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Op nwo.nl
interessante onderzoeksvoorbeel-

den uitgewerkt tot cases zijn te 

lezen op www.nwo.nl/

onderzoek-en-resultaten/cases 0416
Sander Dekker, 
staatssecretaris OCW
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Inzetten op toponderzoek 
én samenwerking bedrijfsleven

hij ziet bij het bedrijfsleven een groeiende erkenning van het belang 
van fundamenteel onderzoek en vindt dat je beleid langere tijd moet 
volhouden om resultaten te boeken. staatssecretaris sander dekker van 
Onderwijs, cultuur en Wetenschap (OcW) wil zijn onderzoeksbeleid 
verbinden met dat van de topsectoren. ‘Om een land vooruit te helpen 
heb je zowel slimme onderzoekers als slimme ondernemers nodig.’ 

Het is zes uur en de Hoftoren waarin het ministerie 
van OCW is gevestigd, stroomt leeg. Voor de meeste 
OCW’ers zit de werkdag erop. Op zijn werkkamer 
met uitzicht op het centraal station oogt staatsse-
cretaris Sander Dekker allerminst vermoeid. 
Ontspannen vertelt de bewindsman hoe hij dankzij 
NWO zijn loopbaan begon als onderzoeker. ‘Ik was 
student-assistent bij Paul ’t Hart, hoogleraar 
Bestuurskunde. Tegen het eind van mijn studie ver-
telde Paul dat hij van NWO een Vidi-financiering 
had gekregen en vroeg of ik niet wilde blijven. Het 
onderzoek ging over wat er gebeurt met beleidssec-
toren als ze door een crisis onder druk komen te 
staan. Ik heb gekeken naar politie en justitie waar 
veel veranderde als gevolg van de IRT-affaire. Mijn 
onderzoek spitste zich toe op de rol van commissies. 
Intussen was ik ook actief geworden in de politiek en 
dat bleek niet te combineren. Ik heb voor de politiek 
gekozen en mijn promotieonderzoek in een la gelegd. 
Het politieke bestaan is onzeker, de weg is geplaveid 
met bananenschillen. Ik vind het een geruststellende 
gedachte dat ik altijd mijn onderzoek nog uit die la 
kan halen, als het mis mocht gaan.’
Als lokaal bestuurder bleef Dekker zich interesse-
ren voor wetenschap. Tijdens zijn wethouderschap 
in Den Haag was hij ook enige tijd voorzitter van 
het Rathenau Instituut. ‘Dat sloot zo precies aan bij 

waar ik mee bezig ben geweest. Het Rathenau 
Instituut wil de wetenschappelijke wereld en de 
politieke wereld dichter bij elkaar brengen. Beleid 
wordt immers beter als je meer gebruik maakt van 
wetenschappelijke kennis. En wetenschappelijke 
kennis is gebaat bij maatschappelijke inbedding. 
Ik vond het heerlijk om me een middag in de week 
bezig te houden met alle grote vraagstukken die 
vanuit de wetenschap op ons af komen.’  

twee werelden samenbrengen
Twee werelden bij elkaar brengen, dat is voor 
Dekker ook de essentie van wat hij doet in het 
onderzoeksbeleid als het gaat om de topsectoren. 
‘Om een land vooruit te helpen, heb je zowel slimme 
onderzoekers als slimme ondernemers nodig. 
Samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoe-
kers en bedrijfsleven is noodzakelijk. Ik ben heel 
blij dat we ondanks de kabinetswisseling met dit 
beleid doorgaan. Juist voor wetenschaps- en inno-
vatiebeleid is het funest als je het iedere paar jaar 
over een heel andere boeg gooit. We moeten als 
kabinet op veel terreinen bezuinigen. Toch hebben 
we er bewust voor gekozen geld uit te trekken voor 
wetenschappelijk onderzoek. Want als er iets is 
waarmee je investeert in de lange termijn, dan is 
het wel daar mee.’ 

Dekker is zich bewust van de spanning die de 
samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven 
kan oproepen en de kritische vragen die worden 
gesteld. Komt er niet te veel nadruk te liggen op 
toegepast onderzoek? Worden het ongebonden en 
fundamentele onderzoek niet het kind van de reke-
ning? Dekker: ‘Natuurlijk hebben beide werelden 
hun eigen rationaliteiten, maar we moeten het niet 

tekst gerda de lange

foto’s mInIsterIe OcW

en rOel rOzenBurg

  actueel

worden door vakgenoten kritisch getoetst. Dat is 
voor ons een garantie dat het geld goed 
wordt besteed.’

Ook bedrijfsleven erkent belang 
vrij onderzoek
Het topsectorenbeleid van de afgelopen jaren heeft 
volgens Dekker nog een ‘ongeloof lijk belangrijk’ 
winstpunt opgeleverd: de roep om vrij en funda-
menteel onderzoek komt nu niet meer alleen vanuit 
de kennisinstellingen, maar ook van het bedrijfs-
leven. ‘Voorheen kwamen rond een kabinetswisse-
ling de werkgevers en de wetenschappers met 
aparte wenslijstjes. Nu hebben zij de handen ineen-
geslagen en zijn met een gezamenlijk manifest 
gekomen. Dat was een krachtig signaal. Als ik het 
manifest naast het regeerakkoord leg, dan is 
duidelijk dat het veel invloed heeft gehad. Het 
maakt ook duidelijk dat door de discussies over 

sander dekker (1975) studeerde 

Bestuurskunde aan de Universiteit 

leiden. na zijn studie werkte hij bij 

deze universiteit als onderzoeker en 

als docent bestuurskunde. hij was 

visiting researcher bij het centre for 

european politics, economics and 

society van de universiteit van Oxford. 

van 2003 tot 2006 zat dekker in de 

haagse gemeenteraad voor de vvd. 

van 2006 tot 2010 was hij wethou-

der Onderwijs, Jeugd en sport in 

den haag, daarna wethouder van 

financiën en stadsbeheer. van april 

2011 tot november 2012 was dekker 

tevens voorzitter van het rathenau 

instituut.     

sander dekker is op 5 november 2012 

benoemd tot staatssecretaris van 

Onderwijs, cultuur en Wetenschap in 

het kabinet-rutte ii.

Sander Dekker

actueel

te zwart-wit zien. We hebben een combinatie nodig: 
fundamenteel én toegepast onderzoek. Door het 
geld dat het kabinet uittrekt, kunnen we nu beide 
doen. Met extra geld van OCW en van het ministe-
rie van Economische Zaken houden we het budget 
van NWO op peil, zodat NWO vol kan inzetten op 
de topsectoren en er voldoende ruimte is voor het 
vrije onderzoek. Dat is nodig, want NWO heeft in 
de vorige kabinetsperiode ook bezuinigingen te 
verwerken gekregen.’

Bij de uitwerking van dit deel van het regeerak-
koord heeft Dekker vooral gekeken hoe hij zoveel 
mogelijk rendement kan halen uit de extra midde-
len. ‘Het gaat niet in de eerste plaats om hoeveel 
geld we er in steken, het gaat om wat er uit komt. 
NWO zorgt er door een strenge selectie voor dat 
het geld terecht komt bij de beste wetenschappers 
of bij de veelbelovende nieuwe talenten. Aanvragen  >> 

‘ We investeren niet in iedereen 
een beetje, we zetten vol in op  
toponderzoek’ 
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de topsectoren het georganiseerde bedrijfsleven is 
gaan zien dat fundamenteel onderzoek voor de 
toekomst vitaal is. En andersom wordt er door de 
universiteiten en wetenschappelijke instituten meer 
nagedacht over hoe je dingen samen kunt doen.’

trots op goede nederlandse onderzoekers
Europa wordt in de komende jaren volgens Dekker 
steeds belangrijker voor het wetenschappelijk 
onderzoek. In het nieuwe kaderprogramma Horizon 
2020 dat in 2014 van start gaat, zit veel geld. In het 
vorige programma ging het om ruim vijftig miljard 
euro, bij Horizon 2020 om rond de zeventig miljard 
euro. ‘Dat heeft Mark Rutte goed gedaan. We wilden 
een soberder EU-begroting, maar wel een groter 
aandeel voor wetenschap en innovatie. Overigens is 
dit het enige Europese programma waar Nederland 
netto-ontvanger is. Van iedere euro die we eraan 
betalen, halen onze wetenschappers 1,40 euro 
terug. Zo’n rendement krijg je niet bij de bank. Dat 
is in deze tijd van bezuinigingen prettig, maar nog 
belangrijker is dat het iets zegt over de kwaliteit 
van de Nederlandse wetenschappers. Nederland 
doet het hartstikke goed in Europese onderzoeks-
programma’s.’

niet alles op zijn kop
Wat kan wetenschappelijk Nederland de komende 
tijd van deze staatssecretaris verwachten? Drie 
dingen vindt de bewindsman belangrijk: continuï-
teit, inzetten op excellentie en wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid aanwakkeren.
‘Ik ga vooral niet alles op zijn kop zetten. Je moet 
beleid langere tijd volhouden, wil het ook zijn 
vruchten kunnen afwerpen. We moeten een succes 
maken van het wetenschapsbeleid in combinatie 
met de topsectoren. Het is goed om te zien dat er bij 
het bedrijfsleven een groeiende erkenning is van 
het belang van fundamenteel onderzoek. Het feit 
dat die werelden dichter bij elkaar komen, betekent 
ook dat er meer draagvlak ontstaat in de maat-
schappij voor dat onderzoek. Met het topsectoren-

beleid stimuleren we private investeringen in 
publiek onderzoek. Dat is positief. Het is uiteraard 
niet de bedoeling dat we als overheid de research & 
development van de bedrijven zelf subsidiëren. We 
moeten de samenwerking tussen wetenschap en 
bedrijfsleven kritisch blijven volgen. NWO speelt in 
die samenwerking een cruciale rol door de toeken-
ning van middelen. Dat zal soms een balanceeract 
zijn, maar ik verwacht dat NWO zorgvuldige en ver-
standige beslissingen zal nemen. NWO heeft mijn 
volledige steun als zij geen concessies wil doen aan 
de kwaliteit van onderzoek. Daar is het bedrijfs-
leven uiteindelijk ook niet mee gediend. Collega 
Henk Kamp en ik zitten wat dat betreft op één lijn. 
Hij heeft ook oog voor de belangen van de weten-
schap en ik ook voor die van het bedrijfsleven.’
Dekker wil dat NWO doorgaat met talentprogram-
ma’s en programma’s voor vrij onderzoek: ‘Voor het 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek zijn die 
enorm belangrijk. En juist uit dat onderzoek komen 
uiteindelijk de vaak onverwachte antwoorden op 
maatschappelijke problemen.’ 
Investeren in excellent onderzoek betekent volgens 
Dekker dat je scherpe keuzes moet maken. ‘We 
investeren niet in iedereen een beetje, we zetten vol 
in op toponderzoek, zoals met het programma 
Zwaartekracht voor onderzoeksgroepen op top-
niveau. Wat rond de middelmaat zit, helpt ons niet 
veel verder. Dat heeft uiteraard een keerzijde. Je 
doet ook dingen niet en dat kan pijn doen. Toch 
moeten we die keuze maken. We kunnen als 
Nederland niet concurreren met lage loonkosten en 
goedkope producten. Maar we hebben wel fantas-
tisch onderzoek, creativiteit en innovatie. 
Dat moeten we koesteren én zo breed mogelijk uit-
dragen. Wetenschappers kunnen daar zelf nog het 
beste over vertellen. Zoek daarvoor de juiste 
publiekspodia op, vertel over je onderzoek. En hoe 
abstract dat ook is, probeer toch de relevantie aan te 
geven, en de link met grote maatschappelijke vraag-
stukken. Zo kunnen wetenschappers het draagvlak 
voor fundamentele wetenschap vergroten.’  << 

in februari maakten eZ en OcW bekend dat de komende 

jaren via nWO meer geld wordt geïnvesteerd in onder-

zoek. OcW stelt structureel extra budget beschikbaar: 

25 miljoen euro in 2014, 75 miljoen in 2015-2017 en 

100 miljoen vanaf 2018. van eZ krijgt nWO in 2014 een-

malig 50 miljoen voor topsectoronderzoek via publiek-

private samenwerking. nWO moet de door het kabinet 

opgelegde bezuinigingen nog verwerken, maar met de 

nieuwe investeringen blijft het structurele nWO-budget 

in de komende jaren min of meer op het huidige peil. Zo 

is nWO in staat zowel het vrije onderzoek te bevorderen 

als krachtig bij te dragen aan topsectoronderzoek. 

Extra investeringen in onderzoek

BeleId

NWo-instituut Centrum Wiskunde & 

Informatica (CWI) heeft een nieuw strate-

gieplan voor de periode 2013-2018 

geschreven. een belangrijke pijler hierin is 

de wisselwerking tussen fundamentele 

onderzoeksvragen en maatschappelijke 

problemen. CWI wil een actieve rol spelen 

bij het overdragen van kennis aan de 

maatschappij en industrie. In totaal for-

muleerde CWI vijf maatschappelijke the-

ma’s: software, informatie, levensweten-

schappen, logistiek en energie. om de 

doorstroom van kennis kracht bij te zetten 

zal CWI sterk inzetten op onder andere 

samenwerking met publiek-private partij-

en, de oprichting van spin-offs en de ont-

wikkeling van softwaretools. Het onder-

zoeksinstituut is daarnaast nauw betrok-

ken bij het Nederlandse wetenschapsbe-

leid en wil ook fysiek een centrumfunctie 

vervullen voor stakeholders in de wiskun-

de en informatica. 

Meer informatie: www.cwi.nl

Op nwo.nl
tijdens een feestelijke bijeenkomst bij nWO heeft minister 
Bussemaker van Onderwijs, cultuur en Wetenschap aan 
33 docenten een beurs toegekend waarmee ze kunnen 
promoveren. 
meer informatie: www.nwo.nl/leraren 

NWO-nieuws   internationaal

In maart is Wiebe Bijker, hoogleraar aan de 

Universiteit Maastricht, benoemd tot nieu-

we voorzitter van het bestuur van WotRo 

science for Global Development. Bijker was 

president van de society for social studies 

of science en directeur en bestuursvoorzit-

ter van de Netherlands Graduate Research 

school on science, technology and Modern 

Culture. ook is hij lid van het bestuur van 

het Rathenau Instituut. Bijker doet onder-

zoek naar de relatie tussen technologie, 

maatschappij en wetenschap. Vorig jaar 

werd Bijker onderscheiden met de 

Leonardo da Vinci-medaille van de society 

for the History of technology. 

Voorzitter WOTRO

Strategienota CWI

Praktijkgericht onder-
zoek hogescholen
Het ministerie van oCW, NWo en de part-

ners in de stichting Innovatie Alliantie 

(sIA) ondertekenen half april het defini-

tieve Convenant Nationaal Regieorgaan 

Praktijkgericht onderzoek sIA. Hiermee 

beogen de partijen inbedding van prak-

tijkgericht onderzoek in de publieke ken-

nisinfrastructuur. De partners hebben 

gekozen voor een regieorgaan binnen 

NWo. Het praktijkgerichte onderzoek van 

hogescholen richt zich op vragen uit de 

praktijk en versterkt de innovatiekracht 

van het midden- en kleinbedrijf en de 

publieke sector en de kwaliteit van het 

hoger beroepsonderwijs. Vanaf 1 januari 

2014 gaat het regieorgaan officieel van 

start en wordt gevestigd binnen 

technologiestichting stW in Utrecht. 

De sIA-partners bestaan uit: MkB-

Nederland, VNo-NCW, HBo-Raad, tNo, 

syntens, en Novay. 

Investeringen in
apparaten
De afgelopen maanden kregen vijftien pro-

jecten financiering voor de aanschaf van 

apparatuur en het opzetten van dataverza-

melingen. De totale investering was 6,5 

miljoen euro, in het kader van het pro-

gramma Investeringen NWo-middelgroot. 

NWo investeert in deze ronde onder ande-

re in een hogesnelheidscamera om kosmi-

sche radioflitsen te meten, een instrument 

waarmee microscopische hoeveelheden 

water en koolzuurgas uit gesteenten 

gekraakt kunnen worden en in de verza-

meling van neuropsychologische testgege-

vens van 10.000 mensen. De vijftien toe-

kenningen vallen binnen Aard- en Levens-

wetenschappen, Maatschappij- en Gedrags-

wetenschappen, exacte Wetenschappen en 

ZonMw. Geesteswetenschappen, 

Natuurkunde en stW stellen via hun open 

competitie middelen voor investeringen 

beschikbaar.

Veel onderzoekers zijn in hun werk afhan-

kelijk van grote apparaten, dataverzame-

lingen en nieuwe software. Met dit pro-

gramma financiert NWo voorzieningen die 

voor individuele groepen vaak te duur zijn. 

eind augustus starten naar verwachting 

Aard- en Levenswetenschappen, exacte 

Wetenschappen en Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen een nieuwe ronde.

Minister Kamp 
en staatssecre-

taris Dekker bij 
onderzoekers van 

de TU Delft.
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In de arena  In de arena

AAM  De onderzoeker kan fout zijn (hij manipuleert 
zijn onderzoek willens en wetens) of dom (hij 
gebruikt technieken slordig). Voor onderzoekers is 
dat een groot verschil. Maar voor de samenleving, 
die wil weten of ze wetenschappers en wetenschap 
kan vertrouwen, is fout en dom even erg. En we 
moeten ervoor zorgen dat onze wetenschap ver-
trouwen verdient.
KS  Fabuleren, manipuleren en plagiëren komen 
regelmatig voor, maar niemand weet hoe vaak. In 
al deze gevallen gaat het om integriteitschendin-
gen. De belangrijkste boodschap van het rapport 
van de KNAW-Commissie Onderzoeksgegevens 
‘Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappe-
lijke onderzoeksgegevens’ is dat de onderzoeksprak-
tijk in een groot aantal wetenschapsgebieden beter 
kan. Dat is een noodzakelijke maar niet voldoende 

voorwaarde om wangedrag tegen te gaan. Die twee 
dingen (fout en dom) moet je onderscheiden. 

AM  Als je integriteit tot je centrale term maakt, 
loop je het risico dat je het alleen over individuele 
deugden hebt. Laten we liever van ‘vertrouwen’ het 
kernwoord maken. Dat is maatschappelijk gezien 
een belangrijkere term. En natuurlijk omvat ‘ver-
trouwen’ dat we moeten letten op data en peer 
reviews enzovoort. Maar onze opdracht als weten-
schapper is zorgen dat we iets neerzetten waarvan 
wij kunnen zeggen: hier mag de maatschappij ver-
trouwen in hebben. Daar zit aan vast dat je eerlijk 
moet zijn en niet met data moet sjoemelen, en dat 
je met z’n allen iets moet leveren wat de moeite 
waard is. 

‘We moeten ervoor  
zorgen dat onze wetenschap  

vertrouwen verdient’
Over individuele frauderende wetenschappers willen ze het eigenlijk niet hebben. de integriteits-

vraag in de wetenschap gaat veel dieper, zeggen annemarie Mol (hoogleraar antropologie 
Universiteit van amsterdam, wetenschapsonderzoeker en nWO-spinozalaureaat) en Kees schuyt 
(emeritus hoogleraar sociologie Universiteit van amsterdam, voorzitter van de KnaW-commissie 

Onderzoeksgegevens en voorzitter van het landelijk Orgaan Wetenschappelijke integriteit). 
er is, zeggen ze, dankzij de hoge publicatiedruk en de vaak matige peer control veel meer 
dom dan malafide onderzoek. en ook dat domme onderzoek nekt het vertrouwen van de 

samenleving in de wetenschap. 

tekst malOu van hIntum  

foto’s harry meIjer
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In de arena

AM  Individuele wetenschappers 
moeten goed worden opgevoed en 
elkaar scherp houden. Maar daar heb je 
niets aan als je niet tegelijkertijd kijkt 
hoe de structuren waarbinnen ze 
onderzoek doen fatsoen kunnen bevor-
deren in plaats van ondermijnen. Als 
mensen aan de ene kant enorm produc-
tief moeten zijn en veel moeten publi-
ceren, maar aan de andere kant ook 
zorgvuldig en langzaam moeten 
werken, creëer je een double bind. Dat 
zijn tegenstrijdige boodschappen. Dus 
als universiteiten en NWO-commissies 
onderzoekers voortdurend beoordelen 
op kwantiteit en niet op kwaliteit, leidt 
dat tot strategisch gedrag. Je kunt nu 
eenmaal niet eindeloos veel kwalitatief 
hoge publicaties afscheiden.
KS  Wat de structurele component 
betreft, benoemt het KNAW-rapport 
van de commissie Schuyt drie niveaus 
van verantwoordelijkheid: (1) van de 
individuele onderzoeker, (2) van het 
onderzoeksinstituut en de institutio-
nele setting – daarin kan qua begelei-
ding en collegiale controle en druk van 
alles verbeteren – en (3) van de infor-
mele wetenschappelijke gemeenschap 
zelf, want daar komt die druk vaak van-
daan. Congressen en tijdschriftredac-
ties stellen normen en eisen, waaraan 
je moet voldoen wil je bijvoorbeeld als 
spreker mogen optreden.

KS  Dat de wens leeft wetenschappers 
de Nederlandse Gedragscode Weten-
schapsbeoefening te laten onderschrij-
ven kan geen kwaad, maar vind ik een 
beetje naïef, want die code spreekt van-
zelf. Ze is er altijd al geweest, en in het 
arbeidscontract staat en stond altijd al 
dat je op een fatsoenlijke manier moet 
werken. Expliciteren hoe je met onder-
zoeksdata zal omgaan is prima als je 

onderzoeksdata gebruikt – dat doen 
niet alle wetenschappers. En als er 
sprake is van fraude, zou NWO de 
onderzoeksgelden gewoon kunnen 
terugvragen; fraude is juridisch over de 
schreef. Universiteiten en onderzoeks-
instituten moeten de verinnerlijking 
van de norm dat je integer werkt zo 
vanzelfsprekend onderhouden, dat je 
bij een aanvraag niet hoeft te zeggen 
dat je niet zal gaan frauderen.
AM  Ethische regels werken vaak ave-
rechts. De verantwoordelijkheid staat 
in de code, dus die hoef je niet meer 
zelf te dragen. Ik vraag me ook af wat 
dat doet met het maatschappelijk ver-
trouwen in de wetenschap. Als NWO 
aan al haar wetenschappers vraagt om 
hardop te zeggen dat ze te vertrouwen 
zijn, dan zijn ze dus blijkbaar niet te 
vertrouwen. En wat voor uitwerking 
heeft het op onderzoekers als we 
almaar moeten roepen dat we eerlijk 
zijn? De praktijk van het regels stellen 

kan effecten hebben die tegengesteld 
zijn aan wat die regels beogen.
KS  Ik denk dat zulke regels slechts een 
geringe werking hebben, dus ook geen 
averechtse. De afgelopen tijd heb ik 
vaak de vraag gekregen of de regels 
aangescherpt moeten worden. Ik zeg 
altijd: nee. De regels zijn volstrekt dui-
delijk, do not lie, do not steal, daar kun 
je niets aan toevoegen met een apart 
protocol. Als discussie over, en begelei-
ding en controle van al het onderzoek – 
van hoog naar laag en andersom – als 
een vanzelfsprekende praktijk wordt 
gezien, zit de integriteit in de onder-
zoekspraktijk zelf.

AM  Als de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening individueel 
wordt opgelegd aan mensen onder de 
omstandigheden waarin ze nu moeten 
werken, worden ze daar gek van. Dit is 
een fantastische code, maar die moeten 
we gebruiken om het wetenschapsbe-

‘ Het is belangrijk de onderzoekspraktijk 
te verbeteren en niet alleen maar  
fraudegevallen tegen te gaan’

leid zó te sturen dat iedereen zich er 
ook daadwerkelijk aan zou kunnen 
houden.
KS  Zelfs als je de code gebruikt voor 
het wetenschapsbeleid, krijg je niet 
voor elkaar dat elke onderzoeker volko-
men onafhankelijk blijft. De code kent 
een aantal don’ts – fraude, manipulatie 
en plagiaat – en een aantal wenselijk-
heden waar je nooit helemaal aan kunt 
voldoen. Er staat bijvoorbeeld in de 
code dat je je behoorlijk moet gedragen 
tegenover je collega’s. Natuurlijk. Maar 
in de wetenschappelijke arena moet je 
een aantal wetenschappelijke contro-
verses uitvechten. Dan mag je best een 
beetje hard zijn tegenover elkaar. In de 
praktijk zien we regelmatig dat men 
zich beklaagt over iemand die andere, 
‘verkeerd’ geachte inzichten verkondigt, 
andere methoden voorstaat of zich niet 
heeft gehouden aan die positieve wen-
selijkheden. Dan krijg je een weten-
schapspolitie, en dat moeten we niet 
hebben. De code moet daarom duidelijk 
zeggen wat niet mag, maar je kunt 
alleen streven naar alle wenselijkheden 
die erin staan.
AM  Allicht moet je af en toe kunnen 
zeggen ‘wat is dit voor een f lauwekul-
artikel’, want zo hou je elkaar scherp. 
Tegelijkertijd moeten we ook de vraag 
durven stellen wat de maatschappij 
terugkrijgt van de wetenschap die ze 
met belastinggeld financiert, en of dat 
is wat ze nodig heeft.

AM  Er zijn wetenschappers die samen-
werken met de industrie, bijvoorbeeld 
aangespoord door het topsectoren-
beleid. Zij leveren een economische 
bijdrage. Er is ook wetenschap die bij-
draagt aan het oplossen van wereld-
wijde vraagstukken: armoede, het 
klimaatvraagstuk en gezondheidspro-

blemen. En tenslotte is er vrije, kriti-
sche, creatieve wetenschap die nieuwe 
problemen agendeert. De vraag is nu 
hoe we ervoor kunnen zorgen dat de 
wetenschap heterogeen blijft, zodat alle 
drie die taken tot hun recht komen.
KS  Moderne wetenschap is altijd ver-
knoopt geweest met economie en indu-
strie. In de jaren vijftig heeft de 
wetenschap behoorlijk bijgedragen aan 
het herstel van de Nederlandse econo-
mie en samenleving. Maar toen was er 
een aparte financieringsstroom voor 
onderzoek aan de universiteiten – 
NWO was toen nog de Nederlandse 
Organisatie voor Zuiver Weten-
schappelijk Onderzoek – en een aparte 
financieringsstroom voor het industri-
ele onderzoek: denk aan het Natlab van 
Philips en aan het Shell-laboratorium. 
Tegenwoordig werken overheid en 
wetenschap veel meer samen, de finan-
cieringsstromen raken daardoor ver-
vlochten. Daardoor worden er veel te 
snel problemen onderzocht die door 
politieke of economische motieven zijn 
gedefinieerd, en komen de puur weten-
schappelijke vraagstellingen te laat of 
niet aan bod. 
We hebben onafhankelijke weten-
schapsbeoefening nodig om onder-
zoeksresultaten te kunnen genereren 
die nooit uit zo’n gemeenschappelijke 
agenda zouden voortkomen. 
Onderzoeksorganisaties zouden zich 
daarom sterk moeten maken om een 
deel van de onafhankelijke onderzoeks-
financiering te behouden. Dat gebeurt 
te weinig. Ook bij NWO wordt sterk de 
nadruk gelegd op maatschappelijke 
valorisatie en samenwerking met indi-
viduele departementen.

KS  Jonge collega’s moeten nu in vier 
jaar tijd vijf, zes artikelen in internati-

onale toptijdschriften publiceren. Die 
artikelen worden vaak niet gelezen, en 
de relatie met maatschappelijke proble-
men wordt niet gelegd. Maar hun 
inzichten moeten terechtkomen bij 
mensen die daar hun voordeel mee 
kunnen doen. Nu ligt de focus alleen op 
‘ik word afgerekend op het publiceren 
in internationale toptijdschriften’.
AM  Niet alleen de integriteit van de 
individuele onderzoeker is in het 
geding, maar ook die van de weten-
schappelijke gemeenschap. Als die als 
collectief alleen is gericht op publiceren 
en producten ontwikkelen, hebben we 
als collectief een probleem.’

AM  Wat zou er gebeuren als we met z’n 
allen zouden afspreken dat je maar één 
artikel per jaar mocht schrijven, maar 
dan wel een heel goed?
KS  Reken iemand af op zijn vijf beste 
bijdragen aan de wetenschap. Er is 
sprake van kwaliteit als onderzoek leidt 
tot nieuwe onderzoeksvragen en 
ideeën. Die nieuwigheid kun je op aller-
lei manieren objectiveren, maar niet op 
het moment van publiceren zelf. Daar is 
een bepaalde tijd voor nodig. Voor 
NWO is dat lastig, en daarom valt ze 
terug op past record en niet op future 
performance in de zin van doorbraken 
in de wetenschap zelf. Publiceren in 
een toptijdschrift blijft natuurlijk wel 
een kwaliteitsindicatie, maar het staat 
niet altijd gelijk aan een doorbraak.

integer onderzoek is van belang voor de wetenschap en voor het maat-

schappelijk vertrouwen in de wetenschap. Om het belang van integriteit 

bij onderzoekers te benadrukken gaat nWO onderzoekers vragen een 

integriteitscode te onderschrijven. 

nWO heeft ook een verantwoordelijkheid als werkgever, via haar instituten. 

nWO heeft onlangs het reglement voor inbreuk wetenschappelijke inte-

griteit bij de nWO-instituten geactualiseerd en een nieuwe vertrouwens-

persoon benoemd. Op dit moment bekijkt nWO of dit meldpunt uitgebreid 

zou moeten worden tot alle onderzoekers die gefinancierd worden met 

nWO-geld. 

vanuit het Open access-beleid zet nWO in op goed datamanagement, 

hergebruik van data en het delen van data. dat kan bijdragen aan het 

vergroten van wetenschappelijke integriteit, doordat gegevens toegankelijk 

zijn voor anderen en daarmee controleerbaar zijn. 

NWO en wetenschappelijke integriteit

Op nwo.nl
In de NWo-projectendatabase ziet 
u welke projecten gefinancierd worden 
door NWo: 
www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten.

  In de arena

 << 



1 2  Hypothese   1 3 april 2013 

W
          ‘Meer vrouwen in  

  topfuncties’ 
                is niet genoeg

het genderbeleid was afgelopen maanden veel in het nieuws. Op 8 maart was het internationale 
vrouwendag, en wetenschapstijdschrift Nature wijdde in diezelfde week een special issue 
aan het onderwerp. Ook nWO maakt zich hard voor het thema, zowel in haar onderzoekspro-
gramma’s als in haar eigen organisatie. nWO-spinozalaureaat naomi ellemers onderzocht 
de effectiviteit van dergelijk genderbeleid. ‘het gaat erom dat ook de onderliggende bedrijfs-
cultuur verandert.’

We kennen allemaal de theorie: een 
organisatie die creatief en baanbrekend 
werk wil af leveren, is gebaat bij een 
gemengd personeelsbestand. Hoe meer 
diversiteit, hoe meer verschillende 
invalshoeken en des te beter de com-
municatie met verschillende doelgroe-
pen. ‘Helaas is de praktijk nog altijd 
anders’, zegt NWO-Spinozalaureaat 
Naomi Ellemers. Zij heeft veel onder-
zoek gedaan naar genderdiversiteit, 
onder meer in door NWO gefinancierde 
projecten. ‘Genderdiversiteit levert niet 
zomaar de beloofde voordelen op’, stelt 
ze. ‘De vraag is: hoe zorg je dat vrouwen 
in leiderschapsposities echt toegevoegde 
waarde hebben? Hoe zorg je dat ze ook 
echt kunnen bijdragen aan het innova-
tieve vermogen van hun organisatie? Als 
ze dat niet kunnen, dan heeft het vol-
doen aan streefcijfers weinig zin.’
Ellemers’ onderzoek laat zien dat het 
aantal vrouwen in hogere functies welis-
waar toeneemt, maar dat de bedrijfscul-
tuur in veel gevallen hetzelfde blijft. ‘Dat 
noemen we het queen bee-effect’, legt 
Ellemers uit. ‘Stel, je katapulteert een 
vrouw in een hoge functie in een overwe-
gend masculiene organisatie, waar 
verder niets verandert. Dan kan die 
vrouw alleen overleven als ze zich net zo 
gedraagt als mannen, en steeds maar 
weer bewijst dat ze anders is dan andere 
vrouwen. Dat levert dus geen werkelijke 
diversiteit op, en ook geen innovatieve 
ideeën. Zo’n vrouw zal ook niet snel 
geneigd zijn om andere vrouwen te 

helpen.’ Een organisatie moet daarom 
volgens Ellemers bewust investeren in 
vrouwelijke waarden. ‘Bijvoorbeeld meer 
tolerantie voor verschillende manieren 
van aanpak’, legt ze uit, ‘en meer flexi-
biliteit om de balans tussen werk en pri-
véleven te regelen.’

transparantie
Het veranderen van de cultuur en de 
onderliggende waarden vergt in eerste 
instantie veel geduld en tijd, geeft 
Ellemers aan. Maar die inzet betaalt 
zich al snel terug. ‘Mensen met een 
verschillende achtergrond hebben tijd 
nodig om elkaar te leren kennen en tot 
overeenstemming te komen’, aldus 
Ellemers. ‘Verder moet een organisatie 
goed nadenken over wat ze wil berei-
ken en daar keuzes in maken. Je kunt 
niet én je organisatie veranderen, én 
alles comfortabel bij het oude laten.’ 
Bovendien is het belangrijk dat zo’n 
veranderingsproces transparant ver-
loopt, benadrukt ze: leidinggevenden 
op alle niveaus moeten begrijpen wat 
er gebeurt en waarom, en handvatten 
krijgen aangereikt om eraan mee te 
werken. ‘Die leidinggevenden moeten 
daar ten slotte goed over communice-
ren met hun teamleden’, besluit 
Ellemers. ‘Blijven uitleggen: “Dit is wat 
we willen veranderen en wel hierom. 
Dat vergt inderdaad een andere aanpak 

tekst nIenke BeIntema  foto hOllandse hOOgte 

genderBeleId  genderBeleId

In belangrijke gebieden zoals gezond-
heidszorg, ruimtelijke ordening en 
sociale zekerheid is het beleid nog 
altijd op mannen gericht.’
Door dit mannelijke perspectief snij-
den organisaties zichzelf in de vingers, 
vindt Schippers. ‘Vergelijk het met een 
voetbalelftal’, zegt hij. ‘Daarin wil je 
toch ook niet alleen maar mensen 
opstellen die linksbuiten spelen? Toch 
is dat wat organisaties maar al te vaak 
doen: weinig diversiteit organiseren 
binnen teams. Hun mensen missen 
daardoor aansluiting met veel van de 
doelgroepen, en zoeken oplossingen 
vaak in dezelfde richting.’ De visitatie 
is alweer vijf jaar geleden afgerond. 
Sindsdien is er volgens Schippers 
weinig met de onderzoeksresultaten  
gebeurd. Bovendien vindt Schippers 
dat dergelijke visitaties vaker moeten 

in 2011 studeerden meer vrouwen 

(54 procent) dan mannen af aan de 

nederlandse universiteiten. het aan-

deel vrouwen in wetenschappelijke 

functies daalt echter met iedere trede 

op de carrièreladder. Bij de promo-

vendi zijn vrouwen met 45 procent 

nog goed vertegenwoordigd. van de 

universitair docenten is een op de drie 

een vrouw, van de universitair hoofd-

docenten een op de vijf en van de 

hoogleraren een op de zeven: krap 

15 procent. de percentages nemen 

wel gestaag toe; in 1990 was slechts 

3 procent van de hoogleraren vrouw. 
(bron: Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012, 
Stichting De Beauvoir)

Geringe genderbalans 
in wetenschap

en natuurlijk is dat ingewikkeld. Maar 
neem de tijd en maak er wat moois 
van.” Niet de diversiteit op zich is soms 
lastig, maar het feit dat mensen niet 
weten wat ze ermee aan moeten.’

Joop Schippers, hoogleraar Arbeids-
economie aan de Universiteit Utrecht, 
was van 2004 tot 2008 lid van de 
Visitatiecommissie Emancipatie die het 
genderbeleid van de Rijksoverheid 
onder de loep nam. ‘Daar kwam uit dat 
de aandacht voor gender in het beleid 
van de Rijksoverheid gering is’, vertelt 
hij, ‘en zich beperkt tot slechts een 
aantal voor de hand liggende dossiers. 

 << 

‘Niet de diversiteit 
op zich is soms  

lastig, maar het feit 
dat mensen niet 

weten wat ze ermee 
aan moeten’

  nWO zet zich op verschillende 

manieren in voor een evenwichtige 

deelname van mannen en vrou-

wen in de top van de wetenschap. 

daarnaast wil nWO ook meer  

genderdiversiteit in de top van de 

eigen organisatieonderdelen.

  nWO heeft financieringsprogram-

ma's specifiek gericht op vrouwen, 

zoals aspasia, athena en fOm/v.

  nWO heeft het charter talent naar 

de top ondertekend en verbindt 

daaraan streefcijfers voor een gro-

tere in- en doorstroom van vrouwen 

naar de top en subtop van haar 

organisatieonderdelen, en voor een 

evenwichtige samenstelling van haar 

vele besturen en commissies. 

  Zo werkt nWO toe naar een aan-

deel van 40 procent vrouwen in elk 

bestuur en elke commissie in 2015.

 Meer informatie:  

 www.nwo.nl/vrouwen

NWO zoekt vrouw

plaatsvinden: ‘Als organisaties moeten 
laten zien wat ze doen op het gebied van 
genderbeleid, en wat daarvan het effect 
is op de organisatie, dan zet dat de 
boel in beweging. Het brengt het onder-
werp weer op het netvlies.’ Net als 
Ellemers ziet ook Schippers de oplos-
sing in betere communicatie – maar 
dan tussen wetenschap en praktijk: 
‘Onderzoek laat duidelijk zien dat orga-
nisaties zichzelf tekort doen door een 
te eenzijdige focus. Als wetenschappers 
zouden we die boodschap wellicht 
duidelijker naar buiten moeten bren-
gen.’ Er lopen zo veel getalenteerde 
vrouwen rond – geef ze de kans en ze 
zullen laten zien dat zij óók op top-
niveau kunnen presteren.’  
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Beeldverhaal  Beeldverhaal

Onderzoek 
op ijzig 

continent
sinds november vorig jaar (de start van de 
antarctische zomer) heeft nederland een eigen 
onderzoekslaboratorium in antarctica: het 
dirck gerritsz-laboratorium op de Britse basis 
rothera. eind januari werd het lab officieel 
geopend. 

Beeld  leO le duc, Bas/nWO, cOrIna Brussaard

teKst  margOt custers

Filmpjes antarctica: 
www.youtube.com/user/nWOvenc 

meer informatie over het nederlands Polair 
Programma op: www.nwo.nl/npp

De Nederlandse wetenschap-
pers, verbonden aan het 
NWO-instituut NIOZ, de 
Rijksuniversiteit Groningen 
en de Universiteit Utrecht, die 
deze winter werken op het 
ijzige continent, spenderen zo 
veel mogelijk uren op het 
water. In kleine bootjes en 
gehuld in zware overlevings-

pakken nemen ze watermon-
sters voor onderzoek naar 
ijzer, productie en verlies van 
algen, mariene microbiele 
gemeenschappen en klimaat-
gassen. 
In de laboratoria – vier omge-
bouwde zeecontainers – worden 
de monsters geanalyseerd. 
Soms wordt het werk onder-

broken door ronkende vlieg-
tuigmotoren: Rothera wordt 
doorsneden met een landings-
baan, een levensader voor het 
onderzoek op Antarctica. 
Ook voor een van de Neder-
landse projecten is de lan-
dingsbaan erg belangrijk: 
verspreid over het Antarctisch 
schiereiland staan weerstati-

ons voor onderzoek naar de 
zoetwaterstroom en klimaat-
verandering op het schier-
eiland. 
Om die data op te halen gaan 
piloten van de tweemotorige 
vliegtuigjes op pad, gewapend 
met een schep om inge-
sneeuwde weerstations uit te 
graven. 

Links      
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in de eerste ronde ontvingen zes groepen van samenwerkende excellente nederlandse 
onderzoekers in totaal 167 miljoen euro. goed voor tien jaar onderzoek op het terrein van 
gedrag, kanker, moleculaire systemen, nanotechnologie, taal, en wis- en natuurkunde. 

Krachtige kleinheid
de individuele ontwikkeling van kinderen. ‘Waanzinnig dat we als 
onderzoekers uit de gamma-hoek deze subsidie krijgen.’ Binnen het 
Consortium on Individual Development brengen de onderzoekers, 
waaronder drie NWO-Spinozalaureaten, in kaart hoe de interactie van 
de omgeving en aanleg de gedragsontwikkeling van een kind bepalen. 
Aan dit omvangrijke vraagstuk werken onderzoekers van verschil-
lende disciplines samen, van ontwikkelingsbiologen en pedagogen tot 
neurowetenschappers. 

veeleisende maatschappij
‘Het Zwaartekrachtprogramma was een uitgelezen kans om dit onder-
zoek grootschalig op te pakken’, zegt Kemner. Zeker omdat de onder-
zoeksvraag zeer actueel is. ‘Onze maatschappij wordt steeds 
veeleisender. Sociale vaardigheid en zelfregulering zijn onmisbare 
eigenschappen. Maar niet ieder kind ontwikkelt deze even goed. Wij 
willen begrijpen waarom sommige kinderen prima kunnen mee-
draaien in de moderne maatschappij en anderen niet, en willen ont-
dekken wat we kunnen doen om dat laatste te voorkomen.’ 

Binnen Nederland is er veel kennis over factoren die het gedrag van 
kinderen beïnvloeden. ‘We weten welke factoren invloed hebben, zoals 
roken tijdens de zwangerschap of genetische eigenschappen. Maar hoe 
die factoren elkaar beïnvloeden, is nog onduidelijk. Zo kan een 
rokende moeder de kans op ADHD verhogen. Ook zijn er mensen met 
een erfelijk verhoogde kans op ADHD. Betekent dat dan ook dat beide 
factoren volgens dezelfde mechanismen werken?’
Het consortium gebruikt gegevens uit een aantal bestaande cohortstu-
dies die gedurende vele jaren grote groepen kinderen volgen: Trails, 
Generation R, het Nederlands Tweelingenregister en Radar. Die stu-
dies vullen de onderzoekers aan met extra metingen. Daarnaast start 
het consortium twee nieuwe cohorten op, in Leiden en Utrecht. 
‘Daarin gaan we helemaal uitdiepen hoe omgeving en biologische ken-
merken samen het gedrag beïnvloeden, en welke kinderen gevoelig 
zijn voor hulp van buitenaf. Het is voor het eerst dat we cohorten 
kunnen opzetten die veelomvattend zijn. Daarin kijken we niet alleen 
naar hersenontwikkeling, of naar het effect van omgevingsfactoren, 

het programma Zwaartekracht is een budget van het ministerie 

van Onderwijs, cultuur en Wetenschap en financiert consortia van 

excellente onderzoekers aan nederlandse kennisinstellingen. nWO 

adviseert over de selectie. Binnen de consortia werken weten-

schappers van verschillende universiteiten samen in excellente 

wetenschappelijke onderzoeksprogramma's. Medio maart 2013 is 

de deadline voor aanmeldingen voor een tweede ronde verstreken. 

een volgende ronde wordt in 2016 verwacht. in de eerste ronde 

is 167 miljoen euro toegekend. voor de ronde van 2013 is 151 

miljoen euro beschikbaar.

het programma Zwaartekracht is de opvolger van de dieptestrategie 

onderzoeksscholen, waarvoor in 1998 de laatste toekenningen zijn 

gedaan. Meer informatie: www.nwo.nl/zwaartekracht

Zwaartekracht

eEen aantal consortia was in 2012 in een jubelstemming 
na het bericht dat hun aanvraag voor langdurige samen-
werking gehonoreerd werd in de eerste ronde van het 
Zwaartekrachtprogramma. Dit programma beloont 
samenwerkingsverbanden tussen de beste onderzoekers 
van Nederland in een bepaald vakgebied. Er werden 42 
voorstellen ingediend. Het was geen gemakkelijke opgave 
om hieruit een keuze te maken, zegt commissievoorzitter 
Lieteke van Vucht Tijssen. Desondanks was het uiteinde-
lijke besluit unaniem: ‘Alle zes de onderzoeksgroepen 
behoren tot de wereldtop of hebben de potentie daartoe 
te gaan behoren. Deze mensen gaan werken met de beste 
promovendi en leiden zo tegelijkertijd een nieuwe 
generatie toponderzoekers op. In die zin is het ook een 
talentprogramma.’ 

De Utrechtse neurocognitieonderzoeker Chantal Kemner 
behoort tot een van de gehonoreerde consortia. Zij krijgt 
met haar collega's van de Universiteit Utrecht, Univer-
siteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Rijks-
universiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit 
Amsterdam 27,6 miljoen euro om onderzoek te doen naar 

tekst sOnja knOls 

foto harry meIjer eN cees dekker laB tu delFt / tremanI

 >> 

‘We diepen uit hoe omgeving  
en biologische kenmerken  

samen het gedrag van kinderen  
beïnvloeden’
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Kenniscentrum 
St. Eustatius
Het koninklijk Nederlands Instituut voor 

onderzoek der Zee (NIoZ) zet dit jaar een 

kenniscentrum op st. eustatius op. Het 

ministerie van onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap heeft hiervoor geld beschik-

baar gesteld. Hiermee hoopt het mini-

sterie een impuls te kunnen geven aan 

het wetenschappelijk onderzoek op de 

Caraïben en ook de samenwerking te 

versterken binnen de verschillende onder-

delen van het koninkrijk. Het Caribbean 

Netherlands science Institute at st. eusta-

tius (CNsI) zal de basis vormen voor onder-

zoek en monitoring in de regio en zal ook 

een educatieve rol spelen voor de lokale 

gemeenschap. 

Het onderzoeksprogramma en het kennis-

centrum zijn gericht op aard- en levens-

wetenschappelijk onderzoek, en op 

onderwerpen uit de geesteswetenschap-

pen en sociale wetenschappen. 

Bijvoorbeeld onderzoek dat zich richt op 

mariene tropische ecologie en biodiversi-

teit, vulkanologie en tsunami-onderzoek 

en Caraïbische archeologie. Later dit jaar 

kunnen onderzoekers voorstellen indienen 

voor het Caraïbisch onderzoeksprogramma. 

Meer informatie: www.nioz.nl. 

samen met het Netherlands escience 

Center (NLesC) participeert NWo in 

Digging into Data Challenge. Naast 

Nederland zijn de landen Canada, het 

Verenigd koninkrijk en de Verenigde 

staten betrokken. Zowel onderzoekers 

uit de maatschappij- en gedragsweten-

schappen als informatici en onderzoekers 

uit de geesteswetenschappen kunnen 

een voorstel indienen. 

De projectvoorstellen moeten te maken 

hebben met het digitaliseren van data, 

zoals boeken, onderzoeksgegevens, kran-

ten, enzovoort. Hoe ga je als onderzoeker 

met die nieuwe informatie om? Hoe maak 

je databestanden die zich uitstrekken over 

vele kilometers efficiënt toegankelijk? 

Hoe voer je een goede kwantitatieve 

analyse uit? Welke vragen stel je aan het 

materiaal en tot welke nieuwe inzichten 

leiden die? Welke consequenties hebben 

de nieuwe geavanceerde technieken voor 

de aard van het onderzoek?

Meer informatie over deze ronde kunnen 

onderzoekers opvragen bij NWo en tot 

15 mei kunnen onderzoekers hun voorstel 

indienen via www.diggingintodata.org 

en www.esciencecenter.nl.

Data Challenge 

het Joint programming initiative Urban europe heeft in februari tien 
internationale onderzoeksvoorstellen gehonoreerd, bij het merendeel 
daarvan zijn nWO-onderzoekers betrokken. doel van het programma is 
kennis ontwikkelen die kan bijdragen aan oplossingen voor grote stede-
lijke uitdagingen. meer informatie: www.nwo.nl/internationaal

NWO-nieuws   internationaal

In het onderzoeksprogramma smart Grids 

(intelligente netwerken) werkt NWo 

samen met het Indiase Department of 

science and technology. In dit programma 

werken teams van wetenschappers uit 

beide landen samen aan projecten. Zowel 

Nederland als India kent expertise op het 

gebied van intelligente netwerken. Het 

programma heeft drie thema’s: gedistribu- 

eerd management van het fysieke net-

werk, gedistribueerd energiemanagement 

/ communicatie in het netwerk, en vraag-

stukken met betrekking tot de samen- 

leving en energiemarkten.

onderzoek naar intelligente netwerken 

moet bijdragen aan een nieuw, duurzaam 

en flexibel elektriciteitsnetwerk. Bij de 

ontwikkeling van een dergelijk netwerk 

spelen ook vraagstukken op het gebied 

van verbeterde betrouwbaarheid en 

beveiliging een belangrijke rol. Het pro-

gramma smart Grids is een onderdeel van 

het NWo-thema Duurzame energie en is 

nauw betrokken bij de NWo-programma’s 

smart energy systems (ses) en Uncertainty 

Reduction in smart energy systems  

(URses). tot 22 mei kunnen Indiase en 

Nederlandse onderzoeksteams project-

voorstellen indienen. Meer informatie: 

www.nwo.nl/financiering-smartgrids-india. 

Samenwerking India

Op nwo.nl

InternatIOnaal  zWaartekrachtPremIes

maar ook volgen we duizenden kinderen en hun 
ouders en vrienden. Met deze Zwaartekracht-
financiering zetten we twee hele mooie nieuwe 
instrumenten op, waarmee we hopelijk heel lang 
vooruit kunnen.’
‘Nederland is een goed cohortenland,’ sluit Kemner 
af. ‘Omdat het zo klein en dichtbevolkt is, zijn 
afstanden letterlijk kort. Binnen een uur kun je met 
collega-onderzoekers om tafel zitten. En deelnemers 
aan de onderzoeken hoeven niet ver te reizen. De 
referenten hebben die kracht van kleinheid onder-
kend. We kunnen nu hele grote stappen maken, en 
Nederland nog beter op de kaart zetten.’

meedoen aan het nanofront
Waar voor Kemner de kleinheid van Nederland een 
kracht vormt, is de kleinheid zelf het onderwerp 
van de aanvraag van Cees Dekker van de 
Technische Universiteit Delft, waarbij ook NWO-
Spinozalaureaten Carlo Beenakker en Leo 
Kouwenhoven betrokken zijn. Voor het voorstel 
Frontiers of Nanoscience (NanoFront) kregen de 
Delftse onderzoekers samen met hun Leidse colle-
ga’s in totaal 51 miljoen euro bij elkaar: 35,9 mil-
joen euro vanuit het Zwaartekrachtprogramma, 
plus 15 miljoen euro van de universiteiten van Delft 
en Leiden. Dekker is vooral blij met het fundamen-
tele karakter van dit programma. ‘Het is voor het 
eerst in jaren dat er weer eens een substantieel 
bedrag wordt uitgegeven aan fundamenteel onder-
zoek. Dit legt een basis voor de komende jaren. We 
kunnen niet alleen nieuwe kennis opdoen en inves-
teren in infrastructuur, maar ook een nieuwe gene-
ratie excellente wetenschappers aantrekken en 
opleiden hiermee.’ Tegelijk relativeert hij het 
bedrag meteen weer. ‘Natuurlijk is het een fantas-
tisch mooi bedrag en zijn we er heel blij mee, maar 
onderzoek naar nanotechnologie is een dure tak van 
sport. Wij hebben dure, zeer geavanceerde appara-
tuur nodig. Dit soort investeringen is voor ons 

noodzakelijk om aan het front van de nanoweten-
schappen mee te kunnen blijven doen.’
De komende tien jaar gaat NanoFront kijken, con-
troleren en bouwen op de schaal van atomen. ‘We 
hebben drie gebieden geïdentificeerd waar we veel 
van verwachten. Onder het motto Explore and 
Exploit proberen we grenzen te verleggen.’ Want 
alhoewel het programma fundamenteel van aard is, 
heeft het consortium wel degelijk mogelijke toepas-
singen in het achterhoofd, zegt de voorman.

Binnen het gebied van de kwantummechanica richt 
het onderzoek zich op het begrijpen en manipuleren 
van kwantummechanische eigenschappen van 
materie. Hoe groot kun je een object maken voordat 
het zijn kwantummechanische eigenschappen ver-
liest? Wat zou je kunnen doen met het pas aange-
toonde Majoranadeeltje? Dekker verwacht hier 
grote stappen te kunnen maken. ‘Ik denk echt dat 
we over tien jaar daadwerkelijk een kwantumcom-
puter aan het bouwen zijn.’
Een tweede terrein waarop het consortium zich 
richt is de bionanowetenschap. Dit is een kruisbe-
stuiving tussen nanowetenschap en biologie. Hoe 
kun je nanotechnologie gebruiken om meer van de 
biologie te begrijpen? Kun je bijvoorbeeld nano-
structuren gebruiken om cellen te bestuderen? 
Maar ook: hoe werkt biologie op nanoschaal? Hoe 
vouwen eiwitten zich? En hoe wordt DNA precies 
afgelezen? Dekker: ‘Daar verwacht ik persoonlijk 
veel van. Ik hoop dat we bijvoorbeeld gaan begrij-
pen hoe een genoom ruimtelijk georganiseerd is in 
een bacterie. En hoe we daarop in kunnen grijpen, 
zodat nanomedicine binnen bereik komt.’ 
Tot slot willen de fysici nieuwe methoden ontwikke-
len om nanoprocessen realtime te kunnen volgen. 
‘Niet alleen onder zeer specifieke labcondities, 
maar onder reallife-omstandigheden, bijvoorbeeld 
in een levende cel.’ Deze drie thema’s zijn sterk met 
elkaar verweven, benadrukt Dekker. ‘Zo kun je de 
kwantumeffecten van grafeen gebruiken om biomo-
leculen te bestuderen als je heel precies een nano-
structuur kunt maken in dat grafeen. Op die manier 
kunnen we bijvoorbeeld biosensoren gaan maken.’

Hoewel de tijd zal leren wat de consortia uiteinde-
lijk zullen opleveren, verwacht commissievoorzitter 
Lieteke van Vucht Tijssen dat de impact groot zal 
zijn. ‘Het gaat om veel geld: dit is het grootste 
bedrag dat in 2012 in een programma is geïnves-
teerd. Daarmee kunnen we doorbraken bereiken in 
voor de maatschappij belangrijke wetenschappelijke 
vraagstukken. Het is een misverstand dat funda-
menteel onderzoek niet praktisch zou zijn.’  << 

fO
tO

 J
O

h
a

n
 s

ta
pe

l
fO

tO
 s

h
U

tt
er

st
O

c
K

Impressie van een DNA-molecuul 
dat van kop naar staart door 
een nanogaatje wordt getrokken.
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  Ondertussen In

tekst  marIette huIsjes   foto’s  FjOdOr BuIs 

ILLUstRAtIe shutterstOck

z daarvoor oplossingen kunnen zijn. Om te beginnen 
stapt ze tijdens de lunch maar gewoon op een 
groepje mannen af, met uitgestoken hand. Dat pakt 
goed uit: er blijkt al eerder e-mailcontact te zijn 
geweest en deze eerste persoonlijke ontmoeting leidt 
tot een afspraak.

gat in de lucht
Bozelie luistert aandachtig naar de korte presenta-
ties van onderzoekers uit Delft en Eindhoven, biedt 
behulpzaam aan om de juiste contacten te leggen en 
roept tijdens één praatje zelfs blij dat hij ‘een gat in 
de lucht springt’. Het gaat om een methode om bere-

Op zoek naar gelijkgezinden
Jan Bozelie, als energy consultant verbonden aan 
netwerkbeheerder Liander, is met maar liefst drie 
collega’s naar de middag gekomen. Liander hecht 
aan samenwerking met wetenschappelijk onderzoe-
kers, vertelt hij: ‘Niet voor pasklare oplossingen 
voor de problemen van vandaag, daarvoor werkt de 
wetenschap te traag. Maar voor de problemen van 
de toekomst hebben we onderzoekers hard nodig.’ 
Wat hij verwacht van de matchmakingbijeenkomst? 
Bozelie is op zoek naar gelijkgezinden, vertelt hij, 
die over dezelfde problemen nadenken als hij. Maar 
hij is eigenlijk ook gekomen om de boel een beetje 
in juiste banen te leiden. ‘Wij moeten wetenschap-
pers wel met beide benen op de grond houden: zij 
kijken heel ver vooruit, wij hebben meer verstand 
van de problemen die nu spelen.’ Saskia Lavrijssen, 
jurist en hoogleraar Consument en Energie aan de 
Universiteit van Amsterdam, is naar de matchma-
kingbijeenkomst gekomen omdat ze partners zoekt 
met wie ze ‘proeftuinen’ kan opzetten. Er kleven 
niet alleen technologische vragen aan smart grids, 
legt ze uit, maar ook juridische. In theorie is het 
bijvoorbeeld mogelijk dat je netwerkbeheerder 
straks kan zien hoe laat je opstaat, of je wasma-
chine aan vervanging toe is en in welke elektrische 
auto je rijdt. Dat hoeft niet per se verkeerd te zijn, 
maar de wetgever moet er wel op toezien dat consu-
menten zelf een grens kunnen trekken. Naast pri-
vacy zijn er ook andere kwesties in het geding. Wie 
is er aansprakelijk als de tv het begeeft doordat op 
een zonnige dag de spanning op het net te hoog 
wordt? Hoe zorgen we ervoor dat ook in gespeciali-
seerde, lokale markten een redelijke prijs wordt 
gevraagd?’ Lavrijssen wil graag in een experimen-
tele praktijksituatie observeren welke juridische en 
bestuurlijke vragen zich precies opwerpen en wat 

keningen aan load f low met een factor 1000 te ver-
snellen. ‘Als de spanning wegvalt in Italië, willen 
we dat hier direct kunnen zien’, legt Bozelie later 
uit. ‘We willen weten hoeveel stroom er nodig is en 
waar we die vandaan kunnen halen. Je moet dan 
razendsnel, realtime kunnen rekenen; dat geldt 
trouwens ook binnen één gemeente als daar veel 
decentraal energie wordt opgewekt.’ Ook de andere 
deelnemers zijn geanimeerd bezig hun horizon te 
verbreden. Er wordt genetwerkt tot in de dames-
toiletten, waar bij het handen wassen een tot in de 
puntjes geklede universitair onderzoeker zich 
enthousiast aan de verslaggeefster voorstelt en vast 
de samenwerkingsmogelijkheden verkent. Dat 
blijkt in dit geval een dood spoor, maar ogenschijn-
lijk worden er wel degelijk veel vervolgafspraken 
gemaakt en zelfs concrete deals beklonken. ‘Twee 
aio’s en één postdoc is prima,’ zegt de ene man tegen 
de andere in de wandelgangen. 

Lavrijssen toont zich na af loop tevreden over de 
dag. ‘Ik heb met veel mensen gesproken en ga 
verder praten met Alliander en Shell over samen-
werkingsmogelijkheden. Het was ook goed om te 
horen waar collega-onderzoekers mee bezig zijn, 
zodat je weet bij wie je moet zijn voor bepaalde 
expertise.’ Ook Bozelie heeft veel contacten 
opgedaan en ‘openingen’ gespot. Liander wil bij-
voorbeeld best netdata leveren aan sommige 
onderzoekers. ‘Dat gaat ons de kop niet kosten en 
wij kunnen dan meegaan in hun  gedachtengang.’ 
Gelooft hij dat dit soort samenwerkingen zijn 
bedrijf op den duur iets zal opleveren? ‘Absoluut, 
met een groot uitroepteken!’

 

Zo’n 120 mensen uit wetenschap en bedrijfsleven 
kwamen op 14 februari bij elkaar op het Match-
making Event van het programma URSES (Uncer-
tainty Reduction in Smart Energy Systems), een 
f linke opkomst. Aanleiding was een call om onder-
zoeksvoorstellen in te dienen die de weg moeten 
effenen voor smart grids ofwel slimme netwerken. 
Dit concept is essentieel voor de overgang naar 
duurzame energie-opwekking. In de toekomst zal er 
niet langer een massieve lading elektriciteit vanuit 
enkele reuzencentrales naar huishoudens en bedrij-
ven stromen, zoals nu nog grotendeels het geval is. 
In plaats daarvan komt er een veel gecompliceer-
dere en minder voorspelbare interactie op gang 
tussen talloze kleine producenten, die soms ook 
consumenten zijn (denk aan huishoudens met zon-
nepanelen, losse windmolens of energy communi-
ties). Vraag en aanbod zullen dus beter op elkaar 
moeten worden afgestemd, door ‘ intelligente’ net-
werken en ‘intelligente’ apparaten. Het programma 
URSES is een bijdrage van NWO aan het Topcon-
sortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Switch2-

SmartGrids, een van de TKI’s  in de Topsector  
Energie. Het onderzoek in URSES zal fundamen-
teel-wetenschappelijk zijn, maar het is wel de 

bedoeling dat wetenschappers samen optrek-
ken met collega’s van ten minste één andere 

universiteit en met vertegenwoordigers van 
overheden en/of bedrijven. NWO organi-
seerde een matchmakingbijeenkomst 

opdat zij elkaar konden ontmoeten. 
Ontmoetingen die hopelijk de kiem 
vormen voor vruchtbare samenwer-

king, die nuttige en vernieuwende 
kennis oplevert en uiteindelijk leidt 

tot innovaties die de Nederlandse 
energievoorziening groener maken. 

Binnen de negen topsectoren is nWO actief betrokken bij 

13 van de 19 topconsortia voor Kennis en innovatie (tKi’s) 

die sinds april 2012 zijn opgericht. nWO is bestuurlijk 

medeverantwoordelijk voor 11 van de 19 tKi’s. de tKi 

smart grids is één van de zeven tKi’s in de topsector 

energie en bestaat uit vier programmalijnen waarin diver-

se projecten gestart zijn: fysieke infrastructuur, virtuele 

infrastructuur, producten en diensten, en sociale en insti-

tutionele innovatie.

de matchmakingsbijeenkomst van 14 februari stond in 

het teken van de call die het programma Urses in januari 

2012 opende. Onderzoekers met een achtergrond in 

economie en bedrijfskunde, psychologie, recht en bestuur, 

sociale wetenschappen, wiskunde, ict, informatica, 

control theory en/of electrical engineering kunnen onder-

zoeksvoorstellen indienen binnen deze call. de call sluit 

op 23 april en in totaal is 6,5 miljoen euro beschikbaar. 

Meer informatie: www.nwo.nl/magw en www.nwo.nl/ew

NWO en TKI’s

Slimme netwerken
hoe ziet innovatie eruit in het echt? innovatie is een tot de nok toe gevulde zaal, op 

een centraal gelegen locatie in nederland. innovatie is mensen die elkaar voor het 
eerst in levenden lijve ontmoeten. ‘Wij hebben toch mailcontact gehad?’ 

innovatie is aftasten, ideeën lanceren en vertrouwen winnen. innovatie begint met 
‘laten we daar een keer rustig voor gaan zitten.’

 << 

Bekijk ook het videoverslag op 
www.youtube.com/user/nWOvenc 
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Samen kijken ze veel preciezer dan elke 
telescoop afzonderlijk. Met die virtuele 
radiotelescoop bestuderen sterrenkun-
digen zwarte gaten, melkwegstelsels, 
quasars en pulsars − eigenlijk alle ster-
renkundige objecten die elektromagne-
tische straling in het radiospectrum 
uitzenden (straling met frequenties 
tussen 10 MHz en 1 THz). Dankzij die 
virtuele telescoop zien sterrenkundigen 
soms zelfs voor hun ogen hoe een zwart 
gat een ster aan het opeten is. 
Hoe meer data de virtuele telescoop per 
seconde kan verwerken, hoe beter en 
sneller hij de sterrenhemel kan waarne-
men. En voor die snelle verwerking is 
een rekenbord nodig: een soort gespeci-
aliseerde supercomputer voor eenvou-
dige rekenkundige operaties. Aan de 
ene kant van het bord komen digitale 
signalen van radiotelescopen binnen. 
Het bord voert vervolgens elementaire 
bewerkingen uit op die signalen, bij-
voorbeeld het optellen van de teles-
coopsignalen tot één gecorreleerd 
signaal. Met vrijwel dezelfde snelheid 
stromen de bewerkte digitale signalen 
er aan de andere kant van het bord weer 
uit, klaar voor verdere analyse door 
sterrenkundigen. Dit zogeheten 
UniBoard kan per seconde de hoeveel-
heid gegevens van zo’n drie dvd’s 
verwerken (120 gigabit/seconde). 

nederlandse hardware
UniBoard was oorspronkelijk een initi-
atief van het Europese instituut JIVE, 

ASTRON-ingenieur André Gunst klemt 
een vierkante printplaat met twee 
handen vast. De plaat ziet er een beetje 
uit als de New Yorkse skyline gezien 
vanuit een vliegtuig: rechthoekige blok-
ken verbonden met elkaar kruisende 
straten en avenues. ‘Maar vergis je 
niet’, zegt Gunst, ‘het is niet zomaar 
een plat bord. Het is eerder een soort 
stadsplattegrond opgebouwd uit twaalf 
dunne etages.’ Alle elektronische ver-
bindingen op het bord worden op een 
slimme manier verdeeld over deze 
twaalf etages. 
Het bord is een belangrijke hardware-
schakel in de moderne radiosterren-
kunde. Radiotelescopen van over de 
hele wereld werken tegenwoordig 
samen als een soort virtuele telescoop. 

tekst BennIe mOls

foto's Ivar Pel

Rekenbord versnelt 
radiosterrenkunde

hoe kunnen zo snel mogelijk en zo veel mogelijk data van 
meerdere radiotelescopen tegelijk worden verwerkt? UniBoard 
is de multifunctionele oplossing. nWO-instituut astrOn 
netherlands institute for radio astronomy heeft samen met 
Joint institute for very long Baseline interferometry in europe 
(Jive) dit complexe rekenbord ontwikkeld.

  InstItuten

een internationale samenwerking van 
NWO. JIVE vormt het zenuwcentrum 
van een virtuele en intercontinentale 
radiotelescoop. Hier komen grote data-
stromen uit alle windstreken via glasve-
zelkabels binnen. Arpad Szomoru, 
hoofd technische operaties en R&D van 
JIVE: ‘De filosofie van UniBoard was 
om een stuk hardware te maken dat 
universeel inzetbaar is in de radioster-
renkunde. Traditioneel zoeken ingeni-
eurs specifieke oplossingen voor 
specifieke problemen. Wij zochten naar 
één oplossing voor diverse problemen in 
de dataverwerking van radiotelescopen.’
Zo kan het UniBoard gebruikt worden 
voor het combineren van de signalen 
van de afzonderlijke telescopen tot één 
enkel signaal (het werk van een correla-
tor); voor het elektronisch sturen van de 
lichtbundel die elke telescoop waar-
neemt, zonder dat de schotel zelf 
gestuurd hoeft te worden (het werk van 
een bundelvormer); maar ook als alge-
mene digitale ontvanger, als filterbank 
of als dataverwerker voor individuele 
telescopen. 
‘De grote uitdaging van UniBoard was 
om zoveel mogelijk dataverwerking en 
rekenkracht op één enkel bord te com-
bineren’, zegt Gunst. Als naaste buur in 
Dwingeloo, en als ontwerper en bouwer 
van meerdere radiotelescopen, was 
ASTRON de eerste logische partner van 
JIVE. Gunst: ‘Op dit bord zitten acht 
krachtige chips met elk zo’n vijftienhon-
derd balletjes. De chips zijn met 
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het multifunctionele dataverwerkingsbord-

project UniBoard startte in 2009 en is 

ontwikkeld binnen het europese project 

radionet fp7, een project voor internatio-

nale radiosterrenkunde. eind 2011 werden 

de eerste borden geleverd. elke partner 

heeft een UniBoard gekregen en mag het 

voor zijn eigen specifieke doel gebruiken. 

de totale ontwikkelingskosten van 1,4 mil-

joen euro zijn betaald met eU-geld en geld 

van negen betrokken partners: astrOn, 

Jive, de Universiteit van Bordeaux en de 

Het UniBoard-project

Universiteit van Orléans (frankrijk), het 

instituto nazionale di astrofisica (italië), 

de Universiteit van Manchester en de 

Universiteit van Oxford (groot-Brittannië), 

het Korea astronomy and space science 

institute (Kasi, Korea) en het shanghai 

astronomical Observatory (china). 

Meer informatie: 

www.radionet-eu.org/uniboard,  

www.jive.nl, www.astron.nl,  

www.astron.nl/general/apertif/apertif
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elkaar verbonden waardoor de lay-out 
er uit ziet als een wirwar van lijntjes. 
Het aantal mogelijke verbindingen is 
veel te groot om de optimale routering 
door een computer te laten uitrekenen. 
Ingenieurs van ASTRON en JIVE 
hebben de routering daarom voor een 
groot gedeelte op grond van inzicht en 
ervaring bepaald.’ De specificaties van 
het bord zijn in overleg met de andere 
partners binnen het UniBoard-project 
opgesteld (zie kader).
In tegenstelling tot de chips die in lap-
tops en pc’s zitten, zijn de chips op een 
UniBoard op een heel basaal niveau pro-
grammeerbaar. Zowel JIVE als ASTRON 
hebben speciale ingenieurs in dienst die 
deze zogeheten firmware programmeren 
zodat de chips optimaal gebruikt kunnen 
worden om de enorme hoeveelheid gege-
vens van de radiotelescopen te verwer-
ken. Het one size fits all-karakter van het 

UniBoard is voor een belangrijk deel te 
danken aan het slim programmeren van 
deze firmware.

vroegste heelal
ASTRON gaat het UniBoard gebruiken 
als bundelvormer en ook als correlator 
voor een nieuw project, genaamd 
Apertif. Dit project moet het gezichts-
veld van de Westerbork Synthesis Radio 
Telescope met een factor 25 vergroten. 
Gunst: ‘De bedoeling is dat er nog dit 
jaar 96 UniBoards worden gemaakt die 
dan als bundelvormer voor Apertif gaan 
dienen. Het handige van UniBoard is 
dat we meerdere borden vrij gemakke-
lijk met elkaar kunnen combineren.’

Het project Apertif ver-
kent bovendien een van 
de mogelijke technolo-
gieën waarvan de 
toekomstige mega- 
radiotelescoop Square 
Kilometre Array (SKA) 
gebruik kan gaan 

maken. SKA wordt tussen 2016 en 2024 
gebouwd in Australië en Zuid-Afrika. 
Met een totale oppervlakte van een 
vierkante kilometer wordt SKA hon-
derdmaal krachtiger dan de huidige 
krachtigste radiotelescoop. SKA moet 
een tot dusver ongekendinzicht gaan 
geven in de vorming en evolutie van de 
eerste sterren en sterrenstelsels die na 
de Big Bang zijn ontstaan. En SKA gaat 
hopelijk ook inzicht geven in de oor-
sprong van de zwaartekracht en de mys-
terieuze donkere energie die zo’n 73 
procent vormt van de totale energie-
inhoud van ons heelal. Zowel JIVE als 
ASTRON anticiperen nu al op de komst 
van die mega-radiotelescoop. Szomoru: 
‘SKA geeft ons mogelijkheden die niet 
te vergelijken zijn met wat we nu doen.’
Terwijl de eerste UniBoards hun werk 
beginnen te doen, ligt het plan voor een 
opvolger trouwens al klaar. UniBoard-
Square moet het nieuwe bord gaan 
heten. ‘Niet zomaar nummer twee’, zegt 
Szomoru, ‘maar echt veel beter. Zeg 
maar kwadratisch beter, vandaar 
Square.’ Het plan ligt eigenlijk net wat 
voor op de chips die de industrie 
momenteel kan maken. Szomoru: ‘De 
chips op UniBoard zijn geproduceerd 
met een technologie die lijntjes van 
veertig nanometer op een chip kan 
schrijven. De huidige chips zijn het 
resultaat van 28 nanometer-techno-
logie. Maar we gaan naar twintig nano-
meter toe. Hoe kleiner de lijnbreedte, 
hoe meer lijntjes er op een chip passen 
en hoe groter de rekenkracht wordt. We 
doen nu al het voorwerk voor UniBoard- 
Square. Maar we kunnen pas voluit 
gaan op het moment dat de nieuwste 
twintig-nanometer-technologie 
beschikbaar komt voor onze chips.’ 
Gunst neemt het huidige UniBoard nog 
eens in zijn handen. ‘Mijn ambitie is dat 
we dit hele bord straks op één chip krij-
gen. Met die nieuwe chiptechnologie en 
met een nog compacter ontwerp van het 
bord, zou eind 2014 het eerste UniBoard- 
Square gereed kunnen zijn.’
 

 << 
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Spinozalaureaten geven 
drie adviezen over 
NWO, wetenschap en 
bedrijfsleven

Op een koude avond in 
februari bespraken rond de 

dertig nWO-spinozalaureaten, 
onderzoekers en onderzoeks-

leiders in uiteenlopende 
wetenschapsgebieden, op 

uitnodiging van nWO, hoe de 
relatie tussen wetenschap en 

bedrijfsleven moet zijn in 
tijden van topsectorbeleid. 

reactie nWO

Het topsectorbeleid is een nieuw element in het Nederlandse wetenschaps-
beleid. Het heeft de steun van overheid en bedrijfsleven, maar voor succes-
vol onderzoek is het draagvlak bij de wetenschappers natuurlijk cruciaal.
Het NWO-bestuur is zich daarvan zeer bewust. NWO blijft zich sterk maken 
voor de volle breedte van NWO’s missie, het steunen van het beste onder-
zoek in alle disciplines en van ‘vrij’ én ‘thematisch’ onderzoek, en dat bete-
kent inclusief topsectoronderzoek. De aanbevelingen van de 
Spinozalaureaten zijn een steun in de rug én bieden interessante kritische 
aanvullingen waar het NWO-bestuur rekening mee zal houden.

Jos Engelen, voorzitter Algemeen Bestuur NWO

ten in een topsector zelf vooraan-
staande onderzoekers zijn, voorbeelden 
voor promovendi en postdocs. Dit 
onderschrijven de Spinozalaureaten 
volledig. Als NWO een beroep op ons 
wil doen staan we klaar.

Ed van den Heuvel namens de NWO-

Spinozalaureaten H.P. Barendregt, 

C.W.J. Beenakker, J.M. Bensing, J.F.A.K. van 

Benthem, A. van den Berg, R. Bernards, 

D.I. Boomsma, R. de Borst, A.L. Bovenberg, 

H. Clevers, D.M. Curtin, E.A. Cutler, 

C. Dekker, M. Dicke, R.H. Dijkgraaf, 

E.F. van Dishoeck, N. Ellemers, H.D.E. Falcke, 

B.L. Feringa, M.D. Ferrari, C.G. Figdor, 

M. Franx, D. Frenkel, E.A.J.M. Goulmy, 

P. Gros, F.G. Grosveld, P. Hagoort, E.P.J. van 

den Heuvel, J.H.J. Hoeijmakers, G. ’t Hooft, 

M.H. van IJzendoorn, M.S.M. Jetten, 

M.B.M. van der Klis, M.S. van der Knaap, 

F.H.H. Kortlandt, L.P. Kouwenhoven, 

A. Lagendijk, J.Th. Leerssen, H.W. Lenstra, 

D. Lohse, E.W. Meijer, I. Moerdijk, P.C. 

Muysken, P. Nijkamp, J. Oerlemans, F.P. van 

Oostrom, H.M. Pinedo, R.H.A. Plasterk, 

D.S. Postma, Th.H.M. Rasing, 

J.W.M. Roebroeks, F.R. Rosendaal, R.A. van 

Santen, G.A. Sawatzky, M. Scheffer, 

B.J.G. Scheres, A. Schrijver, J.S. Sinninghe 

Damsté, I. Sluiter, A.G.G.M. Tielens, 

P.M. Valkenburg, E.P. Verlinde, W.M. de Vos, 

J.J. Zaanen, J.L. van Zanden

samenwerking tussen wetenschap en 
bedrijfsleven daaromheen zo ingericht 
wordt dat de Nederlandse wetenschap 
en economie hand in hand f loreren. 
NWO moet kwaliteit hoog in het vaan-
del houden. Middelmatige onderzoeks-
voorstellen, ook al gaan die over een 
vraagstuk van groot maatschappelijk 
of economisch belang, moet NWO niet 
honoreren.
Naast de succesvolle totstandbrenging 
van innovatie en naast uitvindingen 
van economisch en maatschappelijk 
belang, is het belangrijkste resultaat 
van topsectoronderzoek de investering 
in een nieuwe generatie jonge onder-
zoekers en ontwerpers van internatio-
naal niveau. Hiermee wordt immers de 
toekomst van Nederland gewaarborgd. 
Topsectoronderzoek moet derhalve 
inspirerend zijn voor excellente onder-
zoekers. Het is van het grootste belang 
dat de trekkers van onderzoeksprojec-

Wij missen in de discussie zoals die tot 
nu toe over topsectoronderzoek wordt 
gevoerd een aantal elementen. We advi-
seren NWO - en het ministerie van 
OCW, die als gast aanwezig was bij 
onze discussie - om aan het volgende 
meer aandacht te schenken:
1) Zorg dat vooraanstaande onderzoe-
kers trekkers van topsectoronderzoek 
worden. 
2) Zorg dat bedrijven die deelnemen in 
onderzoek daarvoor een projectleider 
van hoge technische of wetenschappe-
lijke kwaliteit verantwoordelijk maken. 
Nu ontbreekt het daar vaak aan. 
3) Zorg voor meer organische vormen 
van samenwerking tussen onderzoekers 
en bedrijven in plaats van bestuurlijk 
opgetuigde structuren. 

Overigens vinden wij het allerbelang-
rijkste dat NWO het beste onderzoek 
kan blijven financieren en dat de 

WIj vInden

nWO verwelkomt uw mening. 
stuur in via redactiehypo@nwo.nl
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Parlement en 
Wetenschap
NWo was van juni 2012 tot januari 2013 

makelaar tussen de tweede kamer en de 

wetenschap in de pilot Parlement en 

Wetenschap. Bij kennisvragen van 

kamerleden zocht en benaderde NWo 

wetenschappers met expertise en over-

zicht over het onderzoeksveld. De weten-

schap beantwoordde vragen van 

kamerleden en praatte hen bij over een 

specifiek thema. onder NWo-coördinatie 

is voor zowel de vaste kamercommissies 

Infrastructuur & Milieu als sociale Zaken 

en Werkgelegenheid een geslaagde ont-

bijtbijeenkomst georganiseerd. 

Wetenschappers en kamerleden gingen in 

gesprek over 'ontwikkelingen op het 

gebied van mobiliteit' respectievelijk 'de 

positie van ouderen op de arbeidsmarkt'. 

De pilot Parlement en Wetenschap wil 

wetenschappelijke kennis een prominen-

tere plaats te geven in het debat in de 

tweede kamer. Wat NWo betreft een 

mooie vorm van kennisbenutting. 

Wetenschapsorganisaties NWo, VsNU, 

kNAW en De Jonge Akademie werken in 

de pilot samen. kijk voor meer informatie 

op www.nwo.nl. 

tot 1 mei kunnen wetenschappers en jour-

nalisten weer genomineerd worden voor 

de jaarlijkse eurekaprijs voor de weten-

schapscommunicatie. Deze prijs (van 

12.500 euro) reiken NWo en de kNAW 

gezamenlijk uit aan een wetenschapper 

en journalist die afgelopen jaar het beste 

gepresteerd heeft in het toegankelijk 

maken van wetenschappelijke kennis en 

inzichten voor een breed publiek. De prijs-

uitreiking is op 1 oktober tijdens de ope-

ning van het Weekend van de Wetenschap.

Vorig jaar werd de eerste eurekaprijs uit-

gereikt aan bioloog freek Vonk en weten-

schapsjournalist en programmamaker 

Rob van Hattum. Meer informatie: 

www.knaw.nl/eurekaprijs. 

NWO-nieuws   internationaal

Eurekaprijs 2013
Wetenschap 
ontmoet pers
op maandag 10 juni organiseert NWo 

samen met de Vereniging van 

Wetenschapsjournalisten in Nederland 

(VWN) en de Nederlandse Vereniging van 

Journalisten (NVJ) het jaarlijkse evene-

ment Bessensap in het Museon in Den 

Haag. tijdens dit evenement komen onge-

veer 400 journalisten, voorlichters en 

onderzoekers bij elkaar onder het motto 

‘Wetenschap ontmoet pers’. tijdens 

Bessensap presenteren ruim veertig 

wetenschappers hun onderzoek aan een 

publiek van journalisten. Daarnaast geeft 

een panel van journalisten een ‘kijkje in 

de keuken van de redactie’ aan weten-

schappers, presenteren een aantal weten-

schappers de filmpjes die zij samen met 

filmmakers maakten voor Bessensap, zijn 

er workshops voor onderzoekers en een 

debat over wetenschapscommunicatie. 

De dag wordt feestelijk afgesloten met de 

bekendmaking van de laureaten van 

de NWo-spinozapremies 2013.

op www.nwo.nl/bessensap staat meer 

informatie over het evenement.
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evenementen

Taalonderzoek
Dit jaar staat het vijfde Groot Nationaal 

onderzoek (GNo) in het teken van taal. 

samen met de Nederlandse en Vlaamse 

bevolking gaan wetenschappers op zoek 

naar het antwoord op de vraag: welke 

woorden kennen we op dit moment? 

taalonderzoekers hebben een test ont-

wikkeld om te meten hoeveel woorden 

iemand kent. Deze test staat online en 

kan door iedereen worden ingevuld. 

In het najaar worden de resultaten 

bekend gemaakt in een aflevering van 

het wetenschapsprogramma Labyrint.

Het GNo is een initiatief van NtR, VPRo 

en NWo. Meer informatie: 

www.wetenschap24.nl.
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Verschillen in 
consumptie-
maatschappijen 
Wat we weggooien en hoe we omgaan met 
ons afval vertelt ons iets over de maatschap-
pij waarin we leven. Katarzyna cwiertka, 
hoogleraar Moderne Japan studies aan de 
Universiteit leiden, gaat met een vici onder-
zoeken wat de recente veranderingen in de 
omgang met huishoudafval zijn in china, 
Japan, taiwan en Zuid-Korea, en of er 
verschillen zijn met het westen.

Cwiertka groeide op in Polen. Via een internationale 
penclub kreeg ze een Japanse penvriend en zo raakte ze 
geïnteresseerd in Japan. Ze ging in Warschau Japans 
studeren, woonde een tijdje in Japan en leerde daar haar 
Nederlandse man kennen. Dat bracht haar waar ze nu is, 
aan de Universiteit van Leiden. 
Cwiertka deed eerder met een Veni en een Vidi onderzoek 
naar wat voedsel ons kan leren over industrialisatie en 
kolonialisatie. Ze beschreef de introductie van Japanse 
sojasaus in de Koreaanse keuken, en illustreerde daarmee 
het proces van de Japanse kolonisatie van Korea. 
Onlangs werd haar een Vici toegekend waarmee ze onder-
zoek gaat doen naar huishoudafval in de vier Oost-Azia-
tische samenlevingen en hoe de aan afval gerelateerde 
dagelijkse routines in de recente geschiedenis zijn veran-
derd. ‘Sociologen zijn vooral geïnteresseerd in het nu, 
maar ik denk dat je ook veel kunt leren van het kijken naar 
hoe bepaalde gewoonten die we vanzelfsprekend vinden 
zich ontwikkelden’, vertelt Cwiertka in haar werkkamer op 
de Leidse universiteit. 
Met haar onderzoeksgroep gaat ze eerst de ‘afvalcultuur’ 
in China, Japan, Taiwan en Zuid-Korea onderzoeken. 
Vervolgens wil ze die afvalculturen vergelijken met 
Europa. ‘We kunnen niet zonder meer onderzoeksresul-
taten vanuit Europa en Noord-Amerika van toepassing 
verklaren op andere werelddelen als het gaat om wereld-
wijde vraagstukken zoals afval. Het lijkt mij zeer de moeite 
waard om ook onderzoek te doen in de grote consumptie- 
maatschappijen in Azië. En ik ga kijken of er geen grote 
verschillen zijn. Ik wil die kennis toevoegen.’ 
Cwiertka ziet afval als meer dan de inhoud van een 
vuilnisbak. ‘Wat we weggooien en hoe we hiermee omgaan 
kan ons ook veel leren over een samenleving en hoe die 
verandert.’

teKst annemarIe geleIjnse   fOtO FjOdOr BuIs 

  talent

fO
tO

 s
h

U
tt

er
st

O
c

K



Hypothese   

  uItgelIcht  uItgelIcht

2 8  

 
 

   16 aPrIl

Els Goulmy
EiwittEn tEGEn bloEdkankEr

Van lab naar kliniEk

21 meI

Patti ValkEnburG
maGiE Van dE mEdia

EffEctEn oP kindErEn

18 junI

frits Van oostrom
wErEld in woordEn 

oP rEis naar dE VEErtiEndE EEuw

Wilt U Meer infOrMatie Over spinOZa te paard Of edities terUgKiJKen? 
WWW.nWO.nl/spinOZatepaard

vOlg spinOZa te paard Op faceBOOK en tWitter:
WWW.faceBOOK.cOM/spinOZatepaard

WWW.tWitter.cOM/spinOZatepaard

••• •
koMeNDe eDItIes sPINoZA te PAARD


