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In de ArenA

    ‘We moeten onze 
            kennis doorgeven’

tekst mAlOu vAn hInTum  foto’s hArry meIjer

  In de ArenA

Kennisbenutting, het geschikt maken van wetenschappelijke 
kennis voor derden, is een speerpunt van nWO. 

terecht? twee nWO-spinozalaureaten geven hun mening. 
Emeritus hoogleraar transplantatiebiologie Els goulmy 

(Leids Universitair Medisch Centrum) vindt de dialoog met het 
publiek veel belangrijker. hoogleraar theoretische fysica 

Erik verlinde (Universiteit van amsterdam) is huiverig: ‘Je kunt 
wetenschap niet ombouwen tot een economische motor.’

EV  Onderzoek moet gedreven worden door weten-
schappelijke nieuwsgierigheid, niet door direct 
nut. Als je mensen vrij laat denken, krijg je revo-
luties. Als toepassingen voorop staan, krijg je 
incrementele vooruitgang. Je moet beide doen. 
De vooruitgang loopt gevaar als wetenschappers 
zich alleen moeten richten op kortetermijntoepas-
singen. Als we zouden stoppen met vragen stellen, 
stopt onze vooruitgang ook.

EG  We zijn als wetenschappers heel bevoorrecht, 
we mogen iets doen wat we vreselijk leuk vinden. 
Het is daarom cruciaal dat we vertellen waartoe 
ons onderzoek kan leiden. Ik vond het heel bijzon-
der dat Robbert Dijkgraaf met jonge wetenschap-

pers in De Wereld Draait Door zat. Zulke 
communicatie moet veel meer aandacht krijgen. 
Misschien kan het een kleine paragraaf worden in 
de subsidieaanvraag: hoe ga je dit aan de belas-
tingbetaler uitleggen? Ik vind die dialoog heel erg 
belangrijk, belangrijker dan een paragraaf over 
kennisbenutting.

EV  Wetenschap lijkt veel meer op kunst en cul-
tuur dan op economie. Aan kunst hangen we ook 
niet het label ‘nut’. Mijn onderzoek bevat een 
bepaalde schoonheid, dat draagt ook bij aan de 
samenleving. Toepassingen komen vaak pas veel 
later, dankzij andere mensen die er op een andere 
manier naar kijken. >>
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In de ArenA

EG  Maar wetenschappers moeten wel 
weten wat de volgende stap in hun 
onderzoek betekent, wat de toepasbaar-
heid kan zijn. Dat mag best gevraagd 
worden, ook in een fundamentele set-
ting.

EV  Er zijn wetenschappelijke vragen 
en problemen waarbij dat echt niet kan. 
Als we nadenken over zwaartekracht en 
sterren die heel ver weg staan, kunnen 
we over dat aspect niets zeggen. Ik 
denk dat dankzij ons begrip van het 
heelal en het beeld dat we hebben van 
onze plaats daarin, mensen zich ervan 
bewust zijn op wat voor een merkwaar-
dige plek we leven. Vroeger was het 
beeld van het universum veel beperk-
ter. Die kennis levert niet meteen nut-
tige dingen op in het dagelijks leven, 
maar beïnvloedt het wel. 

EG  Ik wil het veel simpeler houden. 
Dat jij de zwaartekracht aan andere 
elementen toeschrijft dan voorheen, zal 
niet meteen tot een toepassing leiden. 
Maar ik denk wel dat jij weet, en dat 
noem ik ook toepassen, wat je de 
komende vijf, tien jaar gaat doen. Je 
kruipt niet in je eigen hoekje waar je zo 
gezellig bezig bent. Ik vind dat van een 
wetenschapper geëist mag worden dat 
hij weet waar hij naartoe gaat. En elke 
subsidiegever mag wetenschappers 
vragen welke toepassingen zijn onder-
zoek oplevert in het fundamentele 
werk, in de toekomst, en multidiscipli-
nair.

EV  Daar ben ik het mee eens. Als 
iemand zijn eigen projectje draait en 
niet met andere wetenschappers 
samenwerkt, moet je je afvragen of dat 
wetenschappelijk nut heeft. Onderzoek 
moet op zijn minst nuttig zijn voor de 
wetenschap zelf, je wilt altijd naar een 
volgende vraag. 
Daarnaast vind ik het een taak van 
wetenschappers om jonge mensen aan 
te trekken. Het zijn juist de interes-
sante wetenschappelijke vraagstukken 
die talent enthousiasmeren. Die talent-
volle mensen kunnen wetenschappers 
worden, maar ook hun kennis en kunde 
gaan toepassen in de maatschappij. 

Wetenschap komt ook ten goede aan de 
samenleving doordat wetenschappelijk 
talent in andere functies problemen 
goed kan oplossen. Mensen die na hun 
studie of promotie naar het bedrijfsle-
ven stappen, de financiële wereld, de 
consultancy. Allerlei bedrijven hebben 
heel graag mensen die hebben geleerd 
na te denken en problemen op te 
lossen. 

EG  Maar dat leer je al als je in de 
collegebanken zit! Dat lijkt me het 
belangrijkste van je opleiding: dat je 
goed kunt luisteren, de dingen op een 
rijtje kunt zetten en kunt evalueren. 
De basis van het academisch denken 
wordt hier op de universiteit gelegd. 

EV  Als je het fundamentele onderzoek 
weghaalt bij de universiteiten, zal het 
aantal studenten afnemen dat er graag 
naartoe komt. Als je fundamentele 
wetenschap niet blijft stimuleren, heeft 
dat op lange termijn effecten op de 

manier waarop mensen kijken naar 
problemen. De belangrijkste stap in de 
wetenschap is de juiste onderzoeks-
vraag formuleren. Dat vereist een heel 
andere manier van denken dan ant-
woorden geven op vragen die anderen 
stellen, zoals studenten tijdens tenta-
mens doen. Die onderzoeksvragen 
liggen niet altijd voor de hand, laat 
staan dat we weten waar de antwoor-
den liggen. En het onderzoek zelf kan 
leiden tot onverwachte toepassingen, 
omdat die bij toeval worden gevonden.
Iets anders is, dat wetenschappers het 
beste kunnen doen waar ze goed in zijn. 
Wetenschappers kunnen dingen 
ontdekken waarvan ze zelf geen idee 
hebben dat ze toegepast kunnen 
worden. Toen Thomson het elektron 
ontdekte, dacht hij niet dat je er iets 
mee kon. Dankzij die ontdekking 
begrepen we hoe atomen in elkaar 
zitten. De elektronische revolutie kwam 
daarna: onze samenleving is ondenk-
baar zonder electronica.

‘ Wij zijn een calvinistische 
handelsnatie. We denken op 
korte termijn, en we verkopen 
dingen door’

EG  Meestal zijn politici geen weten-
schappers, dat is wel een handicap. In 
het Innovatieplatform van 
Balkenende-I zaten heel goede mensen. 
Dat zie je ook vaak bij KNAW-
commissies, dat de samenstelling vrij 
breed is: politici, wetenschappers en 
mensen uit het bedrijfsleven. Als daar 
mensen met een heel brede visie in 
zitten en als politici praten met weten-
schappers, moet dat bevorderlijk zijn 
voor de manier waarop geld wordt 
doorgesluisd. Het is misschien niet 
altijd even duidelijk voor politici hoe 
het geld wordt geïnvesteerd en wat de 
spin-offs zijn.  

EV  Je hoeft niet een wetenschapper te 
vragen zijn onderzoek om te buigen om 
antwoorden te krijgen op maatschappe-
lijke vragen. Van 19 tot 23 november 
liep het programma Physics with 
Industry in het Lorentz Center in 
Leiden. Daarin werden wetenschappers 
uitgedaagd om over maatschappelijke 
vraagstukken na te denken. Vragen uit 
de praktijk van het bedrijfsleven komen 
bij wetenschappers terecht. 
We moeten onze kennis binnen de 
wetenschap doorgeven, maar ook 
kijken aan welke kennis het bedrijfsle-
ven behoefte heeft. Dat zou kunnen in 
speciale partnershipprogramma’s, 
waarvoor een apart budget wordt gere-
serveerd. Zo kun je een specifieke ver-
binding maken tussen bedrijfsleven en 
wetenschap, maar wordt de wetenschap 
niet door de behoeften van het bedrijfs-
leven gestuurd. Dat vind ik een logi-
schere manier om wetenschap aan te 
sturen dan bij ieder onderzoeksvoorstel 

om een kennisbenuttingsparagraaf te 
vragen, zoals nu het geval is. 

EG  Ik vind dat een wetenschapper niet 
zomaar naar het bedrijfsleven moet 
stappen. Je moet weten wat daar van 
belang is. En dat is op de eerste plaats 
winst. In onderzoek naar bepaalde 
patiëntengroepen is de farmaceutische 
industrie niet geïnteresseerd als het 
niet om heel grote aantallen mensen 
gaat. Ze willen paracetamol maken, 
niet iets wat fancy is. Je moet met een 
heel simpel product komen. Wil je dat 
niet, dan moet je met een klein 
bedrijfje gaan samenwerken. Maar 
daar heb je als wetenschapper niet voor 
gestudeerd. Je hebt een groep van wijze 
mensen nodig die je begeleidt, en een 
research transfer office, want mis-
schien wordt er wel een patent geschre-
ven – je weet niet hoe dat moet, je hebt 
er geen tijd voor en geen geld. Want als 
wetenschapper word je afgerekend op 
je output. Als die niet voldoende is, 
krijg je geen onderzoeksgeld meer en 
houd je op te bestaan. Als wetenschap-
pers al die implementatie moeten doen, 
verliezen ze hun onderzoeksveld. 
Bovendien kun je nooit je academische 
vrijheid behouden als je met één voet in 
het bedrijfsleven staat.

EV: Jonge wetenschappers hebben vaak 
meer talent dan alleen wetenschapper 
zijn. Juist als ze jong zijn kunnen ze 
nog veel leren en heel succesvol zijn 
met een eigen start up-company. 
Andersom zie je, vooral in de Verenigde 
Staten, dat mensen die in de weten-
schap zijn begonnen en rijk zijn gewor-

den in het bedrijfsleven, geld steken in 
fundamenteel onderzoek. Ze zijn nog 
steeds nieuwsgierig naar antwoorden 
op grote vragen. Zij erkennen ook dat 
ze onder andere zo succesvol zijn 
geworden door hun wetenschappelijke 
manier van denken. 
De man achter de Blackberry bijvoor-
beeld heeft een instituut voor theoreti-
sche natuurkunde opgericht, omdat hij 
inziet dat daar heel belangrijke vragen 
op het gebied van de kwantummecha-
nica en informatica worden gesteld. 
Natuurlijk hoopt hij ook dat op termijn 
de chips nog kleiner en sneller kunnen 
worden, maar dat is niet de eerste 
vraag die hij stelt. Hij ziet de behoefte 
om daar hoog-intellectuele mensen 
naartoe te halen. En hij zal ook wel 
bedenken dat daaruit weer talenten 
voortkomen die binnen zijn bedrijf aan 
de slag kunnen. 

Dit soort instituten ontstaat wereldwijd 
steeds meer. In de VS vindt men het 
een heel aantrekkelijk scenario dat je 
door fundamentele vragen te stellen 
een concentratie van talent creëert. En 
dat dat talent vervolgens misschien wel 
zorgt voor een doorbraak die ook tech-
nologische toepassingen krijgen. In 
Nederland lukt het niet om zoiets van 
de grond te krijgen. Wij zijn een calvi-
nistische handelsnatie. We denken op 
korte termijn, en we verkopen dingen 
door. Dat merk je ook aan politici als de 
voormalige minister van Economische 
Zaken, Landbouw & Innovatie, Maxime 
Verhagen. Zulke bestuurders willen dat 
wetenschappers ook op zo’n manier 
gaan werken. Maar je kunt wetenschap 
niet ombouwen tot een economische 
motor. Ik zou willen dat in Nederland 
de wauw-factor omhoog ging, en dat 
niet altijd wordt gevraagd ‘waar het 
nou goed voor is’. Uiteindelijk hebben 
we als maatschappij veel meer aan die 
nieuwsgierigheid. Daarmee gaan we 
veel harder vooruit. <<

nWO staat voor een brede en excellente kennisbasis, met voldoende ruimte 

voor vrij en ongebonden onderzoek. nWO stimuleert onderzoekers om 

wetenschappelijke kennis, gefinancierd vanuit publieke middelen, geschikt 

en beschikbaar te maken voor de maatschappij. Dit doet nWO door ontmoe-

tingen tussen onderzoekers en potentiële gebruikers van kennis te faciliteren 

(bv. bedrijvencontactdagen, articulatiesessies), door onderzoekers samen met 

partners te laten werken aan maatschappelijk geïnspireerde onderzoeks-

vragen (bv. in de nWO-thema's) en door proof-of-principlestudies, spin-offs 

en start-ups te ondersteunen (met bv. valorisationgrants). nWO vraagt alle 

onderzoekers in hun onderzoeksaanvragen mogelijke benutting van hun 

onderzoek te beschrijven in een plan van aanpak. De kennisbenutting hoeft 

niet per se door de onderzoeker zelf te worden gerealiseerd. Uiteraard finan-

ciert nWO ook excellente onderzoeksvoorstellen waarbij onderbouwd en 

overtuigend geen zicht is op kennisbenutting op afzienbare termijn.  

NWO en kennisbenutting

Op nwo.nl
tijdens spinoza te Paard delen spinoza-
laureaten hun kennis met publiek. op 
18 december spreekt Jaap sinninghe 
Damsté over Voorspellende fossielen. 
Zie www.nwo.nl/spinozatepaard

  In de ArenA
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Nieuwe kijk 
op de blaas
Onze blaas wordt niet alleen aangestuurd 
door de hersenen. hij heeft ook een eigen 
regelmechanisme. Mozaïeklaureaat sajjad 
rahnama’i doet aan de Universiteit van 
Maastricht onderzoek naar het overactieve 
blaassyndroom (OaB).

Maar liefst zeventien procent van de mensen boven de 
veertig heeft er last van: plotselinge, frequente en niet uit 
te stellen aandrang om te plassen. Niet levensbedreigend, 
wel ongemakkelijk. 
Een overactieve blaasspier is in de helft van de gevallen de 
boosdoener. De andere helft van de mensen heeft het 
gevoel te moeten plassen zonder dat er sprake is van een 
objectief meetbare samentrekking van de blaas. Het onder-
zoek van Rahnama’i richt zich op beide groepen.
In 2008 ontving de uit Iran afkomstige onderzoeker de 
Mozaïekbeurs voor allochtone onderzoekers, en kon hij 
zijn promotieonderzoek starten. In het lab in Maastricht 
bestudeerde Rahnama’i cavia’s. Hij slaagde erin aan te 
tonen dat de blaasactiviteit deels wordt gereguleerd door 
bepaalde hormoonachtige chemische stoffen die in de 
blaaswand zelf worden geproduceerd. Daarbij lukte het 
hem ook aan te tonen wáár in de blaaswand de receptoren 
voor deze mechanismen zich bevinden. Het leidde in 2008 
tot een publicatie in het toonaangevende Amerikaanse 
tijdschrift Journal of Urology.
Het tweede deel van zijn onderzoek richtte zich op medicij-
nen zoals Viagra die de aanmaak van de gevonden enzy-
men remmen. Rahnama’i: ‘We weten tegenwoordig van dit 
soort enzymremmers dat ze naast de bekende werking bij 
erectiestoornissen ook werken bij OAB, maar waar de 
betreffende enzymen zaten was tot nu toe onbekend. 
Gesuggereerd werd dat ze op de zenuwen van de blaas 
zitten en daardoor een zintuiglijke reactie in de hersenen 
geven. Mijn onderzoek heeft aangetoond dat ze bij de cavia 
niet op de zenuwen zitten, maar op een netwerk van cellen 
die tussen de spiercellen lopen.’ 
Die vinding is tegenstrijdig met wat tot dusver in de litera-
tuur wordt beschreven. Rahnama’i: ‘Dat is een mooie uit-
komst. Maar het betekent ook dat je je drie keer zo hard 
moet bewijzen. Soms voel ik me als Galileo die roept dat de 
aarde rond is.’ Hij  is ervan overtuigd dat zijn onderzoek de 
kijk op de blaasfysiologie verandert. ‘Behandeling zal 
steeds meer gericht worden op lokale mechanismen in 
plaats van op de blaasspier en de zenuwen.’

tEKst AnnemArIe geleIjnse   fOtO FjOdOr BuIs 

  TAlenT BeleId

NWo heeft positief gereageerd op de 

erkenning van het belang van fundamen-

teel onderzoek in het regeerakkoord van 

het kabinet Rutte II. Daarnaast onder-

steunt NWo de keuze om het topsecto-

renbeleid voort te zetten. Belangrijk punt 

uit het regeerakkoord is dat er meer geld 

komt voor fundamenteel onderzoek en 

voor matching met het europese onder-

zoeksprogramma Horizon 2020. NWo 

draagt bij aan de verdere uitwerking 

van het regeerakkoord, en zal daarvoor 

in gesprek gaan met andere partijen. In 

dit nieuwe kabinet zal financiering van 

wetenschappelijk onderzoek middels 

de tweede geldstroom behoren tot de 

portefeuille van staatssecretaris Dekker 

van het ministerie van onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (oCW). financiering van 

wetenschappelijk onderzoek uit de 

basisbudgetten van de universiteiten valt 

onder valt onder de minister van oCW, 

mevrouw Bussemaker. 

Meer informatie: www.minocw.nl

Op nwo.nl

nieuw tijdstip deadline veni, vidi, vici 
vanaf 2013 sluit de indiening voor veni-, vidi- en vici-aanvragen 
om 14:59 uur en niet meer om 23:59 uur. 

NWO-nieuws   internationaal

In november hebben NWo en het minis-

terie van oCW de toekenningen van de 

Zwaartekrachtpremies bekend gemaakt. 

Zes onderzoeksconsortia van verschillende 

Nederlandse universiteiten ontvangen de 

premie van in totaal 167 miljoen euro. 

De komende tien jaar kunnen zij hiermee 

excellente wetenschappelijke onderzoeks-

programma’s opzetten. Het gehonoreerde 

onderzoek betreft onderzoek naar kanker, 

nanotechnologie, brein, natuurkunde, taal 

en chemie. De zes gehonoreerde consortia 

ontvangen ieder tussen de 18 en 36 mil-

joen euro. Het Zwaartekrachtprogramma 

heeft tot doel het identificeren en stimu-

leren van consortia met een excellent 

wetenschappelijk onderzoeksprogramma. 

Deze bestaan uit toponderzoekers met 

een brede kennis van wetenschappelijke 

ontwikkelingen en ervaring met gro-

tere wetenschappelijke consortia. op 14 

december ontvangen de consortia tijdens 

een feestelijke uitreiking de premie. Meer 

informatie: www.nwo.nl/zwaartekracht

Zwaartekracht-
premies bekend
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Wetenschap Rutte II

Registratie disciplines
Met ingang van 2013 vraagt NWo alle 

aanvragers om bij hun aanvraag aan te 

geven op welke discipline(s) het onder-

zoek zich richt. De aanvrager kan dit in 

het aanvraagformulier aangeven. om dit 

mogelijk te maken is een getrapte lijst 

met disciplines vastgesteld waaruit de 

aanvrager een keuze maakt. NWo wil 

hiermee meer inzicht krijgen in en trans-

parantie bieden over aantallen aanvragen 

en toekenningen per discipline. 

Geld voor 
demonstratiemodel 
stW heeft een nieuwe financieringsvorm 

ingesteld: Demonstrator. Met dit instru-

ment wil stW de toepassing bevorderen 

van kennis die is ontwikkeld bij universi-

teiten en hogescholen. 

onderzoeksprojecten in de technische 

wetenschappen leiden nu soms enkel tot 

het aantonen dat het principe van een 

nieuwe technologie werkt. Hierdoor is het 

risico voor bedrijven vaak nog te groot om 

kennis ‘op te pakken’. een Demonstrator-

project bestaat uit twee onderdelen: in 

het eerste onderdeel wordt de ontwik-

keling van een demonstratiemodel 

gefinancierd. Daarbij moeten de aanvra-

gers voor bedrijven inzichtelijk maken wat 

de exploitatiemogelijkheden zijn van de 

ontwikkelde technologie. In het tweede 

onderdeel van een Demonstrator-project 

voeren de aanvragers een transferplan 

uit om de technologie (proof-of-concept) 

over te dragen aan het bedrijfsleven. 

Met Demonstrator kunnen onderzoekers 

maximaal 150.000 euro aanvragen om een 

demonstratiemodel te ontwikkelen, waar-

mee ze de industrie kunnen interesseren. 

onderzoekers kunnen tot 5 maart 2013 

aanvragen indienen. Meer informatie: 

www.stw.nl/demonstrator 

Demonstratiemodel van een lever 
op een chip.

Sander Dekker, staatssecretaris OCW.
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Persoonlijke impuls blijft    

          paradepaard
‘het paradepaardje van het wetenschapsbeleid’ noemt het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het. twaalf jaar na de start is 
de vernieuwingsimpuls nog altijd springlevend. 

‘We slagen erin met de Vernieuwingsimpuls de 
beste wetenschappers voor Nederland te behouden’, 
meent Gepke Valenti, van het ministerie van OCW. 
’Ik vind het een van de paradepaardjes van het 
wetenschapsbeleid.’
Valenti is plaatsvervangend hoofd algemeen bestuur 
en beleid en sinds vier jaar beheerder van het 
VI-dossier binnen het ministerie. ‘Het programma 
loopt erg goed’, zegt ze. 

vrijheid
‘De mogelijkheid om als jonge onderzoeker een per-
soonlijke beurs aan te vragen vormde voor mij echt 
een kans’, blikt Johan van Leeuwaarden, werkzaam 
aan de Technische Universiteit Eindhoven, terug. 
De wiskundige kreeg in 2006 een Veni voor zijn 
onderzoek naar wiskundige modellen om inzicht te 
krijgen in capaciteitsproblemen op het internet. 
‘Door mijn Veni kon ik het onderwerp zelf direct 
onderbrengen bij een faculteit. Het geeft me vrij-
heid en opent deuren. Het is cruciaal geweest voor 
mijn loopbaan.’ 
Met zijn Veni kon de jonge wiskundeprofessor 
onderhandelen over zijn lesverplichtingen en een 
jaar in de Verenigde Staten gaan werken. ‘Dat jaar 
heeft mij veel opgeleverd. Nog altijd werk ik samen 
met onderzoekers die ik daar heb leren kennen.’
Economisch historicus Ewout Frankema, verbon-
den aan de Wageningen Universiteit, noemt de 
Vernieuwingsimpuls van ‘beslissende invloed’ op 
zijn loopbaan. Hij kreeg in 2008 een Veni en recent 
een Vidi. ‘Beide NWO-toekenningen betekenen in 
mijn wetenschappelijke carrière het verschil van 
dag en nacht.’ 

Zowel Van Leeuwaarden als Frankema werden afge-
lopen jaar benoemd tot hoogleraar. Voor Van 
Leeuwaarden kwam de benoeming zeven jaar na zijn 
promotie, voor Frankema al vier jaar erna. ‘Zo’n 
snelle carrière was zonder de Vernieuwingsimpuls 
volstrekt ondenkbaar geweest’, denkt Frankema. 
De leerstoel van Van Leeuwaarden is een persoon-
lijke leerstoel. ‘Dat ligt in de lijn van Veni’, merkt hij 
op. ‘Met een Veni krijg je de kans om op eigen benen 
te staan, op persoonlijke titel door te groeien en een 
eigen onderzoekslijn te ontwikkelen.’ 
Ook Frankema, die sinds kort de leerstoel Rural 
and Environmental History aan de Universiteit 
Wageningen bekleedt, ziet de extra ruimte die de 
Veni biedt als groot pluspunt. ‘Voordat ik in 2008 
de Veni kreeg, stond ik voor tachtig procent onder-
wijs op de rol. Mijn agenda raakte zo versnipperd 
waardoor het lastig werd me te focussen op onder-
zoek. Door de Veni heb ik daar nu meer tijd voor.’

dwars en onorthodox
Talentvol en creatief; dat zijn de termen die anno 
2012 gerelateerd zijn aan de Vernieuwingsimpuls. 
In de beginperiode waren dit: dwars en onorthodox. 
‘En dat is nog steeds het soort wetenschappelijk 
talent dat we zoeken’, vindt Gepke Valenti van OCW. 
‘We willen iedereen die goed is in welke discipline 
dan ook een kans geven om puur nieuwsgierigheids-
gedreven, fundamenteel onderzoek te doen.’ 
Dwars en onorthodox, herkennen de twee professors 
zich daarin? ‘Heel erg’, lacht Frankema. ‘Ik zou 
mezelf zo kunnen omschrijven.’ Van Leeuwaarden: 
‘Ja, binnen mijn vakgebied heb ik aan afwijkende 
dingen gewerkt en dat blijf ik doen.’ Van Leeu-
waarden haast zich te zeggen dat de wiskunde die hij 
ontwikkelt vrij fundamenteel blijft. ‘De stap naar de 
praktijk is ver weg. Het is ontzettend belangrijk dat 
NWO dit soort onderzoek blijft steunen.’ 

tekst AnnemArIe geleIjnse

foto’s IvAr pel 

‘ De Veni is cruciaal geweest  
voor mijn loopbaan’

  vernIeuWIngsImpuls

De vernieuwingsimpuls werd ingesteld door nWO 

samen met de KnaW. het programma is ook afge-

stemd met de universiteiten, omdat de vernieuwings-

impuls gericht is op de ontwikkeling van onderzoekers. 

nWO kent de veni toe aan pas gepromoveerde onder-

zoekers, de vidi aan onderzoekers die een eigen 

vernieuwende onderzoekslijn willen ontwikkelen en 

de vici aan senioronderzoekers die een eigen onder-

zoeksgroep opbouwen. Dankzij de vernieuwingsimpuls 

krijgen jonge onderzoekers de kans om eigen vernieu-

wende onderzoekslijnen en onderzoeksgroepen op 

te zetten. De vernieuwingsimpuls is bedoeld voor de 

beste tien tot twintig procent van de vakgenoten van 

hun generatie. 

al meer dan tweeduizend wetenschappers ontvingen 

tot dusver een veni, vidi of vici. via de talentlijn ont-

vangt nWO middelen van het ministerie van OCW 

voor de financiering van de vernieuwingsimpuls. naast 

het toekennen van de vernieuwingsimpuls organiseert 

nWO jaarlijks een voorlichtingsbijeenkomst over de 

regeling en een vi-laureatenlunch. 

Meer informatie: www.nwo.nl/vernieuwingsimpuls

Veni, Vidi, Vici

vernIeuWIngsImpuls

erc starting grant
Twee jaar terug kreeg Van Leeuwaarden ook een 
ERC Starting Grant voor een breder onderzoek 
naar het kritische gedrag van grootschalige net-
werken. Samen met een aantal jonge onderzoekers 
werkt hij nu aan het in wiskundige modellen vatten 
van de belangrijkste fenomenen die zich voordoen 
in grote netwerken. 
Ook het onderzoeksvoorstel van Frankema werd 
recent, kort na de toekenning van zijn Vidi, beloond 
met een ERC Starting Grant. Niet helemaal toeval-
lig, denkt Valenti. ‘Een leuke bijkomstigheid 

Johan van Leeuwaarden

 >> 



1 3 december 2012 1 2  Hypothese   

Afrika. Er zou wel eens een veel opti-
mistischer beeld kunnen ontstaan wan-
neer we ons realiseren dat de huidige 
armoede het gevolg is van een tijdelijke 
neergang en niet van allerlei structu-
rele en vastzittende factoren.’ Om dit 
empirisch te onderbouwen duikt 
Frankema met zijn onderzoekers de 
komende jaren de niet eerder onder-
zochte koloniale archieven in. 
Dat hij naast de Vidi van acht ton ook 
een ERC-beurs van 1,5 miljoen euro 
kreeg toegekend geeft hem de kans het 
onderzoek heel breed te trekken. 

Onderzoeksagenda
Hoewel de ambitieuze historicus nog 
bezig is zijn onderzoeksgroep op te 
bouwen voor de komende jaren, lonkt 
in de verte al de Vici. ‘Als het pro-
gramma tegen die tijd nog bestaat ga 
ik die zeker ook aanvragen’, weet 
Frankema stellig. 
Zwaarder dan de eer, tellen voor hem 
de mogelijkheden die Veni, Vidi en Vici 
bieden. Onderzoek doen, daar gaat het 
hem om. ‘Ik heb een aantal fundamen-
teel inhoudelijke vragen over armoede 
en de economische ontwikkelingen op 
lange termijn. De onderzoeksideeën die 
ik heb overstijgen de middelen. De 
Vernieuwingsimpuls zie ik als kans om 
mijn onderzoeksagenda te blijven uit-
breiden.’ 

Vooralsnog blijft het budget voor de 
Vernieuwingsimpuls ondanks de econo-
mische krapte gehandhaafd op ander-
half miljoen euro per jaar. Valenti: ‘Het 
programma staat totaal niet ter discus-
sie. Het blijft zoals het is.’

  AcTueel

Spruitjeswetenschap
Om de betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek 
te waarborgen zou nWO het repliceren van onderzoek van 
anderen moeten stimuleren, stellen psychologen Daniël 
Lakens van de technische Universiteit Eindhoven en sander 
Koole van de vrije Universiteit amsterdam.

reactie nWO

NWO financiert vernieuwend onderzoek dat de wetenschap verder brengt. 
Dat kan onderzoek zijn naar nieuwe vraagstukken, vernieuwend onderzoek 
dat voortbouwt op eerder onderzoek, en ook replicatieonderzoek. Zolang 
een voorstel innovatieve elementen bevat en de uitkomsten ervan nadrukke-
lijk kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de wetenschap, past het 
binnen de NWO-financiering. Als het toetsen van eerdere uitkomsten van 
onderzoek  bijvoorbeeld  gebeurt via een nieuwe methode kan het onder-
zoeksvoorstel succesvol meedoen in de NWO-competities. Overigens: NWO 
bevordert opslag en open toegankelijkheid van data. Dat vereenvoudigt 
replicatieonderzoek en levert op zichzelf ook weer een bijdrage aan de 
betrouwbaarheid van onderzoek.

stelling

‘NWO zou het 
repliceren 

van onderzoek 
moeten 

stimuleren’

baar is gebleken – daar gaat het 
immers om in de wetenschap.
Een wetenschap die gebaseerd is op 
repliceerbare kennis is wellicht saaier 
en degelijker dan we nu gewend zijn. 
Maar misschien heeft onze f litsende 
Nederlandse wetenschap de laatste tijd 
wel voor iets meer opwinding gezorgd 
dan ons lief is. Investeren in meer 
replicatieonderzoek zal de Neder-
landse wetenschap gezond en sterk 
maken. De term ‘spruitjeswetenschap’ 
nemen we dan op de koop toe.

Replicatieonderzoek is relatief goed-
koop – het denkwerk is gedaan, en het 
onderzoek dient alleen uitgevoerd te 
worden. NWO kan opleidingen stimule-
ren replicatieonderzoek op te nemen in 
hun curriculum. Ook kan NWO de 
kosten van het publiceren van gedegen 
replicatiestudies in Open Access-
tijdschriften (momenteel de enige plek 
waar ze geaccepteerd worden) vergoe-
den. Tenslotte kan NWO bij het toeken-
nen van subsidies de voorkeur geven 
aan onderzoekers wier werk repliceer-

Replicatieonderzoek is net een spruitje. 
Slechts weinigen worden er wild 
enthousiast van, maar zonder groente 
word je nooit groot en sterk. NWO ope-
reert nu als een ouder die haar kind 
geld geeft om elke dag zelf te bepalen 
wat het avondeten wordt. Onderzoekers 
hebben al hun zakgeld vooral besteed 
aan lekkers, waardoor de wetenschap 
nu gaatjes heeft. Die gaatjes kunnen we 
vullen, maar een verstandige ouder sti-
muleert gezond gedrag.
Replicaties vormen het fundament van 
elke empirische wetenschap. Toch 
repliceren wetenschappers zelden 
elkaars onderzoek. Dezelfde tijd aan 
nieuw onderzoek besteden levert veel 
meer op: publicaties, subsidies en een 
vaste aanstelling. Zo eindigen we welis-
waar met innovatief onderzoek, maar 
blijft het onduidelijk of het onderzoek 
robuust en betrouwbaar is.
Het kan ook anders. NWO kan geld 
reserveren voor replicatieonderzoek. 

tEKst dAnIël lAkens En sAnder kOOle 
BEELD rhOnAld BlOmmesTIjn

Ik vInd

nWO verwelkomt uw mening. 
stuur in via redactiehypo@nwo.nl

van de Vernieuwingsimpuls is dat je 
ziet dat Nederlandse wetenschappers 
hele hoge scoringspercentages hebben 
in de subsidierondes die het European 
Research Council uitzet. Wij zien daar 
een link met de Vernieuwingsimpuls. 
Wetenschappers zijn door de strenge 
selectie van NWO getraind geraakt in 
het indienen van goede voorstellen. 
Daarbij zijn de wetenschappers die het 
hier redden zo goed, dat ze ook in 
Europese competities succes hebben.’
Frankema onderschrijft dat de ervaring 
die hij bij de aanvraag van de Vidi 
opdeed van nut was in de Europese 
competitie. Hij prijst de structuur die 
NWO biedt. Een goede voorbereiding 
maakt volgens hem veel verschil. ‘Ik 
heb veel coaching gehad. Maar uitein-
delijk is het toch je onderzoeksvoorstel 
en je cv die de commissie moeten over-
tuigen.’
Het feit dat je al een keer door de selec-
tie van een Veni-commissie bent geko-
men, zegt op zichzelf niet zo veel in het 
buitenland, denkt Van Leeuwaarden. 

‘ Zo'n snelle  
carrière was  
zonder de 
Vernieuwings- 
impuls  
ondenkbaar  
geweest’ 

‘Binnen Nederland opent het deuren, 
daarbuiten is het vrij onbekend.’ Hij 
ziet als belangrijkste voordeel in zo’n 
internationale competitie dat hij in de 
Veni-periode geleerd heeft snel een 
eigen onderzoekslijn op te zetten. ‘Je 
wordt veel sneller zelfstandig en onaf-
hankelijk dan wanneer je onder de 
vleugels van iemand blijft werken.’ 

Armoede
Frankema onderzocht in zijn Veni-
project de koloniale wortels van onge-
lijkheid in fiscale regimes in Azië, 
Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. 
Zijn Vidi-onderzoek richt zich op 
armoede in Afrika. Samen met twee 
aio’s, een postdoc en een aantal onder-
zoeksassistenten wil hij grip krijgen op 
de historische ontwikkeling van de 
levensstandaard in Afrika. ‘Ik wil een 
empirisch fundament creëren om weg 
te komen bij het idee dat Afrika altijd 
een continent van extreme armoede is 
geweest. Dat heeft ook implicaties voor 
hoe we denken over de toekomst van 

Ewout Frankema

 << 
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HOp zoek naar wat 
migranten 
kwetsbaar maakt
Lorraine nencel onderzoekt de kwetsbaarheid van 
migranten die in de seksindustrie werken. ‘Dubbel 
kwetsbaar’, noemt zij deze groep. Dat is dan ook 
de titel van haar project binnen het nieuwe nWO-
programma over migratie.

tekst nIenke BeInTemA  foto hArry meIjer

Het is niet niks om alles achter je te 
laten en in het buitenland te gaan 
werken. Een nieuwe taal, andere 
mensen, andere gewoonten, andere 
regels. Veel migranten ervaren dat aan 
den lijve: ze moeten meer dan gemid-
deld moeite doen om erbij te horen. 
Ze krijgen, vaker dan niet-migranten, 
te maken met sociale uitsluiting, uit-
buiting, conflicten en zelfs geweld. 
Dat probleem speelt over de hele wereld 
– en dus ook in Nederland.
‘Migranten zijn daarnaast nog eens 
extra kwetsbaar als zij in de seks-
industrie werken’, vertelt antropologe 
Lorraine Nencel van de Vrije Univer-
siteit Amsterdam. ‘Sekswerk speelt zich 
vaak geheel of gedeeltelijk af in de ille-
galiteit. Dat brengt allerlei risico’s met 
zich mee. Plus natuurlijk de vooroorde-
len en stigmatisering waar deze mensen 
dagelijks mee te maken hebben.’
Nencel deed jarenlang onderzoek naar 
sekswerkers in Peru. Nu verlegt zij haar 
focus naar Nederland en Zuid-Afrika. 
Samen met haar Zuid-Afrikaanse col-
lega Jo Vaerey van het African Centre 
for Migration and Society start zij bin-
nenkort een onderzoeksproject binnen 
het nieuwe migratieprogramma van 
NWO (zie kader). ‘Daarbij kijken we 
naar de omstandigheden voor migranten-
sekswerkers (MSW's) in Zuid-Afrika en 
in Nederland’, vertelt Nencel. ‘De ach-
tergronden in die twee landen zijn 
natuurlijk heel verschillend, maar toch 
denken we dat beide landen veel van 
elkaar kunnen leren.’
Ten eerste is de seksindustrie in 
Nederland legaal en in Zuid-Afrika 
geheel illegaal. De onderzoekers willen 
bestuderen hoe die verschillende 
beleidsregimes, zowel nationaal als 
regionaal, de mogelijkheden van 
MSW’s beperken of juist vergroten. ‘Ik 
kan me voorstellen dat Zuid-Afrikaanse 
betrokkenen veel kunnen leren van de 
Nederlandse situatie: van de legalise-
ring en de fouten die daarbij zijn 
gemaakt’, zegt Nencel. ‘Maar er zitten 
ook lastige kanten aan die legaliteit. 
Seksindustrie is namelijk nauw verbon-
den met vrouwenhandel, maar mijn 
collega’s en ik willen MSW’s en vrouwen-
handel graag nadrukkelijk los van 
elkaar zien. En de mogelijk verplichte 

registratie van sekswerkers in Neder-
land dwingt sommige MSW’s de 
illegaliteit in, zelfs als zij een verblijfs-
vergunning hebben.’

netwerken
Maar Nederland kan op zijn beurt ook 
veel van Zuid-Afrika leren. Nencel: ‘Veel 
zaken zijn daar informeel geregeld en 
niet formeel, zoals hier. NGO’s die zich 
bijvoorbeeld richten op seksuele 
gezondheid, weten precies hoe zij zich 
binnen die informele netwerken kunnen 
bewegen. Ze weten goed hoe ze de 
mensen kunnen bereiken die in de ille-
galiteit werken. Daar kunnen Neder-
landse NGO’s een voorbeeld aan nemen.’
Samen met haar Zuid-Afrikaanse colle-
ga’s gaat Nencel uitgebreide interviews 
afnemen bij MSW’s in beide landen. 
Daaruit hoopt ze te kunnen conclude-
ren hoe bijvoorbeeld beleid en wetge-
ving hun weerslag hebben op zaken als 
sociale in- en uitsluiting, seksuele 
gezondheid en geweld. Maar ook op de 
mate waarin mensen verbondenheid 
ervaren tussen hun thuisland en de 
plek waar ze nu werken – en een fee-
ling of belonging in hun nieuwe omge-
ving. ‘Daar is onder MSW’s nog 
nauwelijks onderzoek naar gedaan’, 
zegt Nencel. ‘Er zitten interessante 
aspecten aan: het gaat om vrouwen die 

‘ Nederland en Zuid-Afrika kunnen  
nog veel van elkaar leren’

mAATschAppIj  mAATschAppIj

in principe zelf voor dit werk hebben 
gekozen. En ook al is er vaak sprake 
van een uitbuitingssituatie, wij bena-
deren die vrouwen als mensen die zelf 
beslissingen nemen. We zien ze éérst 
en vooral als migranten, met dezelfde 
onzekerheden en kwetsbaarheden als 
andere migranten.’

noord-Zuid
Er zijn, naast de wetgeving, meer ver-
schillen tussen de twee landen. In 
Nederland komen de MSW’s bijvoor-
beeld van over de grens, met name uit 
Oost-Europa, terwijl het in Zuid-
Afrika ook vaak gaat om een trek van 
het platteland naar de stad. En in 
Nederland zijn sekswerkersorganisa-
ties veelal gescheiden van migranten-
organisaties, terwijl dat in Zuid-Afrika 
niet zo is. ‘Dat maakt bepaalde zaken 
in Nederland juist weer ingewikkel-
der’, zegt Nencel.
En dan is er natuurlijk een sociaal-
economisch verschil tussen Nederland 
en Zuid-Afrika. ‘Ja, er is zeker een 
Noord-Zuidcomponent in ons onder-
zoek’, zegt Nencel. ‘Al met al zijn het 
heel veel verschillende factoren die we 
in kaart willen brengen, en waar we 
verbanden tussen willen leggen. Een 
enorme uitdaging. Maar vooral een 
interessante uitdaging.’  << 

Wat zijn de sociale en culturele effecten van migratie? hoe beïnvloeden wonen en 

werken in het buitenland het gevoel van eigenwaarde, identiteit en geborgenheid? 

En welke weerslag heeft dat op zaken als ontwikkeling, burgerschap, sociale uitslui-

ting en conflict en geweld? Dit type vragen ligt ten grondslag aan het nieuwe 

nWO-programma Migration, Development and Conflict. het programma is een 

samenwerking tussen WOtrO science for global Development en nWO Maatschappij- 

en gedragswetenschappen. het programma brengt verschillen en overeenkomsten 

tussen drie landen in kaart: nederland, Zuid-afrika en india. alle projecten zijn 

een samenwerking tussen onderzoekers uit ten minste twee van deze drie landen. 

Onlangs werden de eerste vijf projecten gehonoreerd, die elk 110.000 euro kregen 

toegekend. Meer informatie: www.nwo.nl/wotro

Nieuw programma: Migration, Development and Conflict
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BeeldverhAAl  BeeldverhAAl

Zie je er jonger uit als je lacht? Om dat te bepalen, is de lach van ruim vierhonderd bezoekers van 
wetenschapsmuseum nEMO vastgelegd binnen het project science Live. Dit is een initiatief van 
nEMO, nWO en de KnaW. informatici gebruiken de beelden om automatische leeftijdschatters te 
maken. De lachdatabase is te vinden op www.uva-nemo.org. Meer informatie over science Live is te 
vinden op www.sciencelive.nl.

Lachen voor de 
wetenschap BEELD  uvA nemO  

Informatici Theo Gevers en Albert Ali 
Salah van de Universiteit van Amsterdam 
legden van iedere proefpersoon een gepo-
seerde lach en een oprechte lach vast op 
video. Ook moesten ze boos, blij, verdrie-
tig, verrast en angstig kijken. Bepaalde 
karakteristieken, zoals de snelheid 
waarmee de mondhoeken omhoog gaan, 
werden geanalyseerd. Die kennis is te 
gebruiken voor software die leeftijden 
raadt, emoties herkent en menselijk 
gedrag analyseert. 
De onderzoekers vroegen de proefperso-
nen ook om te kijken naar beelden van 
andere proefpersonen. Ze moesten hun 

leeftijd schatten en aangeven hoe aantrek-
kelijk ze deze mensen vonden. 
Met alle verzamelde gegevens konden de 
onderzoekers software ontwikkelen die 
de leeftijd van mensen kan schatten. De 
software houdt daarbij rekening met het 
feit of iemand blij, verdrietig of boos is, 
en stelt aan de hand daarvan de schatting 
bij. De software blijkt iets beter in het 
schatten van leeftijden dan mensen: wij 
zitten er gemiddeld zeven jaar naast en 
de computer maar zes jaar. Van onder-
staande portretten is de linker foto een 
geposeerde lach en de rechter foto is een 
spontane lach.
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nieuwe onderzoeksprogramma’s binnen 
onze topsector.’ 
Het TKI voor High Tech Systemen en 
Materialen heeft zichzelf zo simpel 
mogelijk georganiseerd. Maar TKI’s 
kunnen hele verschillende verschij-
ningsvormen aannemen. NWO-
directeur Hans de Groene beaamt dit. 
‘Er zijn op dit moment negentien TKI’s 
in oprichting. Deze verschillen onder-
ling in opzet, aanpak en werkwijze.’ 
Ook is het aantal TKI’s per topsector 
niet gelijk. Waar HTSM gekozen heeft 
voor één TKI voor de hele topsector, 
heeft de topsector Energie gekozen voor 
vijf TKI's. 

rol op maat
NWO speelt een belangrijke rol binnen 
de TKI’s. ‘Feitelijk zijn wij een van de 
weinige publieke organisaties die daad-
werkelijk geld te verdelen hebben voor 
onderzoek in de topsectoren,’ stelt Hans 
de Groene. ‘Daarnaast zijn wij de orga-
nisatie die staat voor de wetenschap. 
We zijn daarmee een belangrijke speler 
en hebben een aantal eisen  geformu-
leerd voor onze deelname. Een van die 
uitgangspunten is dat als wij inhoude-
lijk en financieel betrokken zijn, we ook 
een NWO-vertegenwoordiger willen 
hebben in het bestuur van zo’n TKI. 
Daarnaast blijven we onze middelen 
binnen het TKI via onze eigen procedu-
res in open competitie verdelen. 
Inmiddels is NWO bestuurlijk vertegen-
woordigd in elf TKI’s. Bij twee andere 
schuiven we aan als waarnemer in het 
bestuur.’ Naast financiële bijdragen 
voor het onderzoek, levert NWO ook 
onderzoekscapaciteit vanuit haar insti-
tuten, bureau-ondersteuning en in een 
enkel geval onderdak aan de TKI’s. 
Soms gaat deze bijdrage nog verder, 
zegt De Groene: ‘In het geval van het 

de plannen over aan de zestien onder-
werpsgedreven roadmapteams binnen 
de topsector. En de operationele taken 
liggen zoveel mogelijk bij mensen van  
bestaande organisaties.’ Zo neemt Van 
Roosmalen zelf vanuit brancheorgani-
satie FME deel aan het TKI-bureau, en 
komt zijn secondant Pieter de Witte 
van Stichting FOM, waar het bureau 
onderdak vindt. 

Van Roosmalen schetst tijdens de bij-
eenkomst in Den Bosch kort wat de 
positie van een topconsortium is. ‘Je 
hebt de topsector HTSM, daarvoor is 
een innovatiecontract opgesteld waarin 
onder andere onderzoeksdoelen worden 
geformuleerd, en het TKI dient als 
vehikel om die onderzoeksdoelen te 
bereiken.’ De overheid heeft voor de 
TKI’s de TKI-toeslag ingesteld. Voor 
alle TKI’s samen is in 2013 90 miljoen 
euro beschikbaar, die als bonus wordt 
uitgekeerd op bestaande en geplande 
publiek-private samenwerkingen. De 
rest van de onderzoeksfinanciering 
bestaat uit bijdragen van bedrijven en 
van bestaande financieringsbronnen 
binnen onder andere NWO en TNO.

‘Voor elke euro die het bedrijfsleven in 
geld bijdraagt aan onderzoek, kunnen 
we een toeslag van 25 tot 40 cent van 
de overheid krijgen,’ legt Van 
Roosmalen aan zijn toehoorders in Den 
Bosch uit. ‘Dat geld besteedt het TKI 
aan onderzoek. Dat kan in de vorm van 
NWO-programma’s zijn, maar dat 
mogen ook bijvoorbeeld TNO-
programma’s of haalbaarheidsstudies 
zijn. Het is dus van belang dat we pre-
cies te weten komen hoeveel geld er in 
2013 vanuit het bedrijfsleven naar ken-
nisinstellingen gaat.’ Van Roosmalen 
roept onderzoekers dan ook op om elke 
euro aan derdegeldstroomfinanciering 
op te geven aan het betreffende TKI. 
‘Hoe hoger het bedrag aan geld dat van 
de private naar de publieke sector gaat, 
hoe hoger deze toeslag wordt en hoe 
meer geld we te besteden hebben voor 

tekst sOnjA knOls   
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risatie en innovatie. Het doel van de TKI’s is om 
excellente privaat-publieke samenwerking in top-
sectoren op het gebied van onderzoek en innovatie 
te bundelen,’ stelt de TKI-leidraad van het ministe-
rie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. 
Vanaf het begin heeft het ministerie erop gehamerd 
dat de consortia lean and mean moesten zijn. Het 
TKI HTSM heeft deze aanwijzing zo letterlijk moge-
lijk genomen. ‘Het TKI HTSM zal zelf niet optreden 
als financier of uitvoerder van onderzoek,’ bena-
drukt directeur Fred van Roosmalen. ‘Het topteam 
HTSM neemt de leiding. We laten de invulling van 

         
Totstandkoming
 topconsortia

OOp een druilerige herfstmiddag verzamelen meer 
dan honderdvijftig mensen – afkomstig van 
overheid, wetenschap en bedrijfsleven – zich in 
de Brabanthallen in Den Bosch. Ze praten over de 
invulling van het Topconsortium voor Kennis 
en Innovatie High Tech Systemen en Materialen 
(TKI HTSM). Tijdens deze bijeenkomst blijkt 
dat voor veel deelnemers niet duidelijk is wat een 
TKI precies is.

‘TKI’s zijn structurele verbanden waarin meerdere 
partijen samenwerken over de gehele kennisketen 
van fundamenteel en toegepast onderzoek tot valo-

Binnen de negen topsectoren gaat het publiek-private onder-
zoek voor een groot deel plaatsvinden in de zogeheten 
topconsortia voor Kennis en innovatie (tKi’s). Wat gaan deze 
tKi's precies doen, hoe is nWO betrokken, en wat heeft de 
wetenschap eraan?

TKI Nieuwe Chemische Innovaties, die 
valt binnen de topsector Chemie, 
hebben we ervoor gekozen om hem zelf 
op te richten.’

Bert Weckhuysen, hoogleraar 
Anorganische Chemie en Katalyse, lid 
van het topteam Chemie en bestuurslid 
van NWO Chemische Wetenschappen, 
licht dit besluit toe: ‘Binnen de chemie 
bestond al een f link aantal publiek-pri-
vate samenwerkingen (PPS’en). Als top-
team hebben we ervoor gekozen rond 
elk van de drie grootste PPS’en een 
aparte TKI in te richten. Meer specifiek 
gaat het om de TKI’s BioBased 
Economy, Process Technology en Smart 
Polymeric Materials. Maar daarmee 
deden we niet compleet recht aan de 
ambities die we ons als topsector 
hadden gesteld. We hebben namelijk 
ook expliciet het belang van fundamen-
tele wetenschap benoemd, en we willen 
een stevig wetenschappelijk fundament 
leggen onder de toekomstige chemie in 
Nederland. Het TKI Nieuwe Chemische 
Innovaties moet daarom gaan dienen 
als kraamkamer voor nieuwe publiek-
private samenwerkingen, die dan wel-
licht in de toekomst zelf weer kunnen 
uitgroeien tot een nieuwe TKI.’ 

Wezenskenmerk van een TKI is dat het 
gaat om publiek-private samenwerking. 
Hoe ziet Weckhuysen dat voor zich 
binnen een consortium dat zo expliciet 
op fundamenteel onderzoek gericht is? 
‘Het is inderdaad een hele uitdaging 
om bedrijven te betrekken bij funda-
menteel onderzoek,’ zegt hij, ‘maar ik 
zie dat niet somber in. Bedrijven inves-
teren inderdaad niet zo vaak meer in 
de langere termijn, maar we zijn het als 
wetenschappers aan onze stand 
verplicht. 
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‘ Voor elke euro die het bedrijfsleven in 
geld bijdraagt aan onderzoek, kunnen 
we een toeslag van 25 tot 40 cent van  
de overheid krijgen’

 >> 

NWO-instituut SRON levert 
hoogwaardige technologie 
voor het ruimte-instrument 
TROPOMI (TROPOsferisch 
Monitoring Instrument).
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Nederlands labora-
torium op Zuidpool
Het eerste Nederlandse laboratorium 

ooit op Antarctica wordt deze win-

ter – tijdens de Antarctische zomer - in 

gebruik genomen. De vier modules voor 

het laboratorium zijn in zeecontainers 

gebouwd en zullen in Antarctica in een 

gezamenlijk docking station komen te 

staan. Het laboratorium op Rothera gaat 

het Dirck Gerritszlaboratorium heten, de 

vier afzonderlijke modules heten Geloof, 

Hoop, Liefde en Blijde Boodschap. Dirck 

Gerritsz zag vermoedelijk als eerste 

europeaan Antarctica, vanaf het schip 

Blijde Boodschap. De schepen Geloof, 

Hoop en Liefde maakten deel uit van het-

zelfde konvooi. 

De laboratoria gingen begin 2012 op 

transport en zijn inmiddels klaar voor 

gebruik. De eerste onderzoekers zijn al 

aan de slag. In januari 2013 zullen de vier 

laboratoria officieel geopend worden 

door NWo en door de staatssecretaris 

sander Dekker van het ministerie van 

onderwijs, Cultuur en Wetenschap. NWo 

en het ministerie van oCW investeren 

samen 8,5 miljoen euro in het Zuidpool-

onderzoek. Meer informatie: www.nwo.nl

In november nam NWo deel aan de han-

delsmissie in Brazilië. De missie werd geor-

ganiseerd vanuit de ministeries van eZ en 

oCW en werd vergezeld door Prins Willem 

Alexander en Prinses Máxima. Wetenschap 

en technologie stonden tijdens het 

bezoek hoog op de agenda. In 2011 heeft 

NWo al een samenwerking opgezet met 

Braziliaanse counterparts CNPq en fapesp. 

Deze samenwerking werd tijdens de 

handelsmissie concreet ingevuld waarbij 

NWo en fapesp een overeenkomst teken-

den. samen met fapesp lanceerde NWo 

onlangs een onderzoekscall met als thema 

Biobased economy. De samenwerking 

met CNPq wordt nog bestendigd met een 

werkplan.

Door internationale samenwerking te 

stimuleren helpt NWo de aantrekkelijk-

heid en de concurrentiepositie van de 

Nederlandse wetenschap te vergroten. 

De komende jaren is er vanuit Brazilië 

interesse om samen te werken op onder 

andere gezondheid, astronomie, sport, 

duurzame steden en kustonderzoek.

Drie Nederlandse onderzoekers zijn 

benoemd tot lid van de nieuw opge-

richte wetenschappelijke commissies van 

science europe: Rinus Wortel (hoogle-

raar Universiteit Utrecht), frans van der 

Helm (hoogleraar technische Universiteit 

Delft) en Anthonya Visser (hoogleraar 

Universiteit Leiden). Zij zullen weten-

schappelijk advies geven over strategische 

ontwikkelingen in hun eigen onderzoeks-

veld. een van de eerste taken van de in 

totaal zes commissies is het geven van 

advies over en input voor het werk dat 

science europe uitvoert voor de europese
 

onderzoeksruimte (eRA). Hiervoor wordt 

onder andere de roadmap voor de eRA 

aangepast. NWo-voorzitter Jos engelen is 

lid van de science europe-werkgroep die 

hiervoor verantwoordelijk is.

science europe is opgericht in oktober 

2011, als nieuwe europese organisatie 

die de wetenschap vertegenwoordigt. De 

organisatie houdt zich voornamelijk bezig 

met beleids- en lobbytaken.

Meer informatie: www.scienceeurope.org 

Nederlandse 
invloed Europa

De deadline van indienen voor ‘internationalisering in de geestesweten-
schappen’ is 1 maart 2013. Doel van dit programma is het stimuleren van 
internationale samenwerking binnen de geesteswetenschappen.
meer informatie: www.nwo.nl/gw

NWO-nieuws   internationaal

Missie Brazilië

Op nwo.nl

InTernATIOnAAl  TOpsecTOren

om ze van die noodzaak te overtuigen.’ 
Hij heeft dan ook een boodschap aan 
onderzoekers: ‘Wees outgoing, probeer 
bedrijven ervan te overtuigen dat 
de basis voor hun producten of produc-
tiemethoden over tien tot vijftien jaar 
nu gelegd moet worden. Dat kan direct 
via het onderzoek waaraan ze meebeta-
len, of indirect via de jonge onder- 
zoekers die we opleiden aan kennis-
instellingen. Ik denk dat dit moet 
kunnen. Ik had hier zojuist een bedrijf 
op bezoek dat wel oren heeft naar de 
mogelijkheden die we bieden binnen 
het TKI Nieuwe Chemische Innovaties 
voor grote ondernemingen en mkb.’ 

eerste calls geopend
Binnen het TKI NCI heeft NWO een 
eerste ronde voor onderzoeksaanvra-
gen geopend. ‘Dat is een call waarvoor 
je doorlopend kunt indienen, en waar 
we een keer of vier per jaar toekennin-
gen voor willen doen,’ zegt 
Weckhuysen. Het gaat om een bedrag 

van 16 miljoen euro voor publiek-pri-
vate samenwerkingen binnen de 
chemie. Ook binnen HTSM loopt er al 
een call. NWO, Technologiestichting 
STW, Stichting FOM en ZonMw hebben 
bijna twaalf miljoen euro uitgetrokken 
voor publiek-private samenwerkingen 
op dit terrein. Met 74 aanvragen voor 
in totaal bijna 35 miljoen euro, voorziet 
deze duidelijk in een behoefte.
Alhoewel Weckhuysen als lid van het 
topteam Chemie volop meedoet aan de 
topsectoren, wil hij wel een kantteke-
ning plaatsen: ‘Wat sommige mensen 
ook mogen beweren, feit is dat we 
momenteel minder geld te besteden 
hebben dan de vorige jaren. De FES-
gelden (aardgasbaten) zijn weggevallen, 
de financiering voor de Technologische 
Topinstituten (TTI’s) moeten we ergens 
anders vandaan zien te halen, en de 
middelen van NWO worden steeds meer 
geoormerkt. Op langere termijn 
zijn er structurele oplossingen nodig.’
De Groene onderschrijft dat beeld. 
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‘We hebben minder geld te  
besteden dan de vorige jaren’

Toch ziet hij ook kansen. ‘TKI's zouden 
veel kunnen opleveren. Ze kunnen een 
betere verbinding bewerkstelligen 
tussen wetenschap en bedrijfsleven en 
tussen onderdelen in de keten zoals 
NWO, TNO en Grote Technologische 
Instituten (GTI's). Ook kunnen ze een 
efficiencyslag betekenen, door losse ini-
tiatieven te bundelen. Het succes ervan 
staat of valt echter met de vraag of er 
aan de publieke kant genoeg inzet is. 
Dan wordt het voor de deelnemende 
bedrijven ook interessant. Het afgelopen 
jaar heeft het bedrijfsleven duidelijk uit-
gesproken dat fundamenteel onderzoek 
van wezenlijk belang is, ook voor hun 
functioneren. Dat is een grote winst. 
TKI’s kunnen een prima vehikel worden 
om bedrijven mee te laten betalen aan 
onderzoek. Met de TKI-toeslag en extra 
bijdragen van het bedrijfsleven kunnen 
wij meer onderzoek financieren. Zo 
simpel is dat.’

Meer informatie:
www.nwo.nl/topsectoren
www.nwo.nl/tki-chemie
www.htsm.nl
www.stw.nl/HTSM2012

 << 

TKI's per topsector.
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Een gebroken been kan sneller helen als je het slim belast. Om te kunnen bepalen welke 
belasting een optimale genezing oplevert, ontwikkelde een team van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht een meetsysteem dat makkelijk toepasbaar is. Dankzij financiering van het 
innovatieprogramma revalidatie van ZonMw kon dit team het meetsysteem verder ontwikkelen. 
fysiotherapeuten en ongevalchirurgen zijn al enthousiast over de mogelijkheden. Een commer-
ciële toepassing is in ontwikkeling.

tekst  pIeTer vAn megchelen   
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Jaarlijks breken 51.000 Nederlanders 
hun been. In ongeveer tien procent van 
de gevallen gaat het ernstig mis: de 
twee bothelften groeien dan bijvoor-
beeld niet meer goed aan elkaar. 
Volgens revalidatiearts Herman 
Holtslag (Universitair Medisch 
Centrum Utrecht) is dat ‘het topje van 
de ijsberg’: ‘Bij hoeveel patiënten het 
herstel vertraagd verloopt, is niet 
bekend. Zulk pathologisch vertraagd 
herstel veroorzaakt langer arbeidsver-
zuim, meer pijn en minder kwaliteit 
van leven. Maar als ik mag dromen, kan 
het herstel misschien voor alle patiën-
ten een stuk sneller. Toen ik jong was, 
in de jaren tachtig, duurde het na een 
heupvervangende operatie nog drie 
maanden voordat de patiënt de heup 
volledig mocht belasten. Dat mag nu 
direct na de operatie, dat is echt een 
majeure verandering. Ik wil niet zeggen 
dat het bij fracturen precies hetzelfde 
zal gaan, maar er zit volgens mij wel 
rek in.’ 

sensistep
De centrale vraag waarmee Holtslag 
begon was eigenlijk heel eenvoudig: 
Hoe zwaar mag een herstellend gebro-
ken been worden belast? Niemand die 
het precies weet. ‘Gedeeltelijk belasten’ 
is het advies dat patiënten meekrijgen. 

Dat betekent dat ze er niet te veel 
gewicht op moeten zetten, maar ook 
niet te weinig. Juist door belasting 
krijgt het bot namelijk de prikkel om te 
herstellen. ‘Nu geven we de patiënt heel 
algemene instructies en zeggen we: 
“Kom over zes weken maar terug.” 
Wij hebben er geen zicht op wat er in 
die zes weken gebeurt en de patiënt 
krijgt geen feedback. Waar wij naartoe 
willen is een gericht revalidatie-
programma voor elk type botbreuk. 
Al sinds de jaren zeventig hebben we 
een classificatie van verschillende 
typen fracturen. Wij kunnen nu de data 
verzamelen om voor elk type een pro-
gramma op maat te maken.’
En daar komt de techniek om de hoek 
kijken. Onderzoekers van het UMC 

‘ Revalideren  
bij een botbreuk 
kan beter en 
sneller’

instantie werden bijvoorbeeld veel te 
veel gegevens verzameld. Nu is wat 
duidelijker bekend welke meetgegevens 
wel en niet relevant zijn. Vanaf het 
begin is ook het bedrijf Evalan aange-
haakt, dat een commerciële versie van 
FeetB@ck ontwikkelde, de SensiStep®. 
Waar eerdere versies nog aan het labo-
ratorium gebonden waren, kunnen 
patiënten met de SensiStep gewoon op 
pad. De sensor registreert voortdurend 
hoe zwaar het been belast wordt en 
stuurt deze data automatisch via een 
applicatie naar de mobiele telefoon van 
de fysiotherapeut die de patiënt bege-
leidt.
‘Het gaat niet alleen om dit apparaat. 
Het gaat mij erom, dat we een filosofie 
neerzetten voor revalidatie na een bot-
breuk. Ik ben ervan overtuigd dat reva-
lideren beter en sneller kan’, zegt 
Holtslag.
 
Ontwikkelen
Technisch is de ontwikkeling nu bijna 
ver genoeg om bij grotere groepen 
patiënten data te gaan verzamelen. 
Dan wordt het mogelijk om klinische 
studies uit te voeren, om het effect van 
feedback aan patiënten te kunnen 
meten. Daarnaast kunnen ook 
gebruiksvriendelijkheid en eventuele 

motivatieproblemen bij patiënten in 
kaart gebracht worden. Deze studies 
zullen ook nieuwe inzichten opleveren 
over de relatie tussen belasting van het 
been en het herstel van de fractuur. Zo 
kun je beter vaststellen hoe een 
bepaalde breuk het beste zal helen.  
Een andere ontwikkeling die Holtslag 
en zijn collega's voorzien is de toepas-
sing van SensiStep bij andere aandoe-
ningen. Bijvoorbeeld bij mensen met 
suikerziekte die te weinig gevoel in hun 
voet hebben, of mensen met pijn na een 
ongeval (dystrofie). Ook om de kracht-
uitoefening bij een prothese na amputa-

tie in kaart te brengen en patiënten na 
een beroerte beter te laten lopen zou 
deze technologie kunnen worden inge-
zet. Holtslag: ‘Mij gaat het er vooral om 
dat deze technologie gebruikt wordt. Bij 
mijn promotie vijf jaar geleden was een 
van mijn stellingen: “Vroeger werden 
dingen gemaakt omdat ze nodig waren. 
Tegenwoordig worden dingen gemaakt 
omdat ze moeten worden verkocht.” 
Noem mij maar ouderwets, maar ik wil 
vooral dingen ontwikkelen die echt 
nodig zijn.’ <<

het innovatieprogramma revalidatie wil het innovatievermogen 

vergroten van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van zie-

kenhuizen. het programma biedt de mogelijkheid om samen met 

branche-, beroeps-, kennis- en patiëntenorganisaties te bouwen 

aan een implementatie-infrastructuur die na afloop van het pro-

gramma wordt gecontinueerd. in het programma wordt nauw 

samengewerkt met de brancheorganisatie revalidatie nederland. 

in totaal heeft ZonMw zes miljoen euro te besteden in dit pro-

gramma en 35 projecten zijn in totaal toegekend. De projecten 

lopen tot en met 2014. 

Meer informatie: www.zonmw.nl/innovatieprogramma-revalidatie

Innovatieprogramma Revalidatie ZonMw

Utrecht en studenten van de Tech-
nische Universiteit Delft en de 
Universiteit Twente ontwikkelden in 
de afgelopen jaren een steeds beter 
bruikbare krachtsensor. Daarmee kan 
gemeten worden hoeveel gewicht op de 
voet rust en hoe zwaar het been belast 
wordt. De techniek is in essentie niet 
anders dan een intelligente weeg-
schaal. Toch bestond dit apparaat nog 
niet. ‘We zijn niet over één nacht ijs 
gegaan en hebben overal gevraagd, 
maar dit bestaat nog nergens’, verze-
kert Holtslag.
Binnen het door ZonMw gefinancierde 
project FeetB@ck verrichtten de 
Utrechtse onderzoekers metingen bij 
een beperkt aantal patiënten. De uit-
komsten werden gebruikt om het ont-
werp verder te stroomlijnen. In eerste 
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is het niet met de bewindspersoon eens, zo blijkt 
later tijdens zijn gesproken column op het congres: 
‘Als burgers een verkeerd beeld hebben van crimi-
naliteit, vertél het hun dan, in plaats van als politi-
cus mee te gaan in een waan.’ Hier ligt volgens 
Jensma een taak voor de wetenschap: ‘Kom met 
feiten, feiten en nog eens feiten. En draag ze met 
kracht uit’, roept hij het NSCR op.

WhatsApp-netwerk
Burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere 
begrijpt wel dat haar ingezetenen zich soms onveilig 
voelen, ook al zijn de criminaliteitscijfers in Almere 
lager dan die in bijvoorbeeld Bussum. Ze zet 
moderne technologie in om de sociale samenhang te 
versterken: in haar wijk is een WhatsApp-netwerk 
opgezet. Zo kunnen de bewoners elkaars have en 
goed in de gaten houden, elkaar waarschuwen en 
‘even de buurman met de hond langs sturen’ als er 
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MINDER MISDAAD    
Het auditorium van de Vrije Universiteit Amster-
dam zit vol op deze jubileumdag van het Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving 
(NSCR), met opvallend veel jonge mensen. Ze 
werken bij een ministerie, een politiekorps of een 
consultancyfirma, zo blijkt, en ze komen hier om 
zich in de beslotenheid van een veilig, warm audito-
rium te laten bijpraten over de bestrijding van 
gewelddadige overvallen, roofmoord, cybercrime, 
hooliganisme, kindermisbruik en huiselijk geweld. 
Wat kan de wetenschap bijdragen aan de oplossing 
ervan? Deskundigen uit onderzoek en praktijk laten 
hierover hun licht schijnen. 

minder misdaad, toch onveiligheid
De criminaliteit neemt af. In Nederland worden bij-
voorbeeld nog maar heel weinig moorden gepleegd, 
vergeleken bij vroeger (volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek 167 in 2011). Ook de meeste 
andere geregistreerde vormen van misdaad verto-
nen een dalende lijn. Het probleem is dat burgers 
zich toch steeds onveiliger voelen. ‘Op tv en internet 
is de verbeelding aan de macht’, verklaart staatsse-
cretaris voor Veiligheid en Justitie Fred Teeven. 
‘Goed nieuws is geen nieuws en slecht nieuws over-
heerst.’ Maar hoe misplaatst ook, als politicus moet 
je iets met deze onveiligheidsgevoelens, vindt hij. 
Teeven profileert zich als de politicus die Nederland 
veiliger gaat maken. NRC-journalist Folkert Jensma 

Kennis 
in 1992 begon het nederlands studiecentrum Criminaliteit en rechtshandhaving (nsCr) 
aan een Leidse gracht met een handvol wetenschappers. Op 1 november 2012 vierde het 
nsCr zijn twintigjarig jubileum. inmiddels behoort het nWO-instituut tot de internatio-
nale wereldtop. Onlangs is het als excellent beoordeeld.
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  als wapen 
tegen misdaad
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MINDER MISDAAD      WHATSAPP-NETWERK      HOT SPOT HOT SHOT HOT

Heeft behandeling van TBS’ers zin? Of moeten we 
sleutelen aan de genetische samenstelling van hard-
nekkige criminelen? Vragen te over voor de weten-
schap, signaleert Schnabel.

hot spot, hot shot, hot times-aanpak 
In de lunchpauze van het jubileumcongres kan men 
op posters een selectie van onderzoeksprojecten 
bekijken die het NSCR uitvoert: de invloed van tiener-
zwangerschap op meisjes, de kansen van criminelen 
op de huwelijksmarkt, misdaad in vijf generaties, het 
effect van de houding van gevangenisbewaarders op 
delinquent gedrag, de beste manier om stroperij tegen 
te gaan in Afrikaanse wildparken en nog veel meer.
Het middagdeel van het congres biedt gelegenheid 
om dieper de praktijk in te duiken. Korpschef Henk 
van Essen van de Politie Haaglanden is enthousiast 
over de samenwerkingsrelatie die zijn korps nu al 
zo’n tien jaar heeft met het NSCR. ‘Politiewerk 
bestaat al lang niet meer alleen uit boeven vangen,’ 
licht hij toe. ‘Liever wil ik voorkómen dat de boeven 
toeslaan. Daarvoor heb ik gedegen analyses nodig 
van al onze beschikbare data, op grond waarvan ik 
beslissingen kan nemen en beleid kan uitzetten.’ 
Van Essen geeft een voorbeeld. Uit gezamenlijke 
analyses van de politie en het NSCR blijkt dat  >>

BESTRIJDING CRIMINALITEIT      BEWEZEN ONDER

een verdachte auto in de wijk wordt gesignaleerd.  
Dit soort burgerparticipatie is volgens Jorritsma de 
toekomst van de moderne misdaadbestrijding én een 
probaat middel tegen onveiligheidsgevoelens. Als 
burgers zelf het heft in handen nemen, voelen zij zich 
veiliger, is haar indruk. Maar ze geeft grif toe dat 
bestuurders hierin slechts koersen op hun intuïtie. 
‘Wij proberen graag dingen uit; onderzoeken jullie 
alsjeblieft of het echt werkt’, vraagt zij het NSCR.

Ook Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, heeft voldoende vragen voor 
de wetenschap. Dat de criminaliteitscijfers dalen, 
betekent nog niet dat de samenleving achterover 
kan leunen, stelt hij. We hebben immers te maken 
met een zogeheten wicked problem: een monster 
dat zich lastig laat bevechten omdat het voort-
durend van karakter verandert. ‘Je hebt de ene 
generatie gevaarlijke – want testosterongeladen – 
jonge mannen net veilig afgeleverd bij “werk, wijf 
en woning”, of de volgende generatie dient zich 
alweer aan.’ En die is waarschijnlijk weer net op 
een andere manier gevaarlijk. Hoe krijgen we vat 
op relatief nieuwe fenomenen als cybercrime of 
milieucriminaliteit? Welke rol spelen nature en 
nurture bij het ontstaan van crimineel gedrag? 
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na een woninginbraak de kans vrij groot is dat kort 
daarop in dezelfde buurt een ander huis ongewenst 
bezoek kan verwachten. In die zin is inbraak 
‘besmettelijk’. Dus stopt de Politie Haaglanden bij 
de omwonenden van een inbraakplek een brief in de 
bus met tips hoe zij hun huis kunnen beveiligen. 
Een ander voorbeeld: de hot spot, hot shot, hot 
times-aanpak. ‘Daarbij brengen we systematisch in 
kaart op welke plekken op welke tijden daders toe-
slaan en wie een grote kans hebben om slachtoffer 
te worden. Op grond daarvan kan ik besluiten iets 
aan de plek zelf te veranderen, ik kan potentiële 
slachtoffers waarschuwen en ik kan op de risicotij-
den meer surveillanten inzetten. Kortom: dankzij 
de samenwerking met het NSCR kan ik effectiever 
aan preventie werken.’

vertaalslag
Rechter Jolande Calkoen vertelt dat ze wetenschap-
pelijke inzichten goed kan gebruiken bij de voorbe-
reiding van een vonnis. ‘Als uit onderzoek blijkt dat 
het hebben van werk en een relatie een duidelijk 
remmend effect heeft op de recidivekans, dan neem 
ik dat mee in mijn overwegingen. Ik zal dan iemand 
minder snel lange tijd afzonderen van de maat-
schappij, omdat hij daardoor zijn werk en zijn 
vriendin dreigt kwijt te raken.’ Rechters zouden nog 
best wat meer goed beargumenteerde adviezen 
vanuit de wetenschap kunnen gebruiken, stelt 
Calkoen. Over de levensloop van delinquenten en 

VI-laureatenmeeting 
op vrijdag 9 november feliciteerde NWo- 

voorzitter Jos engelen ruim 150 aanwezige 

onderzoekers met hun in 2011 en 2012 

verworven Veni-, Vidi- of Vici-toekenning. 

op deze feestelijke bijeenkomst sprak 

de voorzitter zijn waardering uit voor 

deze excellente onderzoekers en was er 

gelegenheid voor kennismaking van de 

onderzoekers met NWo en met elkaar. 

In het plenaire openingsdebat ging een 

panel onder leiding van Jos engelen 

met de aanwezigen de dialoog aan over 

kennisbenutting. Vervolgens konden de 

laureaten deelnemen aan workshops en 

vraag-antwoordsessies over onderwerpen 

die deze groep onderzoekers bezighou-

den zoals carrièreplanning, management 

van onderzoek, ontwikkelingen rondom 

onderzoeksfinanciering in Nederland en 

europa, en succesvol presenteren van 

onderzoek voor niet-vakgenoten. In de 

pauze stelde de Vereniging Voor Vernieu-

wingsimpuls onderzoekers zich voor aan 

de nieuwe laureaten. Meer informatie: 

www.nwo.nl/vi

Half november verscheen het tijdschrift 

Experiment NL, een jaarlijkse uitgave 

van NWo in samenwerking met Quest. 

Het tijdschrift bundelt verhalen over 

fascinerend, spannend, en grensverleg-

gend Nederlands onderzoek. Ruim 80.000 

Quest-abonnees ontvingen het tijdschrift 

en ook is het tijdschrift tot 22 december 

verkrijgbaar bij Bruna, in combinatiever-

koop met de Quest.

Experiment NL verschijnt dit jaar voor het 

eerst als tijdschrift, in plaats van als boek. 

De artikelen in het tijdschrift beslaan de 

volle breedte van de wetenschap: van 

onderzoek op Antarctica tot het speuren 

naar zwarte gaten. De artikelen geven 

antwoord op vragen als: schopt kunstlicht 

de natuur in de war? Hoe worden elek-

tronische kaarten zoals die op je tomtom 

gemaakt? Hoe kunnen emoties als sociaal 

smeermiddel dienen?

Experiment NL is ook gratis te down-

loaden via www.nwo.nl/experimentnl

NWO-nieuws   internationaal

Experiment NL

Nieuwe generatie 
telescopen in beeld 
op woensdag 17 oktober lanceerden 

AstRoN en IBM het AstRoN & IBM 

Center for exascale technology. Dit onder-

zoekscentrum, waarin het wetenschap-

pelijke instituut nauw samenwerkt met 

het bedrijf, is ondergebracht bij AstRoN 

in Drenthe. Wetenschappers en medewer-

kers van IBM gaan hoogstaand onderzoek 

uitvoeren voor de volgende generatie 

extra snelle, energiezuinige computer-

systemen, met toepassingen in de regio 

en in Nederland. Deze computersystemen 

maken het mogelijk om de gigantische 

hoeveelheid aan informatie van radio-

telescopen te lezen, op te slaan en te 

analyseren. 

onderdeel van de samenwerking is het

Users Platform. In dit platform kunnen

bedrijven, industrie, universiteiten en 

overheden buiten Nederland meedoen 

aan het Center for exascale technology. 

op die manier kunnen zij bijdragen 

aan de doelen van het project en 

samenwerken met IBM- en AstRoN-

wetenschappers. 

Meer informatie: www.dome-exascale.nl 

coördinator: engelien van der Zwaag  |  Art direction en vormgeving: Corina van Riel, Amsterdam  

correctie: ellen Janssen  |  drukwerk: Roto smeets Grafiservices, Utrecht  |  Beeld omslag: Harry Meijer 

IssN: 1381-5652

redactieadres: NWo Afdeling Voorlichting en Communicatie, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag 

tel. +31 (0)70 344 07 13, e-mail: redactiehypo@nwo.nl, www.nwo.nl / hypothese

 

Colofon Het NWo-tijdschrift Hypothese verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan 

relaties van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWo). De weergegeven 

opinies komen voor rekening van de auteurs en geïnterviewden en worden niet per se gedeeld door NWo. 

evenemenTen

Gen-iaal shoppen
Vanaf 22 oktober reist de D&A pop-up 

store door het land en nodigt iedereen 

uit om te achterhalen hoe DNA verwe-

ven is met het alledaagse leven. De D&A 

store is een initiatief van het Netherlands 

Genomics Initative en is een bron van 

interactieve informatie waar mensen kun-

nen ervaren ‘dat’ DNA is. een pop-up store 

is een tijdelijke winkel die gehuisvest is in 

een tijdelijk winkelpand. op die manier 

probeert de D&A store zo veel mogelijk 

bezoekers door het hele land bekend te 

maken met de werking van DNA.

Meer informatie: www.dnastore.nl 

  OnderTussen In

‘Als burgers zelf het  
heft in handen nemen,  
voelen zij zich veiliger’

PREVENTIE EFFECTIEVER      RECLASSERING

het nederlands studiecentrum Criminaliteit en 

rechtshandhaving (nsCr) is een nationaal onderzoeks-

instituut van nWO en wordt mede gefinancierd door het 

ministerie van veiligheid en Justitie en de vrije Universiteit 

amsterdam. het nsCr voert onafhankelijk, fundamenteel 

en multidisciplinair onderzoek uit naar criminaliteit en 

rechtshandhaving. het onderzoek richt zich op drie com-

plementaire thema’s: 
 Mobiliteit en spreiding van criminaliteit 
 De burger en het strafrechtelijk systeem 
 Levensloop, criminaliteit en interventies

Bij grote onderzoeksprojecten van het instituut worden 

veelal verschillende maatschappelijke en overheidsinstan-

ties betrokken, om op die manier de koppeling tussen 

onderzoek, beleid en praktijk te versterken. 

Meer informatie: www.nscr.nl

NWO-instituut NSCR

welke factoren van belang zijn voor het al of niet 
opnieuw in de fout gaan, maar ook over het effect 
van een vonnis of van de zitting zelf. Wel zouden dit 
soort adviezen in een beknopte en toegankelijke 
vorm moeten worden aangeboden. ‘Lang niet al het 
wetenschappelijk onderzoek is voor ons rechters 
toegankelijk. Er zou wat vaker een vertaalslag 
kunnen worden gemaakt van het fundamenteel-
wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van de 
rechtspraak. In dat opzicht doet het NSCR zichzelf 
nu nog tekort.’

Bondgenoten
Ook in de fase na het vonnis heeft de wetenschap iets 
te bieden, zo blijkt. ‘Wij hebben veel te lang gewacht 
voordat we ons met de wetenschap verbonden,’ zegt 
Sjef van Gennip, bestuursvoorzitter van Reclassering 
Nederland. ‘Zo’n dertig jaar geleden ging ik met een 
ex-gedetineerde een biertje drinken op het Vrijthof 
en een ander hielp ik zijn kamer te behangen. Of dat 
effect had? Geen idee. Inmiddels gebruiken we een 
meer systematische aanpak, maar die zou nog best 
beter wetenschappelijk getoetst kunnen worden. 
Daarover praten wij nu met het NSCR. Ik ben heel 
blij met dit instituut, ook al omdat we het hard nodig 
hebben als bondgenoot tegenover de buitenwereld. 
Want bied maar eens weerstand aan die roep om 
steeds strenger te straffen! Repressie alleen werkt 
niet, dat staat vast. Als Reclassering willen we 
daarom graag dat meer gebruik wordt gemaakt van 
instrumenten zoals elektronische controle, taakstraf, 
training en toegang verschaffen tot school en werk. 
Maar daarvoor is wel draagvlak nodig. Ik hoop dat 
het NSCR ons daarmee kan helpen, door luid en dui-
delijk te ventileren wat de wetenschappelijke inzich-
ten zijn, ook en misschien juist als die tegen de 
gezamenlijke intuïtie van de samenleving in gaan. 
Ik constateer dat het instituut steeds extraverter 
wordt en dat is een goede zaak.’
Een geanimeerde borrel sluit het jubileumcongres 
af. Van het NSCR wordt nog veel verwacht, zoveel is 
wel duidelijk. Aan fundamenteel onderzoek, maar 
zeker ook aan het nadrukkelijk onder de aandacht 
brengen van onderzoeksresultaten. Opdat misdaad 
effectief bestreden wordt, en bestuurders noch 
burgers zich laten leiden door valse vooronder-
stellingen.  <<
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www.nwo.nl/jaarverslag  
                     Meer weten?

a) Wit paard
b) Bruin paard
c) Zwart paard

Waar komen 
de minste 

steekvliegen 
op af?

Meedoen? 
www.nwo.nl/quiz

Bent u de knapste kop 
van 2012? 

Uitzenddata
Junior: 26 december 17.00 uur, Nederland 3. Senior: 30 december 22.10 uur, Nederland 2.

De Nationale Wetenschapsquiz wordt georganiseerd door NWO en VPRO.


