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Inleiding  

De Raad van Bestuur van NWO (RvB) stelt de vraag of het Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls) na 

20 jaar een aanpassing van de doelstelling en een structurele wijziging zou moeten ondergaan. Diverse 

ontwikkelingen, zoals Erkennen en Waarderen en de position paper Ruimte voor ieders Talent, de opkomst van 

het Europese ERC programma en de (te sterke) verwevenheid met het personeelsbeleid van de 

onderzoeksinstellingen, maken deze vraag opportuun. NWO wil deze vraag om heroriëntatie nadrukkelijk in 

samenspraak met onderzoekers en andere belanghebbenden beantwoorden.  

 

De RvB heeft een interne werkgroep Heroriëntatie Talentlijn ingesteld om de heroriëntatie uit te werken. Deze 

NWO-werkgroep heeft een analyse gedaan van de ontwikkelingen in het onderzoekslandschap die van invloed 

zijn geweest op de Talentlijn en meer specifiek het Talentprogramma.1 Op basis van de analyse heeft de 

werkgroep een SWOT-analyse opgesteld. De SWOT vormt de basis voor de voorstellen die de werkgroep in 

deze notitie doet. Ten eerste doen we een voorstel voor vernieuwing van de doelstelling van het 

Talentprogramma. Vervolgens presenteert de werkgroep vier denkrichtingen voor doorontwikkeling van het 

Talentprogramma.  

 

Wat is het doel van de consultatie?  

Deze consultatie is erop gericht bij verschillende belanghebbenden ideeën op het halen over het functioneren 

van de Talentlijn in het wetenschappelijk systeem als geheel en over de inrichting van het Talentprogramma in 

het bijzonder. 

 

Graag wil de RvB bij u toetsen:  

 in hoeverre u de voorgestelde vernieuwde doelstelling passend vindt in het huidige stelsel; 

 in hoeverre u de genoemde Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen in de SWOT-analyse van de 

Talentprogramma’s herkent;  

 welke (combinaties van) de voorgestelde denkrichtingen u wenselijk acht om verder uit te werken in 

een vernieuwing van het Talentprogramma met wellicht consequenties voor de gehele Talentlijn. 

Ook verneemt de RvB graag of: 

- u aanvullende ideeën heeft over (de invulling van) de denkrichtingen die aansluiten bij de analyse 

van het Talentprogramma. 

  

Wat gaan we met de input van de consultatie doen? 

Op basis van uw inzichten zal de RVB de werkgroep vragen de analyse te verfijnen en de denkrichtingen aan te 

scherpen. Dit moet leiden tot een voorstel voor herziening van de Talentlijn, waarin meer of minder structurele 

wijzigingen zullen worden voorgesteld. Ook de vier Domeinbesturen zullen hierop nog reflecteren. Vervolgens 

komt het voorstel ter besluitvorming in de RvB. Daarna volgt zo nodig een implementatietraject.  

  

                                                                                              

 

1 De NWO-Talentlijn omvat het Talentprogramma (Rubicon, Veni, Vidi, Vici) en ook andere persoonsgebonden subsidie-

instrumenten en prijzen: Spinoza/Stevin, Promotiebeurs voor leraren en diversiteitsprogramma’s (Hestia, Aspasia, 

Mozaïek). Deze notitie richt zich in eerste instantie, maar niet uitsluitend, op het Talentprogramma. 
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Leeswijzer 

Hieronder treft u allereerst een toelichting op een analyse die de werkgroep Heroriëntatie Talentlijn heeft 

uitgevoerd als vertrekpunt voor de heroriëntatie. De uitkomsten van deze analyse vatten we voor u samen in 

een SWOT-analyse, die u daaronder aantreft. De SWOT heeft ten eerste invloed op de doelstelling van het 

Talentprogramma. Na de weergave van de SWOT lichten we dan ook toe hoe de SWOT aanzet tot herziening 

van de doelstelling en doen we een voorstel voor aanscherping. Om u daarin goed mee te kunnen nemen, 

geven we ook in het kort de historie van het Talentprogramma weer; dit doen we aan de hand van de 

ontwikkeling van haar doelstelling zoals verwoord in de call for proposals door de jaren heen. Vervolgens 

werken we vanuit de Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen uit de SWOT vier denkrichtingen uit. Steeds 

leggen we u daarbij vragen voor ter discussie. 

 

Kerngegevens  

 

  

Veni, voor pas gepromoveerde onderzoekers 0-3 jaar na promotie 150 grants per jaar € 250 / 3 jaar

Vidi, voor ervaren onderzoekers 3-8 jaar na promotie 80 grants per jaar € 800/ 5 jaar

Vici, voor onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen 8-15 jaar na promotie 30 grants per jaar M€ 1,5/ 5 jaar

ENW Exacte en Natuurwetenschappen

SGW Sociale en Geesteswetenschappen

TTW Toegepaste enTechnische Wetenschappen

ZonMw Gezondheisonderzoek

DO Domeinoverstijgend

Veni 2018 Vidi 2018 Vici 2018

aantal 

vooraan-

meldingen

aantal 

aanvragen grants M grants V

honorerin

gs%

aantal 

aanvragen grants M grants V

honorerin

gs%

aantal 

vooraan-

meldingen

aantal 

aanvragen grants M grants V

honorerin

gs%

ENW 275 26 19 16% ENW 109 15 11 28% ENW 72 49 10 2 17%

SGW 515 28 31 11% SGW 187 14 14 13% SGW 78 41 5 5 13%

TTW 128 11 5 13% TTW 45 9 2 18% TTW 27 20 3 1 15%

ZonMw 149 10 13 15% ZonMw 72 7 3 19% ZonMw 51 31 3 2 10%

DO 48 4 7 23% DO 30 4 4 23% DO 11 6 0 1 9%

1115 79 75 16% 443 49 34 19% 239 147 21 11 13%

Veni 2019 Vidi 2019 Vici 2019

ENW 259 27 24 20% ENW 150 17 16 22% ENW 86 59 9 3 14%

SGW 558 243 22 38 11% SGW 205 10 12 11% SGW 82 49 2 8 12%

TTW 113 54 12 8 18% TTW 52 7 4 21% TTW 28 19 3 1 14%

ZonMw 155 9 15 15% ZonMw 96 8 7 16% ZonMw 46 24 0 6 13%

DO 66 3 8 17%

671 777 73 93 16% 503 42 39 18% 242 151 14 18 13%

Veni 2020 Vidi 2020 Vici 2020

ENW 260 31 23 21% ENW 104 13 17 29% ENW 106 56 8 5 12%

SGW 521 215 24 38 12% SGW 181 10 13 13% SGW 106 56 5 5 9%

TTW 156 72 5 15 13% TTW 38 6 4 26% TTW 31 17 2 2 13%

ZonMw 239 92 11 14 27% ZonMw 79 9 6 19% ZonMw 44 24 5 1 14%

916 639 71 90 18% 402 38 40 22% 287 153 20 13 12%

ERC Starting grant (StG) tot 7 jaar na promotie ~40-45 grants per jaar k€ 1200/ 5 jaar

ERC Consolidator grant (CoG) tot 12 jaar na promotie ~25 grants per jaar k€ 1600/ 5 jaar

ERC advanced grant (AdG) (zeer) senior onderzoekers ~20 grants per jaar M€  2.0/ 5 jaar

SH Social sciences and Humanities

PE Physical sciences and Engineering

LS Life sciences

ERC StG 2018 ('EU-Vidi') ERC CoG 2018 ('EU-Vici') ERC AdG 2017 ('EU-post-Vici')

aantal 

aanvragen

grants honorerings

%

aantal 

aanvragen

grants honorering

s%

aantal 

aanvragen

grants V honorerings

%

SH 99 16 16% SH 64 8 13% SH 42 5 12%

PE 82 19 23% PE 42 6 14% PE 42 4 10%

LS 65 10 15% LS 57 6 11% LS 43 5 12%

246 45 18% 163 20 12% 127 14 11%

ERC StG 2019 ERC CoG 2019

SH 121 20 17% SH 63 11 17% SH 41 6 15%

PE 81 14 17% PE 46 12 26% PE 49 8 16%

LS 64 13 20% LS 48 9 19% LS 33 10 30%

266 47 18% 157 32 20% 123 24 20%

ERC StG 2020 ERC CoG 2020 

SH 128 21 16% SH 56 7 13% SH 37 2 5%

PE 64 11 17% PE 51 8 16% PE 34 10 29%

LS 85 7 8% LS 47 10 21% LS 28 1 4%

277 39 14% 154 25 16% 99 13 13%

ERC AdG 2018

ERC AdG 2019
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Analyse NWO-Talentprogramma 

De werkgroep heeft begin dit jaar een analyse uitgevoerd van de effectiviteit van het Talentprogramma. De 

samenvatting daarvan presenteren we u in de vorm van een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats). We hebben ons in de analyse van het Talentprogramma beperkt tot die trends die illustratief zijn voor 

de ontwikkelingen in het wetenschapslandschap van onderzoeksfinancierders, onderzoekers en de 

universitaire instellingen en die daarmee impact hebben (gehad) op het Talentprogramma. We hebben daarbij 

een aantal rapporten gebruikt (bijlage 1) en gebruik gemaakt van breed gedeelde eigen observaties van 

rondesecretarissen, coördinatoren en domeinbestuurders.  

 

De werkgroep is vertrokken vanuit de huidige doelstelling van het Talentprogramma: “het doel van het NWO‐

Talentprogramma is het verstrekken van persoonsgerichte stimulering in verschillende carrièrefasen van 

getalenteerde, gepromoveerde onderzoekers.  Het scheppen van creatieve  ruimte voor avontuurlijke, 

talentvolle, baanbrekende onderzoekers om onderzoek naar hun keuze te doen én het behouden van deze 

onderzoekers voor het wetenschappelijk onderzoek staan centraal in het NWO  Talentprogramma. Met een 

persoonsgebonden subsidie kunnen onderzoekers een eigen vernieuwende  onderzoekslijn ontwikkelen die 

een structurele inbedding kan krijgen binnen een onderzoeksinstelling”. Vervolgens hebben we ons steeds 

afgevraagd wat wel werkt (Sterktes) en wat niet (meer) (Zwaktes). Tegelijkertijd hebben we Kansen en 

Bedreigingen in kaart gebracht. Hierbij benoemden we een aantal hoofdthema’s: carrièrebeurs- Talentbeurs, 

systeemdruk, subsidiestapeling, toegevoegde waarde-loopbaanontwikkeling-personeelsbeleid, (opkomst) ERC 

en beschikbaar budget.  

 

In de SWOT staan de Sterktes en Zwaktes van het Talentprogramma centraal. De Kansen en Bedreigingen 

worden samen getoond, omdat die vaak twee zijdes van eenzelfde medaille geven. De vierde kolom in de tabel 

geeft weer welke aandachtspunten voor doorontwikkeling uit de SWOT-analyse voortvloeien.  
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Samenvatting SWOT en doorontwikkeling Talentlijn

Bedreigingen/Kansen Kracht Talentlijn Zwakte Talentlijn Doorontwikkeling

Systeemdruk 

(uitvoering 

rammelt)

Sterk merk 

/vlaggenschip NWO

Reputatieschade 

door systeem 

(aanvraag)druk

Vernieuwing van de 

beoordelingssystematiek 

bijv. werken met 

vooraanmelding op CV in 

Vidi en Vici

Unieke plaats in 

instrumentarium 

NWO. Voorziet in 

behoefte: -

financieren 

persoonsgebonden 

open onderzoek; -

bestendigen van 

onderzoekstalent

Schaarse middelen

Ontwikkelingen 

OS, DORA, E&W, 

Team Science, 

Inclusie

Voortrekkersrol 

/impact op 

wetenschapsbeleid 

(E & W, DORA, OS)

Eenzijdig onderzoek 

profiel/ standaard 

carrière pad 

Vernieuwing van de CV’s 

beoordelingssystematiek

Meeliften en mede 

vormgeven van 

actuele 

ontwikkelingen

- in lijn met actuele 

ontwikkelingen (OS, 

DORA, E&W, Team 

Science, Inclusie)

Toenemende 

discussie over 

excellentie en 

effecten Star 

Science (Mattheus)

Verdere vernieuwing van de beoordelingssystematiek CV’s

Draagvlak 4 

domeinen en veld
Eén NWO

Geen ruimte voor 

domeinspecifieke 

variatie

Domeinspecifieke 

aspecten (context= 

systeemdruk en 

disciplinaire variatie)

Domeinspecifieke aspecten:  ruimte voor variatie

Succes in EU 

context versterken 

en middelen beter 

verspreiden

Voorbereiding voor 

Europese 

competitie (ERC)

Overlap NL – EU 

aanbod
- spreiding middelen

- succes versterken

Afstemming Europese financieringsmogelijkheden (ERC)

Cie Weckhuysen 

stelt rolling grants 

voor: 

Verwevenheid 

tussen universitaire 

loopbaan- 

personeelsbeleid en 

NWO-

Talentprogramma’s 

Meer afstemming in het 

systeem

betere afstemming 

1e en 2e 

geldstroom

- NWO onderzoekstalent , 

universiteiten carrière 

gericht

- 1e en 2e geldstroom

Afstemming met kennisinstellingen in het systeem 1e en 2e geldstroom
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Voorstel herziening doelstelling NWO Talentprogramma 

Samengevat heeft het Talentprogramma een unieke (persoonsgerichte) en gewaardeerde positie binnen het 

NWO instrumentarium en zou deze zeker behouden moeten blijven. Op basis van de SWOT heeft de werkgroep 

echter ook geconcludeerd dat de doelstelling van het Talentprogramma bijgesteld zou moeten worden. Om u 

een herziene doelstelling voor te kunnen leggen en mee te kunnen nemen in de afwegingen die we daarbij 

hebben gemaakt, schetsen we eerst kort de ontwikkeling van de doelstelling door de jaren heen.  

 

De oorspronkelijke doelstelling van de toenmalige ‘Vernieuwingsimpuls’, zoals verwoord in de eerste call for 

proposals (2002), was ingegeven door problematiek die het rapport Talent voor Toekomst, Toekomst voor 

Talent (OCW, 2000) voor het voetlicht bracht. Dit rapport constateerde een aantal structurele zwakke plekken 

in de (leeftijds- en gender) opbouw van het wetenschappelijk personeelsbestand en het behoud van talentvolle 

onderzoekers. De Vernieuwingsimpuls moest aan een aantal van de geconstateerde tekortkomingen 

tegemoetkomen, met name om de doorstroom van talentvolle jonge onderzoekers te garanderen en om deze 

een perspectief te bieden op een vaste baan bij een universiteit of kennisinstelling.1 De Vernieuwingsimpuls 

was daarmee bij uitstek een carrièrebeurs. 

 

Naast ‘kwaliteit onderzoeker’ en ‘kwaliteit voorstel’ was ‘innovatief karakter van het onderzoek’ oorspronkelijk 

een expliciet, eigenstandig beoordelingscriterium. ‘Vernieuwen’, zowel van personeelsbestand als van 

onderzoek, is door de jaren heen centraal blijven staan in de programma’s, maar met wisselende accenten. In 

2008 werd het criterium ‘innovatief karakter’ ondergebracht bij ‘kwaliteit voorstel’ waarmee het een iets 

minder expliciet doel op zich werd. Hiermee ging hand in hand dat er meer nadruk kwam te liggen op het cv 

van de onderzoeker: de Talentprogramma’s bleef zich ten doel stellen avontuurlijke, talentvolle, baanbrekende 

onderzoekers in staat te stellen ongebonden en vernieuwend onderzoek te doen. En ook carrièreperspectief 

bieden bleef onderdeel uitmaken van de doelstelling.  

 

De beoordelingstoets echter legt vandaag de dag meer nadruk op de kwaliteit van de onderzoeker en het cv, 

dan voorheen.2 Het Talentprogramma is, in tegenstelling tot de NWO Open Competitie (meer idee-gericht), 

daarmee een meer cv-gericht instrument. Dit geeft het talentprogramma een unieke plek in het totale 

instrumentarium (Sterkte). De werkgroep concludeert dat deze focus terecht is en behouden zou moeten 

worden. De werkgroep constateert dat onderzoekstalent veelal al vernieuwend onderzoek doet en het 

‘bevorderen van vernieuwend onderzoek’ afdoende is belegd in de Open Competitie. 

 

De werkgroep constateert verder dat NWO met het Talentprogramma nog steeds goede onderzoekers met 

goed onderzoek en stimuleert, maar dat de uitvoering bemoeilijkt is geraakt door systeemdruk 

(Bedreiging/Kans). Ook heeft de systeemdruk effect op het behalen van de doelstelling van het 

Talentprogramma. Wat we nu zien is dat het binnenhalen van een subsidie steeds meer een doel op zich 

geworden is, een noodzaak om überhaupt onderzoekstijd te creëren (voor jezelf of voor promovendi of 

postdocs) of in de academie werkzaam te kunnen blijven. Ongewild is het Talentprogramma daarmee meer een 

‘carrièrebeurs’ geworden dan de bedoeling was. Wat hier aan bijgedragen kan hebben, is dat in 2008 de 

verplichte matchingsbijdrage (inbedding) van het gastinstituut werd afgeschaft. Er is een afhankelijkheid 

                                                                                              

 

1
 De ‘Contourennota’ (2001) van KNAW, VSNU en NWO beschrijft de doelstelling van de toenmalige Vernieuwingsimpuls: “Met de 

Vernieuwingsimpuls richten KNAW, NWO en VSNU zich op vernieuwing binnen het onderzoek door werving en behoud van de meest 

talentvolle en vernieuwende onderzoekers voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Door ruimte te scheppen voor het 

stimuleren van onderzoekers in een drietal opeenvolgende fasen van de wetenschappelijke carrière kan de VI tevens een beperkte 

bijdrage leveren aan de verbetering van het carrièreperspectief van (jongere) onderzoekers.” 

2 “Het doel van het NWO‐Talentprogramma is het verstrekken van persoonsgerichte stimulering in verschillende carrièrefasen van 

getalenteerde, gepromoveerde onderzoekers. Het scheppen van creatieve ruimte voor avontuurlijke, talentvolle, baanbrekende 

onderzoekers om onderzoek naar hun keuze te doen én het behouden van deze onderzoekers voor het wetenschappelijk onderzoek staan 

centraal in het NWO Talentprogramma. Met een persoonsgebonden subsidie kunnen onderzoekers een eigen vernieuwende 

onderzoekslijn ontwikkelen die een structurele inbedding kan krijgen binnen een onderzoeksinstelling.” 
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ontstaan tussen het personeelsbeleid van universiteiten en instellingen en het verkrijgen van NWO-subsidies 

(Zwakte).  

 

Tot slot gaan er steeds meer geluiden op dat het onwenselijk is dat er grote verschillen zijn ontstaan tussen de 

‘haves’ en de ‘have-nots’, en dat het verkrijgen van een ‘prestigieuze’ beurs aan het begin van een carrière 

teveel invloed heeft op het verwerven van andere subsidies later in de loopbaan, waardoor er een ‘star-

science’ effect ontstaat. Dit effect (ook wel Mattheus-effect) is mede door de opkomst van de ERC versterkt 

(Bedreiging/Kans). 

 

Op basis van de bovenstaande observaties stelt de werkgroep voor in een nieuwe doelstelling meer te focussen 

op de programma’s als beurzen om talentontwikkeling te stimuleren. Carrièreontwikkeling en inbedding van 

onderzoekslijnen wordt idealiter weer meer zaak van de instellingen. Het zwaartepunt voor het NWO-

Talentprogramma moet weer komen te liggen bij het faciliteren van onderzoekstalent, terwijl de instellingen 

verantwoordelijk zijn voor de carrière(ontwikkeling) van wetenschappers.  

 

 

Hernieuwde doelstelling 

De werkgroep komt op basis van de analyse tot het volgende voorstel voor een hernieuwde doelstelling voor 

de NWO-Talentprogramma’s: “Het doel van de NWO‐Talentprogramma’s is creatieve ruimte scheppen voor 

avontuurlijke, talentvolle, baanbrekende onderzoekers, waarin zij onderzoek naar hun keuze kunnen doen, een 

eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen en hun talent verder kunnen ontplooien.” 

 

In de consultatie onderzoeken we graag: 

- in hoeverre de noodzaak de doelstelling te wijzigen herkenbaar is; 

- of de voorgestelde herziene doelstelling daarbij passend is. 

 

 

Vier denkrichtingen voor doorontwikkeling Talentlijn 

Hieronder werken we de richtingen uit voor doorontwikkeling van het Talentprogramma. De basis daarvoor zijn 

de in de SWOT gesignaleerde Sterktes en Zwaktes, afgezet tegen de Kansen en Bedreigingen. In deze 

consultatie gaat het er niet om een discussie te voeren over de SWOT en of een ieder de onderdelen als 

zodanig herkent. De RvB presenteert de SWOT als beleidskader en vertrekpunt om op te halen wat voor de 

toekomst belangrijk is. We zien daarvoor vier denkrichtingen voor doorontwikkeling van de Talentlijn. Hierbij 

vermelden we graag dat de denkrichtingen geen op zich zelf staande richtingen zijn, maar een 

ordeningsprincipe. We kunnen ons goed voorstellen dat eventuele aanpassingen in het Talentprogramma 

elementen uit de gepresenteerde denkrichtingen combineren. Dit zijn de denkrichtingen die we hieronder 

uitwerken: 

- Doorontwikkeling van de beoordelingssystematiek van cv’s;  

- Domeinspecifieke aspecten: ruimte voor variatie; 

- Afstemming Europese financieringsmogelijkheden (ERC); 

- Afstemming met kennisinstellingen in het systeem: 1e en 2e geldstroom; 
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1. Doorontwikkeling van de beoordelingssystematiek cv’s  

NWO heeft in haar Talentprogramma in de afgelopen jaren een aantal veranderingen doorgevoerd die 

samenhangen met haar beleid rond open science en het traject Anders Erkennen en Waarderen. Het meest 

zichtbaar zijn de invoering van de Veni vooraanmelding op CV waarmee een eerste stap in het beteugelen van 

de systeemdruk is ingezet (Sterkte). Tegelijk is het narratief cv ingevoerd, als uitvloeisel van de ondertekening 

van DORA (https://sfdora.org/read/) en de position paper Ruimte voor ieders Talent. Het narratief cv heeft een 

meer open format waar de nadruk ligt op een kwalitatieve beschrijving van de belangrijkste resultaten van de 

aanvrager in plaats van op kwantitatieve metrics en ‘volledige lijstjes’. NWO loopt met deze inspanningen 

internationaal voorop (Sterkte). Indachtig de uitgangspunten van Ruimte voor Ieders Talent is de beoordeling 

van aanvragen in het NWO-Talentprogramma gericht op de beoordeling van het onderzoekstalent. Wanneer 

prestaties van de aanvrager op andere talentgebieden (met name leiderschap, valorisatie, en patiëntenzorg en 

in mindere mate onderwijs,) relevant zijn voor de beoordeling van de potentiële wetenschappelijke of 

maatschappelijke impact van het onderzoek of de kwaliteit van onderzoeker en/of aanvraag, dan kan het zinvol 

zijn deze ook op te nemen in het cv en deze mee te wegen in de beoordeling. Hiermee creëert NWO ruimte 

voor het erkennen en waarderen van meer diverse onderzoeksprofielen. We realiseren ons dat de invoering 

van deze veranderingen tijd kost voor de wetenschappelijke community (aanvragers, beoordelaars, 

bestuurders) en stapsgewijs zal gaan. 

 

In de consultatie onderzoeken we graag op welke gebieden verdere doorontwikkeling van de 

beoordelingssystematiek wenselijk is. We denken daarbij onder andere aan: 

- Verbreding van het type onderzoek dat door het NWO-Talentprogramma ondersteund wordt. Veel 

onderzoek in het NWO-Talentprogramma is fundamenteel van aard en sterk gericht op 

wetenschappelijke impact, terwijl toepassings- en praktijkgericht onderzoekstalent minder hoog 

gewaardeerd lijkt te worden in het programma. In hoeverre zou NWO hier meer op in moeten 

zetten? 

- Versterking van de aandacht voor talentontwikkeling. De voorgestelde (vernieuwde) doelstelling 

van het NWO-Talentprogramma bevat een deel “(…) hun talent verder kunnen ontplooien”. De 

gehonoreerde voorstellen van PI’s richten zich in de huidige praktijk alleen op onderzoek doen of 

begeleiden (“leren door te doen”), terwijl talentontplooiing van de PI ook ondersteund zou kunnen 

worden door bijvoorbeeld trainingen, expliciete (onderzoeks)ervaring elders (een soort Rubicon-

module?) of op een ander onderzoeksterrein dan diens bestaande expertise. In feite worden 

aanvragers nu beoordeeld op wat ze al in huis hebben, niet op (de haalbaarheid en ambitie van) wat 

ze tijdens het project willen ontwikkelen. In hoeverre zou NWO meer op talentontwikkeling moeten 

gaan beoordelen in plaats van op staat van dienst?  

- Versterking van team science. Met name in de onderdelen van het NWO-Talentprogramma die 

gericht zijn op de meer senior onderzoeker kan het van meerwaarde zijn om het onderzoek vanuit 

verschillende invalshoeken te benaderen en/of te begeleiden. Het ligt dan voor de hand dat de PI 

een team samenstelt en/of co-PI’s betrekt bij het onderzoek. Het huidige programma is echter sterk 

gericht op één individuele aanvrager. In hoeverre zou NWO hier verandering in moeten brengen? 

- Wetenschap wordt bij voorkeur bedreven door onderzoekers met verschillende culturele, etnische 

of religieuze achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, gezondheid en leeftijd. Een verscheidenheid 

aan perspectieven zorgt voor vernieuwend en creatief onderzoek. In de huidige opzet is een 

beperkt aantal specifieke programma’s (ASPASIA, Hestia, Mozaïek) gericht op het bevorderen van 

inclusie en diversiteit in de wetenschap. In alle andere rondes spant NWO zich op verschillende 

manieren in om bias te voorkomen en inclusie te bevorderen. Hoe is de balans tussen die beide 

routes? Zou NWO daar (binnen het Talentprogramma) meer/op een andere manier op in moeten 

zetten? 

 

In de consultatie onderzoeken we graag: 

- In hoeverre u de geschetste doorontwikkelingen herkent? 

- In hoeverre doorontwikkeling op de verschillende onderwerpen wenselijk is? 

- Of heeft u ideeën heeft over mogelijke uitwerking?  

https://sfdora.org/read/
https://www.nwo.nl/position-paper-ruimte-voor-ieders-talent
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2. Domeinspecifieke aspecten: ruimte voor variatie 

Het Talentprogramma is oorspronkelijk opgezet als NWO-breed programma, met identieke voorwaarden en 

een identiek beoordelingsproces, ongeacht het domein (voorheen gebied) of discipline waaruit een aanvraag 

afkomstig was (Kracht). De uitvoering vond echter plaats in de afzonderlijke NWO-onderdelen waardoor er 

verschillen in uitvoeringspraktijk ontstonden. NWO heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een meer eenduidige 

uitvoering. Onder het motto ‘Eén NWO’ zijn de vier domeinen langs dezelfde lijnen ingericht. Ook de aanpak en 

planning van de Talentprogramma’s is gelijk getrokken. We merken dat dit een Sterkte is, maar dat er ook een 

Zwakte in deze harmonisatie naar voren is gekomen: disciplinaire verschillen tussen de domeinen en 

verschillen in aanvraagdruk en belangen kunnen minder goed geadresseerd worden.  

 

Van verschillende kanten klonk in de afgelopen jaren de wens om maatwerk te kunnen bieden om verschillen 

tussen domeinen en/of disciplines op te vangen. In de huidige praktijk kennen domeinen beleidsvrijheid om het 

beschikbare budget voor het NWO-Talentprogramma Veni/Vidi/Vici over de drie verschillende instrumenten te 

verdelen, maar bijvoorbeeld de maximale hoogte van de premie, de maximale duur van een project, en de 

regels hoe en waaraan de premie besteed mag worden, zijn NWO-breed uniform vastgesteld.  

 

In de consultatie onderzoeken we graag: 

- de wenselijkheid van variatie tussen verschillende domeinen en/of disciplines. Bedenk daarbij dat 

het aanbrengen van variaties kan leiden tot “grensgeschillen” en strategisch gedrag bij aanvragers 

wier onderzoek zich in het grensgebied tussen domeinen en/of disciplines bevindt; 

- op welke onderdelen in de uitvoering variatie van waarde is; 

- in hoeverre vereenvoudiging van het subsidielandschap wenselijk is. 

 

  



9 
 

3. Afstemming Europese financieringsmogelijkheden (ERC) 

Naast het NWO-Talentprogramma is in het afgelopen decennium ook een groot Europees persoonsgericht 

stimuleringsprogramma opgezet door de European Research Council (ERC) (Kans/Bedreiging). De missie van de 

ERC (“to encourage the highest quality research in Europe through competitive funding and to support 

investigator-driven frontier research across all fields, on the basis of scientific excellence”) vertoont 

gelijkenissen met de doelstellingen voor het ongebonden onderzoek bij NWO, waaronder het 

Talentprogramma. Met Starting, Consolidator en Advanced Grants kent dit Europese programma ook een opzet 

die vergelijkbaar is met het NWO-Talentprogramma. Het belang van de ERC Grants en het NWO-

Talentprogramma is voor Nederlandse onderzoekers vergelijkbaar. Nederlandse onderzoekers zijn zeer 

succesvol in het Europese programma: de 88 Nederlandse StG-, CoG- en AdG-laureaten in 2020 verwierven bij 

elkaar ongeveer net zoveel financiering als de 237 Veni-, Vidi- en Vici-laureaten, namelijk ruim € 160 miljoen 

(Sterkte). Met honoreringspercentages tussen 8%-13% zijn de ERC Grants minstens net zo competitief als het 

NWO-Talentprogramma. 

 

Bij de doelgroepen van het Talentprogramma en de ERC is er overlap bij de Vidi-premie (max 8 jaar na PhD) en 

ERC StG (max 7 jaar na PhD) en de Vici-premie (max 15 jaar na PhD) en de ERC CoG (max 12 jaar na PhD 

(Zwakte)). De ERC AdG grant kent geen maximum van aantal jaar na PhD, maar over het algemeen wordt deze 

beurs aangevraagd en toegekend aan zeer senior onderzoekers (20-30 jaar na PhD). Voor alle (NL en EU) 

beurzen, uitgezonderd de NWO Veni-premie, is in de praktijk een inbeddingsgarantie (tenure en in 

uitzonderlijke gevallen tenure track) vereist. Daarmee is de Veni-premie de enige persoonlijke beurs die 

beschikbaar is voor postdoc onderzoekers. De EU biedt wel de mogelijkheid om een EU Marie Curie beurs aan 

te vragen. Deze is echter meer gericht op het verwerven van nieuwe onderzoeksvaardigheden op de juiste plek 

(altijd in buitenland), en lijkt daarmee meer op een Rubicon-beurs dan op een Veni-premie.  

 

Zowel de ERC als het Talentprogramma bieden persoonlijke financiering voor excellent onderzoek en excellente 

onderzoekers. Bij de ERC wordt echter iets meer ingezet op high risk-high gain en op onderzoek dat impact 

heeft op meerdere onderzoeksdisciplines. Een briljant onderzoeksidee door een onderzoeker met een passend 

cv heeft in die zin meer kans bij de ERC dan bij het Talentprogramma, waar het cv van de onderzoeker een 

explicietere weging heeft bij de toekenningen.  

 

De omvang van de aanvragen bij de ERC (StG – CoG – AdG = 1.200 – 1.600 – 2.000 k€) zijn in het algemeen, 

beduidend groter dan bij het NWO-Talentprogramma (Veni – Vidi – Vici = 280 – 800 en 1.500 k€, 

respectievelijk). Met name tussen een Vidi-premie en ERC StG zit een groot verschil.  

 

Ook voor wat betreft de beoordeling zijn er aanzienlijke verschillen: 

- De ERC kent 25-27 disciplinaire beoordelingspanels in drie domeinen (SSH – Life – Physics & 

Engineering); sommige van de vier NWO-domeinen hebben hun beoordelingscommissies naar 

discipline ingedeeld, andere hebben juist domeinbrede commissies ingesteld. 

- Bij de ERC dient een aanvrager tegelijk een ‘vooraanmelding’ (= 5 p.) en uitgewerkte aanvraag (15 

p.) in. NWO hanteert momenteel een vooraanmelding op profiel (narratief cv) bij de Veni-

aanvragen, enkel een uitgewerkte aanvraag bij de Vidi-premie, en een vooraanmelding met advies 

bij de Vici-premie.  

 

We achten het vanuit overwegingen van doelmatigheid en het voorkómen van subsidiestapeling wenselijk om 

te verkennen of betere afstemming mogelijk is tussen deze twee grote persoonsgerichte subsidieprogramma’s 

met een deels overlappende doelstelling en doelgroep. Daarbij denken we aan een NWO-Talentprogramma dat 

aanvullend is aan de ERC Grants en zich bijvoorbeeld richt op groepen onderzoekers die in het ERC-schema 

buitengesloten worden of weinig kansrijk zijn, onder wie onderzoekers zonder vast dienstverband (post-docs) 

of al geruime tijd na hun promotie (Vici > 12 jaar na PhD = post-CoG). Voor onderzoekers (mid-career) die juist 

ruime mogelijkheden hebben in het ERC-schema (en/of startpakket sectorplannen en/of rolling grants) is dan 

geen (of minder) plaats in het NWO-Talentprogramma. Dat zou consequenties hebben voor het huidige 

instrumentarium. Ook aan het harmoniseren van beoordelingscriteria, panelstructuur en praktische zaken als 

tijdpad en aanvraagformat kan gedacht worden. Eventueel vrijvallend budget (Vidi doelgroep) ingezet kunnen 
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worden om een bredere groep van onderzoekers een grotere kans van slagen te bieden in andere NWO-

programma’s voor ongebonden onderzoek (Open Competitie).  

 

In de consultatie onderzoeken we graag: 

- de wenselijkheid van een goede aansluiting tussen NWO-Talentprogramma en ERC grants; 

- voor- en nadelen van de geschetste benadering waarbij het NWO-Talentprogramma zich richt op 

groepen onderzoekers voor wie de ERC grants weinig mogelijkheden bieden; 

- indien wenselijk, wat alternatieve mogelijkheden zouden zijn; 

- de wenselijkheid van vergelijkbare beoordelingspanels als bij de ERC. 
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4. Afstemming met kennisinstellingen in het systeem: 1e en 2e geldstroom 

 

Delen van de doelstelling van het Talentprogramma overlappen met de doelen van het personeelsbeleid van 

onderzoeksinstellingen; denk daarbij aan formuleringen als “het scheppen van creatieve ruimte voor 

onderzoekers”, “ontwikkelen eigen onderzoekslijn” en “structurele inbedding” (uit de huidige doelstelling). Een 

betere afstemming tussen onderzoeksinstellingen (1e geldstroom) en NWO (2e geldstroom) moet kunnen 

leiden tot een meer doelmatige inzet van de middelen. 

 

Gebrekkige macrobekostiging – te weinig geld voor wetenschappelijk onderzoek – en het Talentprogramma 

 

De grootste Zwakte in het systeem als geheel op dit moment is dat het macrobudget voor de bekostiging van 

het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ontoereikend is. Het PwC-rapport1 toont aan dat er te weinig 

geld in het systeem zit om aan de basiseisen voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en 

onderzoek te kunnen voldoen.  

 

Het sterk toegenomen aantal studenten legt grote (financiële) druk op het universitaire systeem, omdat de 

financiële middelen niet in gelijke mate zijn meegegroeid. Het groeiend aantal studenten zorgt voor een 

groeiende onderwijstaak, waardoor er minder tijd en geld in de eerste geldstroom beschikbaar is voor 

onderzoek. Meer wetenschappers zijn voor hun onderzoek afhankelijk geworden van externe financiering. De 

externe financiering gaat meestal gepaard met een matchingsverplichting vanuit het eerstegeldstroombudget 

voor onderzoek, waardoor de vrije onderzoeksruimte nog verder afneemt. De grote groei van het aantal 

potentiële aanvragers staat in geen verhouding tot de beschikbare subsidiemogelijkheden in het NWO-

Talentprogramma, die al jaren hetzelfde zijn. Het systeem om onderzoeksbudget in competitie toe te wijzen 

wordt daardoor steeds duurder en tijdrovender.  

 

Aanvraagdruk, systeemdruk en de constatering dat het NWO-Talentprogramma lage honoreringscijfers heeft, 

doen het NWO-Talentprogramma geen goed. Functionele wijzigingen, zoals de introductie van de 

inbeddingsgarantie en het narratief cv, zijn niet hoofdzakelijk gericht op het vergroten van de slagingskansen in 

het programma, maar op het vergroten van de invloed van de onderzoeksinstelling op het eigen 

aannamebeleid (inbeddingsgarantie) en op het implementeren van het traject Anders Erkennen & Waarderen 

(narratief cv). Maatregelen gericht op het terugdringen van aanvraagdruk en –last zijn te vinden in het 

beperken van indienmogelijkheden door bijvoorbeeld quotering via de kennisinstellingen of striktere 

toelatingsvoorwaarden. NWO realiseert zich dat dit soort ingrepen in zekere zin druppels op een gloeiende 

plaat zijn.  

 

De gesignaleerde problemen kunnen niet opgelost worden zonder een verhoging van het totale budget voor 

wetenschappelijk onderzoek. Naast een aanzienlijke verhoging van het budget voor de eerste geldstroom is er 

daarnaast een balansinvestering in het Talentprogramma in de tweede geldstroom nodig. Er is immers een 

onderlinge afhankelijkheid: wanneer extra eerstegeldstroommiddelen worden ingezet voor het aanstellen van 

extra docenten, zullen deze wetenschappers voor het doen van onderzoek een extra beroep doen op o.a. het 

Talentprogramma om hun onderzoek te kunnen bekostigen.  

 

In de afgelopen jaren is meermaals gesignaleerd dat het verwerven van een persoonsgerichte onderzoeksbeurs 

uit bijvoorbeeld de Vernieuwingsimpuls of ERC van bepalende invloed is (of was) op het aanstellingsbeleid van 

de kennisinstellingen. Dit was niet de bedoeling van deze beurzen en deze Zwakte in het systeem leidde tot een 

stijging van de aanvraagdruk. Het traject Anders Erkennen & Waarderen beoogt de –onbedoelde- invloed van 

selectieprocedures in de tweede geldstroom op het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen terug te 

brengen door nadrukkelijk te wijzen op andere talentgebieden die voor de academie van belang zijn naast 

onderzoekstalent.  

                                                                                              

 

1 Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o, PwC, Februari 2021, 

https://www.strategyand.pwc.com/nl/en/press-releases/2021/management-samenvatting.html 

https://www.strategyand.pwc.com/nl/en/press-releases/2021/management-samenvatting.html
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In parallel wordt de roep om een grote investering in de eerste geldstroom steeds luider (zie ook kader). Ook 

NWO heeft aangegeven dat, mocht er extra financiering beschikbaar komen voor de wetenschap, dat bij 

voorkeur hoofdzakelijk via de eerste geldstroom loopt. In de huidige kabinetsperiode heeft een gerichte 

versterking van een aantal vakgebieden plaats gevonden via de sectorplannen bèta & techniek en SSH. De 

betreffende bèta- en techniekdisciplines zijn met name versterkt via extra aanstellingen van wetenschappers 

op specifieke onderzoekslijnen. Er worden verschillende opties genoemd voor de versterking van de eerste 

geldstroom, bijvoorbeeld via een verbreding van de sectorplannen naar veel meer disciplines dan nu. Ook de 

plannen voor het inrichten van een fonds voor rolling grants voor wetenschappers aan universiteiten en UMC’s 

beoogt de versterking van hun onderzoeklijnen.  

 

NWO is een groot voorstander van het terugleggen van de verantwoordelijkheid voor het aanstellingsbeleid bij 

de kennisinstellingen en van een doelmatige versterking van de eerste geldstroom. Wanneer deze versterking 

verloopt via een uitbreiding van de sectorplannen naar alle disciplines en het inrichten van een 

wetenschapsbreed fonds voor rolling grants dan ontstaan er, met het NWO-Talentprogramma (en de ERC), drie 

instrumenten met een gedeeltelijk overlappende doelstelling, namelijk het opbouwen/versterken van een 

eigen onderzoekslijn. Om deze instrumenten goed op elkaar te laten aansluiten, een zo groot mogelijk deel van 

de doelgroep te bereiken en ongewenste subsidiestapeling te voorkomen is deze denkrichting gericht op het 

verkennen van een nauwere afstemming tussen eerste en tweede geldstroom dan nu gebruikelijk is. 

 

De opbouw van (nieuwe) onderzoekslijnen kan ook een goede manier zijn om onderzoek op een bepaald 

(wetenschappelijk of maatschappelijk) thema structureel te versterken. De strategische programma’s die zich 

hier op richten, zoals KIC- of NWA-programma’s, werken vrijwel uitsluitend via projectfinanciering van tijdelijke 

onderzoekers. Het NWO-Talentprogramma is juist gericht op de opbouw van onderzoekslijnen en aanvragers 

kunnen ondersteuning voor hun eigen aanstelling aanvragen. Het kan interessant zijn om ook in strategische 

programma’s financiering van tenure (track) aanstellingen te faciliteren, bijvoorbeeld via een “Talent-module”. 

 

In de consultatie onderzoeken we graag: 

- het realiteitsgehalte van de geschetste ontwikkelingen; 

- wat de rollen en verantwoordelijkheden van kennisinstellingen en NWO zijn of zouden moeten zijn; 

- de wenselijkheid van het invoeren van een “Talent-module” in strategische programma’s; 

- de wenselijkheid van nauwere (bestuurlijke) afstemming tussen eerste en tweede geldstroom en de 

wijze waarop deze afstemming zou kunnen plaatsvinden; 

- of eventuele extra investeringen in ongebonden onderzoek in de 2de geldstroom naar de Talentlijn of 

naar de Open Competitie zou moeten vloeien.  

 

 

 


