovatie Attaché Netwerk. Het gaat dan onder 
andere om alumnibeleid, branding, capacity building en vertegenwoordiging in 
het buitenland.
 
 

Merian Fund 
 
NWO richt het Merian Fund op om de zichtbaarheid en 
profilering van de Nederlandse wetenschap in het buitenland te 
vergroten. Het wordt een fonds waarin de internationale samen-
werking met opkomende wetenschaps-landen en ontwikkelings-
landen een belangrijke rol vervult. Daarnaast verbetert het 
programma de afstemming tussen ministeries van OCW, EZK en 
Buitenlandse Zaken en organisaties als Nuffic en RVO. 
Flexibiliteit in thema’s en partner-landen staat bij het organiseren 
van bilaterale en multilaterale financieringsrondes voorop. De 
rode draad vormt onderzoek dat het wereldwijd bereiken van de 



64 VERBINDEN VAN WETENSCHAP EN SAMENLEVING

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 
ondersteunt. Partnerlanden worden uitgenodigd om een 
financiële bijdrage of een bijdrage in-kind te leveren aan het 
Merian Fund. Daarnaast zal de samenwerking met China, India en 
Brazilië worden aangevuld met samenwerkingen met andere 
partnerlanden. Domeinen en instituten van NWO  
en van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA 
dragen bij vanuit eigen expertise, instrumenten en netwerk. 
 

Het Merian Fund is geïnspireerd 
door het Newton Fund in het 
Verenigd Koninkrijk en 
vernoemd naar Maria Sibylla 
Merian (1647-1717). Merian was 
de dochter van een Zwitserse 
vader en een Nederlandse 
moeder. Ze woonde 
achtereenvolgens in Frankfurt, 
Nürnberg, Wieuwerd, 
Amsterdam, Suriname en weer 
Amsterdam. Merian legde de 
basis voor de insectenkunde en 
was een van de eerste 
botanische kunstenaars. In 1699 

reisde zij naar Suriname om exotische vlinders te onderzoeken. 
Na haar terugkeer maakte ze een boek aan de hand van de in 
Suriname vervaardigde tekeningen en de geprepareerde 
insecten.
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Open science
NWO neemt het voortouw in het bevorderen van Open Science. NWO legt de 
verplichting op om voor alle door NWO-gesubsidieerde projecten zowel de 
publicaties als de onderzoeksgegevens via trusted repositories voor algemeen 
gebruik beschikbaar te stellen.22 Verder heeft NWO de steun gekregen van 
alle Europese zusterorganisaties en van de EU en de ERC om binnen Europa 
uniforme richtlijnen op te stellen ten aanzien van research data management. 
Alle onderzoekers in Europa gaan deze richtlijnen volgen. Daardoor ontstaat 
een uniforme en transparante opzet. Dat draagt bij aan een grotere acceptatie 
door onderzoekers. Ook zorgt het voor een efficiënte inzet van middelen om 
Open Science in de praktijk te brengen.

Citizen science
NWO stelt een financieringsmodule beschikbaar voor het samenwerken 
met burgers bij de uitvoering van onderzoek. Het ‘open’ uitvoeren van 
onderzoek mede door burgers geschiedt reeds met veel succes in een aantal 
wetenschapsgebieden. In andere delen van de wetenschap staat dit aspect 
van Open Science nog in de kinderschoenen. Het betrekken van burgers bij 
de uitvoering van onderzoek heeft niet alleen toegevoegde waarde voor 
de ontwikkeling en toepassing van kennis, maar draagt ook bij aan publiek 
draagvlak voor onderzoek.

22  Nationaal plan open science (2017). Zie: www.openscience.nl/binaries/content/assets/subsites-evenementen/

open-science/nationaalplanopenscience_nl.pdf

http://www.openscience.nl/binaries/content/assets/subsites-evenementen/open-science/nationaalplanopenscience_nl.pdf
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Infrastructuur
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4.4 

Infrastructuur: toegankelijke en 
duurzame wetenschappelijke 
infrastructuur
Onderzoeksinfrastructuur speelt in alle wetenschapsgebieden, van de sociale 
en geesteswetenschappen tot de astronomie, een belangrijke rol. Zij is veelal 
een noodzakelijke voorwaarde voor internationaal vooraanstaand onderzoek. 
Hierbij zijn niet alleen de ‘harde’ apparaten en faciliteiten belangrijk, maar ook 
de technische ondersteuning en een professionele omgeving waar denkkracht 
geconcentreerd is en mensen elkaar ontmoeten. Bijzondere en geavanceerde 
onderzoeksinfrastructuur, in huis dan wel in internationale centra, is de 
bestaansgrond voor veel NWO-instituten. Grote infrastructuur brengt 
onderzoekers uit verschillende disciplines, landen en culturen bijeen.

Wetenschap en technologie
NWO blijft aandacht geven aan de ontwikkeling van technologie voor de 
ontwikkeling van grote wetenschappelijke infrastructuur. Wetenschappelijke 
infrastructuur stimuleert immers innovatie bij de technologische bedrijven die 
bij de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur betrokken worden. Ook levert 
het ontwikkelen en exploiteren van wetenschappelijke infrastructuur een 
belangrijke bijdrage aan het opleiden van gespecialiseerd personeel. Hierdoor 
zorgt wetenschappelijke infrastructuur voor kruisbestuivingen met positieve 
wetenschappelijke en maatschappelijke resultaten.
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Een nationale investeringsagenda voor 
grootschalige infrastructuur
NWO ziet het als een belangrijke taak om op duurzame wijze grootschalige 
wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten te financieren en toegankelijk te 
maken voor Nederlandse onderzoekers. Het betreft hier ook de eventuele 
participatie in nieuwe, grote internationale onderzoeksfaciliteiten. De behoefte 
aan infrastructuur is daarbij beduidend groter dan de financiële mogelijkheden. 
Bovendien betreft het vaak investeringen voor meerdere jaren. Dit vraagt om 
afstemming met de verschillende stakeholders over de duurzaamheid, over 
samenwerking binnen en buiten Nederland en over prioritering. 

NWO wil daarom samen met de universiteiten en de KNAW een nationale 
investeringsagenda opstellen, waaraan alle betrokkenen bijdragen. 
In dit kader heeft NWO de Permanente Commissie voor Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuur ingesteld die adviseert over het strategisch 
beleid voor het stimuleren van de ontwikkeling van en deelname aan 
infrastructurele initiatieven op (inter-)nationale schaal. De Nationale Roadmap 
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten van de Permanente Commissie voor 
Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur vormt de basis voor de 
nationale investeringsagenda. NWO zal een afwegingskader ontwerpen. 
De beperkte middelen voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur 
zullen ten goede komen aan alle wetenschapsgebieden volgens de door 
de commissie voorgestelde verdeelsleutel.23 Daarnaast zal NWO aandacht 
geven aan het begintraject van de ontwikkeling van nieuwe grootschalige 
onderzoeksfaciliteiten.

23  Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (2016) 7-8: ‘Voor de komende vijf 

jaar is een totaalbedrag beschikbaar van circa M€ 200. Van dit bedrag is M€ 20 beschikbaar voor het 

wetenschapsdomein Alfa/Gamma, M€ 90 voor Bèta/Techniek en M€ 90 voor Levenswetenschappen, ofwel 

10%, 45%, 45% van de beschikbare middelen respectievelijk. De commissie adviseert deze verhouding toe 

te passen bij de komende Nationale Roadmap calls. Recent zijn hier in het kader van het regeerakkoord 

incidentele en structurele middelen aan toegevoegd.’



69 NWO-STRATEGIE 2019-2022

Investeringen faseren en naar partners zoeken
Investeringen in en toegang tot faciliteiten zijn noodzakelijk, maar ook 
omvangrijk. De investeringen kunnen de beschikbare middelen voor lange 
tijd uitputten, waardoor niet meer voldaan kan worden aan toekomstige 
behoeften. Om dit te voorkomen, onderzoekt NWO de mogelijkheid om een 
deel van de investeringen te realiseren met maatschappelijke partners. Ook 
willen we de lasten over een groot aantal jaren faseren. Tevens zal NWO van de 
infrastructurele faciliteiten een businessplan vereisen dat de duurzaamheid  
van de infrastructuur voor de lange termijn garandeert.

Een hoogwaardige ICT-infrastructuur
De wetenschap heeft steeds meer behoefte aan snelle analyse, opslag en 
toegang van onderzoeksdata. Een goede ICT-infrastructuur is het fundament 
van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. NWO wil extra 
investeringen mogelijk maken in high-performance computing, in netwerken, 
in datafaciliteiten en in cybersecurity. Ook heeft NWO oog voor de noodzaak 
van extra investeringen in grote rekenfaciliteiten en voor de ontwikkeling van 
en ondersteuning bij het gebruik van onderzoekssoftware.

Organisatie van de nationale digitale 
infrastructuren in Nederland 
 
SURF 
De nationale digitale infrastructuren zijn voor een groot deel 
georganiseerd binnen de coöperatie SURF. Daarin werken 
universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, 
onderzoeksinstellingen en steeds meer mbo-instellingen op 
bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel niveau samen aan 
ICT-innovatie en digitale infrastructuren. 
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Netherlands eScience Center 
Het Netherlands eScience Center is in 2011 opgericht door  
SURF en NWO. Het slaat de brug tussen de ambities van weten-
schappers en de steeds complexere digitale infrastructuur en 
ICT, inclusief kennis en kunde uit computerwetenschappen en 
data science. Het eScience Center ondersteunt onderzoekers 
door onder andere het ontwikkelen van hoogwaardige 
onderzoekssoftware, in nauwe samenwerking met de betrokken 
onderzoeksgroepen. 
 
DANS 
DANS is een initiatief van KNAW en NWO. Het is het nationaal 
data-archief en kenniscentrum voor toegang tot onderzoeksdata 
en wetenschappelijke informatie. DANS bevordert duurzame 
toegang tot digitale onderzoeksgegevens en stimuleert 
onderzoekers om gegevens duurzaam te archiveren en te 
hergebruiken. Ook biedt DANS toegang tot duizenden 
wetenschappelijke datasets, publicaties en andere onderzoeks-
informatie in Nederland en doet het onderzoek naar duurzame 
toegang tot digitale informatie en duurzaamheid van software.

Internationale samenwerking
Nederland participeert in een aantal internationale (verdrags-)organisaties 
en European Research Infrastructure Consortia (ERIC’s), die veelal een 
belangrijke rol vervullen bij het ontwikkelen en beheren van grootschalige 
wetenschappelijke infrastructuur. NWO start in de komende strategieperiode 
een discussie met de kennisinstellingen over dergelijke participaties, het belang 
ervan en de afweging over nieuwe participaties. Dit zal ook een keuze vergen 
van participaties die zullen worden afgebouwd. Verder biedt samenwerking 
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met buitenlandse onderzoeksfinanciers kansen om faciliteiten gezamenlijk te 
realiseren. NWO wil actief onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen 
met andere onderzoeksfinanciers uit het buitenland faciliteiten te realiseren 
en/of gezamenlijk te gebruiken.

NWO-instituten
De NWO-instituten blijven een grote rol spelen als gastheer van of 
toegangspoort tot grote (inter)nationale onderzoeksinfrastructuur. De 
infrastructuur is nauw verbonden met de missies van individuele instituten: 
zonder infrastructuur kan een instituut zijn missie niet verwezenlijken. 

Kleinschaliger infrastructuur
NWO ziet het als haar rol om een bijdrage te leveren aan de toegang 
tot infrastructuur die breed toegankelijk is. NWO onderkent daarbij dat 
universiteiten vanwege de beperkte middelen voor onderzoek steeds  
minder ruimte hebben voor onderzoek en infrastructuur. Daarom kan 
binnen financieringsaanvragen in onder meer de NWO Open Competitie ook 
financiering opgevoerd worden voor gebruik van infrastructuur ten behoeve 
van het uit te voeren onderzoek. NWO zal daarvoor heldere richtlijnen 
opstellen. 

Daarnaast handhaaft NWO het programma Investeringen NWO-groot. 
Met dit programma kunnen onderzoeksfaciliteiten van nationaal belang 
worden ingericht die gebruikmaken van zeer geavanceerde apparatuur 
of van innovatieve dataverzamelingen. Hiermee worden vernieuwende 
ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek bevorderd die waarde 
hebben voor wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven.
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Kennisbenutting
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4.5 

Kennisbenutting: effectief gebruik 
van kennis door co-design en  
co-creatie
Onderzoek dient naast wetenschappelijke impact bij voorkeur ook maat-
schappelijke impact te hebben en bij te dragen aan het oplossen van 
maatschappelijke vragen. Waar het onderzoek in het kader van de Kennis- en 
Innovatieagenda’s van de topsectoren en het onderzoek gericht op grote 
maatschappelijke uitdagingen primair inzet op het behalen van maatschappelijke 
impact, kent fundamenteel nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek vaak onver-
wachte resultaten die ook maatschappelijke impact kunnen hebben. NWO zorgt 
daarom op verschillende manieren dat onderzoek maatschappelijke impact heeft.

Kennisdeling
Kennisdeling is een randvoorwaarde voor het bevorderen van maatschappelijke 
impact. Kennisdeling tussen fundamentele en toegepaste wetenschap en 
tussen publieke en private partijen (bedrijven, overheden en maatschappelijke 
organisaties) draagt bij aan reflectie op de kansen en de risico’s van het 
onderzoek. Het biedt onderzoekers de mogelijkheid te anticiperen op deze 
gevolgen, waardoor de kans op verantwoorde en wenselijke innovaties wordt 
vergroot en de mogelijkheden tot benutting ervan toenemen. Kennisdeling 
betreft daarbij een iteratief, wederkerig en dynamisch process, waarbij 
implementatie ook weer kan leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en inzichten. 
Kennisdeling begint al bij het gezamenlijk formuleren van onderzoeksvragen 
en wordt voortgezet in design van onderzoek (co-design). Ook de gezamenlijke 
uitvoering van onderzoek (co-creatie) door verschillende wetenschappelijke 
disciplines en benaderingen en door diverse onderdelen in de kennisketen en 
stakeholders, bevordert kennisdeling.
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NWO wil kennisdeling bevorderen door meer met gebruikers samen te 
werken. Hierbij bouwt zij voort op de ervaring van diverse onderdelen van 
NWO met onderzoeksprogrammering, financieringsmodules voor participatie 
van (intermediaire) eindgebruikers en activiteiten om kennisdeling, 
kennisbenutting of implementatie met en door eindgebruikers, tijdens en 
na afloop van onderzoeksprojecten mogelijk te maken. NWO zal daarbij ook 
mogelijkheden scheppen voor duurzame infrastructurele voorzieningen, 
zoals innovatie- en implementatienetwerken, kennisrotondes en academische 
werkplaatsen. 

NWO ziet een toegevoegde rol bij de benutting van kennis ontwikkeld uit 
onderzoek (valorisatie) om maatschappelijke impact te creëren. Een combinatie 
van excellente kennis, ondernemerschapsonderwijs en acceleratorprogramma’s 
stimuleert de oprichting van startups, die deze kennis kunnen omzetten 
in innovaties in de markt. NWO wil, waar mogelijk, bijdragen aan het 
professionaliseren van het ecosysteem van startups en de kenniseconomie.

Co-financiering
Het betrekken van maatschappelijke stakeholders bij het formuleren van 
onderzoeksprogramma’s en onderzoeksprojecten en bij de uitvoering, zorgt 
voor meer betrokkenheid van deze stakeholders.24 NWO blijft publiek-private 
en publiek-publieke samenwerking in onderzoek mogelijk maken.  
Er zullen daarbij verschillende mogelijkheden zijn om met geld of met kunde 
of kennis te participeren. NWO houdt hierbij rekening met de rechten op 
intellectueel eigendom. In de afgelopen jaren zijn enkele institutionele 
samenwerkingsvormen gestart, waarbij NWO voor een periode van meerdere 
jaren samenwerkt met andere partijen. In de komende strategieperiode 
evalueert NWO deze relatief jonge samenwerkingsvormen. Zo kunnen de 
opgedane ervaringen ingezet worden voor verdere conceptverbetering.

 24 Kiezen voor duurzame groei. Rapport Studiegroep Duurzame Groei (2016). Zie: 

 www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/06/advies-studiegroep-duurzame-groei
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Vier voorbeelden van publiek-private 
samenwerking 
 
Inkjetprinten: Océ, UT, TU/e 
NWO is betrokken bij een twaalfjarig samenwerkingsprogramma 
met de UT, TU/e en Océ om het fundamenteel begrip van 
inkjetprinten te verbeteren. In het NWO Industrial Partnership 
Programme (IPP) komt het hele inkjet-proces aan de orde: van 
het ontwerp van de actuator en het ontstaan van druppeltjes  
tot aan de inkt-papier interactie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vloeistofdynamica van inkjetting staat centraal in de twaalf PhD-projecten 
van het IPP met Océ, waarbij ieder project een specifiek onderdeel uitdiept. 
 
Kenmerkend voor de samenwerking zijn het perspectief voor de 
langere termijn en de inbedding in het bedrijf. Océ huisvest een 
deel van de onderzoeksgroep waaraan twee wetenschappelijke 
groeps-leiders, gefinancierd door het programma, ook 
leidinggeven. Deze opzet garandeert een optimale 
kennistransfer. 
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Center for Nanolithography: ASML, NWO, UvA, VU 
Het Advanced Research Center for Nanolithography is opgezet 
vanuit een samenwerking tussen ASML, NWO, UvA en VU. Het 
centrum richt zich op de fundamentele wetenschap achter de 
huidige en toekomstige nanolithografische technieken, de 
belangrijkste technologie voor het produceren van 
computerchips en processoren in pc’s, smartphones en tablets. 
Het wetenschappelijk programma van het centrum is nauw 
verbonden met de interessegebieden van ASML. Aan de 
basisfinanciering van het centrum dragen private en publieke 
partijen ieder vijftig procent bij. 
 
Chemical Building Blocks Consortium: Shell, AkzoNobel, 
BASF, NWO, UU, RUG, TU/e, ministeries 
Indien de wereldbevolking tegen 2050 toeneemt tot ongeveer  
9 miljard mensen, zal dit een zwaar beroep doen op de voorraad 
grondstoffen en vormt dit een uitdaging voor de duurzaamheid 
en voor de leefbaarheid in stedelijke gebieden. ARC CBBC richt 
zich op complexe chemie- en energievraagstukken die bijdragen 
aan de transitie naar een circulaire economie, duurzame 
chemische processen en schone energie bij een eindige 
voorraad grondstoffen. Het is een publiek-privaat 
onderzoekscentrum opgezet vanuit een samenwerking tussen 
Shell, AkzoNobel, BASF, NWO, UU, RUG, TU/e, de topsector 
Chemie en de ministeries van EZK en OCW. Het centrum werkt 
met vrijwel alle Nederlandse universiteiten samen. Aan de 
basisfinanciering van het centrum dragen private en publieke 
partijen ieder vijftig procent bij. 
 
QuTech: TU Delft, TNO, NWO, ministeries 
Het Advanced Research Center for Quantum Computing and 
Quantum Internet is een publiek-private samenwerking tussen 
TU Delft, TNO, de ministeries van EZK en OCW, NWO en de 
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topsector HTSM. Doel van QuTech is het ontwikkelen van 
quantumtechnologie, zoals inherent veilige quantum-
netwerkverbindingen en quantumcomputers. QuTech werkt 
intensief samen met Microsoft en Intel. Met de toekenning in 
2017 van een zwaartekrachtprogramma aan QuSoft (het 
Research Center voor Quantum Software) is Nederland sterk 
gepositioneerd om in samenwerking met andere landen de 
quantumcomputer te helpen realiseren.

 

Impact ex ante beoordelen
NWO beoordeelt financieringsaanvragen voor onderzoek naar 
maatschappelijke doorbraken vooraf aan de hand van een goed onderbouwde 
projectie van de beoogde wetenschappelijke en maatschappelijke impact, 
bijvoorbeeld aan de hand van een theory of change met geëxpliciteerde impact 
pathways.

Theory of change 
 
Een theory of change is een schematische voorstelling of 
illustratie die inzichtelijk maakt hoe een programma/project naar 
verwachting veranderingen voor de betreffende doelgroep 
teweeg kan brengen in een specifieke context. Het laat de 
tussenstappen zien langs welke de te ondernemen activiteiten 
bijdragen aan het uiteindelijke doel. Hiertoe worden eerst de 
doelen en aannames achter die doelen geformuleerd. Daarna 
worden de randvoorwaarden en de causaliteit tussen rand-
voorwaarden en doelen geïdentificeerd. Vervolgens wordt 
daaruit onder andere afgeleid welke stakeholders wanneer 
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betrokken dienen te worden en welk type activiteiten wanneer 
ondernomen worden. Op deze wijze krijgt men meer begrip van 
de wijze waarop verandering plaats kan vinden en ontstaat een 
betere greep op de planning, monitoring en evaluatie. 
 
Een voorbeeld is het Global Food Challenges programma van 
WOTRO. Daarin schetst de theory of change de interventielogica 
die gevolgd moet worden om de nagestreefde verandering – 
mondiale voedselzekerheid – te bewerkstelligen. Het startpunt 
(1) is een beschrijving van de verschillende op te lossen 
probleemvelden. Vervolgens (2) worden de aannames en 
oorzaken die aan de problemen ten grondslag liggen 
geanalyseerd. Daarbinnen worden kennisgerelateerde oorzaken 
en daarmee samenhangende kennisbehoeften geïdentificeerd 
(3). Deze behoeften worden een op een vertaald (4) in na te 
streven outputs van onderzoek. Deze outputs worden vervolgens 
gebruikt (5) door verschillende groepen gebruikers die de 
kennis en inzichten toepassen en aanpassen om de geschetste 
oorzaken van problemen aan te pakken. In het wegnemen van 
deze oorzaken liggen de outcomes van het onderzoek. Hierdoor 
wordt de nagestreefde verandering gerealiseerd (6) en daarin 
ligt de impact van het onderzoek. De weg van outputs via 
outcomes naar impact wordt in meerdere specifieke impact 
pathways gespecificeerd, waarlangs het gebruik, de aanpassing 
en de doorwerking van kennis door de tijd heen wordt 
geprojecteerd.
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Industrial Doctorates en Societal Doctorates
NWO wil het programma Industrial Doctorates voortzetten en uitbreiden 
tot Societal Doctorates. Het programma Industrial Doctorates richt zich 
op het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf. Het programma 
Societal Doctorates bevordert de samenwerking met publieke partners. Binnen 
de programma’s voert een kandidaat-promovendus werkzaamheden uit bij 
zowel de kennisinstelling als het deelnemende bedrijf of de deelnemende 
instelling. Juist door wetenschappelijke kennis dichter bij het bedrijfsleven 
of publieke partners te brengen, is de kans op een toepassing van 
onderzoeksresultaten in de praktijk en uiteindelijk op maatschappelijke  
impact groter.

Proof of concept-subsidie
Fundamenteel en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek kent vaak 
onverwachte resultaten die ook maatschappelijke impact kunnen hebben.  
NWO streeft ernaar de maatschappelijke impact van nieuwsgierigheids-
gedreven onderzoek te versterken met de introductie van de proof of  
concept-subsidie. Deze subsidie stelt onderzoekers in staat de maatschappelijke 
(inclusief economische) potentie van eerder door NWO gefinancierd onderzoek 
te verkennen.
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5 Organisatie 
NWO wil een flexibeler, slagvaardiger en meer op samenwerking 
gerichte organisatie worden die beter kan inspelen op 
ontwikkelingen in wetenschap en samenleving. Het realiseren van 
deze ambitie vormt de belangrijkste organisatorische uitdaging van 
deze strategieperiode. Verder wil NWO duurzamer opereren, het 
financieringsinstrumentarium harmoniseren en investeren in 
personeelsbeleid.
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Duurzaamheid
NWO is een organisatie die duurzaamheid, milieu en klimaat hoog in het 
vaandel heeft staan. NWO geeft hier vorm aan door onder meer te streven 
naar papierloos werken, geen onnodig gebruik van plastic, haar gebouwen zo 
klimaatneutraal mogelijk te maken en medewerkers met het openbaar vervoer 
te laten reizen.

Domeinen maken specifieke 
strategie
De rol van NWO als verbinder en financier is belegd in de vier 
onderzoeksdomeinen. Daarbinnen hebben de wetenschappelijke disciplines 
hun plaats. De domeinen zullen de NWO-strategie vertalen in een eigen 
specifieke domeinstrategie. De verbindende rol van de domeinen zal hierin 
onder meer tot uitdrukking komen in de vorm van multidisciplinaire, 
domeinoverstijgende activiteiten. De domeinen faciliteren, in samenspraak met 
de achterban, bottom-up programmering en bevorderen samenwerking tussen 
disciplines, binnen de kennisketen en maatschappelijke partijen.

Domeinen: eenheid in 
verscheidenheid
De vier domeinen richten zich op verschillende wetenschapsgebieden en 
onderdelen van het onderzoeks- en innovatiebestel. Zij houden rekening 
met verschillen in onderzoekscultuur van zowel fundamentele als historische 
aard. Ook houden zij rekening met de verschillende verwachtingen en 
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institutionele belangen. Om deze reden kunnen de werkwijzen van de vier 
domeinen niet volstrekt uniform zijn. Maar vanuit de gedachte dat NWO als 
een eenheid opereert en ook om de financiering van domeinoverstijgende 
onderzoeksprojecten en programma's mogelijk te maken, is de 
organisatiestructuur van de domeinen vergelijkbaar. Daarbij wordt gestreefd 
naar eenheid in verscheidenheid.

Inclusieve, duurzame ontwikkeling
WOTRO Science for Global Development coördineert een doorsnijding en 
verbinding van de vier domeinen voor de financiering van vernieuwend 
wetenschappelijk onderzoek naar inclusieve duurzame ontwikkeling en met 
name ontwikkelingsvraagstukken. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat dit 
type onderzoek een cruciale voorwaarde is voor meer mondiale gelijkheid, 
sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Harmonisatie van 
financieringsinstrumentarium
Om samenwerking te bevorderen, zal NWO de huidige subsidie-instrumenten 
zoveel mogelijk harmoniseren. Hierdoor krijgen onderzoekers, ongeacht het 
onderzoeksdomein, zoveel mogelijk identieke randvoorwaarden. Zo wordt het 
makkelijker, zowel voor aanvragers als voor NWO, om meer over de grenzen 
van disciplines en domeinen heen te werken. NWO zal een beperkt palet van 
instrumenten aanbieden met een overzichtelijk aantal modules. Deze modules 
kunnen worden gecombineerd, al naar gelang de doelen van het programma 
of de call. Op deze wijze blijft flexibiliteit mogelijk voor de verschillende 
behoeften van de verschillende disciplines.
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Financieringslijnen 
 
De harmonisatie van instrumenten levert het volgende palet op, 
waarbij elke financieringslijn een onderscheiden doelstelling 
heeft: 
 1 Talentprogramma: nieuwsgierigheidsgedreven 
  ongebonden onderzoek gericht op onderzoekstalent; 
 2 Open competitie: nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek; 
 3 Programma's voor wetenschappelijke of 
  maatschappelijke doorbraken: grootschalige 
  programma's op basis van de Nationale 
  Wetenschapsagenda, de Kennis- en Innovatieagenda's en 
  departementale kennisagenda's, waar relevant in 
  samenwerking met publieke en/of private stakeholders; 
 4 PPS: projecten of programma's in samenwerking met 
  externe publieke en/of private partijen; 
 5 Specifieke programma's: projecten of programma's in 
  het kader van onder meer het Merian Fund met derde 
  landen, het Nederlands Polair Programma, het programma 
  Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek, het Caribisch 
  onderzoeksprogramma en de langjarige strategische 
  programma's van de NWO-instituten; 
 6 Infrastructuur: realiseren van grootschalige infrastructuur. 
 
In de meeste gevallen zullen de programma's en projecten uit 
bovenstaande financieringslijnen worden opgebouwd met de 
volgende modules: 
 a Personeel: aio/PhD, postdoc, onderzoeker, niet- 
  wetenschappelijk personeel. 
 b Materieel 
 c Investeringen: infrastructuur, databestanden. 
 d Kennisbenutting 
 e Internationalisering 
 f Citizen Science
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Investeren in personeel
De grotere nadruk in deze strategieperiode op samenwerking en kennisdeling 
vraagt een proactieve rol van NWO-beleidsmedewerkers in het verbinden van 
onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden, in het verbinden 
van onderzoekers en maatschappelijke partijen en burgers en in het begeleiden 
van kennisdeling. Het vergt ook onderlinge samenwerking in het beïnvloeden 
van beleid op nationaal en Europees niveau. In het personeelsbeleid wordt 
expliciet aandacht gegeven aan het identificeren en ontwikkelen van 
de daarvoor benodigde competenties. Daarbij zal nadrukkelijk worden 
geïnvesteerd in het personeel van NWO.

Instituten en domeinen
De relatie tussen NWO-instituten en NWO-domeinen is complex en kan 
aanleiding geven tot vragen over de wederzijdse afhankelijkheid. Conform de 
Wetenschapsvisie 2025 zijn de beide takken daarom administratief van elkaar 
gescheiden. Daarbij streeft NWO naar een eerlijk speelveld voor de NWO-
instituten en overige kennisinstellingen in Nederland. Verder werkt NWO met 
een gedragscode die (de schijn van) belangenverstrengeling moet voorkomen. 
De onafhankelijke raad van toezicht ziet hierop toe.

Resultaatgericht werken
NWO groeit in deze strategieperiode toe naar een organisatie waarbinnen 
in alle geledingen resultaatgericht wordt gewerkt vanuit een coherente 
strategie. De vijf ambities uit het strategisch plan vormen het kader voor 
de jaarlijkse cyclus voor planning & control (kaderbrief, jaarplannen, 
jaarlijkse verslaglegging), inclusief financiële planning, budgetverdeling en 
verantwoording. 
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Reflectie op eigen functioneren
NWO zal jaarlijks reflecteren op haar eigen functioneren en, indien nodig, 
aanpassingen maken om de dienstverlening naar de wetenschap te verbeteren. 
NWO zal ook haar financieringsinstrumenten zorgvuldig evalueren, in het 
besef dat het enige tijd duurt voordat de effecten van veel maatregelen en 
onderzoeksprogramma's merkbaar zijn. NWO zal bij de evaluatie van haar 
financieringsinstrumenten de ervaringen van zusterorganisaties in andere 
landen meenemen. In 2020 vindt de wettelijk voorgeschreven evaluatie van 
NWO plaats. Dan blijkt hoe succesvol NWO is in het realiseren van haar missie, 
het bereiken van haar ambities en het opereren als een coherente, slagvaardige 
organisatie. De evaluatie kan tevens worden aangegrepen om de strategische 
koers bij te stellen.

Wat betekent deze strategie voor de 
onderzoeker? 
 
Minder loketten, meer contact, mono- en multi-disciplinair 
onderzoek 
Door de nieuwe strategie komen er minder subsidie-
instrumenten, worden de voorwaarden gelijkgeschakeld en 
vermindert de compartimentering van onderzoeksmiddelen. 
Ook neemt het aantal 'loketten' drastisch af. Daarbij blijft het 
onverkort mogelijk om zuiver disciplinaire onderzoeks-
voorstellen in te dienen. Ook het directe contact met inhoudelijk 
goed ingevoerde beleidsmedewerkers blijft of wordt, waar 
nodig, versterkt.  
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Van kleine, korte projecten tot grote verbanden voor 
meerdere jaren 
Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend in een scala 
van kleine projecten en high-riskprojecten tot langjariger, 
thematisch of strategisch onderzoek in groter verband, al dan 
niet in samenwerking met private of publieke partners. Er komt 
een apart en nieuw budget voor onderzoek dat in het kader van 
de Nationale Wetenschapsagenda wordt opgezet en er komt 
structureel meer steun voor infrastructuur, waaronder ook  
voor ICT. 
 
Platform voor overleg 
In de nieuwe financiering van onderzoek is overleg tussen 
onderzoekers en andere partijen bij de voorbereiding van 
onderzoeksvoorstellen essentieel. NWO neemt het op zich dit 
overleg te faciliteren en hiervoor een platform te bieden.
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Domeinen
Domein Exacte en 
Natuurwetenschappen  
(ENW)
Het NWO-domein Exacte en 
Natuurwetenschappen stimuleert 
excellent onderzoek door onderzoeks-
financiering en agendering. 
Daarmee is het de coördinator van 
bèta-onderzoek in Nederland. Het 
domein verbindt onderzoekers zowel 
onderling als met maatschappelijke 
organisaties en de industrie. Dit doet 
het domein onder meer door het 
organiseren van bijeenkomsten en het 
onderhouden van nauwe contacten 
met de achterban. 

Domein Sociale en 
Geesteswetenschappen 
(SGW)
Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen richt zich 
op belangrijke vragen naar wie 
we als mens zijn en wat er nodig 

is om gezonde, gelukkige en 
veerkrachtige samenlevingen te 
vormen en te onderhouden. Sociale 
en geesteswetenschappen vergroten 
het vermogen complexe individuele, 
sociale, culturele en economische 
vraagstukken te begrijpen en daarop 
te reageren. Kennis en inzicht uit de 
sociale en geesteswetenschappen 
zijn daarbij een bron van creativiteit, 
dragen bij aan effectieve innovatie 
en geven een nieuwe kijk op 
cultuur en maatschappij in heden en 
verleden. Het NWO-domein Sociale 
en Geesteswetenschappen financiert 
onderzoek, begeleidt lopende 
projecten en programma’s en brengt 
wetenschap, praktijk en beleid 
bij elkaar om kennisoverdracht te 
faciliteren.

Domein Toegepaste en 
Technische Wetenschappen 
(TTW)
Het NWO-domein Toegepaste en 
Technische Wetenschappen verbindt 

I

Beschrijving domeinen  
en regieorganen
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mensen en middelen om technologie 
met economische meerwaarde te 
ontwikkelen die bijdraagt aan het 
oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Dit vindt plaats door 
excellent technisch-wetenschappelijk 
onderzoek te financieren, gebruikers  
en onderzoekers bij elkaar te brengen 
en door projecten te begeleiden  
naar optimale kansen voor kennis-
overdracht. Hiervoor zijn verschillende 
financieringsinstrumenten 
beschikbaar.

Domein ZonMw
Vooruitgang vraagt om de 
ontwikkeling en toepassing 
van kennis. ZonMw stimuleert 
met het oog daarop 
gezondheidszorgonderzoek en 
zorginnovatie. ZonMw bedient 
met tientallen programma’s de 
hele zorginnovatiecyclus, die loopt 
van fundamenteel onderzoek 
tot en met de implementatie van 
nieuwe behandelingen, preventieve 
interventies of verbeteringen in de 
structuur van de gezondheidszorg. 
Bij de selectie van subsidievoorstellen 
zoekt ZonMw altijd de vernieuwing, 
met een toets op (maatschappelijke) 
relevantie en (wetenschappelijke) 

kwaliteit. Zo doet ZonMw recht aan 
de complexiteit van maatschappelijke 
en zorginhoudelijke uitdagingen en 
krijgen burgers betaalbare zorg en 
ondersteuning van hoog niveau.

WOTRO Science for  
Global Development
Als domeinoverstijgend initiatief 
binnen NWO programmeert, 
financiert en faciliteert WOTRO 
onderzoek voor inclusieve mondiale 
ontwikkeling. De programma’s 
van WOTRO zijn gericht op het 
leveren van kennis en kunde 
die bijdraagt aan duurzame 
oplossingen voor maatschappelijke 
en ecologische problemen in lage- 
en middeninkomenslanden. Samen 
met partners ontwikkelt WOTRO 
onderzoeksprogramma's die 
innovatieve vormen van onderzoek 
met en in deze landen stimuleren. 
Om de impact van het onderzoek te 
vergroten, zet WOTRO sterk in op het 
delen van kennis en op het gebruik 
van onderzoeksresultaten in beleid 
en praktijk. Het is daarbij essentieel 
dat lokale kennisinstellingen en 
maatschappelijke actoren vanaf 
de ontwikkelfase van onderzoek 
participeren.
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Regieorganen 
Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek  
(NRO)
Het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek werkt aan de 
verbetering en vernieuwing van het 
onderwijs. Dat doet het regieorgaan 
door onderwijsonderzoek te 
coördineren en te financieren en 
door de verbinding tussen praktijk 
en onderzoek te verbeteren. Het 
regieorgaan heeft drie hoofdtaken. 
De eerste taak is de samenhang van 
onderwijsonderzoek bevorderen 
door op nationaal niveau de 
regie te voeren. De tweede taak 
is de toekenning van subsidies 
voor hoogwaardig onderzoek. 
De derde taak is de bevordering 
van kennisbenutting door betere 
verbinding tussen wetenschap en 
praktijk en tussen wetenschap en 
beleid. 

Nationaal Regieorgaan 
Praktijkgericht Onderzoek SIA
Het Nationaal Regieorgaan 
Praktijkgericht Onderzoek 
SIA financiert en stimuleert 
praktijkgericht onderzoek door 

hogescholen. Voor hogescholen is dit 
de basis voor een volwaardige tweede 
geldstroom voor praktijkgericht 
onderzoek. Het onderzoek wordt 
gedaan in samenwerking met 
bedrijfsleven en publieke sector 
en is cruciaal voor hogescholen 
om nieuwe kennis te creëren en te 
verspreiden, voor het onderwijs en 
de beroepspraktijk. Het regieorgaan 
initieert daarnaast activiteiten 
gericht op de ontwikkeling van het 
onderzoek van hogescholen en de 
doorwerking hiervan naar onderwijs 
en praktijk. Zo draagt het bij aan 
versterking van de kennisketen 
die loopt van fundamenteel 
onderzoek tot aan innovatie in de 
beroepspraktijk.
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AMOLF
AMOLF verricht toonaangevend 
fundamenteel onderzoek naar 
de fysische eigenschappen en 
ontwerpprincipes van complexe 
materie. Dit onderzoek leidt tot 
fundamentele inzichten in onder 
andere de interactie tussen licht 
en materie op nanoschaal, de 
programmeerbare eigenschappen van 
meta-materialen en de moleculaire 
mechanismen die ten grondslag 
liggen aan cellulaire functies. 
AMOLF gebruikt deze kennis om 
nieuwe functionele materialen te 
ontwikkelen en om oplossingen te 
vinden op het gebied van duurzame 
energie en materialen, groene ICT en 
gezondheidszorg. AMOLF initieert 
nieuwe onderzoeksrichtingen voor 
Nederland in het veld van functionele 
complexe materie en materialen, en 
werkt daarbij intensief samen met 
universiteiten, bedrijven en andere 
instituten.

ARCNL
ARCNL is een publiek-privaat 
samenwerkingsverband tussen NWO, 
de Universiteit van Amsterdam 
(UvA), de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU) en de fabrikant van 
halfgeleiderapparatuur ASML.
ARCNL verricht fundamenteel 
onderzoek en richt zich daarbij op 
de fysische en chemische processen 
achter de belangrijkste huidige en 
toekomstige technologieën voor 
nanolithografie, met name voor de 
halfgeleiderindustrie. De academische 
setting en onderzoeksstijl zijn 
gericht op wetenschappelijke 
topprestaties, waarbij de thema's 
van het onderzoeksprogramma van 
ARCNL nauw verbonden zijn met de 
interessegebieden van ASML. 

ASTRON
ASTRON doet fundamenteel 
sterrenkundig onderzoek en heeft 
een internationaal toonaangevende 
reputatie in het ontwikkelen van 
vernieuwende radiotelescopen. 
De Westerbork Synthesis Radio 
Telescoop is nog steeds een van de 

II

Beschrijving instituten
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beste telescopen ter wereld. ASTRON 
ontwierp, ontwikkelde en beheert 
ook de radiotelescoop LOFAR, die 
radiosignalen uit de begintijd van het 
universum, kortstondige flitsen in de 
lucht, roterende neutronensterren 
en botsende zwarte gaten meet. 
ASTRON heeft een voortrekkersrol 
bij het definiëren en ontwerpen 
van de Square Kilometre Array, die 
de grootste en meest gevoelige 
radiotelescoop ter wereld wordt. 
De kennis die is opgedaan bij de 
bouw van de Westerbork- en LOFAR-
telescoop wordt ingezet bij het 
ontwerp en de bouw van de SKA.
 
CWI
Het nationaal onderzoeksinstituut 
Centrum Wiskunde & Informatica 
(CWI) verricht fundamenteel 
onderzoek op het gebied van 
wiskunde en informatica en draagt 
kennis op deze gebieden over aan de 
maatschappij, in het bijzonder aan 
het bedrijfsleven. Uitmuntendheid 
is de hoogste prioriteit van het 
CWI. Het CWI is een bakermat van 
nieuwe onderzoeksgebieden en het 
instituut is een kweekvijver voor 
talent. Het CWI heeft een unieke 
signatuur, waarbij fundamenteel 
én toepassingsgericht onderzoek, 
en wiskundigen én informatici, 

samenkomen in vrijwel elke 
onderzoeksgroep.
CWI is initiatiefnemer van het QuSoft-
instituut (met UvA en VU), dat 
onderzoek verricht naar de software 
voor de quantumcomputer, en speelt 
een leidende rol in nationale en 
internationale netwerken.

DIFFER
DIFFER verricht funderend onderzoek 
aan materialen, processen en 
systemen voor een wereldwijde 
duurzame energie-infrastructuur. 
Als nationaal expertisecentrum voor 
kernfusie en solar fuels werkt het 
instituut nauw samen met (inter)
nationale onderzoeksinstellingen 
en bedrijven. Zo bouwt het aan een 
actieve nationale gemeenschap voor 
energieonderzoek. DIFFER beheert 
de internationaal vooraanstaande 
onderzoeksfaciliteit Magnum-PSI voor 
kernfusie-onderzoek. Als nationale 
partner in het Europese consortium 
EUROfusion coördineert DIFFER 
de Nederlandse bijdrage aan het 
wereldwijde kernfusieproject ITER.
 
Nikhef
Het Nationaal instituut voor 
subatomaire fysica Nikhef doet 
onderzoek naar de elementaire 
bouwstenen van ons universum,  
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hun onderlinge krachten en de 
structuur van ruimte en tijd. 
Binnen het instituut zijn zowel het 
ontwikkelen van theorieën en het 
analyseren van meetgegevens als 
het ontwerpen en bouwen van 
instrumenten verenigd. Hiertoe 
ontwikkelt Nikhef samen met 
bedrijven innovatieve technologieën, 
en bevordert het kennis- en 
technologie-transfer.
Als samenwerkingsverband 
tussen NWO en vijf Nederlandse 
universiteiten coördineert en leidt 
Nikhef de Nederlandse experimentele 
activiteiten op het gebied van 
deeltjesfysica (met name op CERN), en 
astrodeeltjesfysica. 
 
NIOZ
Het NIOZ Koninklijk Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee 
is het nationale oceanografische 
instituut en doet wetenschappelijk 
excellent fundamenteel, en 
grensverleggend toegepast 
marien onderzoek naar 
belangrijke wetenschappelijke en 
maatschappelijke vraagstukken die 
relevant zijn voor het functioneren 
van oceanen, zeeën, kust- en 
deltagebieden. 

Het NIOZ beschikt over onderzoeks-
schepen en zeevaartmaterieel en 
fungeert als nationale mariene 
onderzoeksfaciliteit voor de 
wetenschappelijke gemeenschap 
in Nederland. Daarmee stimuleert 
en ondersteunt NIOZ het mariene 
onderzoek, het mariene onderwijs en 
de mariene beleidsontwikkeling in het 
algemeen, in binnen- en buitenland.

NSCR
Het NSCR verricht onafhankelijk, 
fundamenteel en multidisciplinair 
onderzoek op het gebied van 
criminaliteit en rechtshandhaving 
om wetenschappelijke vooruitgang 
te boeken en op feiten gebaseerde 
kennis te vergaren ten behoeve van 
de maatschappij in het algemeen 
en het strafrechtstelsel in het 
bijzonder. Het NSCR verzamelt en 
onderhoudt unieke longitudinale 
datasets, waarmee op een 
nieuwe manier hoogwaardig 
(inter)nationaal onderzoek op 
het gebied van criminaliteit en 
rechtshandhaving kan worden 
verricht. Het instituut ontwikkelt 
en onderhoudt een (inter)nationaal 
netwerk van onderzoekspartners, 
leidt onderzoekers aan het begin 
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van hun loopbaan op en biedt 
op feiten gebaseerde kennis voor 
een gefundeerde strafrechtelijke 
beleidsvorming en analyse.
 
SRON
SRON maakt doorbraken mogelijk 
in het wetenschappelijk onderzoek 
vanuit de ruimte. Het instituut 
verricht astrofysisch, aardgericht en 
exoplaneet-onderzoek, met in het 
aardatmosfeeronderzoek specifiek 
aandacht voor luchtvervuiling en 
klimaatontwikkeling. Hiervoor 
ontwikkelt SRON grensverleggende 
technologie en geavanceerde 
ruimte-instrumenten. Als nationaal 
expertise-instituut adviseert SRON de 
overheid en coördineert het nationale 
bijdragen vanuit de wetenschap 
aan internationale ruimtemissies 
van onder andere ESA, NASA en 
JAXA. In die rol stimuleert het 
instituut ook samenwerking tussen 
de wetenschappelijke gemeenschap, 
technologische instituten en de 
industrie. Daarnaast bevordert SRON 
maatschappelijke toepassingen voor 
ruimtetechnologie.
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