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 Terugblik 2012

04  Steeds meer regierol
  NWO-voorzitter Jos Engelen 

blikt terug op 2012 en spreekt 
over het gezamenlijke manifest 
van kennisinstellingen en indu-
striële partijen, meer investerin-
gen voor wetenschap en de 
evaluatie van NWO.

 in de arena

08   ‘Universiteiten besteden 
hun talentselectie te 
veel uit’

  Karl Dittrich, voorzitter van de 
vereniging van universiteiten 
VSNU, debatteert met Jan 
Staman, directeur van het 
Rathenau-instituut. ‘Voor de 
selectie van onderzoekstalent is 
de Vernieuwingsimpuls enorm 
belangrijk.’

 beeldverhaal

14   Gratis genetische 
kennis

  De D&A pop-up store duikt  
tijdelijk op in leegstaande win-
kelpanden en laat de bezoekers 
ervaren hoe DNA is verweven 
met het alledaags bestaan.
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16   Samen tegen cyber- 
criminelen

   Negen Cyber Security-onder-
zoeksprojecten ontvingen finan-
ciering van NWO. Meer onderzoek 
naar digitale veiligheid is nodig 
om onze samenleving te bescher-
men tegen digitale bedreigingen.

 OnderTussen in

20   De thuiszorg
  Het initiatief IMDI.nl wil meer 

ordening aanbrengen in het veld 
van de medische technologie. Luc 
de Witte: ‘Binnen IMDI.nl hebben 
we de kans om de gezondheids-
zorg samen naar een hoger plan te 
tillen, vanuit het maatschappe-
lijke perspectief.’

 ik vind

25  Geef toeval een kans
  Martien Cohen Stuart betoogt dat 

er ruimte moet zijn voor toeval in 

onderzoek.

 TalenT

26   ‘De simpelste vogel  
is een ei’

  Vidi-laureat Irene Tieleman 
onderzoekt hoe het afweer-
systeem van een vogelei is  
aangepast aan verschillende 
omstandigheden.
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28   NWO-Spinozapremies 
Een special over NWO-
Spinozalaureaten.
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Nieuwe impuls ontwikkelings-
relevant onderzoek, NWO partner 
binnen GROW, Big science en 
hightech

19 beleid

Investering in maatschappelijk ver-
antwoorde innovatie, NWO koppelt 
wetenschap aan topsectoren, Meer 
inzicht in publicatieculturen

27 evenemenTen

Informatiebijeenkomst Vernieuwings- 
impuls, CWI Lexures, ICT.OPEN, 
World Science Festival Amsterdam 
Preview, Lowlands University 

NWO-nieuws

En verder:
12   Bijzondere boost voor 

computational  
sciences

  Ruim twintig onderzoeks- 
projecten gaan deze zomer van 
start binnen het programma 
Computational sciences for 
energy research van Shell, 
NWO en FOM. ‘Door de  
samenwerking met Shell kan 
Nederland f link investeren in 
de computational sciences.’

22   Erfenis van een 
ruimte-instrument

  Het HIFI-instrument heeft 
gedurende zijn vier jaar in de 
ruimte unieke informatie  
opgeleverd over vorming van 
sterren uit gaswolken in het 
heelal en van de rol van water 
daarin.Ruimteonderzoeks-
instituut SRON was verant-
woordelijk voor de bouw van 
het instrument.
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Op nwo.nl
interessante onderzoeksvoorbeel-

den uitgewerkt tot cases zijn te 

lezen op www.nwo.nl/

onderzoek-en-resultaten/cases
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het gezamenlijke manifest dat kennisinstellingen en het georganiseerde bedrijfsleven in septem-
ber 2012 uitbrachten, ziet hij als een illustratie van het gegroeide begrip tussen partijen in de 
topsectoren. ‘absoluut een succes,’ noemt hij de extra middelen van het kabinet voor de weten-
schap. een gesprek met nWO-voorzitter Jos engelen over het afgelopen jaar: ‘er wordt steeds 
meer een beroep gedaan op de regierol van nWO.’

Steeds meer 
            regierol 

TTerugkijkend naar het begin van het 
topsectorbeleid van de overheid ziet 
Engelen grote veranderingen. ‘Bij de 
industriële partijen is in de loop van 
2012 begrip ontstaan voor het feit dat 
NWO geen passieve subsidieorganisatie 
is die op aanwijzing financiering toe-
kent. We selecteren onderzoek van 
excellente kwaliteit door een onafhan-
kelijke beoordeling. Die meerwaarde 
van NWO voor het kennissysteem 
wordt in het gezamenlijke manifest ook 
door het bedrijfsleven erkend. Het 
manifest maakt aan de andere kant 
duidelijk dat de wetenschap zich 
absoluut niet afkeert van kennis- en 
onderzoeksvragen die leven bij de top-
sectoren. Je zou het manifest daarom 
heel goed een wetenschapsakkoord 
kunnen noemen.’

Passen en meten
Het kabinet kwam in het regeerakkoord 
tegemoet aan het pleidooi in het mani-
fest voor een groter budget voor weten-
schap. Ondanks de tientallen miljarden 
euro’s die het de komende jaren moet 
bezuinigen. Engelen: ‘Ik ben over de 

tekst gerda de lange  

foto's FOTO's  mOniQue van ZeiJl, 

nWO/arie WaPenaar, sacha schalkWiJk

extra investering in de wetenschap zeer 
tevreden, maar euforie zou overdreven 
zijn. Want ook een deel van de bezuini-
gingen komt bij NWO terecht. Als je 
naar de cijfers kijkt, dan kan door het 
extra geld het NWO-budget min of 
meer constant blijven. Dat is gezien de 
actualiteit absoluut een succes, maar 
het is niet zo dat we nu ruim in ons 
jasje zitten. Het blijft passen en meten.’
‘We hadden grote zorgen over de ruimte 
voor het ongebonden fundamentele 
onderzoek over de hele breedte van de 
wetenschap. Die zorgen zijn nu minder 
groot. We zijn de verplichting aange-
gaan om op termijn 275 miljoen euro 
per jaar te investeren in topsectoronder-
zoek. Daarvan zullen we 100 miljoen 
besteden aan publiek-private samenwer-
king, aan onderzoek waaraan bedrijven 
meebetalen. Over hoe we de overige 175 
miljoen inzetten, worden nu afspraken 
gemaakt. We stellen spelregels op waar 
zowel de kennisinstellingen als de 
bedrijven mee kunnen werken.’
Engelen vertelt hoe NWO haar rol orga-
nisatorisch heeft opgepakt. ‘We hebben 
eerst geïnventariseerd wat de NWO-
wetenschapsgebieden en NWO-
instituten inhoudelijk en budgettair aan 
de topsectoren konden bieden. Voor 
iedere topsector hebben we een coördi-
nator benoemd. Deze coördinatoren 
konden in de gesprekken met de topsec-

toren multidisciplinaire onderzoeks-
agenda’s aanbieden, inclusief de 
bijbehorende financiering. Dat heeft de 
topsectoren een vliegende start gegeven. 
We zullen deze werkwijze in de 
komende periode samen met onze 
partners verder ontwikkelen.’

Toekenningspercentages
Van de wetenschappers die een aan-
vraag deden in het kader van de 
NWO-programma’s voor talent en vrij 
onderzoek kreeg in 2012 zeventien 
procent financiering. In 2011 was dat 
nog achttien procent. Het gemiddelde 
toekenningspercentage voor NWO-
financiering in alle programma’s steeg 
echter van 22 naar 24 procent. Engelen 
vindt het jammer dat NWO veel goede 
voorstellen moet afwijzen. ‘Een klein 
lichtpuntje voor onderzoekers is dat het 
budget voor het Europese programma 
Horizon 2020 veel hoger is dan het 
budget voor het vorige programma. De 
bedoeling is dat de grants van de 
European Research Council zelfs met 
zeventig procent omhooggaan.’
NWO heeft in 2012 besloten kennis-
benutting in alle NWO-programma’s 
een vast beoordelingscriterium te 
maken. Op een bijeenkomst in novem-
ber 2012 ging de NWO-voorzitter 
hierover in gesprek met Vernieuwings-
impulsonderzoekers.  >> 

Boven: NWO Chemische Wetenschappen 
organiseerde in 2012 een kick-off voor 
de Topconsortia voor Kennis en 
Innovatie in de topsector Chemie.

Onder: In 2012 kregen de eerste zes 
samenwerkingsverbanden van topweten-
schappers financiering uit het pro-
gramma Zwaartekracht.

Boven: NWO-voorzitter Jos Engelen: 
'NWO zal de rol van regisseur zeker ver-
sterken, in goede verstandhouding en 
overleg met onze partners.'
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nWO exacte Wetenschappen gaat nederlandse en indiase wetenschap-
pers en bedrijven bij elkaar brengen in een nieuw onderzoekspro-
gramma voor ict-onderzoek. het onderzoeksprogramma wordt 
gefinancierd door nWO, indiase publieke partners en private partijen 
gevestigd in de deelnemende indiase deelstaten. 
Meer informatie: www.nwo.nl/internationaal.

NWO-nieuws   internationaal

Nieuwe impuls 
ontwikkelingsrelevant 
onderzoek
NWo-onderdeel WotRo science for Global 

Development en het ministerie van 

Buitenlandse Zaken gaan de komende vier 

jaar intensief samenwerken in de uitvoe-

ring van het kennisbeleid van het ministe-

rie. Daarmee wordt een belangrijke, nieu-

we impuls gegeven aan excellent weten-

schappelijk onderzoek naar ontwikkelings-

vraagstukken. 

De samenwerking richt zich op het geza-

menlijk opzetten van onderzoeksprogram-

ma’s die gaan over vijf mondiale thema’s: 

Voedselzekerheid; Veiligheid & Rechtsorde; 

Water; Vrouwenrechten en seksuele- en 

reproductieve gezondheid; en Inclusieve en 

duurzame economische groei. 

Binnen de programma’s is financiering 

beschikbaar voor fundamenteel en toege-

past onderzoek dat gezamenlijk wordt uit-

gevoerd door onderzoeksinstellingen en 

publieke en private partijen uit Nederland 

en ontwikkelingslanden. Inmiddels kunnen 

er voor het programma food & Business 

Applied Research fund al onderzoeksvoor-

stellen worden ingediend. Voor de andere 

thema’s zijn de calls for proposals nog in 

voorbereiding.

De nieuwe samenwerking is vastgelegd in 

een convenant dat afgelopen april werd 

getekend door NWo-voorzitter Jos engelen 

en de minister voor Buitenlandse Handel 

en ontwikkelingssamenwerking Lilianne 

Ploumen. 

Meer informatie: www.nwo.nl/wotro en

www.nwo.nl/foodandbusiness.

Big science en 
hightech
De splinternieuwe uitbreiding van de 

experimenteerhal van de esRf, het 

europese synchrotron in het franse 

Grenoble, was van 25-27 juni 2013 het 

toneel van Netherlands@GIANt, een expo-

sitie van uitsluitend Nederlandse hightech-

bedrijven. Nederland is lid van de esRf en 

twintig bedrijven waren naar de GIANt 

Innovatie Campus afgereisd, thuisbasis van 

de esRf. Het op deze beurs tonen van de 

bereikte innovaties op hun vakgebied was 

bedoeld om een positie van vaste leveran-

cier aan wetenschappelijke instituten te 

vestigen of te versterken.

Dit initiatief van NWo in samenwerking 

met GIANt, bracht deelnemende bedrijven 

onder de aandacht bij de esRf en de 

andere instituten, maar ook franse bedrij-

ven waren gekomen. Beide beursdagen 

trokken veel bezoekers die zeer onder de 

indruk waren en de Nederlandse deelne-

mers toonden zich tevreden over de 

gelegde zakelijke contacten.

Het ILo-Net, opgericht door NWo om alle 

Nederlandse Industrial Liaison Officers 

gezamenlijk te helpen optrekken om de 

wetenschap en industrie dichter tot elkaar 

te brengen met onder andere dit soort 

evenementen, heeft Netherlands@GIANt 

namens NWo georganiseerd.

Meer informatie: www.bigscience.nl.

NWO partner
binnen GROW
NWo is partner geworden binnen het 

Graduate Research opportunities 

Worldwide-programma van Nsf (de 

Amerikaanse counterpart van NWo), 

gericht op het geven van internationale 

ervaring aan excellente Amerikaanse pro-

movendi. Door deze studenten toegang 

tot Nederland te bieden zullen bestaande 

samenwerkingsverbanden tussen 

Nederlandse en Amerikaanse onderzoeks-

groepen versterkt worden. Nsf werkt met 

een select aantal landen samen binnen 

GRoW, nu in totaal twaalf.

De Nsf selecteert toppromovendi die drie 

tot twaalf maanden onderzoek zullen ver-

richten aan een Nederlandse instelling of 

onderzoeksinstituut. Dat is goed voor de 

kennisuitwisseling en versterking van de 

relatie tussen Nederlandse onderzoekers 

en Amerikaanse toponderzoekers in de 

dop. De Vs is de belangrijkste samenwer-

kingspartner voor Nederland als gekeken 

wordt naar internationale co-publicaties.

De samenwerking binnen GRoW is 

bekrachtigd door ondertekening van een 

‘letter of intent’ door NWo-voorzitter 

prof. Jos engelen en zijn Nsf-counterpart 

dr. Cora Marrett, acting director op de 

jaarlijkse Global Research Council Meeting 

in Berlijn op 28 mei.

  Terugblik 2012

‘Onderzoekers staan er wel open voor. Maar ze zijn 
bang dat collega’s die een goed verkooppraatje 
kunnen houden over kennisbenutting in het voor-
deel zijn. Dat moet niet en zo zal het ook niet gaan. 
Maar ik vind het wel nuttig onderzoekers te vragen 
erover na te denken. Dat verruimt je horizon en 
confronteert je met het feit dat de maatschappij om 
verantwoording vraagt. Dat is een belangrijke stap 
in de cultuur van onderzoeksfinanciering in 
Nederland.’

Helaas, vindt Engelen, is het nodig maatregelen te 
nemen op het gebied van integriteit. NWO heeft 
hierover in 2012 besluiten genomen. Een van de 
acties is een meldpunt bij NWO. ‘Het is belangrijk 
dat iedereen weet wat de procedure is als zich een 
incident voordoet. Met hoor en wederhoor en uit-
eindelijk een oordeel. Als financier hebben we een 
verantwoordelijkheid als er met NWO-geld niet 
integer wordt omgegaan.’

Waar is de NWO-voorzitter trots op als hij terug-
blikt op 2012? ‘Bij het doorlezen van de cv’s en aan-
bevelingen van de Spinozalaureaten kreeg ik een 
feestgevoel. Bijzonder dat Nederland ieder jaar weer 
wetenschappers op dit niveau kan onderscheiden. 
Dat geldt eveneens voor de zes onderzoeksconsortia 
die financiering hebben gekregen uit het Zwaarte-

krachtprogramma van het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderzoeks-
groepen op topniveau waarin het ministerie 167 
miljoen euro in investeert. Hoogtepunt was ook de 
toekenning van tachtig miljoen euro aan vijf groot-
schalige onderzoeksfaciliteiten. Dat zijn momenten 
waarop ik denk: het gaat gelukkig allemaal zo slecht 
nog niet.’

evaluatie nWO
De eind 2012 door een internationale commissie 
gestarte evaluatie van NWO is in mei 2013 afgerond 
en aangeboden aan de staatssecretaris van OCW.
De voorzitter toont zich ingenomen met het oordeel 
van de commissie dat NWO haar primaire taak – 
selecteren van excellente onderzoekers en onder-
zoeksvoorstellen – uitstekend en onomstreden 
uitvoert. Engelen: ‘De commissie vraagt om een 
sterke regierol van NWO. Als we kijken naar 2012 
dan zien we dat er steeds meer een beroep wordt 
gedaan op de rol van NWO als regisseur. NWO zal 
die rol zeker versterken, in goede verstandhouding 
en overleg met onze partners. Dat vraagt ook om 
organisatorische aanpassingen. Het zal een dyna-
mische rol zijn, gezien alle ontwikkelingen in onze 
omgeving: de middelen blijven schaars, Europa 
wordt belangrijker, de universiteiten profileren 
zich, de topsectoren vragen hun deel, we willen 
grote en kostbare onderzoeksinfrastructuren zo 
verstandig mogelijk realiseren. NWO zal zich steeds 
moeten aanpassen aan die veranderingen.’

In het evaluatierapport staat ook een advies waar 
Engelen het minder mee eens is: NWO zou de Vidi- 
en Vici-financiering in het kader van het pro-
gramma Vernieuwingsimpuls alleen moeten 
toekennen aan onderzoekers die zijn afgewezen 
voor een grant van de European Research Council. 
‘De Vernieuwingsimpuls is essentieel voor de sti-
mulering van Nederlands wetenschappelijk talent. 
Ook de universiteiten vinden de onafhankelijke 
beoordeling van de kwaliteit van hun onderzoekers 
waardevol. Die moet behouden blijven. Natuurlijk 
zullen we wel kijken naar een goede aansluiting op 
de EU-financiering.’  << 

‘De middelen blijven schaars, 
Europa wordt belangrijker,  

de universiteiten profileren zich,  
de topsectoren vragen hun deel’

De Mouse Clinic for Cancer and Aging Research is 
een van de vijf grootschalige onderzoeksfaciliteiten 
die in 2012 financiering kregen binnen de Nationale 
Roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.
Foto: Mouse Clinic, the Netherlands Cancer Institute AVL

Op nwo.nl

© shutterstOcK/MarciO JOse BastOs silva
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EJS  Er is enorm veel veranderd in de manier 
waarop wetenschappers een vaste aanstelling krij-
gen aan de universiteit. Het selectiesysteem zoals 
het nu is, vertoont een disbalans. Dat constateren 
wij en dat is opgevat als een aanval op de 
Vernieuwingsimpuls, het troetelkindje van de 
universiteiten.
Er kwamen drie scenario’s voor talentselectie 
tevoorschijn uit de interviews die we voor ons 

rapport hebben gedaan. Dat waren vrij ongearti-
culeerde suggesties, maar die hebben we er wel in 
gezet. Daar werd het spannend van, vonden wij. 
Die scenario's zijn: helemaal stoppen met de 
NWO-talentbeurzen; er juist veel meer geld in 
stoppen; of een deel van de beurzen verloten.
KD  Nou! Ik schoot inderdaad meteen overeind.
JS  Van geen enkel scenario word je gelukkig, 
maar je zult ergens tussen die drie een tussenweg 

 

 ‘Universiteiten 
besteden 

hun talentselectie  
te veel uit’

Waaraan herken je wetenschappelijk talent? en in hoeverre moet de selec-
tie voor de vernieuwingsimpuls doorslaggevend zijn voor de carrière van 
onderzoekers? Jan staman (rechts), directeur van het rathenau-instituut dat 
hierover onlangs een rapport uitbracht, debatteert met Karl dittrich (links), 
voorzitter van de vereniging van universiteiten vsnu.

tekst malOu van hinTum  foto’s harry meiJer

 >>
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in de arena

moeten zoeken. Welke, dat is aan de 
universiteiten. Onze belangrijkste con-
stateringen zijn dat het competitieve 
element in de talentselectie veel sterker 
is geworden en dat de promotie een 
heel andere dimensie heeft gekregen. 
Gepromoveerden wacht een lang traject 
waarin ze zich waar moeten maken. Wij 
vragen aandacht voor de postdoc die 
eenzaam in dat grote universitaire huis 
zit en pas zeven jaar na zijn promotie 
weet waar hij aan toe is. 

KD  Wij zijn als universiteit vanaf dag 
één dat mensen binnenkomen, bezig 
met selecteren. Onze kerntaak is onder-
zoek, dus zoeken we onderzoekstalent. 
Wetenschap bedrijven is topsport: aan 
de eindstreep blijven er niet zo heel 
veel onderzoekers over. Voor de selectie 
van dat talent is de Vernieuwings-
impuls voor ons enorm belangrijk. 
Honderdvijftig miljoen euro voor 
wetenschappers aan het begin van hun 
carrière, voor wetenschappers die een 
doorstart willen maken en voor weten-
schappers die een nieuwe onderzoeks-
lijn willen ontwikkelen. Daar mag je 
niet aankomen! Maar we moeten wel 
altijd blijven kijken of het rendement 
hoog genoeg is en of we de beoorde-
lingsprocessen kunnen verbeteren.
JS  Talent heeft allerlei dimensies. Een 
universiteit heeft al die dimensies ook 
nodig. Die krijg je niet als er zo’n zwaar 
accent op die Vernieuwingsimpuls ligt. 
Oorspronkelijk was de Vernieuwings-
impuls er voor een paar echte toppers: 
die kregen een bom duiten, mochten 
een lijn uitzetten en een groep samen-
stellen. Dat was het grote feest. Toen 
kwam er honderd miljoen bij, waardoor 
de Vernieuwingsimpuls nu veel breder 
als selectiemechanisme wordt ingezet. 
En dan zeggen wij: de universiteiten 
besteden hun talentselectie wel heel erg 
uit aan NWO.
KD  NWO, dat zijn wij zelf.
JS  Ik denk dat de commissieleden dat 
ook vinden.
KD  Ja. Het zijn dan ook onze mensen 
die in die commissies zitten. Dat is een 
extra garantie om tot die kwaliteit te 
komen.
JS  De Vernieuwingsimpuls selecteert 
op een aantal kenmerken. Maar mis-

schien tellen andere kwaliteiten óók. 
Daar ligt voor de universiteiten een 
probleem, en dat moet je oplossen. Wat 
je zou kunnen doen, is die selectie in de 
Vernieuwingsimpuls weer smal maken 
en minder mensen veel meer geld 
geven. Dan maak je een top 10 of een 
top 12 van vrij gemakkelijk te identifi-
ceren mensen. Dan ben je in elk geval 
de willekeur kwijt van het huidige 
systeem.
KD  De huidige selectie wordt naar eer 
en geweten gedaan. Het is nu eenmaal 
zo dat in de middencategorie de 
mensen heel dicht bij elkaar zitten. Dan 
gaat het om tienden van verschillen. 
JS  De uiteindelijke keuze zal naar eer 
en geweten worden gemaakt, maar toch 
is het een arbitraire keuze. De mensen 
die in de prijzen vallen zijn bevoor-
recht, die kunnen muziek maken. Wat 
doe je met de anderen die wel genomi-
neerd zijn en die eigenlijk ook univer-
sitair docent zouden moeten worden? 
Welk ontwikkelingstraject heb je 
voor hen? 
KD  Een belangrijk deel van hen blijft. 
Vergeet niet dat de top van de weten-
schap een brede basis nodig heeft om 
echt te kunnen excelleren. Ik vind dat er 
veel meer moet worden gekeken naar de 
samenstelling van teams. Welke talen-
ten heb je in een team nodig? Weten-
schap is steeds minder een zaak van 
individuen en steeds meer een zaak van 
groepen en teams. Een leidinggevende 
moet daarom talentgesprekken voeren 
om te kijken welke potentie welke per-
soon heeft en bepalen of die in zijn 
groep een bepaalde functie kan vervul-
len. Pas als dat niet lukt, moet iemand 
een plek buiten de instelling zoeken.

‘ Ik vind dat er veel 
meer moet wor-
den gekeken naar 
de samenstelling 
van teams’

JS  En dan ben je volgens universitaire 
leidinggevenden een afvaller – want 
zo praten ze daarover. Ik vind dat 
tragisch. Dan heb je alles op alles gezet, 
thuis heeft een offer gebracht en dan 
komt die wetenschappelijke droom niet 
uit. Dat is niet mis hoor. Die mensen 
gaan door een rouwproces. 
Als je als universiteit al weet dat onge-
veer de helft gaat afvallen, moet je aan 
verwachtingsmanagement doen. Dan 
moet je mensen uitleggen dat ze er ver-
standig aan doen om snel iets anders te 
zoeken als het ernaar uitziet dat ze het 
binnen de wetenschap niet gaan 
maken. 

KD  Wat wij moeten leren, is om in een 
eerdere fase de verantwoordelijkheid te 
nemen om te zeggen: jij hoort niet bij 
die top, en nu gaan we kijken wat jij wel 
kunt. Ons HRM-beleid moet niet alleen 
gericht zijn op doorstroom, maar ook 
op uitstroom. Er zijn honderden mooie 
plekken buiten de wetenschap waar die 
onderzoekers met hun gaven en capaci-
teiten terecht kunnen. Tegelijk moeten 
we ook niet te snel zeggen ‘je gaat het 
niet halen’, want dan zakt hun ambitie 
weg. Het is lastig.

JS  Als postdocs van het ene project 
naar het andere gaan en het stapelen te 
lang duurt, bestaat de kans dat ze op 
achterstand zijn geraakt wanneer ze op 
een maatschappelijke positie ref lecte-
ren. Omdat ze een aantal van de beno-
digde competenties niet hebben. Dat is 
ook voor de universiteit niet goed, om 
mensen zo af te leveren.
KD  Vergeleken met vijftien jaar gele-
den, zie ik nu een grote zorgzaamheid 
voor promovendi. De promotor kijkt 
waar iemand zijn talent verder kan ont-
wikkelen en waar hij echt kansen heeft. 
En die liggen op verschillende terrei-
nen. Hogescholen moeten nog steeds 
een enorme slag maken bij het verbin-
den van onderzoek en onderwijs. Deze 
promovendi kunnen dat vaak bij uit-
stek. Een andere mooie plek is het mid-
delbaar onderwijs. In Nederland zijn 
veel te weinig leerkrachten academisch 
geschoold. 
Op de derde plaats kunnen we mensen 
aansporen entrepreneur te worden. De 
universiteit is allang geen ivoren toren 
meer, maar een multiversity. De dyna-
miek in het wetenschapsbedrijf is 
enorm. Omdat de universiteit voortdu-
rend verandert, moet je steeds kijken 
welk talent waar het beste past. In feite 
begin je al aan talent te werken als kin-
deren drie of vier jaar zijn. Maar in 
Nederland bestaat geen consistente visie 
op onderwijsbeleid. Onderwijsbeleid is 
hier altijd vooral ideologisch beleid 
geweest. Dat zou anders moeten.’

de vernieuwingsimpuls bestaat uit drie financieringsvormen voor talentvolle, 

creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen:

  veni, voor pas gepromoveerde onderzoekers, bedraagt maximaal 250.000 

euro; jaarlijks ongeveer 150 laureaten.

  vidi, voor ervaren onderzoekers, bedraagt maximaal 800.000 euro; jaarlijks 

ongeveer 90 laureaten.

  vici, voor onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te 

kunnen ontwikkelen, bedraagt maximaal 1,5 mln euro; jaarlijks ongeveer 30 

laureaten.

 

Beoordelingscriteria zijn:

 kwaliteit van de onderzoeker

  kwaliteit, wetenschappelijke impact en innovatieve karakter van het voorstel 

 kennisbenutting.

het budget is jaarlijks (sinds 2009) 150 mln euro. nWO kan hiermee gemid-

deld zo’n vijftien procent van de aanvragen honoreren. het honoreringsper-

centage is in de afgelopen jaren teruggelopen van negentien naar vijftien 

procent. Meer dan dertig procent van de aanvragen krijgt de kwalificatie 

'zeer goed' of beter. sinds de start van de vernieuwingsimpuls in 2000 zijn 

ruim tweeduizend onderzoeksprojecten en vijfduizend onderzoekers gefinan-

cierd. dat is ongeveer acht procent van alle academische aanstellingen in die 

periode. 

de vernieuwingsimpuls is voortgekomen uit de gezamenlijke opvatting van 

de minister van OcW, de KnaW, de vsnu en nWO dat vernieuwend onder-

zoek een impuls nodig heeft.

Meer informatie: www.nwo.nl/vi.

De Vernieuwingsimpuls

  in de arena

 << 

Voorzitter van de vereniging van universiteiten 
VSNU Karl Dittrich  (links) met directeur van het 
Rathenau-instituut Jan Staman (rechts) in debat 
over wetenschappelijk talent.
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D
Bijzondere 
boost voor 
computational 
sciences

de komende jaren zullen 75 jonge wetenschappers die in nederland promoveren na afloop een 
baan kunnen krijgen in india. tegelijk krijgen de computational sciences in nederland een flinke 
impuls. shell en de aan nWO gelieerde stichting fOM startten een bijzondere samenwerking die 
voor alle partijen voordelen biedt. tekst david redeker  foto chrisTian sTeiness  ILLUstRAtIe benJamin sanderse   

samenWerking

een plek wilden creëren voor een promovendus. En 
zo’n vijfduizend bijna-afgestudeerden solliciteerden 
op de promotieplaatsen. Er was in deze ronde 
budget voor 22 plekken.

meer gestart dan gepland
FOM stelde een programmacommissie in die de 
beste onderzoeksvoorstellen selecteerde. Shell 
maakte vervolgens een ranking van de beste aanko-
mende promovendi. De projectleiders van de kennis-
instellingen spraken via Skype met de studenten en 
kwamen tot een match. Schotman: ‘We zijn in deze 
eerste ronde meer projecten gestart dan we van plan 
waren. Er waren gewoonweg zoveel goede ideeën. Je 
zag ook dat bijna alle projectleiders meteen met de 
eerste kandidaat die hun werd voorgesteld al een 
klik hadden. Dat gaf enorm veel energie.’

 << 
‘Door de samenwerking met 

Shell kan Nederland flink  
investeren in de computational 

sciences’

het programma ‘computational sciences for energy research’ is 

een grootschalige publiek-private samenwerking tussen shell en 

nWO. het programma valt onder het tKi gas van de topsector 

energie en kwalificeert voor een tKi-toeslag van bijna 5 miljoen 

euro.

Investering shell: ruim 19 miljoen euro voor 75 promovendi 

die na hun promotie in india willen werken.

Investering NWo: 21 miljoen euro voor tenure track posities 

met uitzicht op een vaste baan bij nederlandse instellingen, 

voor nieuwe apparatuur en voor verwante onderzoeksprogram-

ma's op het gebied van duurzame energie: ‘cO
2
 neutral fuels’ 

en ‘uncertainty reduction in smart energy systems’.

Looptijd: 9 jaar. de calls zijn in de periode 2012 tot 2016. 

selectieprocedure voor de shell-promovendi: 

1: projectleiders aan nederlandse instellingen dienen onder-

zoeksprojecten in bij fOM, waarna deze beoordeeld worden 

door onafhankelijke experts. 

2: shell vraagt wereldwijd studenten zich te melden voor een 

promotietraject in nederland met uitzicht op een baan in india. 

shell selecteert de studenten. 

3: shell en fOM helpen matches te maken tussen projectleiders 

van te honoreren projecten en een selecte groep studenten, op 

basis van wederzijdse voorkeuren. de promovendi komen bij 

fOM in dienst.

Meer informatie: www.fom.nl/cser.

Samen in energieonderzoek

kunnen rekenen en programmeren. Shell gebruikt 
namelijk steeds vaker simulaties en numerieke 
modellen. Niet alleen in onze zoektocht naar fos-
siele brandstoffen, maar ook voor het ontwikkelen 
van chemische producten. Al pratend kwamen we 
erachter dat we zochten naar onderzoekers die de 
Indiase mentaliteit qua diepgang en discipline com-
bineren met de Nederlandse creativiteit en het hoge 
wetenschappelijke niveau in ons land.’
Tijdens een verdere brainstorm groeide een pakket 
met voordelen voor alle partijen. Shell betaalt 75 
promotieplaatsen aan Nederlandse universiteiten 
en onderzoeksinstituten en biedt de jonge onder-
zoekers na hun promotie een baan aan in India. 
Nederland krijgt er een impuls in de computational 
sciences en nieuwe banden met de technische uni-
versiteiten in India voor terug. Schotman: ‘We 
zouden die onderzoekers nooit intern kunnen oplei-
den. Shell heeft geen academische infrastructuur. 
Voor ons is het niet erg dat het onderzoek niet gericht 
is op producten en patenten. Het gaat ons erom dat 
de jonge wetenschappers een goede academische 
vorming krijgen in de computational sciences.’

impuls voor nederlands onderzoek
Wim van Saarloos, directeur van FOM: ‘Tot vijftig 
jaar geleden was wetenschap een samenspel van 
theorie en experiment. De laatste decennia zijn 
daar de computational sciences bijgekomen. Bijna 
alle soorten wetenschap gebruiken nu numerieke 
simulaties en complexe modellen. Maar bijna 
niemand wilde hier breed in investeren. Door de 
samenwerking met Shell kan Nederland f link 
investeren in de computational sciences.’
Het door FOM uitgevoerde aio-programma is multi-
disciplinair en richt zich op computational sciences 
over de volle breedte van de natuur- en technische 
wetenschappen. Niet alleen genereren de 75 promo-
vendi die Shell betaalt kennis die in Nederland 
blijft, NWO investeert f lankerend hieraan zelf in 
nieuwe tenure track posities, verwante onderzoeks-
programma’s en infrastructuur. Op die manier 
draagt deze samenwerking bij aan een sterke 
Nederlandse computational sciences community. 
De eerste ronde binnen het programma was een 
groot succes. Bij FOM kwamen 150 aanvragen 
binnen van Nederlandse onderzoeksinstellingen die 

De ene promovendus simuleert extreme gebeurte-
nissen in windmolens. Een tweede modelleert hoe 
licht zich op nanoschaal gedraagt voor de ontwik-
keling van zonnecellen. En een derde rekent aan de 
interactie tussen deeltjes in biomassa-energiecen-
trales. Een greep uit de 22 onderzoeksprojecten die 
deze zomer van start gaan aan Nederlandse univer-
siteiten en instituten binnen het programma 
‘Computational sciences for energy research’ van 
Shell, NWO en FOM. Wat dit programma bijzonder 
maakt, is dat het wetenschappelijk onderzoek aan 
Nederlandse kennisinstellingen ook dient als oplei-
dingstraject voor nieuwe medewerkers voor Shell’s 
R&D-centrum in India. 

diepgang met creativiteit
Gerald Schotman, Executive Vice President 
Innovation van Shell: ‘In een van onze gesprekken 
met NWO en FOM lieten wij merken dat we gepro-
moveerde onderzoekers zochten voor ons R&D-
centrum in India. Die onderzoekers moeten goed 

Shell en FOM organiseren de komende jaren diverse workshopdagen 
voor de groep promovendi, hun begeleiders, betrokkenen en geïnte-
resseerden. Met speciale opleidingsactiviteiten worden de promo-
vendi voorbereid op een toekomstige baan bij Shell in India. Van 
Saarloos: ‘Ik hoop dat we in de toekomst soortgelijke programma’s 
kunnen opzetten met bedrijven die schreeuwen om goedopgeleide 
bèta’s. Wat zou nu mooier zijn dan advertenties in het buitenland: 
kom promoveren in Nederland en start na af loop bij ASML, NXP of 
Philips.’

Windpark Horns Rev in Deense 
deel Noordzee. De wolken in het 
windpark (gecondenseerde 
waterdamp) tonen de turbulentie 
achter de windturbines. 

Computergesimuleerd windpark met negen turbines. Oppervlakken 
van constante wervelsterkte, met daarop ingekleurd de grootte van 
de lokale windsnelheid.
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beeldverhaal  beeldverhaal

Gratis 
genetische  
kennis

een ‘gen-iale shopping experience’. dat 

is de slogan van de d&a pop-up store, 

die tussen oktober 2012 en september 

2013 in veertien plaatsen in nederland 

tijdelijk opduikt in leegstaande winkel-

panden. van amsterdam via hengelo en 

roermond tot leeuwarden kan het win-

kelend publiek zijn eigen dna-ringtone 

creëren, een ‘Me, Mydna & i t-shirt’ 

ontwerpen of alvast wat reisadvies inwin-

nen met een persoonlijke vaccinatiekaart. 

leergierigen kunnen een crash course 

crime scene investigation volgen of hun 

kennis testen met de grote dna-quiz. 

voor de kleinste nieuwsgierige aagjes is 

er een speciale dee-en-aa kinderspeel-

hoek. Met de d&a pop-up store wil ini-

tiatiefnemer het netherlands genomics 

initiative (ngi) mensen laten ervaren 

hoe dna verweven is met ons alledaags 

bestaan.

er is nog één kans om dit fenomeen zelf 

te ervaren: op 14 september, ergens in 

leiden. houd de website in de gaten 

voor de exacte locatie: www.dnastore.nl.

teKst  sOnJa knOls  Beeld  TyPhOOn PrOJecTs
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Samen tegen 
cybercriminelen
via internetbankieren een verkeerd banksaldo voorgeschoteld krijgen. 
geen toegang hebben tot digid, waardoor je geen belastingzaken kunt 
regelen. cybercriminaliteit raakt de samenleving midden in het hart. 
hoog tijd voor nederland om te investeren in tegenmaatregelen. 
en om ook over de landsgrenzen op zoek te gaan naar partners.

De recente digitale aanvallen op enkele grote 
Nederlandse banken leidden urenlang tot een ont-
wrichting van het elektronische betalingsverkeer. 
Deze ontwrichting is exemplarisch voor de mate 
waarin essentiële voorzieningen zoals energie, 
water, communicatie en transport afhankelijk zijn 
geworden van ICT. Net als de fysieke samenleving 
krijgt nu ook de digitale samenleving te maken met 
equivalenten van vandalisme, criminaliteit, spio-
nage, terrorisme en zelfs oorlogsvoering. 
Meer onderzoek naar digitale veiligheid, ofwel 
Cyber Security, is nodig om onze samenleving te 
beschermen tegen zulke digitale bedreigingen. Dat 
idee ligt aan de basis van het nieuwe NWO Cyber 
Security-onderzoeksprogramma dat dit jaar van 
start ging (zie kader). Het programma is een con-
crete invulling van de in 2011 uitgebrachte 
Nationale Cyber Security Research Agenda en voor-
ziet in de behoefte van het in januari 2012 opge-
richte Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) 
dat de bescherming van de Nederlandse digitale 
samenleving coördineert. 

Omdat digitale veiligheid niet ophoudt bij de gren-
zen, zoeken NWO en het NCSC nadrukkelijk naar 

internationale samenwerking. Eind mei sprak een 
Amerikaanse delegatie van het Department of 
Homeland Security (DHS) voor de vierde keer met 
een Nederlandse delegatie, onder andere bestaande 
uit vertegenwoordigers van het NCSC, NWO en 
enkele wetenschappers, over samenwerking op het 
terrein van digitale veiligheid. Vorig jaar vond al 
een ontmoeting plaats in de VS, dit keer kwamen de 
Amerikanen naar Den Haag. Eelco Stofbergen, 
manager expertise & advies bij NCSC, over de 
samenwerking: ‘Enerzijds investeren beide partijen 
in bestaand onderzoek. Daarover hebben we afspra-
ken gemaakt. Anderzijds willen we gezamenlijk 
nieuw onderzoek gaan financieren. De bedoeling is 
om elkaars onderzoek te versterken.’
De Amerikaanse delegatie werd geleid door Douglas 
Maughan, de directeur van de DHS Cyber Security 
Division. Hoe kijkt hij tegen de samenwerking aan? 
‘In de digitale wereld kun je problemen niet alleen 
oplossen. Daarom proberen wij samen te werken 
met iedereen die goede ideeën heeft. Ik loop nu zo’n 
25 jaar rond in het onderzoek naar digitale veilig-
heid, en ik denk dat het Nederlandse onderzoek op 
dit terrein heel sterk is. Nederland is traditioneel 
sterk in computersystemen. Daarnaast ligt 
Nederland op het terrein van digitaal forensisch 
onderzoek voor op de meeste, en misschien zelfs op 
alle andere landen in de wereld. Wij zien de 
Amerikaanse-Nederlandse samenwerking als zeer 
belangrijk.’

concrete afspraken
‘Ja, de Amerikanen zijn inderdaad onder de indruk 
van het Nederlandse digitaal forensische onder-
zoek,’ zegt Stofbergen. ‘Dat is een voorbeeld van 
een terrein waarop Amerika iets van ons probeert 

tekst bennie mOls

foto’s harry meiJer

eN hOllandse hOOgTe 

  acTueel acTueel

te leren. Bij digitaal forensisch onderzoek gaat het 
enerzijds om het vinden van digitale sporen van 
misdaden die in de fysieke wereld zijn gepleegd, en 
anderzijds om de opsporing van strafbare feiten die 
in de digitale wereld zijn gepleegd.’
Behalve op het terrein van digitale opsporingstech-
nieken, zijn er concrete afspraken gemaakt voor 
samenwerking op drie andere terreinen. Het eerste 
thema is het doorontwikkelen van Incident 
Response Teams. Zo’n team moet in actie komen bij 
een grote cyberaanval. Maughan: ‘Hoe stel je een 
team samen dat in actie moet komen bij een cyber-
crisis? Wat zijn de vaardigheden die de teamleden 
moeten hebben? Dit is geen technisch probleem, 

‘Digitale veiligheid is niet alleen 
een technisch onderwerp.  

Het gaat vaker over mensen  
dan men beseft’

in april 2013 ontvingen negen cyber security-onder-

zoeksprojecten in totaal 3,2 miljoen euro van nWO, 

als onderdeel van de eerste fase van het onderzoeks-

programma cyber security. het nationaal cyber 

security centrum (ncsc) participeert via het leveren 

van eigen expertise in twee van deze negen nWO-

projecten. het ncsc heeft drie kerntaken: 

1. expertise opbouwen en advies geven. 

2. respons geven op dreigingen en incidenten. 

3. versterken van de crisisbeheersing. dit alles met 

als hoofddoel het vergroten van de weerbaarheid van 

de nederlandse samenleving in het digitale domein. 

Meer informatie over het programma:

www.nwo.nl/cybersecurity

Meer informatie over de onderzoeksagenda: 

www.iipvv.nl

NWO Cyber Security-programma
De persoon op de foto komt niet in het verhaal voor.

 >> 
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maar een sociaalwetenschappelijk probleem. Digitale 
veiligheid is niet alleen een technisch onderwerp. 
Het gaat vaker over mensen dan men beseft.’
Een tweede thema voor Nederlands-Amerikaanse 
samenwerking ligt op economisch terrein. 
Maughan: ‘Waarom investeren bedrijven wel of niet 
in nieuwe digitale-veiligheidstechnologieën? En wat 
zijn de prikkels voor criminelen? Van de kant van 
de rechtshandhaving, ligt er de belangrijke vraag 
hoe we uit de digitale data van mogelijke cybercri-
minelen de juiste informatie kunnen halen voor 
rechtsvervolging.’ Data-analyse is daarmee het 
derde thema.

Hoogleraar Computerveiligheid aan de Technische 
Universiteit Eindhoven en aan de Universiteit 
Twente Sandro Etalle maakte deel uit van de 
Nederlandse delegatie. Hij is heel tevreden over de 
samenwerking tot nu toe. ‘We kunnen de sterke 
kanten van beide partijen combineren. Laat ik als 
voorbeeld mijn eigen werk nemen. Wij doen onder-
zoek naar de bescherming van kritische infrastruc-
turen, met name de distributie van elektriciteit. 
Onze kracht ligt in het analyseren van afzonderlijke 
elementen binnen het grote geheel. De Amerikaanse 
collega’s zijn juist goed in het modelleren van het 
gehele systeem. Je kunt zeggen dat zij bij elkaar 
brengen wat wij leveren.’
Als het gaat om digitale veiligheid bij kritische 
infrastructuren, loopt Amerika voor op Europa, 
zegt Etalle. ‘De Amerikanen stoppen er meer geld 
in. Dat betekent ook dat onze samenwerking er toe 
kan leiden dat onze onderzoeksresultaten een gro-
tere kans maken om op de markt te komen. 
Overigens loopt Amerika niet op alle terreinen van 

digitale veiligheid voor. Door de strengere privacy-
regels in Europa, heeft Europa op dat terrein juist 
een voorsprong.’

Een van de aspecten waarvan Nederland nog veel 
van de VS kan leren, is volgens Stofbergen het 
omzetten van onderzoek naar commerciële produc-
ten. ‘De cybermarkt biedt ook allerlei economische 
kansen.’ Douglas Maughan vertelt dat het DHS zich 
erop richt om cybersecurity-technologieën te 
onderzoeken, te ontwikkelen én te commercialise-
ren. ‘We financieren projecten die ook commerciële 
mogelijkheden hebben. We weten al dat we onder-
zoek op het terrein van digitale opsporingstechnie-
ken aan het Nederlands Forensisch Instituut gaan 
financieren. Verder hebben we met NWO en het 
NCSC gesproken over een aantal andere concrete 
projecten, maar daarover hebben we nog geen 
beslissingen genomen. We hebben ook gesproken 
over de mogelijkheid om een oproep te doen voor 
nieuwe onderzoeksvoorstellen die zowel een 
Nederlandse als een Amerikaanse component 
moeten hebben.’

Onontbeerlijk onderzoek
Hoewel digitale veiligheid geworteld is in de prak-
tijk, benadrukt Stofbergen dat wetenschappelijk 
onderzoek broodnodig is voor het oplossen van 
fundamentele problemen. ‘De technieken die cyber-
aanvallers gebruiken, vertonen allerlei overeen-
komsten. Hoe kunnen we digitale aanvallen 
detecteren en visualiseren? Dat is een van de 
fundamentele vragen waarvoor wetenschappelijk 
onderzoek onontbeerlijk is. Een andere fundamen-
tele vraag ligt op het terrein van grote hoeveelheden 
gegevens, ofwel Big Data: Hoe kunnen we data-
analyse-instrumenten ontwikkelen die beter in 
staat zijn om een speld in een hooiberg van digitale 
gegevens te vinden?’ 
Het onderzoek naar digitale veiligheid staat in 
Nederland inmiddels goed op poten. Onderzoek met 
een fundamenteler karakter wordt door NWO gefi-
nancierd; onderzoek met een meer toegepast karak-
ter door de ministeries van Veiligheid en Justitie, 
Economische Zaken, Defensie en Buitenlandse 
Zaken, en namens hen ondersteund door 
Agentschap NL. Hoogleraar Computerveiligheid 
Sandro Etalle benadrukt hoe belangrijk de voor-
loper van het NWO-programma, het Sentinels-
programma, is geweest: ‘Sentinels heeft voor het 
eerst echt een onderzoeksgemeenschap op het 
gebied van digitale veiligheid in Nederland gecre-
eerd. We weten nu van elkaar wat we doen en dat is 
belangrijk voor goed onderzoek. Ik zie het nieuwe 
NWO Cyber Security-programma als een hele 
mooie tweede stap na Sentinels.’

 << 

‘Onderzoek met een  
fundamenteler karakter wordt 

door NWO gefinancierd’

Cyberaanvallen op 
banken of op syste-
men zoals iDEAL of 
DigiD, hebben grote 
impact op de maat-
schappij. 
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Meer inzicht in 
publicatieculturen 
In opdracht van NWo Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen heeft het onder-

zoeksbureau Ao Consult de verschillen in 

publicatieculturen in de (sub)disciplines 

van de maatschappij- en gedragsweten-

schappen in beeld gebracht. De variatie in 

publicatieculturen van de verschillende 

(sub)disciplines is groot. Achtergrond van 

het onderzoek is de wens van MaGW om, 

in het proces van beoordelen van aanvra-

gen, beoordelaars en commissieleden een 

hulpmiddel te geven bij het beoordelen 

van publicatielijsten die horen bij een 

discipline waarvan ze de publicatiecultuur 

niet door en door kennen.

Door middel van kwantitatief en kwalita-

tief onderzoek is het bureau gekomen tot 

een duidelijke indeling en heldere 

om technologische innovaties succesvol te 

kunnen implementeren moet vroegtijdig 

rekening worden gehouden met de 

mogelijke ethische en maatschappelijke 

gevolgen ervan. Daarom financiert NWo 

tien wetenschappelijke onderzoeken die 

tot doel hebben de ethische en maat-

schappelijke aspecten van innovatietrajec-

ten al aan de ontwerptafel een rol te 

laten spelen. NWo heeft een totaalbud-

get van 1,8 miljoen euro beschikbaar 

gesteld voor deze onderzoeken, die aan-

sluiten bij het topsectorenbeleid van de 

Nederlandse overheid.

De onderzoeken krijgen financiering bin-

nen het NWo-programma Maatschappelijk 

verantwoord innoveren en hebben een 

looptijd van één of twee jaar. De projec-

ten richten zich op proactief onderzoek 

naar ethische en maatschappelijke vraag-

stukken die verbonden zijn met de ont-

wikkeling van technologische innovaties. 

De onderzoeken hebben onder meer 

betrekking op het maatschappelijk draag-

vlak voor de plaatsing van windturbines 

en het vertrouwen van patiënten als cruci-

ale factor voor het introduceren van zorg 

op afstand ('telecare').

Het programma Maatschappelijk verant-

woord innoveren biedt het bedrijfsleven 

kansen om innovaties succesvol te imple-

menteren en kosten te besparen. 

Bovendien creëert de werkwijze binnen 

dit programma mogelijkheden voor nieu-

we producten en diensten door sociaal 

geïnspireerde innovaties. In het lopende 

programma werkt NWo samen met een 

zestal ministeries en met belanghebben-

den vanuit private en publieke partijen. 

Meer informatie: www.nwo.nl/mvi.

Investering in maat-
schappelijk verant-
woorde innovatie
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Bedrijfsleven en kennisorganisaties onderstrepen in een statement het 
belang van continuïteit van investeringen in onderzoek en inno-vatie. 
nu bezuinigen op onderzoek en innovatie is funest voor 
het (toekomstig) verdienvermogen van onze economie en leidt tot 
uitholling van onze excellente kennisinfrastructuur. Meer informatie: 
www.nwo.nl/nieuws en www.nwo.nl/topsectoren. 

1.  Publiek Private samenwerking (PPs). 

Drie varianten, met als variabele o.a. 

de bijdrage vanuit het bedrijfsleven. 

Activiteiten komen voort uit gezamen-

lijke programmering. een private bij-

drage is vereist. 

2.  Publiek Private Programmering (PPP): 

activiteiten komen voort uit gezamen-

lijke programmering van onderzoek. 

er is geen private bij-drage vereist. 

3.  Vrij onderzoek gericht op topsectoren 

waarbij verschillende NWo-instru-

menten zoals Vrije competitie en 

talentprogramma’s kunnen worden 

ingezet. Voor elk van de topsectoren 

komt bij NWo één aanspreekpunt 

voor onderzoekers, universiteiten  

en bedrijven.

omschrijvingen van de publicatieculturen van 

de belangrijkste MaGW-(sub)disciplines. Naar 

aanleiding hiervan wordt tussen januari en 

juli 2013 een pilot uitgevoerd om de toepas-

baarheid van deze omschrijvingen te testen in 

een beoordelingsronde. Meer informatie: 

www.nwo.nl/publicatieculturen.

NWO koppelt wetenschap aan topsectoren
op verzoek van het kabinet hebben 

NWo, kNAW, to2, VsNU, Vereniging 

Hogescholen, VNo-NCW en MkB 

Nederland afspraken gemaakt over de 

samenwerking tussen onderzoekers en 

bedrijfsleven binnen topsectoronder-

zoek. De afspraken maken onder 

andere de verbinding tussen funda-

menteel onderzoek en de topsectoren 

transparanter. NWo is verantwoorde-

lijk voor het selecteren van de beste 

onderzoeksprojecten binnen de top-

sectoren via het NWo-systeem van 

open competitie, volgens de gebruike-

lijke kwaliteitsmaatstaven. 

samengevat bestaat de bijdrage van 

NWo voor de topsectoren uit drie 

pijlers: 
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  OnderTussen in

tekst  nienke beinTema   

foto’s  Frank muller/ZOrginbeeld

adviezen genereert over het gebruik van pijnstillers. 
Zelfs sommige behandelingen kunnen in de huis-
kamer van de patiënt plaatsvinden. Er zijn bijvoor-
beeld robots in ontwikkeling waarmee mensen 
bepaalde spiergroepen kunnen oefenen. ‘Bij al deze 
toepassingen zijn er natuurlijk wel professionals die 
op afstand meekijken,’ nuanceert De Witte. ‘Maar 
het werkt een stuk efficiënter.’

Wordt de zorg zo niet veel onpersoonlijker? 
‘Integendeel,’ zegt De Witte. ‘Zo krijg je juist een 
veel betere individuele ondersteuning. Het belang-
rijkste is dat je mensen hun autonomie teruggeeft. 
Als ze hun zorg weer meer in eigen hand hebben, 
dan krijgen ze ook weer meer vertrouwen in een 
goede af loop. Geef ze hun verantwoordelijkheid 
weer terug! Het is toch raar dat wij de zorg helemaal 
hebben overgeheveld naar de professionals?’ 
En dan is er nog de vraag of die zelfredzaamheid wel 
voor iedereen is weggelegd. Kun je van ouderen ver-

nl hebben we de kans om de gezondheidszorg 
samen naar een hoger plan te tillen, vanuit het 
maatschappelijke perspectief.’

Zelfredzaamheid
De Witte richt zich met het CCTR op instrumentatie 
voor de thuiszorg. Hij geeft een opsomming van 
mogelijke toepassingsgebieden. Monitoring van 
aandoeningen als diabetes kan bijvoorbeeld prima 
thuis gebeuren, met geautomatiseerde meetappara-
tuur die de gegevens doorstuurt aan de arts. Er 
bestaan systemen die waarschuwen wanneer 
iemand minder actief wordt, of wanneer zijn 
gewicht toeneemt. Een kankerpatiënt kan zelf bij-
houden welke medicatie hij neemt en welke pijn-
klachten hij heeft, waarna een computersysteem 

wachten dat ze leren omgaan met allerlei moderne 
apparaten? ‘Vanzelfsprekend moet je mensen 
hierin goed begeleiden, en niet aan hun lot overla-
ten. Dat staat buiten kijf. Maar dat ze het niet 
zouden kunnen? Natuurlijk wel, als je maar zorgt 
dat de techniek robuust en eenvoudig is en je de 
moeite neemt om mensen er vertrouwd mee te 
maken.’

durven schrappen
De Witte is ervan overtuigd dat deze aanpak de 
zorg uiteindelijk goedkoper zal maken. ‘Natuurlijk, 
die technologie kost veel geld,’ zegt hij. ‘En in het 
begin zal de balans negatief zijn. Dat komt doordat 
je iets nieuws altijd invoert náást iets bestaands. 
Maar op een gegeven moment moet je ook elemen-
ten van het bestaande systeem durven schrappen. 
En dat kan alleen als je heel anders tegen het 
begrip zorg gaat aankijken. Dat kost tijd.’
Het voor elkaar krijgen van die omwenteling is een 
van de doelstellingen van IMDI.nl. Het overleg 
binnen dit initiatief is vooral strategisch van aard, 
aldus De Witte, en richt zich op beleid en financie-
ring. ‘Overleg op het niveau van concreet onder-
zoek doen we binnen CCTR.’ En daarover is hij 
heel tevreden: ‘We raken steeds beter op elkaar 
ingespeeld. We hebben getekend voor vier jaar 
samenwerking, maar ons doel is om structureel 
met elkaar verder te gaan.’  << 

De thuiszorg: 
Technologie brengt zorg 
in eigen hand

Moderne technologie kan patiënten meer autonomie geven en tegelijkertijd ons zorg-
systeem ontlasten. Zorg op maat, in eigen huis: het kan, aldus luc de Witte van het 
centre for care technology research (cctr), een samenwerkingsverband dat opereert 
onder het initiatief iMdi.nl.

in 2012 is iMdi.nl van start gegaan: innovative Medical 

devices initiative nl. het doel van dit initiatief, waar-

van ZonMw het secretariaat voert, is het versterken van 

de nederlandse kennisinfrastructuur op het gebied van 

medische technologie. iMdi.nl omvat acht centres of 

research excellence (cores): samenwerkingsverbanden 

tussen wetenschap, bedrijfsleven en de zorgsector. de 

cores ontvangen hun financiering niet vanuit ZonMw, 

maar rechtstreeks vanuit ministeries en het bedrijfsleven. 

Ze zijn onderverdeeld in drie thema’s: imaging, extra-

murale zorg en revalidatie, en minimaal invasieve 

technieken. 

IMDI.nlsStel je voor: een technologie die ervoor zorgt dat 
chronisch zieke patiënten niet meer elke week naar 
het ziekenhuis hoeven voor controles, omdat ze die 
controles zelf thuis kunnen uitvoeren met een 
gebruiksvriendelijk apparaatje dat de gegevens via 
de smartphone doorstuurt aan ziekenhuis of huis-
arts. Stel je voor dat het systeem zelf aangeeft of de 
medicatie moet worden aangepast, of dat het tijd is 
voor een bezoekje aan de dokter. ‘Zo’n concept 
levert niet alleen een f linke kostenbesparing op,’ 
zegt Luc de Witte, ‘maar ontlast ook het zorg-
systeem. En de patiënt krijgt meer grip op zijn 
behandelingstraject.’ De Witte is kwartiermaker 
van het Centre for Care Technology Research 
(CCTR). Dat is een samenwerkingsverband tussen 
de Universiteit van Maas-tricht, de Universiteit 
Twente, TNO en Nivel, en maakt onderdeel uit van 
het initiatief IMDI.nl (zie kader).

‘Wat zo bijzonder is aan IMDI.nl,’ zegt De Witte, ‘is 
het feit dat universiteiten, de zorgsector en het 
bedrijfsleven intensief samenwerken. Daardoor zijn 
we er zeker van dat we de vraagstukken uit de prak-
tijk behandelen. Dat maakt het traject van onder-
zoek naar toepassing veel efficiënter.’ ZonMw heeft 
IMDI.nl in het leven geroepen, legt De Witte uit, 
om het veld van de medische technologie meer te 
ordenen. ‘Het veld was heel versnipperd,’ zegt hij, 
‘en daar leed het onderzoek onder. En dat terwijl we 
toch voor grote maatschappelijke uitdagingen 
staan.’ De huidige gezondheidszorg loopt vast, stelt 
De Witte: de zorg wordt veel te duur en er zijn niet 
genoeg mensen. ‘Technologie heeft op dat vlak veel 
te bieden, maar dat gaat niet vanzelf,’ zegt hij. ‘Veel 
onderzoekscentra hebben de neiging om alleen 
vanuit hun eigen strategie te denken. Binnen IMDI.

‘ Het belangrijkste is  
dat je mensen hun  
autonomie teruggeeft’

Een cliënt van de 
thuiszorg kan via 
een videosysteem 
per telefoon en 
beeldscherm thuis 
contact leggen met 
de verpleegkundige 
op de centrale 
post. 
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Het was het operationele einde van ‘het 
grootste ruimtevaartproject dat Neder-
land ooit geleid heeft,’ zegt Frank 
Helmich van SRON, Principal 
Investigator van HIFI. Aan het HIFI-
project, met 23 partners in 11 landen, 
deden ruim 300 wetenschappers mee. 
‘Normaal gesproken krijgen binnen de 
Europese ruimtevaartorganisatie ESA 
alleen de grote landen Frankrijk, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
zulke projecten onder hun hoede,’ zegt 
Helmich, ‘Nederland is de enige uitzon-
dering, en dat is vanwege SRON.’

Het resultaat is een schat aan kennis 
over fysisch-chemische processen in 
het heelal. Honderden publicaties heeft 
moleculenjager HIFI inmiddels opgele-
verd, zegt Helmich, ‘terwijl de meeste 
data nog geanalyseerd moeten worden.’ 
Toch zag het er niet altijd zo rooskleu-
rig uit. Op 3 augustus 2009, iets meer 
dan drie maanden na de lancering aan 
boord van een Ariane 5-raket, komt er 
een telefoontje uit mission control 
Darmstadt. HIFI is uitgeschakeld van-
wege een fouttoestand. Het lijkt erop 
dat er een onderdeel is stukgegaan in 
het instrument waaraan honderden 
mensen decennialang gewerkt hebben. 

Weken van koortsachtige analyse en 
experimenten met een reserve-exem-
plaar van HIFI brengen uiteindelijk 
aan het licht hoe de boordcomputer een 
veiligheidsschakelaar kan hebben inge-
schakeld, waarbij door een fatale span-
ningspiek een onderdeel doorbrandde. 
Er wordt een software-patch verzonden 
die dit probleem oplost, en in januari 
2010 kan het reservesysteem worden 
ingeschakeld. Helmich: ‘De meeste 
systemen zijn dubbel uitgevoerd voor 
dit soort gevallen, maar die wil je 
natuurlijk niet aanzetten als je niet 
heel zeker weet wat er misgegaan is. 
Sindsdien hebben we geen hiccups  
meer gehad. Het was een heel span-
nende tijd, maar ik heb wel groot res-
pect gekregen voor mijn collega’s, die 
echt alles op alles gezet hebben om de 
storing op te lossen.’
‘Het is wel even een angstig moment 
geweest,’ zegt ook NWO-Spinoza-
laureate Ewine van Dishoeck, 

hoogleraar aan de Sterrewacht Leiden. 
Van Dishoeck, gespecialiseerd in 
fysisch-chemische processen in inter-
stellaire wolken, was bijna vanaf het 
allereerste begin betrokken bij het ont-
werp van HIFI. ‘Ik weet nog dat ik bij 
een van de eerste vergaderingen zat, als 
promovendus in 1982,’ vertelt ze in haar 
werkkamer. ‘Toen hij in 2009 gelan-
ceerd werd, was ik enorm zenuwachtig: 
al die tijd die erin zat. En nu is alles 
alweer voorbij, best snel eigenlijk.’

veertig publicaties voor één groep
Samen met een team van zeventig 
onderzoekers wereldwijd publiceerde 
haar groep inmiddels zo’n veertig HIFI-
publicaties. Een groot voordeel van 
betrokkenheid bij het ontwerpen en 
bouwen van een instrument als HIFI  is 
de gegarandeerde waarneemtijd in de 
operationele fase, vertelt de onderzoek-
ster: ‘Dat is het worstje dat je de hele 
tijd voor je neus gehouden wordt als 
beloning voor je inspanningen.’ 

Een instrument als HIFI was nog niet 
eerder in de ruimte geweest: een 
spectrometer voor elektromagnetische 
straling met een golf lengte van enkele 
honderden micrometers. Moleculen, 
waaronder water en zuurstof, kunnen 
zulke straling absorberen of uitzenden, 
waardoor ze hun aanwezigheid verra-
den. Maar vanaf de aarde is dat niet te 
zien, omdat het water  in onze eigen 
atmosfeer de straling beïnvloedt. 
Helmich: ‘Die atmosfeer zit daardoor 
potdicht. Dus moet je wel vanuit de 
ruimte kijken.’ 
Door de gebruikte techniek (zie kader) 
heeft HIFI een hoog oplossend vermo-
gen, wat betekent dat de afzonderlijke 
absorptie- of emissielijnen goed te 
onderscheiden zijn. Helmich: 
‘Daardoor kun je bewegingen van de 
moleculen goed zien: die worden ver-
raden door veranderingen in de golf-
lengte van de straling.’ Zo geeft het 
licht van één pixel toch een schat aan 
informatie: snelheidsverschillen van 

        Erfenis van een 
ruimte-instrument

‘ Normaal gesproken krijgen binnen 
ESA alleen de grote landen zulke 
projecten onder hun hoede. 
Nederland is de enige uitzondering, 
en dat is vanwege SRON’

 >> 

de ruimtetelescoop herschel is niet meer. na bijna vier jaar infraroodstraling uit het heelal 
meten, was volgens planning zijn voorraad vloeibaar helium op. Zonder koeling konden de infra-
roodcamera’s spire en pacs niet meer waarnemen. datzelfde gold voor de spectrometer hifi, 
ontworpen en gebouwd door het nWO-ruimteonderzoeksinstituut srOn. de wetenschappelijke 
oogst is overvloedig. 

HIFI stopt met meten

De Europese satelliet Herschel heeft 
veel kennis opgeleverd over hoe sterren 
en planeten worden geboren. NWO-
instituut SRON was verantwoordelijk 
voor de bouw van een van de instru-
menten: HIFI. 

Infraroodstraling levert nieuwe informatie op over het proces van ster-
vorming en de ontwikkeling van sterrenstelsels. 
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het gas zijn te onderscheiden tot op 
tientallen meters per seconde.
‘We hebben een nieuw, veel preciezer 
beeld van de vorming van sterren uit 
gaswolken in het heelal, en vooral van 
de rol van water daarin,’ zegt Van 
Dishoeck. IJle wolken van waterstof, 
zuurstof en andere atomen of mole-
culen kunnen zich onder invloed van de 
zwaartekracht verdichten: de concen-
tratie van massa trekt meer massa aan, 
en zo vormt zich een bolvormig ‘proto-
stellair omhulsel’ van gas, waarbinnen 
voorlopers van sterren ontstaan. Als 
zo’n protoster zwaar genoeg is, start er 
in zijn binnenste een kernfusiereactie 
en gaat de ster schijnen.  
Tegelijkertijd vormt zich vaak een 
draaiende schijf van gas en stof rond de 
ster, waaruit later planeten kunnen 
ontstaan, door het aaneen klitten van 

stof tot steeds grotere deeltjes. IJs 
speelt hierbij een belangrijke rol. Van 
Dishoeck: ‘Het is eigenlijk die hele 
kringloop die we wilden onderzoeken.’ 
Met dat doel bracht HIFI ruim 80 
protosterren in beeld in verschillende 
evolutiestadia.

herkomst van water
De gegevens maakten de herkomst van 
water duidelijker. ‘We weten nu dat het 
water in zulke schijven vrij vroeg 
gevormd wordt.’ Zuurstof vriest vast op 
stofdeeltjes, waarna er waterstof- 
atomen op botsen, zodat er in een 
koude chemische reactie ijs ontstaat. 
Verrassend was ook de vondst van heel 
snel bewegend water, in een soort 
draaikolk die door de jonge ster wordt 
uitgestoten.

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

hifi (heterodyne instrument for the far infrared) is een spectrometer voor 

elektromagnetische straling in golflengtegebieden 157 tot 213 microme-

ter en 236 tot 625 micrometer. Zulke frequenties zijn moeilijk te meten: 

de golflengtes zijn te kort voor conventionele radio-elektronica, maar te 

lang voor standaardoptica.

hifi gebruikt de heterodynetechniek, afkomstig uit radio-ontvangers. 

daarbij wekt het instrument zelf een signaal op met de gewenste meet-

frequentie, en dat wordt in een ‘mixer’ gecombineerd met het signaal uit 

het heelal, opgevangen met kleine antennes. 

de combinatie van die twee geeft een ‘zweeftoon’: een signaal met een 

frequentie die het verschil is van de twee bronfrequenties. door deze 

zweeftonen precies te meten, kan hifi onderscheid maken tussen signalen 

die een tienmiljoenste in golflengte van elkaar verschillen. 

Meer informatie: www.sron.nl/hifi en op Youtube: http://bit.ly/youtubehh.

HIFI, de watermeter 

Geef toeval een kans
Onderzoekers moeten ruimte kunnen maken voor het onverwachte, betoogde Martien 
cohen stuart tijdens zijn afscheid als hoogleraar fysische chemie en Kolloïdkunde aan de 
Wageningen universiteit.

reactie nWO

Nieuwe inzichten zijn het doel van het onderzoek dat NWO financiert. 
Zoals Martien Cohen Stuart schrijft, spelen in wetenschappelijk onderzoek toeval en het onverwachte een 
grote rol. Wanneer de onderzoeker het onderzoeksplan formuleert waarmee hij bij NWO financiering aan-
vraagt, laat hij zich ten dele leiden door intuïtie. En tijdens de uitvoering van het onderzoek moet hij enige 
vrijheid hebben om af te wijken van het plan. Die ruimte geeft NWO in het algemeen ook. Soms komt de 
onderzoeker op zijn uitgestippelde pad een zijweg tegen waarvan zijn intuïtie zegt dat hij dat pad moet 
opgaan. Dat kan onverwachte resultaten opleveren, maar het zijpad blijkt soms ook gewoon dood te lopen. 
Dat is inherent aan het avontuur dat onderzoek heet.

Oproep

De redactie nodigt lezers uit voor deze rubriek een visie te geven op een ontwikkeling of een kwestie in de wetenschap of het wetenschaps-

beleid. Neem daarvoor contact op met redactiehypo@nwo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te redigeren of in te korten.

bannen van de dynamiek van het 
toeval niet alleen vruchteloos is, maar 
ook onvruchtbaar. Robbert Dijkgraaf 
formuleerde dat als Regel 7 in ‘Tien 
regels voor succes’ (NRC 30 mei 
2009): ‘Geef toeval een kans. Zorg 
voor een beetje creatieve chaos in je 
leven. Blader in het boek dat naast het 
boek staat dat je zocht, lees het vol-
gende artikel in een tijdschrift, ga 
eens naar een lezing over een onder-
werp waar je niets over wilt weten...’ 
Kortom: gebruik je verstand, maar 
struikel ook eens over je eigen veters.

kiem van een vondst in zich kunnen 
bergen. Projecten die iets origineels 
opleveren hebben vaak een grillig ver-
loop. Dat kan naar de buitenwereld de 
indruk geven dat er maar wat aange-
rommeld wordt.
In het publieke domein levert dat span-
ning op. Daar is het adagium dat belas-
tinggeld verantwoord moet worden, en 
dat goed organiseren synoniem is met 
‘niets aan het toeval overlaten'. NWO 
beweegt zich op de grens van beide 
werelden en zal dus tot in lengte van 
dagen moeten blijven uitleggen dat uit-

Aan natuurwetenschappen wordt in de 
samenleving nogal eens een generiek 
vermogen toegedicht dat zij alles 
kunnen voorspellen. Natuurweten-
schappen, zo denkt men, benaderen de 
wereld immers in deterministische 
termen van oorzaak en gevolg, van 
toedracht, waarin voor toeval geen 
plaats is. Dat beeld is misleidend. Ook in 
de fysische werkelijkheid speelt toeval 
– en dus statistiek – een eigen rol, en 
zijn het toeval en toedracht samen 
waarmee het verleden wordt gerecon-
strueerd. Ook wetenschappelijke ont-
dekkingen en vondsten liggen zelden op 
een uitgestippelde route. Het is daarom 
zaak als onderzoeker ruimte te maken 
voor het onverwachte, en serendipiteit 
te oefenen: leren open te staan voor de 
mogelijkheden die zich dan aandienen. 
Het is de kunst een balans te vinden 
tussen het vasthouden aan een strak 
onderzoeksplan en het geven van aan-
dacht aan tegenspraken, ongerijmdhe-
den en schijnbare mislukkingen, die de 

teKst marTien cOhen sTuarT Beeld rhOnald blOmmesTiJn

Als de gaswolk dan later ineenstort, 
komt het water mee. Onder de juiste 
omstandigheden kan het zich ook opho-
pen in protoplanetaire schijven en uit-
eindelijk ook op planeten, zoals ooit 
met onze aarde gebeurd moet zijn. Van 
Dishoeck: ‘Het is nu wel duidelijk dat 
het meeste water in onze oceanen al 
zo’n 4,5 miljard jaar geleden gevormd 
is.’ Een van de meest geslaagde metin-
gen vond Van Dishoeck detectie van 
water in de schijf rond een jonge ster, 
‘genoeg voor 6000 oceanen.’ 
Toch ging HIFI niet alleen over water, 
zegt Helmich, ook andere interstellaire 
moleculen zijn veel preciezer in beeld 
gekomen. ‘Een van de hoogtepunten 
vond ik de meting van emissiespec-
traallijnen van waterstoff luoride in 
wolken in het sterrenbeeld Orion.’ De 
verwachting was dat licht door zulke 
wolken geabsorbeerd zou worden. ‘Maar 
nu zagen we, volkomen onverwacht, 
emissielijnen.’ Dat betekent dat het 
waterstoff luoride zelf het licht uitzendt. 
Dat is vreemd, omdat het gas te koud is 
om zelf te stralen. De verklaring: waar-
schijnlijk licht het gas op door botsin-
gen met vrije elektronen, als het gas in 
een neonbuis.

Helmich benadrukt dat de erfenis van 
HIFI niet alleen wetenschappelijk van 
aard is. ‘De technologie van heterodyne 
mixers, in HIFI voor het eerst gebruikt, 
is inmiddels overal terug te vinden. 
Bijvoorbeeld in de ALMA-telescopen in 
Chili.’ En HIFI heeft SRON een schat 
aan ervaring en organisatorische kennis 
opgeleverd. ‘Het is heel mooi om te zien 
hoe zo’n project vooral mensenwerk is 
en hoe goed dat meestal gaat. Er zijn 
soms heel moeilijke keuzes gemaakt, 
maar in bijna alle gevallen zijn die goed 
uitgepakt.’

Controle van het HIFI-instrument in de 
cleanroom bij SRON. Eventuele vuil- of 
stofdeeltjes worden verwijderd met een 
speciale stofzuiger en een marterharen 
penseel.
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ter ere van wiskundige en spinozaprijs-

winnaar Lex schrijver vonden bij het 

NWo-instituut Centrum Wiskunde & 

Informatica (CWI) op donderdag 25 april 

de CWI Lectures 2013 plaats: de 'CWI 

Lexures'. schrijver is wereldwijd een auto-

riteit op het gebied van discrete wiskunde 

en optimalisatie. Bij het grote publiek ver-

wierf hij niet alleen bekendheid door de 

optimalisatie van het Nederlandse spoor-

boekje maar ook door zijn optredens in 

Paradiso, science Center NeMo en op 

popfestival Lowlands. In 2005 ontving 

schrijver de NWo-spinozapremie voor zijn 

onderzoek aan combinatoriek en algorit-

miek. De onderzoeker is sinds mei 2013 

met pensioen, maar blijft wel aan het CWI 

verbonden als CWI fellow.

Zie ook: www.cwi.nl/events/lectures2013.

op 20 september 2013 organiseert NWo 

informatiebijeenkomsten voor onder-

zoekers die een Veni, Vidi of Vici willen 

aanvragen. 

er wordt praktische informatie gegeven 

en commissieleden, coördinatoren en 

laureaten delen hun ervaringen. 

De ochtend is bedoeld voor de discipli-

nes bèta/leven en de middag voor alfa/ 

gamma. De voertaal tijdens de VI-Voor-

lichtingsdag is engels, deelname is gratis.

kijk voor meer informatie op 

www.nwo.nl/vivoorlichting.

NWO-nieuws   internationaal

op 27 en 28 november 2013 vindt 

ICt.oPeN 2013 plaats. Hier presenteren 

informatica- en ICt-onderzoekers hun 

werk, delen ervaringen en wisselen ideeën 

en inzichten uit met collega’s uit het veld. 

Zowel onderzoekers vanuit academia als 

uit het bedrijfsleven zijn van harte wel-

kom om deel te nemen en inspiratie op te 

doen op ICt.oPeN 2013. Het programma 

bestaat uit zes thema’s, plenaire en paral-

lelle sessies met sprekers uit binnen- en 

buitenland en posterpresentaties. De 

thema’s zijn (in willekeurige volgorde): 

cyber security, big data, intelligent systems, 

components & circuits, embedded systems 

en software engineering. organisatoren 

zijn ICt-onderzoek Platform Nederland 

(IPN), technologiestichting stW en NWo 

exacte Wetenschappen (eW). 

Meer informatie: www.ictopen2013.nl.

op 4 oktober 2013 in het Muziekgebouw 

aan ’t IJ wordt de multimediale voorstel-

ling ‘Icarus at the edge of time’ uitge-

voerd. ‘Icarus’ speelt zich af in de ruimte 

en vertelt het verhaal van een jongen die 

de overweldigende macht van een zwart 

gat uitdaagt. Het verhaal wordt verteld 

door oud-burgemeester van Amsterdam 

Job Cohen. De muziek van Philip Glass 

wordt uitgevoerd door het Metropole 

orkest en de film is geregisseerd door het 

Britse filmmakersduo AL+AL. NWo is 

hoofdpartner van deze preview. 

Meer informatie: www.wsfa.nl.
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evenemenTen

Van 16 t/m 18 augustus 2013 vindt op 

evenemententerrein Walibi Holland in 

Biddinghuizen 'A Campingflight to 

Lowlands Paradise' plaats. Naast een uit-

gebreid muziekprogramma is er op het 

festival ook een rijk aanbod aan andere 

disciplines, waaronder wetenschap. 

tijdens Lowlands University geven weten-

schappers les op het podium van de echo-

tent. Hoogleraar ontwikkelingsbiologie 

Christine Mummery geeft college over de 

genezende kracht van de bouwstenen van 

ons lichaam: stamcellen. Hoogleraar in de 

grondslagen van de wiskunde en de infor-

matica Henk Barendregt laat ons kennis-

maken met de exacte formules die de 

werking van onze hersenen verklaren als 

het gaat om onze vrije wil. en hoogleraar 

kwantumtransport Leo kouwenhoven 

legt haarfijn uit hoe de wereld van 

donkere materie, kwantumfysica en 

zwevende deeltjes eruitziet. NWo is 

hoofdpartner van Lowlands University. 

Colleges van de afgelopen jaren zijn te 

zien op Youtube: http://bit.ly/nwo-llu. 

kijk voor meer informatie op 

www.nwo.nl/lowlands.
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‘ De simpelste 
vogel is een ei’ 

eieren van vogels zitten vol afweerstoffen. 
hoe zijn die afgestemd op de omgeving? 
vidi-onderzoekster irene tieleman wil het 
naadje van de kous weten.

Er bestaan bijna honderd soorten leeuweriken. Je vindt 
ze over de hele wereld: in woestijnen, in de tropen en in 
gematigde streken. Hoe is het afweersysteem van die 
soorten aangepast aan die totaal verschillende omstan-
digheden? Dat is de vraag die Irene Tieleman al meer 
dan tien jaar bezighoudt. De hoogleraar Dierecologie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen doet er sinds 2010 
Vidi-onderzoek naar – en zet daarmee een eerder Veni-
project voort. 

Het immuunsysteem van vogels, legt ze uit, is net zo 
ingewikkeld als dat van mensen. Het bestaat uit ver-
schillende componenten die elkaar aanvullen en deels 
overlappen. ‘Je hebt bijvoorbeeld afweer met witte 
bloedcellen, maar ook met antistoffen,’ vertelt ze, ‘en 
ook bepaalde organen spelen een rol, zoals de milt. Het 
is heel lastig te onderzoeken welk deel nu precies wat 
doet.’ Tieleman wilde het probleem daarom zo simpel 
mogelijk benaderen. ‘En de simpelste vogel is een ei,’ 
lacht ze. ‘De eierschaal is poreus om water en zuurstof 
te kunnen doorlaten. Maar ook bacteriën en schimmels 
kunnen er doorheen. Daarom bevat het eiwit allerlei 
afweerstoffen.’

Tieleman wil weten of eieren in de tropen andere 
afweerstoffen van de moedervogel meekrijgen dan die 
in woestijnen en gematigde streken. En of er wat dat 
betreft seizoensvariatie is bij vogels die het hele jaar 
door broeden. ‘We zijn twee jaar bezig geweest om de 
juiste microbiologische tests te ontwikkelen. Deze 
zomer hopen we de eerste resultaten binnen te krijgen, 
en dan gaat het heel snel.’

Ook gaat Tieleman experimenten doen met zebravinken 
in het lab, bijvoorbeeld om te zien hoe de afweerstrate-
gie samenhangt met de omstandigheden op het moment 
dat het ei wordt gelegd. ‘Daarnaast willen we kijken 
naar de rol van de bacteriën in de darmen van de 
vogels,’ zegt ze. ‘Die complexiteit: hoe alles met elkaar 
samenhangt, hoeveel schakels er nodig zijn om te 
zorgen dat alles op zijn plek valt, dat vind ik heel fasci-
nerend.’
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NWO-Spinozapremies
‘Taal is een raar systeem. 

Zolang we praten bestaat het. 

Ik vind dat een fascinerend 

verschijnsel. Door woorden 

voor de computer te vertalen, 

probeer ik grip te krijgen op 

dat taalsysteem dat eigenlijk 

nergens is, maar dat wel 

bestaat door het gebruik 

ervan.’

Piek Vossen, hoogleraar compu-
tationele lexicologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam

‘Een geweldige droom zou 

zijn om zélf met behulp 

van licht en katalysatoren 

koolstofdioxide en water 

om te zetten in octaan, 

een brandstofmolecuul. 

Maar ja, dat kunnen mensen

niet. Nog niet.’

Bert Weckhuysen, hoogleraar 
anorganische chemie en katalyse 
aan de Universiteit Utrecht

‘Als een theorie experimen-

teel wordt bevestigd, geeft me 

dat enorm veel genoegen. 

Ik heb dan echt het gevoel dat 

ik het begrijp. Het gaat me 

niet om het beschrijven van 

een fenomeen, en ook niet om 

het te gebruiken. Ik wil feno-

menen begrijpen. Dat is voor 

mij het doel van wetenschap.’

Michail Katsnelson, hoogleraar 
theoretische natuurkunde aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen

aan de indrukwekkende lijst spinozalaureaten werden er 10 juni drie 
toegevoegd. Wat fascineert deze topwetenschappers, hoe heeft de 
premie hun onderzoek beïnvloed en welke vragen hopen zij nog op te 
lossen?

lees hierover in experiment nl – nWO-spinozapremies: 
een speciaal tijdschrift, gemaakt door nWO in samenwerking met 
Quest: www.nwo.nl/experiment.nl. de special wordt in juli 2013 toe-
gestuurd aan abonnees van Quest en hypothese en is in de zomer bij 
Bruna te koop in combinatie met de Quest.

Op 27 september vindt de uitreiking van de nWO-spinozapremies 
plaats. de laureaten presenteren daar hun onderzoek en hun plannen 
met de premie. Zie ook: www.nwo.nl/spinozapremie.
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