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 ONDERTUSSEN IN

04  Democratie voorbij 
 het stemhokje
  Tijdens het slotcongres van het 

programma Omstreden democra-
tie wisselen wetenschappers, 
beleidsambtenaren en andere 
geïnteresseerden de laatste 
inzichten uit over het concept 
democratie. 

 IN DE ARENA

08   Spanning mono- en multi-
disciplinair onderzoek

  Onderzoek wordt steeds minder 
monodisciplinair. ‘Als je je als 
wetenschapper richt op de maat-
schappelijke agenda, moet je wel 
multidisciplinair opereren,’ zegt 
Wiebe Bijker. ‘Multidisciplinair 
onderzoek is alleen maar een 
succes als de noodzakelijke 
monodisciplines heel goed zijn,’ 
betoogt Bert Meijer. Een debat 
over gebiedsoverstijgende weten-
schap.

 BEELDVERHAAL

14  Meetkunst als  
wiskundeonderwijs

  Perzische geometrische patronen 
worden gebruikt bij het vak wis-
kunde op de middelbare school.
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 HERSENEN EN COGNITIE

16  Breinonderzoek en  
misdaadpreventie

  De biologie is terug in het onder-
zoek naar de oorzaken van mis-
daad. Vanuit het Nationaal 
Initiatief Hersenen en Cognitie 
onderzoeken wetenschappers en 
maatschappelijke partners oorza-
ken van hardnekkig antisociaal 
gedrag.

 SAmENwERkING

22   Bioplastic uit  
afvalwater

  In het Perspectiefprogramma 
From Waste to Resource werken 
publieke en private partners 
samen. Een pilotproject laat zien 
dat zelfs industriële reststromen 
nog iets nuttigs opleveren. 

 Ik VIND

25  Mkb vereist meer  
maatwerk

  Bert Jan Lommerts stelt dat NWO 
meer maatwerk moeten leveren 
om het midden- en kleinbedrijf 
beter te betrekken bij weten-
schappelijk onderzoek.

 

 TALENT

26  Chiefs sterk bepalend 
voor lokale economie

  Vici-laureaat Erwin Bulte doet 
onder andere experimenteel 
onderzoek naar de werking van 
de economie op lokaal niveau in 
Afrika. 

 UITGELICHT

28 Spinoza te Paard
  Dit najaar is Spinoza te Paard 

weer terug met drie edities. Ad 
Lagendijk, Mike Jetten en Marijn 
Franx vertellen op interactieve 
wijze over hun onderzoek.      
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Op nwo.nl
artikelen over nWO-onderzoek zijn 
te lezen op www.nwo.nl/cases.
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12   Doe het zelf: 
 fijnstof meten
  Astronoom Frans Snik won de 

Academische Jaarprijs. Hij ont-
wikkelde met zijn team een 
meetinstrumentje voor fijnstof, 
dat op een iPhone past. ‘Mensen 
verzamelen echte wetenschappe-
lijke data, dat spreekt aan.’

20   Directeurswissel bij 
AMOLF

  Vertrekkend directeur Albert 
Polman blikt terug op de 7 jaar 
die hij aan het roer stond. 
Opvolger Vinod Subramaniam 
kijkt vooruit.

2014
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Vinod Subramaniam
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toen het nWO-programma Omstreden democratie zo’n zeven jaar geleden begon, zag de wereld 
er heel anders uit dan nu. er was economische voorspoed, maar de fortuynrevolte had tot schrik 
van bestuurlijk nederland wel een flinke kloof tussen burger en politiek blootgelegd. inmiddels is 
het economisch tij drastisch gekeerd. de overheid wil nu zoveel mogelijk aan de burger zelf over-
laten. tijdens het slotcongres wisselen wetenschap en beleid de laatste inzichten uit.

Het stemhokje 
voorbij 

O

tekst YmkjE DE BOER  foto's FjODOR BUIS

Op 20 juni 2013 komen honderdvijftig 
wetenschappers, beleidsambtenaren en 
andere geïnteresseerden bijeen in 
Theater Concordia in Den Haag. Als 
afsluiting van het zesjarige NWO-
onderzoeksprogramma Omstreden 
democratie debatteren ervaringsdes-
kundigen en wetenschappers over de 
vraag of crisistijden leiden tot vernieu-
wing of juist tot verval van democratie.

Isolde de Groot, NWO-promovenda aan 
de Universiteit voor Humanistiek, 
spreekt over burgerschapsvorming op 
school. ‘Veel jongeren leren op school 
wel hoe de parlementaire democratie 
werkt. Dat is goed,’ vertelt ze bij bin-
nenkomst in Concordia. ‘Maar demo-
cratie en burgerschap kunnen zoveel 
meer zijn dan eens in de vier jaar stem-
men. Een meer maatschappelijk geën-
gageerde invulling van democratie 

heeft voor veel jongeren echter geen 
persoonlijke betekenis. Om dit aan te 
pakken, kan onderwijs een grotere rol 
spelen.’
Dave van Oijen, kennismakelaar bij 
Platform31 (kennisorganisatie voor 
stad en regio, red.), hanteert ook een 
brede democratie-opvatting en laat 
zich vandaag inspireren. ‘Samen met 
de Vereniging van Griffiers en 
ProDemos, huis voor democratie en 
rechtstaat, organiseren we masterclas-
ses om raadsleden en gemeenteraads-
leden anders tegen democratie te laten 
aankijken. Belangrijke politiek-maat-
schappelijke processen, zoals de veran-
derende samenstelling van buurten of 
de komst van nieuwe vormen van 
bedrijvigheid, vinden vooral buiten het 
gemeentehuis plaats.’

Joel Anderson is filosoof aan de Uni-
versiteit Utrecht en deed binnen het 
programma onderzoek naar online-
stemwijzers. Het begrip democratie 
kan volgens hem verschillend worden 
ingekleurd. ‘Elke wijzer bevat verbor-

 >> 

Slotcongres Omstreden democratie

Kan benadrukt dat het systeem wel 
onderhoud vergt. ‘Het is gewoon gênant 
dat in internationaal vergelijkend 
onderzoek onze leerlingen het laagst 
scoren op burgerschapskennis. Daar 
doen we iets niet goed.’

Een normaal Europees land
Bestuurskundige Frank Hendriks van 
de Universiteit van Tilburg ref lecteert 
op Rinnooy Kans observaties. ‘Het ver-
trouwen in het bestuur is in Nederland 
eigenlijk altijd relatief groot geweest. 
Maar sinds de Fortuynrevolte in 2001 is 
Nederland een normaal Europees land 
geworden. Echt cynisch zijn we niet, 
maar we zijn ook niet erg aanhankelijk 
als het om politiek gaat. Zestig tot 
zeventig procent van de bevolking vindt 
zichzelf geen aanhanger van een 
bepaalde politieke partij en slechts 
twee procent van de bevolking is partij-
lid. En dat zijn vooral mensen met 
hogere opleidingen,’ aldus Hendriks. 
De onderzoeker meent dat Nederland van 
een parlementaire democratie naar een 
‘stemmingendemocratie’ gaat. ‘Mensen 
willen inspraak, maar niet meer op de 
oude manier. Ze willen letterlijk meetel-
len, via televoting, referenda, de gekozen 
burgemeesters, enzovoort. Dat is tech-
nisch steeds makkelijker realiseerbaar. 
Ik zie hier een grote uitdaging voor het 
bestuurlijk systeem.’

Vormgever van het programma 
Omstreden democratie is Remieg Aerts, 
hoogleraar Politieke geschiedenis aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. 

gen normatieve opvattingen over wat 
bijvoorbeeld goed burgerschap inhoudt. 
Eén daarvan is dat een goed burger een 
stabiele mening heeft over concrete 
beleidsplannen. Belangrijk is dat de 
makers van de wijzers meer duidelijk-
heid gaan bieden over de achterlig-
gende veronderstellingen. Afhankelijk 
van de visie op democratie en burger-
schap kunnen wijzers verschillend ont-
worpen worden. Je ziet vaak stellingen 
waarbij gebruikers “eens” of “oneens” 
kunnen aanklikken. Maar bij een invul-
ling van democratie waarin de uitwis-
seling van argumenten in het debat 
centraal staat, kom je er niet met alleen 
“eens” en “oneens”.’

wij tellen mee
Alexander Rinnooy Kan, kenner van de 
‘binnenkant’ van het Nederlandse 
bestuur, is hoofdspreker van het con-
gres. Onder het motto ‘Leve de demo-
cratie!’ geeft hij zijn persoonlijke 
impressie van het ‘beroerdste rege-
ringssysteem ter wereld op alle andere 
na’, zoals Churchill het al verwoordde. 
De kern van de zaak is niet ‘wij zijn de 
baas’, maar ‘wij tellen mee’, zegt 
Rinnooy Kan. ‘De samenleving zijn wij-
zelf. Het is aan ons om er inhoud aan te 
geven. Het stemhokje hoort daarbij, 
maar is slechts een klein onderdeel. We 
tellen niet alleen mee als kiezers, maar 
ook als werknemers, als ouders, als 
bewoners van onze eigen leefomgeving. 
De gerichtheid op consensus zit ons in 
de genen. Ons poldermodel blijkt wel 
tegen een stootje te kunnen.’ Rinnooy 

Linksboven: dagvoorzitter Meine Henk
Klijnsma, ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
Middenboven: de Nationale DenkTank
leidt het democratische experiment in.
Rechtsboven: Frank Hendriks,
Universiteit van Tilburg
Midden links: Kars Veling, directeur
ProDemos, krijgt het eerste exemplaar 
van het boek uitgereikt. 
Daarnaast: Ido de Haan, Universiteit 
Utrecht.
Midden rechts: Gijs van Oenen, Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Onderaan links: discussie met de zaal.
Onderaan midden: Karin Spaink,
burgerrechtenactiviste.
Onderaan rechts: Alexander Rinnooy
Kan, keynote speaker.

‘ Mensen willen inspraak, maar niet 
meer op de oude manier’
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de taak van nWO is naast het programmeren en financieren van 
wetenschappelijk onderzoek het uitdragen van het belang van weten-
schappelijk onderzoek, ten behoeve van de vooruitgang van de 
wetenschap, van de samenleving en van de economie. 
Lees op www.nwojaarverslag.nl hoe nWO in 2012 aan haar 
opdracht invulling heeft gegeven.

NWO-nieuws   internationaal

Nieuwbouw 
DIFFER van start
op de campus van de technische 

Universiteit eindhoven laten NWo en 

stichting foM een duurzaam laboratori-

umgebouw verrijzen. Het Nederlandse 

instituut voor funderend energieonder-

zoek DIffeR verhuist in 2015 naar deze 

nieuwbouw in eindhoven. op 16 septem-

ber 2013 vierde DIffeR de start van de 

bouwactiviteiten met een korte ceremonie. 

NWo-directeur Hans de Groene: 'DIffeRs 

nieuwe gebouw biedt de mogelijkheid om 

uit te groeien tot een breed instituut voor 

energieonderzoek. op de campus is er 

meer interactie met onderzoekers, studen-

ten en bedrijven.'

DIffeR begon in 2012 aan zijn nieuwe mis-

sie van funderend onderzoek voor duurza-

me energietoepassingen. Vanuit de 

Brainport-regio eindhoven wil DIffeR 

samenwerkingsverbanden opzetten met 

Nederlandse onderzoeksinstellingen en 

industrie op het gebied van duurzame 

energie. Het nieuwe gebouw biedt volop 

de ruimte om bestaand onderzoek naar 

kernfusie uit te breiden en om het onder-

zoeksthema solar fuels te huisvesten. 

Meer informatie: www.differ.nl.

STW Valorisation 
Grants toegekend 
In de eerste Valorisation Grant-ronde van 

2013 zijn 25 aanvragen van academische 

ondernemers toegekend. De bedrijven 

ontwikkelen uiteenlopende producten en 

diensten zoals een app voor patiënten met 

chronische longziekten, een biologisch 

afbreekbare tent voor muziekfestivals, een 

schone brandstof voor de scheepvaart en 

schoonmaaktechnologie op basis van 

microbellen. 

De Valorisation Grant overbrugt de perio-

de tussen een proof-of-principle als resul-

taat van wetenschappelijk onderzoek en 

het maken van een prototype.

Ondertekening 
Innovatiecontracten 
2014-2015
NWo is uitgenodigd om op 2 oktober 

2013 het Nederlandse kennis- en Innova-

tiecontract 2014-2015 te ondertekenen. 

Hiermee onderschrijven de vertegenwoor-

digers van het bedrijfsleven, de overheid 

en de kennisinstellingen hun inhoudelijke 

ambitie voor de toekomst van de negen 

topsectoren. Het uiteindelijke doel is het 

Nederlandse kennis- en innovatiesysteem 
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Hij presenteert het boek waarin de resultaten hand-
zaam zijn samengevat in dertien essays. ‘Onze inzet 
was om door te dringen tot dat intrigerende ver-
schijnsel democratie. Dat is nodig omdat je zonder 
kennis de democratie niet verder kunt verbeteren.’ 
Aerts overhandigt het eerste exemplaar aan Kars 
Veling, directeur van ProDemos. Het NWO-
programma heeft zeker opgeleverd wat Aerts ervan 
had gehoopt. ‘Maar wel is de maatschappelijke con-
text inmiddels veranderd. Er komt bijvoorbeeld een 
ander type burgerschap op. We worden meer 
Europees, we hebben vaak meer dan één paspoort.’
En aan die internationale invalshoek is in het pro-
gramma weinig aandacht besteed, stelt hij in het 
afsluitende boek. ‘In het doordenken daarvan ligt 
de volgende uitdaging.’

Na de pauze gaat het gezelschap uiteen in verschil-
lende sessies. In een ervan kruisen publiciste en 
burgerrechtenactiviste Karin Spaink en twee 
wetenschappers die onderzoek deden binnen het 
programma Omstreden democratie de degens. 

Op nwo.nl
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het nWO-programma Omstreden democratie, dat liep van 2007 
tot 2013, omvatte 36 onderzoeksprojecten met als centrale vraag 
hoe mensen democratie voortdurend herdefiniëren, herwaar-
deren, opnieuw legitimeren en aanpassen. het totale budget 
was 6,2 miljoen euro. partners van nWO waren ministerie van 
binnenlandse Zaken; ministerie van infrastructuur en milieu; 
ministerie van volksgezondheid, Welzijn en sport; ministerie van 
economische Zaken, Landbouw en innovatie; Wetenschappelijke 
raad voor het regeringsbeleid; raad voor maatschappelijke 
Ontwikkeling en raad voor het Openbaar bestuur.
meer informatie: www.nwo.nl/omstredendemocratie.

Omstreden democratie

Spaink betoogt dat ondanks de poging van de over-
heid om transparanter te worden, de burger nog te 
vaak buiten spel staat. Gijs van Oenen, filosoof aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, vindt juist dat 
de burger eerder overvraagd wordt. ‘Veel burgers 
zitten niet te wachten op nog meer inspraakmoge-
lijkheden en nog meer raadpleging door de over-
heid. Ze voelen zich overvraagd. Het emancipatie- 
proces uit de jaren zeventig is iets te goed gelukt. 
Het voortdurend betrokken zijn bij de normen 
waarnaar we allemaal moeten leven, levert een 
situatie op waarin we voor werkelijk alles medever-
antwoordelijk zijn.’

Ido de Haan is hoogleraar Politieke geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht. ‘Alternatieven voor de 
parlementaire democratie leveren allerlei lastige 
dilemma’s op. Hoe kom je aan je bestuurders en 
volksvertegenwoordigers? Wie vormt nog het 
“demos”? “De participerende burger” bestaat niet. 
Mensen zijn steeds in een andere sfeer en in een 
andere rol aan het participeren. De belangen van de 
scholier zijn andere dan die van de jeugdcrimineel 
die voor de rechter staat.’ De Haan wil de parlemen-
taire democratie niet afschrijven en de balans 
zoeken tussen verschillende vormen van vertegen-
woordiging. ‘Zorg voor maatwerk: wat kunnen en 
willen mensen wel zelf en wat niet?’

wetenschap als waakhond
De conferentie eindigt met een waar democratisch 
experiment. Vier jongeren van de Nationale 
DenkTank spelen met de zaal een Atheense volks-
vergadering na. Ze doen alle vier een wetsvoorstel, 
gebaseerd op de discussies in de sessies. De voor-
stellen worden door een select groepje raadsheren 
hardop beoordeeld. Daarna mag het volk – het 
publiek in de zaal – voor of tegen stemmen. Direct 
is er protest uit de zaal als de raadsheren het 
podium beklimmen. ‘Het zijn alleen maar mannen. 
Hoe democratisch is dat?’ Even later is er weer een 
protest als blijkt dat de input van de raadsheren en 
inmiddels ook raadsdames niet wordt meegenomen 
in de wetsvoorstellen. De jongeren van de Nationale 
DenkTank sluiten het experiment af met een dank-
woord aan de zaal: ‘Jullie zijn slimmer dan wij 
dachten! Jullie deden precies wat jullie als experts 
op het terrein van democratie moeten doen: het 
democratisch gehalte in de samenleving bewaken 
en bekritiseren.’  << 
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voor duurzame economische groei te 

versterken. om de samenwerking tussen 

onderzoekers en bedrijfsleven binnen 

topsectoronderzoek te verbeteren, zijn 

afgelopen voorjaar ‘spelregels’ opgesteld 

op het terrein van fundamenteel onder-

zoek, toegepast onderzoek en intellectu-

eel eigendom. NWo brengt onderzoekers 

en publieke en private partijen bij elkaar, 

en is binnen de topsectoren verantwoor-

delijk voor het selecteren van de beste 

onderzoeksprojecten via het NWo-

systeem van open competitie. 

Meer informatie: www.nwo.nl/topsectoren.

er zijn twee typen Valorisation Grants: 

een fase I voor onderzoek naar techno-

logische en commerciële haalbaarheid 

van het voorstel, waaraan een maximaal 

bedrag is verbonden van 25.000 euro. 

een Valorisation Grant fase II is bedoeld 

om te komen tot het punt waarop een 

private financier het kan overnemen. 

Het maximale bedrag dat hiervoor beschik-

baar is, is 200.000 euro. 

Meer informatie: www.stw.nl/nl/VG.
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 Spanning 
mono- en 

multidisciplinair           
onderzoek

multidisciplinariteit is van een handicap voor 
financiering bijna een voorwaarde geworden. 
tegelijk moeten afzonderlijke disciplines sterk 

blijven. bert meijer (technische Universiteit 
eindhoven en lid van het algemeen bestuur van 
nWO, foto rechts) en Wiebe bijker (Universiteit 

maastricht en voorzitter van WOtrO, foto links) 
gaan erover met elkaar in gesprek. Ze buigen zich 

over de spanning tussen veel weten van weinig 
of weinig van veel, het onverwachte gevaar dat 

inzetten op excellentie kan opleveren, en de 
mogelijkheden voor emerging disciplines.

tekst mALOU VAN HINTUm  foto's HARRY mEIjER

Wiebe Bijker (WB) Toen ik twintig jaar geleden decaan was van mijn 
faculteit en de directeur van NWO langskwam, zei ik: ‘Wij stoppen met 
aanvragen bij NWO indienen.’ Omdat ons soort onderzoek, dat zich 
bewoog tussen de standaard-disciplines, altijd tussen wal en schip 
viel. Wat dat betreft is er bij NWO veel veranderd. Er zijn nu heel veel 
strategische programma’s die over de grenzen van vakgebieden heen 
reiken en er zijn verschillende nieuwe disciplines bij gekomen. Veel van 
de grotere aanvragen zijn multidisciplinaire projecten waarin bijvoor-
beeld een psycholoog, een socioloog en een medicus zitten 
(zie ook het kader). Inmiddels voeren wetenschappers 
ook interdisciplinaire projecten uit, en wat nu met 
topsectoren gebeurt, kun je het begin van trans-
disciplinariteit noemen, zeker in het kader van 
maatschappelijk verantwoord innoveren.

Bert Meijer (BM) Ik denk dat multidiscipli-
nair en interdisciplinair onderzoek belangrij-
ker worden omdat velen graag willen werken 
aan de Grand Challenges: grote, complexe 
wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. 
Dat kun je niet meer vanuit een geïsoleerde 
monodisciplinaire doelstelling realiseren. 
Tegelijk is het een enorme uitdaging om te voor-
komen dat de verschillende disciplines eroderen.

WB Er is een duidelijke trend – en dat vind ik een 
heel goede trend – om ons als wetenschappers meer te 
oriënteren op de maatschappelijke agenda. Doe je dat serieus, 
dan moet je wel multidisciplinair of interdisciplinair opereren. 
Het is een grote uitdaging voor NWO en het wetenschaps-
systeem hoe ze dan toch die verankering in monodisciplines 
levendig en aantrekkelijk kunnen houden.  >> 
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groeien. Wanneer je als klein land een goed 
wetenschapsbeleid wilt voeren, kun je niet alle 
subdisciplines op een heel hoog niveau houden.
Wat nu gebeurt, is dat onder invloed van multi- 
en interdisciplinair onderzoek de sterken ster-
ker worden, en de zwakken zwakker. Vroeger 
hadden universiteiten op alle gebieden een leer-
stoel, waarbij de een het wat beter deed dan de 
ander. Maar iedereen deed het, omdat iedereen 
het belangrijk vond. Tegenwoordig moeten 
wetenschappers excelleren en kies je als club 
voor een Grand Challenge, bijvoorbeeld ener-
gie. Vervolgens kun je een paar zwaartepunten 
kiezen – biologisch, fysisch, chemisch. Als een 
paar disciplines daarbinnen erg sterk zijn, 
drijft het onderzoek al gauw die kant op en 
leggen andere disciplines het loodje.
Op zich is dat niet erg, maar wel als in een klein 
land door een stochastisch proces bijna overal 
precies dezelfde zwaai wordt gemaakt. Er moet 
daarom beleid zijn dat voorkomt dat er in 
Nederland bijvoorbeeld plotseling geen compu-
tational science meer zou zijn.

WB Stel dat een College van Bestuur zegt: we 
willen een multidisciplinair project, daarvoor 
zijn vijf disciplines nodig. En gedurende dat 
proces raken ze er een kwijt. Dan is ook het 
multidisciplinaire evenwicht weg. Ik zou 
daarom een soort randvoorwaarde voor een 
multi- of interdisciplinair project willen formu-
leren, namelijk dat een zekere kritische massa 
van de kleinste partner gegarandeerd moet zijn. 
Dat vraagt om een ander wetenschapsbeleid en 
een ander onderzoeksmanagement dan vroeger, 
toen monodisciplines voorop stonden.

BM Je hebt met twee dingen te maken: wat je 
multidisciplinaire team wil bereiken aan de ene 
kant, en de disciplines die daarvoor nodig zijn 
aan de andere kant. Dat vraagt aan beide 
kanten om goed beleid. Hierin speelt NWO een 
hele belangrijke rol. Als geen ander moet NWO 
in staat zijn om deze ogenschijnlijke tegenstel-
ling vloeiend in elkaar te laten samenkomen. 
De financieringsinstrumenten moeten open-
staan voor monodisciplinair onderzoek, al dan 
niet in een multidisciplinaire setting, maar ook 
voor interdisciplinair onderzoek tussen traditi-
onele gebieden in. NWO zal dit aspect meer en 
meer gaan benadrukken, nu het wetenschaps-
terrein zo snel aan het veranderen is. Het lijkt 
wel alsof het vroeger gemakkelijker was om 
zowel samen te werken als binnen de eigen dis-
cipline onderzoek te blijven doen. Ik heb zelf 
zeven jaar bij Philips Natlab gewerkt. Daar 

stonden disciplines heel erg hoog aangeschre-
ven, en werkten we ook altijd met elkaar samen. 
Dat vond ik fantastisch! Toen verdeelden we 
wie wat in zijn discipline deed, zo kwamen we 
er wel. Nu sturen wetenschappers elkaar veel 
meer. Voor mijn gevoel was dat vroeger minder, 
alsof onderzoek doen toen gemakkelijker was.

WB De monodisciplinaire verkokering bracht 
mensen minder op het idee om elkaar ingewik-
kelde vragen te stellen. Daarvoor was een 
decennialange worsteling nodig, om de schotjes 
tussen de disciplines permeabel en lager te 
maken. Ik hoop niet dat dit leidt tot het ver-
dwijnen van disciplines. Maar ik verwacht wel 
dat sommige multidisciplinaire verbanden zo 
nodig blijken en zo lang bestaan dat ze een 
eigen, nieuwe interdisciplinaire samenwerking 
ontwikkelen. Als dat lang genoeg doorgaat, ont-
staat er een emerging discipline. Life sciences 
is daar een voorbeeld van, en ook mijn eigen 
vak Wetenschap, techniek en samenleving.
Tegelijk moeten er financieringsinstrumenten 
blijven voor kleine, monodisciplinaire projecten 
die goed zijn en verwijzen naar een zeker 
belang. Ik kan me namelijk een trend voorstel-
len waarbij NWO straks alleen nog grote aan-
vragen honoreert waar meerdere disciplines 
aan bijdragen. Multidisciplinaire projecten kun 
je niet in je uppie doen. Dus multidisciplinair 
onderzoek eist per definitie een groter deel van 
de poet op. Voor die ene wetenschapper die op 
zijn zolderkamertje eindeloos manuscripten zit 
uit te pluizen, zou dan straks geen geld meer 
zijn. Dat is wel het risico van steeds grotere 
projecten. Ik vind dat NWO daarom behalve 
multidisciplinaire ook monodisciplinaire pro-
jecten moet blijven financieren.

BM Ik vind dat je altijd moet vaststellen wat er in 
de wetenschap en maatschappij gebeurt, wat het 
beste is voor de wetenschap, de technologie en de 
ontwikkeling van jong talent, en wat je nodig 
hebt om dat zo goed mogelijk te faciliteren. NWO 
moet er dan voor zorgen dat het die instrumen-
ten levert die dat optimaal ondersteunen.
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Monodisciplinair onderzoek
Onderzoek waarin wetenschappers werken binnen hun eigen discipline 
met hun eigen theorieën, methoden en technieken. de discipline staat 
op zichzelf.

Multidisciplinair onderzoek
Onderzoekers dragen met gebruikmaking van kennis, methoden en 
technieken vanuit hun eigen discipline bij aan het onderzoek waarvan 
ze de vraagstelling gezamenlijk hebben geformuleerd. de disciplines 
vullen elkaar aan.

interdisciplinair onderzoek
Wetenschappers formuleren gezamenlijk een vraag en werken met 
behulp van een gemeenschappelijke wetenschappelijke aanpak aan het 
onderzoek. de theorieën, methoden en technieken van verschillende 
disciplines worden min of meer geïntegreerd.

transdisciplinair onderzoek
behalve wetenschappers leveren ook actoren uit politiek, maatschappij 
en bedrijfsleven een bijdrage aan het formuleren van een 
onderzoeksvraag en aan het onderzoek zelf.

Van monodisciplinair tot transdisciplinair

Multidisciplinair onderzoek is alleen 
maar een succes als die monodisciplines 
heel goed zijn

Er is een duidelijke trend om 
ons als wetenschappers meer 
te oriënteren op de 
maatschappelijke agenda

BM Vergeleken met vroeger moeten universitei-
ten nu twee dingen doen: de disciplines moeten 
sterk blijven én wetenschappers moeten meer 
multidisciplinair onderzoek doen. Universiteiten 
zie je daarmee worstelen en richten daarom 
vaker instituten op in grote faculteiten die vele 
disciplines huisvesten. Dat is een spanningsveld 
dat volgens mij in importantie wordt onderschat.

WB Instituten zijn nodig als niches waarbinnen 
mensen kunnen samenwerken.

BM In Amerika gebeurt dat niet. Daar zijn uni-
versiteiten nog steeds heel disciplinair en zijn 
instituten vaak tijdelijk. Dat houdt de balans 
goed: je bent sterk in disciplines en gebruikt 
die om discipline-overstijgende vragen op te 
lossen. Multidisciplinair onderzoek is alleen 
maar een succes als de noodzakelijke monodis-
ciplines heel goed zijn. De juiste opleiding is 
dus cruciaal. Je moet studenten uitleggen dat je 
een groot en uiterst interessant en uitdagend 

probleem alleen maar kunt oplossen met multi- 
of interdisciplinair onderzoek als ze daaraan 
een bijdrage kunnen leveren vanuit één van de 
bijdragende disciplines.
Helaas hebben we heel veel studenten die alles 
graag tegelijkertijd willen doen. Je doet van 
alles wat, alles heeft een lage intensiteit en als 
gevolg daarvan weet je van heel veel heel 
weinig. Daaraan toegeven is als algemeen prin-
cipe een fout uitgangspunt. Ik zeg tegen mijn 
studenten: prachtig dat je wilt werken aan een 
grote uitdaging, maar welk onderdeel wil je 
doen? Wil je theoretisch aan de slag, wil je 
experimenteel werk doen, wil je graag iets 
meten of iets maken? Als de meeste studenten 
in de categorie ‘van heel veel heel weinig weten’ 
zitten, zijn we ver van huis. Uiteraard moet 
monodisciplinaire diepgang onderwezen 
worden in een breder kader; waarom is het zo 
belangrijk. Volgens mij is dat mogelijk als je 
studenten in een vroeg stadium al bij weten-
schappelijk onderzoek betrekt; hoe eerder hoe 
beter. Maar bij kennisopbouw moet je niet 
beginnen met het geïntegreerde plaatje.

WB Ik denk niet dat je alleen maar monodisci-
plinair kunt beginnen in het wetenschappelijk 
onderwijs. Mijn eigen faculteit pretendeert 
interdisciplinair onderwijs te geven. Ik denk 
dat dat kan. En ik denk ook dat er een fase in de 
carrière van een jonge onderzoeker moet zijn 
dat hij inzoomt op één discipline. Maar dat 
hoeft niet per se aan het begin te zijn. 
Natuurlijk moeten onderzoekers een bepaald 
vak echt goed leren. En als opleider moet je 
ervoor zorgen dat mensen op een bepaald 
moment de diepte in gaan: methodologisch, 
theoretisch en empirisch. Maar het is ook zo 
dat we nu, bij het definiëren van een vak, gren-
zen anders trekken dan dertig jaar geleden.

BM In mijn vak, ik ben scheikundige, zijn som-
mige vakken belangrijker geworden dan 
andere. De scheikunde werd eerst onderver-
deeld in organische chemie, anorganische 
chemie, fysische chemie en biochemie. Na de 
Tweede Wereldoorlog ontstonden er nog meer 
subdisciplines, die nu weer naar elkaar toe-
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Doe het zelf: 
fijnstof meten

bijna 6000 wetenschappelijke metingen door niet-wetenschappers. daarin resulteerde de 
academische Jaarprijs 2012. astronoom frans snik won 100.000 euro voor popularisatie van zijn 
wetenschappelijk onderzoek. hij ontwikkelde met zijn team een meetinstrumentje voor fijnstof 
dat op een iphone past, ispeX genaamd.  tekst ANOUCk VROUwE  foto CHRISTOpH kELLER, UNIVERSITEIT LEIDEN

ACADEmISCHE jAARpRIjS

nu na over het vervolg. Welke partij zou dit interna-
tionaal kunnen uitvoeren? Want ook het buitenland 
heeft interesse.’

Half juli
‘Ik ben zó blij dat het op de valreep nog is gelukt.’ 
Snik is hoorbaar opgelucht. Maandag 8 juli 2013 
was de lucht eindelijk blauw. De eerste succesvolle 
iSPEX-meetdag kan de boeken in, met bijna 6000 
metingen en ruime media-aandacht. Snik is meer 
dan tevreden. ‘Dinsdag rolden er ook nog 1500 
spontane metingen binnen.’ Ook die data waren 
welkom: ‘Beide dagen waren even helder, maar 

‘Als het de vrijwilligers lukt om 
goede metingen te doen, dan 
sturen we natuurlijk een artikel 
naar Nature’

de academische Jaarprijs is bestemd voor de beste vertaling van 
wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek. deelname 
staat open voor teams van studenten, promovendi en onderzoe-
kers van de nederlandse universiteiten, Umc's, bij KnaW of 
nWO aangesloten onderzoeksinstituten, tnO, gti's en andere 
niet-commerciële onderzoeksinstellingen. de academische 
Jaarprijs is een initiatief van nWO samen met nrc, KnaW en 
vprO/ntr. Op 23 oktober 2013 zullen de drie finalistenteams 
van dit jaar strijden om de hoofdprijs van 100.000 euro.
meer informatie: www.academischejaarprijs.nl.

Academische Jaarprijs

graag een simpele variant ontwerpen voor aanvul-
lende metingen.’
Dat idee begon te groeien. ‘Op een publieksmanifes-
tatie in Science Center NEMO demonstreerden we 
met goedkope filtertjes hoe je metingen aan 
planeetatmosferen verricht. Die filters bleken voor 
de camera van een telefoon te werken. Dat bracht 
ons op het idee om te onderzoeken of je met je 
mobiel fijnstof kon meten.’ Twee afstudeerders 
gingen aan het werk en jawel, op je mobiel fijnstof 
meten bleek te kunnen. Snik besloot daarop om mee 
te doen aan de Academische Jaarprijs. De winnaar 
krijgt 100.000 euro om wetenschap bij een groot 
publiek onder de aandacht te brengen. ‘Als we niet 
hadden gewonnen, hadden we het project ook door-
gezet. Maar niet in dit tempo.’
Maar Snik won wél, en de Academische Jaarprijs 
bleek een goede stok achter de deur: de plannen 
moeten binnen een jaar worden gerealiseerd. De 
winnaar van het jaar ervoor waarschuwde Snik al. 
‘Of ik wist waar ik aan begon. Het is geweldig om te 
winnen, maar het is ook schrikken. Want je moet 
het ineens allemaal echt doen.’

professioneel aanpakken
En die uitvoering kost tijd, veel tijd. De opzetstuk-
jes produceren en versturen, de website onderhou-
den en vragen van deelnemers beantwoorden. 
‘Gelukkig hebben we daarbij hulp van afstudeerders 
van de richting Science Communication.’
Snik wist dat dit project professioneel moest 
worden aangepakt om het te laten slagen. Zijn team 
was daarom breed samengesteld, met wetenschap-
pers en studenten van de Universiteit Leiden, de 
Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie, het 
RIVM, het KNMI en SRON Netherlands Institute 
for Space Research. Snik noemt het essentieel om 
bij de uitvoering ook partners van buiten de weten-
schap te betrekken: ‘Neem het Longfonds. Dat heeft 
een achterban die wij helemaal niet kennen.’

Het lastige aan het project is dat iedereen het ‘erbij’ 
doet. Snik is er zelf een jaar druk mee bezig: ‘Als 
wetenschapper word ik afgerekend op mijn publica-
ties. Soms spookt dat door mijn hoofd, als ik weer 
een overleg heb over de iSPEX-app. Gelukkig 
vinden mijn leidinggevenden dit project ook belang-
rijk. Als het de vrijwilligers lukt om goede metingen 
te doen, dan sturen we natuurlijk een artikel naar 
Nature. Maar het is niet mijn echte werk.’ Vraagt hij 
zich wel eens af waar hij aan begonnen is? Een 
harde lach: ‘Elke dag.’ Dan serieuzer: ‘We denken 

Eind juni 2013
Frans Snik van de Sterrewacht Leiden voelt de hete 
adem van de schoolvakanties in zijn nek. ‘Die 
beginnen in het zuiden volgende week al.’ Hij heeft 
een leger van een paar duizend vrijwilligers klaar-
staan, die al bijna twee maanden wachten tot ze aan 
het werk mogen. Ze willen fijnstof meten met hun 
iPhone, met behulp van een opzetstukje dat Snik 
met zijn team ontwikkelde. Dat kan pas als de lucht 
strakblauw is, omdat wolken de metingen versto-
ren. ‘Maar het weer is beroerd. We overwegen de 
meetdag uit te stellen tot na de schoolvakanties. Ik 
ben bang dat er dan vrijwilligers afhaken en dat de 
opzetstukjes kwijt raken.’

De onderzoeksgroep van Snik ontwikkelt meet-
apparatuur om de atmosfeer van planeten te bestu-
deren; ook die van onze eigen planeet. De groep 
maakt onder meer grondstations voor fijnstof-
metingen. ‘Die stations kosten duizenden euro’s en 
er moet regelmatig iemand naar toe. Daar zet je er 
dus geen honderden van neer. We wilden daarom 

dinsdag was er minder fijnstof. Bovendien zat de 
fijnstof in een hogere luchtlaag. Dat verschil hopen 
we in de data terug te zien.’

Het aantal metingen was hoger dan Snik had ver-
wacht, zeker in de vakantietijd. ‘iSPEX is meer dan 
een communicatieproject. Mensen verzamelen echte 
wetenschappelijke data, dat spreekt aan’, zo ver-
klaart hij het succes. ‘We werken ook samen met 
sociale wetenschappers die onderzoek doen naar dit 
soort citizen science, burgerwetenschap.’

Op 5 september 2013 was de tweede nationale 
meetdag. De wetenschappers proberen nu zoveel 
mogelijk informatie uit de data te persen: hoe goed 
zijn de metingen? ‘We moeten ook echt gaan beslis-
sen hoe het verder moet. De aanvragen voor opzet-
stukjes blijven binnenkomen, maar we zijn 
uitverkocht. Een Chinees televisiestation wil komen 
filmen, er is belangstelling uit Duitsland, Engeland, 
noem maar op. Maar nu eerst eens kijken wat de 
metingen precies waard zijn.’

Boven: leden  van 
het iSPEX-team tij-
dens de meetdag. In 
het midden Frans 
Snik.

Links: resultaat van 
de meetdag: een 
fijnstofkaart van 
Nederland. Blauw 
betekent heldere 
lucht, rood is veel 
fijnstof.

 << 
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Meetkunst 
als wiskunde-

onderwijs

docent goossen Karssenberg onderzocht met financiering 
uit het programma Leraar in onderzoek de mogelijkheden 

om de eeuwenoude perzische ontwerptraditie van 
geometrische patronen te gebruiken als lesmateriaal bij 

het vak wiskunde. Karssenberg schreef een lesserie die met 
name voor vwo-leerlingen met een cultureel profiel 
bedoeld is. de leerlingen analyseren eerst mozaïeken, 
oefenen vervolgens ontwerpmethodes en passen deze 
ten slotte toe door zelf een mozaïek te ontwerpen.

de combinatie van meetkunde en symmetrie met kunst-
zinnige elementen als compositie en kleurgebruik geeft het 
vak wiskunde een nieuwe dimensie. de meeste leerlingen 
zien de lessenreeks dan ook als een welkome afwisseling.
momenteel werkt Karssenberg aan een nieuw leerboek 
voor leerlingen uit alle profielen van de bovenbouw van 
het vwo. Ook ontwikkelt hij een doorlopende leerlijn van

brugklas tot eindexamenniveau vwo wiskunde b.
meer informatie: www.nwo.nl/lio en 

www.goossenkarssenberg.nl. 

beeLd  GOOSSEN kARSSENBERG
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Breinonderzoek en 
misdaadpreventie

de biologie is terug in het onderzoek naar de oorzaken van misdaad. 
35 jaar na de affaire-buikhuisen leeft optimisme over de bruikbaarheid 
van biologische kennis bij het verklaren en voorkomen van crimineel en 
agressief gedrag. vanuit het nationaal initiatief hersenen en cognitie 
onderzoeken wetenschappers en maatschappelijke partners oorzaken 
van hardnekkig antisociaal gedrag.

In de jaren zeventig ontstond grote commotie toen 
de (inmiddels gerehabiliteerde) hoogleraar 
Criminologie Wouter Buikhuisen de biocriminolo-
gie introduceerde. Vandaag de dag wordt een biolo-
gische benadering gezien als een welkome en 
cruciale aanvulling op andere strategieën om hard-
nekkige gedragsproblemen op te lossen, onder 
andere op het gebied van agressief gedrag. Eén ver-
klaring hiervoor is het teleurstellende effect van op 
sociale factoren gerichte maatregelen om te voorko-
men dat veroordeelden opnieuw de fout in gaan. 
Begeleiding naar school, werk of huisvesting, hulp 
bij geldzorgen of verslaving, training in anger 
management, en het aanleren van meer sociale en 
cognitieve vaardigheden blijken niet toereikend. 
Wie eenmaal een delict heeft gepleegd, gaat 
ondanks alle maatregelen vaak opnieuw in de fout, 
zo blijkt uit recidiveonderzoeken van het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Frans Leeuw, socioloog en directeur van het WODC 
en hoogleraar Recht, openbaar bestuur en sociale 
wetenschappen aan de Universiteit Maastricht, 
behoorde tot de eersten die in de snelle ontwikke-
ling van het hersenonderzoek een aanknopingspunt 

zagen voor verandering. ‘Het taboe op het in ver-
band brengen van biologische factoren met crimi-
neel gedrag begon eind vorige eeuw te slijten,’ 
constateert hij. ‘Daar komt bij dat onderzoekers 
lering hebben getrokken uit het verleden; ze gaan 
ethisch zorgvuldig te werk. En het belangrijkste: de 
(neuro)biologische meetmethoden van nu zijn veel 
verfijnder en preciezer dan die van enkele decennia 
geleden.’

wetenschap en praktijk
Leeuw stond zo’n drie jaar geleden samen met zijn 
WODC-collega Katy de Kogel, neuropsycholoog 
Jelle Jolles en farmacoloog Jan van Ree aan de wieg 
van het onderzoeksprogramma ‘Hersenen en cogni-
tie – maatschappelijke innovatie’, dat gefinancierd 
wordt uit de aardgasbaten (de zogeheten FES-
gelden) en gecoördineerd door het Nationaal 
Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC), dat is 
ondergebracht bij NWO. Leeuw staat aan het hoofd 
van de pijler veiligheid. Doel van het onderzoek in 
die pijler is de relaties in kaart brengen tussen her-
senen, denkpatronen, omgevingsfactoren en gedrag. 
De onderzoekers verwachten dat dit kennis oplevert 
over de oorzaken van hardnekkig antisociaal gedrag 
en over effectieve methoden om dat gedrag te voor-
komen. Wetenschap en praktijk werken enthousiast 
samen. Maatschappelijke partners zijn onder 
andere justitieklinieken, reclassering en psychiatri-
sche ziekenhuizen, maar ook basisschooldocenten 
en verloskundigen.

Met het corrigeren – of liever nog voorkomen – van 
agressief gedrag kun je niet vroeg genoeg beginnen, 
stelt de Leidse hoogleraar Neuropedagogiek Hanna 
Swaab. ‘Het brein is opvoedbaar. Maar dan vooral 

tekst mARIETTE HUISjES

foto’s HH

  HERSENEN EN COGNITIE ACTUEEL

in het begin, als het nog volop in ontwikkeling is. 
Dan heb je de meeste kans om de ontwikkeling van 
de hersenen te beïnvloeden en ontsporing van 
gedrag te voorkomen.’ Een van de projecten die 
Swaab leidt, richt zich dan ook op zogeheten risico-
baby’s. Verloskundigen doen een aanbod aan zwan-
geren van wie zij verwachten dat ze moeite zullen 
hebben met hun rol als moeder, bijvoorbeeld door-
dat ze nog heel jong zijn, hun opleiding niet hebben 
afgemaakt, werkloos zijn, een sociaal netwerk 
missen, psychische problemen hebben, of een 
geschiedenis van mishandeling met zich mee 
dragen.

De moeders worden gecoacht bij de opvoeding en 
tijdens de eerste twee levensjaren van hun kind. Ze 
leren onder meer te spelen met hun baby en zich in 
de baby te verplaatsen. ‘Sommige moeders denken 
bijvoorbeeld dat hun kind ’s nachts met opzet begint 
te huilen telkens als hun moeder net weer in slaap 
is gevallen; ze worden daar boos over. Wij

‘Het brein is opvoedbaar. Maar 
dan vooral in het begin, als het 

nog volop in ontwikkeling is’
 >> 

Op 12 september 2013 vond in den haag een sym-
posium plaats over hoe de neurowetenschappen 
kunnen bijdragen aan de bestrijding van criminaliteit 
onder jongeren. de bijeenkomst werd georgani-
seerd door het nationaal initiatief hersenen en 
cognitie (nihc), het WOdc, de Universiteit Leiden 
en amsterdam. 
het nihc brengt meer dan 70 partners uit weten-
schap, beleid en praktijk bij elkaar. samen proberen 
zij kennis uit de hersenwetenschappen toe te passen 
in de praktijk op het gebied van gezondheidszorg, 
onderwijs en veiligheid. in het programma ‘hersenen 
en cognitie – maatschappelijke innovatie’ (een van 
de onderzoeksprogramma’s die nihc aanstuurt) gaat 
38,5 miljoen euro om, waarvan 18,5 miljoen euro 
van private en maatschappelijke partners. het pro-
gramma is gestart in 2010 en loopt tot 2015.
meer informatie: www.hersenenencognitie.nl.

Van probleem tot crimineel 
gedrag… of bijtijds stoppen?
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leggen hun uit dat dit niet zo is.’ 
Intussen worden de baby’s zelf ook 
gevolgd. Hechten ze zich op een 
gezonde manier? Hoe reageren ze op 
stress? Onderzoekers maken dit op uit 
gedrag (lachen, huilen, oogbewegingen) 
en fysiologische gegevens (hartslag, 
huidgeleiding). Hoe het kind zich in de 
eerste levensjaren ontwikkelt, wordt in 
verband gebracht met aanleg en omge-
vingsfactoren en afgezet tegen de ontwik-
keling van kinderen in een controlegroep. 
Een complex project, dat moet leiden tot 
een effectieve coachingsmethode om ont-
sporing van mogelijke probleemkinderen 
te voorkomen.

Behalve risicobaby’s zijn ook kinderen 
in de basisschoolleeftijd een doelgroep 
in het onderzoeksprogramma. Voor dit 
project werkt de Universiteit Leiden 
samen met onder andere het Preventief 
Interventie Team (PIT) van de 
gemeente Amsterdam. Het PIT wordt 
geleid door Rosaly Brandon, die al tien 
jaar actief is op het gebied van jeugd en 
veiligheid en talloze – meestal trieste – 
gevallen de revue heeft zien passeren. 
‘Juist ernstige, persistente criminaliteit 
ontstaat al vroeg,’ schetst Brandon. ‘De 
latere notoire veelplegers beginnen 
rond hun achtste met stelen, aanranden 
of vernielen. Op dat moment valt er nog 
een hoop te winnen.’ Het PIT weet de 
risicokinderen onder andere te berei-
ken dankzij samenwerking met vijftien 
Amsterdamse basisscholen, die leerlin-
gen met gedragsproblemen aanmelden. 
Ook benadert de gemeente de broertjes 
en zusjes van recidiverende 
Amsterdamse jongeren (de zogeheten 
TOP-600). Binnen 48 uur nadat zo’n 

jongere is gearresteerd, legt het PIT 
contact met de ouders en biedt hulp 
aan bij het begeleiden van de overige 
kinderen in het gezin. De zo geïdentifi-
ceerde ‘risicokinderen’ worden in 
samenwerking met de onderzoeksgroep 
van Hanna Swaab in Leiden gescreend. 
Ouders of docenten vullen vragenlijs-
ten in; de kinderen zitten achter een 
beeldscherm, doen taken en spelletjes 
en kijken naar videofragmenten terwijl 
sensoren hun fysiologische reacties 
meten en hun gedrag informatie geeft 
over sterke en zwakke kanten in hun 
sociale ontwikkeling. Op basis van dit 
onderzoek wordt een neurocognitief 
profiel van het kind opgesteld, waar-
door het de hulp kan krijgen die het 

nodig heeft. ‘We willen bereiken dat de 
regulatiefunctie in het brein van de 
kinderen zich goed ontwikkelt,' zegt 
Hanna Swaab. ‘Ook onder moeilijke 
omstandigheden kunnen ze dan hun 
denken en gedrag sturen. Alleen hun 
gedrag observeren is niet genoeg om te 
bepalen welke hulp de meeste kans van 
slagen heeft. Daarvoor moet je een die-
pere laag aanboren en op zoek gaan naar 
de fysiologische en neurocognitieve pro-
cessen die ónder het gedrag liggen.’
Bij het PIT in Amsterdam zijn ze posi-
tief gestemd over de samenwerking met 

de Universiteit Leiden. Met de groep 
risicokinderen die ‘op maat’ begeleid 
worden gaat het relatief goed. ‘Dit is 
echt samen optrekken en samen iets 
ontwikkelen,’ zegt teamleider Rosaly 
Brandon. Aanvankelijk voerden univer-
sitaire onderzoekers de screening uit, 
inmiddels doet het PIT dit zelf, met 
ondersteuning van de universiteit. Ook 
Frans Leeuw schept voldoening in het 
onderzoeksprogramma: ‘We werken 
gezamenlijk aan iets moois, dat maat-
schappelijk zeer relevant is. Er is veel 
belangstelling uit het veld, mensen ver-
wachten veel van deze aanpak. We zijn 
nu twee jaar bezig en nog volop data 
aan het verzamelen. Over twee jaar 
kunnen we die met elkaar in verband 

brengen; dat zal een schat aan kennis 
opleveren. We hopen op meer verkla-
ringen. Waarom belandt de één die een 
rotzak als vader heeft op het criminele 
pad en doet de ander met een vergelijk-
bare vader het prima? En er komen 
gevalideerde instrumenten beschikbaar 
voor de klinische praktijk in 
Nederland. Criminaliteit kost de 
Nederlandse samenleving zo’n 30 mil-
jard per jaar. Zelfs als we daarvan een 
paar procent af weten te halen, heeft 
dit programma zichzelf al terugver-
diend.’ << 
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NWO investeert met Indiase over-
heid en bedrijven in ICT-onderzoek
NWo exacte Wetenschappen gaat 

Nederlandse en Indiase wetenschappers 

en bedrijven bij elkaar brengen in een 

nieuw onderzoeksprogramma voor ICt-

onderzoek. Het onderzoeksprogramma 

wordt gefinancierd door NWo, Indiase 

publieke partners en door private partijen 

gevestigd in de deelnemende Indiase deel-

staten. In het voorjaar van 2013 is een 

overeenkomst getekend door NWo exacte 

Wetenschappen en de staat Andhra Pradesh 

waarin de samenwerking is vastgelegd.

De centrale onderzoeksonderwerpen van 

het nieuwe programma zijn 'Big Data', een 

thema uit de ICt-Roadmap die onderdeel 

uitmaakt van het topsectorenbeleid, en 

'Gaming', dat onderdeel is van de topsec-

tor Creatieve industrie. 

Naar verwachting zullen later twee minis-

teries van de staat karnataka (met hoofd-

stad Bangalore) ieder een Memorandum of 

Understanding met NWo ondertekenen.

India investeert in het ontwikkelen van 

de ICt-sector en is een van de opkomende 

landen in de wetenschap. Binnen de 

samenwerkingsprogramma's dragen 

Nederland en India evenveel bij. NWo 

draagt zorg voor het selecteren van 

onderzoeksprojecten die binnen dit pro-

De onderhandelingen over het nieuwe 

europese financieringsprogramma voor 

onderzoek en innovatie Horizon 2020 zijn 

in de zomer 2013 afgerond. De eU zal in 

de periode 2014-2020 in totaal ruim 70 

miljard euro investeren in wetenschap en 

innovatie. excellentie is het belangrijkste 

selectiecriterium. open Access voor publi-

caties wordt, geheel in lijn met het 

Nederlandse beleid, sterk gestimuleerd. 

Bedrijfsleven en kennisinstellingen wor-

den uitgedaagd om samen oplossingen te 

bedenken voor maatschappelijke vraag-

stukken die in heel europa spelen. De 

balans en verbinding tussen fundamen-

teel, praktijkgericht en toegepast onder-

zoek is hierbij van groot belang. Vanuit 

Nederland hebben veel mensen zich inge-

zet om dit resultaat te bereiken.

Horizon 2020 bouwt een brug tussen de 

grand societal challenges en de NWo-

gebieden, inclusief de topsectoren. 

Instrumenten gericht op het verbinden 

van nationale onderzoeksprogramma's 

zijn onder andere Joint Programming, 

de knowledge en Innovation Communities 

(kICs), de fet flagships en de european 

Innovation Partnerships. 

Meer informatie: 

ec.europa.eu/research/horizon2020.

Horizon 2020 biedt ook 
via Nederlandse onder-
zoekswereld kansen

NWO-nieuws   internationaal

Op nwo.nl
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nWO werkt met vele landen samen, zowel buiten als binnen europa,
om onderzoek te versterken en de nederlandse wetenschappelijke
positie wereldwijd op topniveau te houden. nWO biedt getalenteerde 
onderzoekers perspectief op internationale samenwerking, onder 
andere door bij te dragen aan initiatieven voor gezamenlijke onder-
zoeksprogramma’s. meer informatie: www.nwo.nl/internationaal.

gramma gefinancierd gaan worden. op 

deze manier wordt de wetenschappelijke 

kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd.

De call staat op: http://bit.ly/12smIMN. 

Meer informatie: www.nwo.nl/cw.

Toekenningen Functional Materials: 
samenwerking Nederland-India
Drie interdisciplinaire teams met onderzoe-

kers uit India en Nederland krijgen NWo-

financiering om samen te werken in het 

onderzoek naar zogenoemde functionele 

materialen. Beide landen hebben hierin 

ruime expertise, en willen die graag inzet-

ten voor de maatschappelijke uitdagingen 

van morgen.

Het programma zocht 

naar de beste ideeën 

voor duurzame en inno-

vatieve toepassingen van 

niet-organische materia-

len in de sectoren ener-

gie, chemie, automotive, 

water, gezondheidszorg 

en hightechsystemen. er werden 16 aanvra-

gen ingediend; drie projecten ontvangen 

financiering. De toegekende projecten zijn: 

ontwikkeling van een grafeen-multifuncti-

oneel instrument voor in de informatie-

technologie, ontwikkeling van nieuwe 

katalysatoren, ontwikkeling van nano-

poreuze materialen voor filtratie en schei-

ding. Zowel de Indiase overheid als NWo 

dragen bij aan de samenwerking. Voor 

NWo is dat maximaal 475.000 euro per 

project, bestemd voor de Nederlandse 

onderzoekers.

Het volledige bericht staat op: 

http://bit.ly/india-fm.

Meer informatie: www.nwo.nl/cw. 

 

Samenwerking met India:  
ICT en functionele materialen

Ook kinderen in de basisschool-
leeftijd zijn een doelgroep in het 
onderzoeksprogramma
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Amsterdam en chip-machinefabrikant 
ASML opricht. Dat is een veld waarin 
je interessant fundamenteel onderzoek 
kunt doen, waar ook vanuit het 
bedrijfsleven behoefte aan is. Het is 
fijn dat bij AMOLF alles om de hoek 
ligt. Twee universiteiten met ieder een 
academisch ziekenhuis, het Nederlands 
Kanker Instituut, het Centrum 
Wiskunde en Informatica, Nikhef, 
noem maar op. Daar zijn mooie samen-
werkingsverbanden mogelijk.’

Hoe denkt u uw onderzoek en het 
leiden van het instituut te combineren?
‘Op AMOLF zal ik een kleine onder-
zoeksgroep leiden. Ik blijf ook hoog-
leraar in Twente, daar ben ik voorlopig 
één dag in de week. Mijn promovendi 
daar blijf ik begeleiden.’

U zit in FOm/v, een adviescommissie 
die de zichtbaarheid van vrouwen in 
de natuurkunde vergroot. Wat merkt 
AMOLF daar straks van?
‘Die commissie blijf ik er zeker bij 
doen. Ik weet nog niet wat het voor 
AMOLF betekent, maar ik heb het 
thema altijd op mijn netvlies. Ik moet 
wel. Mijn vrouw werkt fulltime en ik 
heb een dochter. Ik wil ook dat zij eer-
lijke kansen hebben.’

sinds 1 september 2013 heeft het onder nWO ressorterende fOm-instituut 
amOLf een nieuwe directeur. na zeven jaar nam vinod subramaniam het 
stokje over van albert polman, die zich nu weer volledig op zijn onderzoek 
richt. een dubbelportret.  tekst  ANOUCk VROUwE  foto’s  FjODOR BUIS

Waarom stopt u als directeur bij AMOLF?
‘Ik heb bereikt wat ik wilde bereiken. 
Na zeven jaar is het voor AMOLF tijd 
voor een nieuw gezicht. Ons instituut 
is goed beoordeeld bij de laatste kwali-
teitstoets voor NWO-instituten; ik kan 
het met een gerust hart overdragen.’

Had u bij aanvang een lijstje met 
doelen?
‘Doorgaan met topwetenschap, zoals 
iedere directeur. En de samenwerking 
met het bedrijfsleven versterken. Toen 
ik begon, hing daar een luchtje aan, 
alsof je samen met bedrijven geen goed 
fundamenteel onderzoek kan doen. 
Dat kan wél. Bij AMOLF maken we 
regelmatig strategische keuzes voor 
nieuwe onderzoeksgebieden, waarvan 
wij denken dat ze belangrijk worden – 
ook voor het bedrijfsleven. Daar 
bouwen we expertise in op. Na een 
paar jaar blijkt dan steeds het grote 
belang van het bedrijfsleven bij dat 
onderzoek.’

De meest in het oog springende 
verandering is het nieuwe gebouw.
‘Het heeft ons veel gebracht, een goed 
gebouw trekt mensen aan. 
Onderzoekers willen hier graag 
werken, NWO ontvangt hier regel-
matig gasten.’

Er is steeds minder geld beschikbaar 
gekomen voor wetenschap. 
Merkte u dat?
‘Het is lastig om de financiering op peil te 
houden. De basisfinanciering van NWO 
is gedaald, terwijl onze ondersteunende 
diensten ook moeten worden betaald. Je 
moet door steeds ingewikkeldere hoepels 

  Vinod Subramaniam
‘ AMOLF is als een  
snel oorlogsschip’

springen om het geld bij elkaar te krijgen, 
zoals nu weer de hoepels van de top-
sectoren.’

Dat draagt u graag over?
‘Ach, als onderzoeker heb ik straks weer 
met hetzelfde te maken. Dan moet ik ook 
onderzoeksgeld binnenhalen.’

U blijft op AMOLF?
‘Ja. Als directeur heb ik hier het onder-
zoek naar zonnecellen geïntroduceerd. 
Ik ben de programmaleider van die 
onderzoekslijn. Ik vind dat ik nu ook 
moet zorgen dat hij succesvol wordt.’

U deed het onderzoek ernaast. Hoe com-
bineerde u dat met het directeurschap?
‘Een directeur van een wetenschappe-
lijk instituut moet weten waar hij over 
praat, dus het is logisch dat hij onder-
zoek blijft doen. Ik deed het 50-50.’

Twintig uur directeur, twintig uur 
wetenschapper?
‘Iets meer, maar dat was niet erg. Het is 
een interessante, uitdagende baan. Je 
moet het efficiënt organiseren. Toen ik 
hier kwam, heb ik het management 
anders ingericht, zodat ik tijd overhield 
voor onderzoek. AMOLF is een platte 
organisatie, waar mensen veel verant-
woordelijkheden aankunnen.’

Wat was het hoogtepunt in die 
zeven jaar?
‘Het mooie van AMOLF zijn zonder 
twijfel de mensen. Gedreven onder-
zoekers, in een goede infrastructuur 
en in een goed lab.’ 

  Albert Polman
‘ Met een gerust hart 
overdragen’

DIRECTEURSwISSEL

Gefeliciteerd met uw nieuwe baan. 
Wat gaat u in de eerste honderd dagen 
doen?
‘Kennismaken met zoveel mogelijk 
mensen. Ik weet nog niet hoe, maar ik 
wil graag iedereen ontmoeten. Ik ga de 
mensen van dat instituut niet leiden, 
ik ga met ze samenwerken. Dus ik wil 
weten wat er leeft, ik wil hun ideeën 
horen.’

U was net een jaar directeur van 
MIRA, het instituut voor biomedisch 
onderzoek van de Universiteit Twente.
‘Het was een moeilijke beslissing om 
daar zo snel weer weg te gaan. Maar 
als je directeur kunt worden van de 
parel van de FOM-instituten, met een 
rijke staat van dienst, tja, wat doe je 
dan? Het onderzoek op AMOLF naar 
biomoleculaire systemen en nanofoto-
nica sluit inhoudelijk ook helemaal 
aan bij mijn persoonlijke interesse-
gebieden.’

Wat maakt AMOLF bijzonder?
‘Het is groot genoeg om goed onder-
zoek te doen en compact genoeg om 
snel in te springen op veranderingen. 
Als je het met een schip vergelijkt, is 
het geen olietanker, maar een snel oor-
logsschip dat makkelijk zijn koers 
verlegt. De missie van AMOLF is om 
fundamenteel onderzoek te doen naar 
nieuwe, belangrijke onderzoeksgebie-
den. Ik zie de positionering van het 
instituut dan ook als de belangrijkste 
taak van de directeur; zorgen dat we 
goed reageren op veranderingen in het 
onderzoekslandschap.’

Kunt u een voorbeeld geven?
‘Neem het nieuwe onderzoekscentrum 
voor Nanolithografie dat AMOLF 
samen met FOM, NWO, de Vrije 
Universiteit, de Universiteit van 

 << 

fOm-instituut amOLf verricht fun-
damenteel, fysisch georiënteerd 
onderzoek op het gebied van nano-
fotonica, zonnecellen en biomole-
culaire systemen. amOLf is een 
onderzoeksinstituut van de stichting 
voor fundamenteel Onderzoek 
der materie (fOm), waarmee nWO 
samenwerkt in het gebied 
natuurkunde.

AMOLF
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AAfval bestaat niet, is het credo van de 
duurzaamheidsbeweging Cradle to 
Cradle. Er zijn alleen reststromen die 
altijd weer kunnen dienen als grond-
stof voor iets nieuws. Het idee is intus-
sen breed aangeslagen in wetenschap 
en bedrijfsleven. Mooie voorbeelden 
komen ook uit eigen land. Onder-
zoekers van de Technische Universiteit 
Delft werken bijvoorbeeld met het 
bedrijf Paques, ‘innovator’ in afvalwa-
terzuivering, aan een pilotproject dat 
laat zien dat zelfs industriële rest-
stromen nog iets nuttigs opleveren. 
‘In die waterige reststroom kweken we 
bacteriën,’ vertelt onderzoeksleider 
Robbert Kleerebezem van de TU Delft, 
‘die groeien op de organische stoffen in 
het water. Hun overtollige energie slaan 
ze op in hun cellen in de vorm van bio-
polymeren, die op hun beurt dienen als 
grondstof voor het maken van bioplastic.’
De TU Delft en Paques krijgen bij hun 
samenwerking ondersteuning van STW, 
via het Perspectiefprogramma From 
Waste to Resource (zie kader). Kort 
gezegd ontwikkelt Paques de fysieke 
technologie en de TU Delft de biotech-
nologische kennis; STW faciliteert de 
samenwerking en levert de onderzoeks-
financiering.

Hoog rendement
Onderzoekers werken al tientallen 
jaren aan manieren om bacteriën in te 
zetten bij het zuiveren van afvalwater. 
‘Maar daarbij was altijd de zuivering 
het primaire doel,’ vertelt Kleerebezem. 
‘Pas relatief recent zijn we ons gaan 
afvragen of je vervolgens met de pro-
ducten van die bacteriën nog iets nut-
tigs zou kunnen doen.’ Projectpartner 
Henk Dijkman van Paques vult aan: 
‘Een bekend voorbeeld is de productie 
van biogas door methaanvormende 

bacteriën. Maar wij zijn ervan over-
tuigd dat je de bacteriën ook hoogwaar-
diger producten kunt laten maken.’ 
Samen richtten de beide partijen een 
proefinstallatie in op het terrein van de 
Marsfabriek in Veghel. Die draait sinds 
november 2012.
Bij de productie van de chocoladerepen 
ontstaat een reststroom met een hoog 
gehalte aan organische stoffen. Via de 
inzet van bacteriën hopen de onderzoe-
kers daar bioplastic van te kunnen 
maken, waar je in het mooiste geval bij-
voorbeeld de verpakkingen voor de lek-
kernij van zou kunnen maken. ‘Het ziet 

er veelbelovend uit,’ vertelt Kleere-
bezem. ‘In het lab kunnen we uit dit 
soort reststromen al bacteriën kweken 
die voor 90 procent van hun gewicht 
uit biopolymeren bestaan. Dat rende-
ment halen we in de proefinstallatie 
nog niet helemaal, onder meer doordat 
de samenstelling van de reststroom 
varieert en niet altijd optimaal is. We 
zitten nu rond de 70 procent, en dat is 
lang niet slecht.’

Het Delftse onderzoek is gericht op het 
verbeteren van de efficiëntie van de 
bacteriën. ‘Het gaat in zo’n opstelling     

Bioplastic uit afvalwater

 >> 

de marsfabriek in veghel verpakt zijn repen in de toekomst wellicht in zijn ‘eigen’ plastic. 
Op het terrein staat een proefinstallatie met bacteriën die bioplastic maken uit het industriële 
afvalwater. het is een van de succesvolle projecten binnen het stW-programma from Waste 
to resource.  tekst NIENkE BEINTEmA  foto's  ROBBERT kLEEREBEzEm, TU DELFT

from Waste to resource (W2r) is een van de perspectiefprogramma’s 
van technologiestichting stW. perspectief financiert multidisciplinaire, 
publiek-private samenwerking die is gericht op innovatie voor praktische 
toepassingen. W2r ging in 2011 van start en loopt tot en met 2015. de 
financiering berust op bijdragen van zowel de publieke en private partijen 
als stW; het stW-budget voor W2r bedraagt 3 miljoen euro, de deelne-
mende bedrijven dragen 1 miljoen euro bij in natura (mensuren, gebruik 
van apparatuur, et cetera).
Zes projecten vallen onder de paraplu van W2r:
  twee biopolymeerprojecten: eén project gericht op productie en één  

op karakterisering en gebruik van biopolymeren uit organische rest- 
stromen. de samenwerking tussen de tU delft en paques (zie hoofd-
tekst) valt onder deze projecten.

  algenproject: selectie van natuurlijke algen met een grote opslag- 
capaciteit voor vetten, bijvoorbeeld voor de productie van biodiesel.

  elektronenproject: kwantificering van elektronenstromen in biogaspro-
ducerende microbiële gemeenschappen, om hun productie te optimali-
seren.

  hydrolyseproject: verbetering van de biologische afbreekbaarheid  
van organische reststoffen in anaerobe fermentatieprocessen.

  Lignineproject: inzetten van lignine-afbrekende schimmels om  
organische reststromen beter om te kunnen zetten in energie,  
chemicaliën en diervoeders.

de universitaire partners zijn vakgroepen van de universiteiten van delft, 
eindhoven, Wageningen en Utrecht. de private partners variëren van 
semi-overheidsorganisaties tot onderzoeksbureaus en grote bedrijven. 
betrokken zijn, in alfabetische volgorde: algae food & fuel b.v., agrifirm 
innovation center, attero, avebe U.a., bioclear b.v., biosoil r&d, 
biothane systems international, c4c holding b.v., corbion (voormalig 
purac), transport-handelsbedrijf hofmans b.v., hoogheemraadschap van 
delfland, delfluent services, den Ouden groenrecycling bv, dsm, eska, 
emons, indaver compost b.v., mars nederland b.v., nnZ b.v., paques 
b.v., productschap tuinbouw, royal cosun, stOWa, tauw b.v. en viOn 
ingredients. meer informatie: www.w2r.nl.

From Waste to Resource (W2R)

Proefinstallatie die bioplastic maakt uit 
het afvalwater van de Marsfabriek.
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altijd om een mengsel van verschil-
lende bacteriesoorten,’ legt Kleere-
bezem uit. ‘Sommige zijn beter in die 
omzetting dan andere. Het is de kunst 
dat je een zo stabiel mogelijk systeem 
krijgt met zo veel mogelijk efficiënte 
omzetters. Wij proberen de omstandig-
heden zo in te stellen dat de efficiënte 
omzetters een selectief voordeel hebben, 
en dus uiteindelijk de meerderheid 
vormen. En door natuurlijke selectie 
kunnen die efficiënte bacteriën ook nog 
eens steeds beter worden in het omzet-

ten. Die techniek is een Delftse speciali-
teit.’ Er komt geen genetische 
modificatie aan te pas, benadrukt de 
onderzoeker: het gaat om natuurlijke 
processen, waarbij de onderzoekers ‘aan 
de knoppen draaien’ door de omgevings-
factoren te variëren. ‘Uiteindelijk willen 
we dit proces gaan opschalen,’ zegt 
Kleerebezem, ‘en er een continuproces 
van maken: een proces dat steeds maar 
doorgaat met een in- en een uitstroom, 
zonder dat je steeds de inhoud van de 
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Ik VIND

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

Mkb vereist meer maatwerk
Om het midden- en kleinbedrijf beter te betrekken bij weten-
schappelijk onderzoek, zou nWO meer maatwerk moeten leve-
ren, en meer reclame moeten maken. dat stelt dr. ir. bert Jan 
Lommerts, directeur van bindmiddelenproducent voor (wegen)-
bouw Latexfalt, mkb-vertegenwoordiger binnen het topteam 
chemie en bestuurslid van nWO chemische Wetenschappen.

Reactie NwO

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.

onderzoek naar de markt wordt 
gebracht.
Daarnaast vormen de vaak rigide pro-
cedures rondom rapportages en op te 
leveren publicaties een groot struikel-
blok voor deze doelgroep. Mkb’s zijn 
frivole speedbootjes, die bijzonder 
wendbaar zijn en zich snel kunnen – en 
vaak ook moeten – aanpassen aan ver-
anderende omstandigheden. De weten-
schap kan daar handig gebruik van 
maken. Want via een mkb is het mak-
kelijker om een compleet nieuwe markt 
te betreden dan via een grote, vaak log-
gere onderneming. Die wendbaarheid 
betekent echter wel dat een financier 
niet teveel vast moet houden aan con-
trolemechanismes, maar wetenschap-
pers en ondernemers het vertrouwen 
moet geven dat ze samen tot snelle 
innovaties kunnen komen. 
Overigens moet dat maatwerk wel gele-
verd worden zonder concessies te doen 
aan de wetenschappelijke kwaliteit. 
Want die moet altijd voorop blijven 
staan.

Wetenschappers en ondernemers 
hebben veel gemeen. Beiden proberen 
de wereld te verbeteren, ieder vanuit 
hun eigen invalshoek. Samenwerking 
tussen deze partijen ligt daarmee voor 
de hand. 
Voor grote bedrijven met langetermijn-
strategieën zijn er voldoende mogelijk-
heden binnen bijvoorbeeld de 
Topconsortia voor Kennis en Innovatie 
(TKI). Voor een kleinere onderneming 
ligt het echter moeilijker. Mkb’s hebben 
over het algemeen geen mensen en 
middelen beschikbaar om mee te 
werken aan langetermijnprogramma’s 
waarvan de opbrengsten bij aanvang 
nog onzeker zijn. Voor een mkb’er is 
een aio-traject van vier jaar een 
onoverzienbare periode.  
Voor het mkb wordt het interessanter 
als NWO programma’s inricht die niet 
bestaan uit aio-plaatsen, maar uit post-
docprojecten van hooguit twee jaar. 
Waarin een praktische vraag vanuit de 
onderneming centraal staat, of waarin 
juist een proof-of-principle vanuit het 

teKst BERT jAN LOmmERTS en SONjA kNOLS beeLd RHONALD BLOmmESTIjN

reactor hoeft te vervangen.’
Maar de grootste uitdaging is niet bio-
logisch, vermoedt Dijkman. ‘Dat het 
principe werkt, is al heel goed aange-
toond,’ zegt hij, ‘en ik heb er het volste 
vertrouwen in dat onze Delftse collega’s 
die bacteriële omzetting kunnen opti-
maliseren. In mijn ogen zijn de ver-
volgstappen lastiger: hoe krijg je de 
biopolymeren uit de bacteriën, hoe kun 
je ze zuiveren, moet je ze nog mengen 
met andere polymeren, en welke eind-
producten kun je ermee maken? Hoe 

breng je die vervolgens aan de man? 
Misschien is het commerciële stuk nog 
wel het lastigste.’ Lang niet al de ver-
volgstappen kunnen in het huidige pro-
ject worden aangepakt, aldus Dijkman. 
‘Binnen het W2R-programma werken de 
universiteiten van Wageningen, 
Eindhoven en Utrecht aan dit soort toe-
passingsvragen. Maar parallel hieraan 
lopen er ook al andere samenwerkings-
projecten, onder andere binnen een 
recent gestart partnershipprogramma 

Bioplasticproducerende bacteriën. 
De groene bacteriën groeien op azijn-
zuur, de paarse op melkzuur. Opname 
gemaakt met een f luorescentie-
microscoop. 

van STW en Paques.’ Om de ontwikke-
ling van alternatieve en meer hoog-
waardige producten uit reststromen te 
versnellen, financieren Paques en STW 
dit partnershipprogramma, The 
Volatile Fatty Acid platform, gezamen-
lijk, met ieder 1,5 miljoen euro.

Nieuw netwerk
Kleerebezem is blij met de samenwer-
king. ‘Paques is het meest innovatieve 
milieubiotechnologiebedrijf van 
Nederland,’ stelt hij, ‘en het heeft de 
technologie in huis om onze kennis in 
de praktijk te brengen. Zonder het 
STW-programma was dat nooit zo goed 
gelukt: dat heeft de samenwerking in 
een stroomversnelling gebracht.’ Niet 
alleen door de financiële ondersteu-
ning, benadrukt hij, maar ook doordat 
het programma een netwerk van waar-
devolle contacten heeft opgeleverd. ‘We 
hebben bijvoorbeeld periodieke over-
leggen met een gebruikerscommissie, 
om te kijken welke ideeën en belangen 
er spelen bij industriële partners.’

Ook voor Paques is deze opzet ideaal, 
aldus Dijkman. ‘Het project geeft ons 
toegang tot de kennis die in Delft is 
ontwikkeld,’ zegt hij, ‘en dankzij onze 
samenwerking kunnen we die kennis 
ook echt gaan benutten. Wij doen bij 
Paques zelf ook onderzoek, maar wij 
hebben niet alle biotechnologische 
kennis in huis.’
De ondersteuning vanuit STW dient 
daarbij volgens hem als ‘vliegwiel’ om 
het onderzoeksproces te versnellen. ‘En 
om er een vervolg aan te geven,’ zegt 
hij. ‘Andere bedrijven kunnen zo 
gemakkelijker de toegevoegde waarde 
van deze technologie leren kennen, en 
dat vergroot weer de kansen voor het 
marktrijp maken ervan. Als wij dat als 
bedrijf allemaal alleen zouden moeten 
doen, dan zou de drempel naar de 
markt veel te hoog zijn.’

NWO biedt binnen het onderzoek 
voor de topsectoren ruimte aan ver-
schillende manieren van samenwer-
king tussen onderzoek en bedrijfsle-
ven. De mogelijkheden variëren van 
grootschalige programma’s tot klei-
nere projecten waaraan één bedrijf 
meewerkt. De bedrijfsbijdrage kan in 
natura of in geld zijn en variëren van 
één tot meer dan vijftig procent van 
het budget. Binnen NWO KIEM-
projecten bijvoorbeeld werken een 
universitaire groep en een chemische 
MKB of start-up enkele maanden 
samen aan een concrete vraag. NWO 
betaalt 80 procent van de (beschei-
den) kosten, het MKB slechts 3.750 
euro. NWO blijft in goed contact met 
grote én kleine bedrijven om onder-
zoeksprogramma’s voor de topsecto-
ren toe te kunnen snijden op de 
behoeften.

‘  Het STW-programma heeft  
de samenwerking in een  
stroomversnelling gebracht’
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op 27 september 2013 vindt de feestelijke 

uitreiking plaats van de NWo-spinoza-

premies in de Nieuwe kerk in Den Haag. 

De laureaten presenteren daar hun onder-

zoek en hun plannen met de premie. De 

laureaten van 2013 zijn: prof. dr. Michail 

katsnelson, hoogleraar theoretische 

Natuurkunde aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen; prof. dr. Piek Vossen, hoog-

leraar Computationele Lexicologie aan 

de Vrije Universiteit Amsterdam; 

prof. dr. ir. Bert Weckhuysen, hoogleraar 

Anorganische Chemie en katalyse aan de 

Universiteit Utrecht. 

Zie ook www.nwo.nl/spinozapremie.

Vernieuwingsimpuls 
laureatenbijeenkomst
In het afgelopen jaar hebben 273 veel- 

belovende onderzoekers een Vernieuwings- 

impuls ontvangen. op 15 november 2013 

organiseert NWo voor hen een speciale 

VI-laureatenmeeting in Amsterdam.

NWO-nieuws   internationaal

Hoe zagen sterrenstelsels er vlak na de 

geboorte van het heelal uit? Marijn franx 

van de Universiteit Leiden wist in 2012 

met zijn collega’s sterrenstelsels vast te 

leggen die 13,2 miljard jaar geleden al 

bestonden. Dat is 500 miljoen jaar na de 

oerknal. Zo diep heeft een camera nog 

nooit in het universum gekeken. Voor 

deze zogeheten eXtreme Deep fieldfoto 

combineerden de onderzoekers duizen-

den foto’s die de infraroodcamera aan 

boord van de Hubble-ruimtetelescoop in 

10 jaar maakte. De 5500 stelsels op de 

foto bevinden zich allemaal in een minus-

cuul gedeelte van het heelal. Het licht dat 

deze stelsels miljarden jaren geleden 

afgaven, bereikt ons nu pas.
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EVENEmENTEN

Het Centrum Wiskunde & Informatica 

(CWI) in Amsterdam organiseert zijn jaar-

lijkse netwerkevenement CWI in Bedrijf op 

vrijdagmiddag 22 november 2013. De edi-

tie van dit jaar staat in het teken van inno-

vatie in ICt. sprekers uit bedrijfsleven, 

overheid en onderzoek belichten onder 

andere de rol van ICt in onderzoek en ont-

wikkeling, de invloed van het science Park 

op de innovatie in de regio Amsterdam, 

en software als key enabling technology. 

sprekers zijn onder andere: eric Wiebes, 

wethouder van Amsterdam, voor o.a. ICt, 

verkeer en vervoer; John koster, directeur 

software AsML; Michel Cosnard, directeur 

van het franse nationale onderzoeksinsti-

tuut op het gebied van informatica en 

toegepaste wiskunde. 

op de matchmakingmarkt zijn demonstra-

ties van grensverleggende onderzoeks-

projecten te zien, o.a. op het gebied van 

programmeertalen, proactieve logistieke 

planningsmethoden, het ontsluiten van 

datacollecties, smart energy systems en 

modellering in de life sciences.

Registreren kan op 

www.cwi.nl/inbedrijf2013.
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Chiefs sterk bepalend 
voor lokale economie 
hoe werkt de economie op lokaal niveau in 
afrika? en wat zijn de effecten van ontwik-
kelingssamenwerking daarop? vici-laureaat 
erwin bulte beschrijft niet alleen wat er 
gebeurt, maar doet ook experimenteel 
onderzoek.

Steun aan kleinschalige, lokale projecten: dat is de 
trend in de internationale ontwikkelingssamenwerking. 
De afgelopen tien jaar hebben overheden en private 
instellingen daar wereldwijd 90 miljard dollar aan 
besteed. ‘Maar er is geen enkel bewijs dat die aanpak 
beter werkt dan andere strategieën’, stelt Erwin Bulte, 
hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan de Wageningen 
Universiteit en hoogleraar Milieueconomie in Tilburg. 
‘Wij onderzoeken hoe de landbouw in Afrikaanse 
dorpen zich ontwikkelt. Daarbij kijken we met name 
naar de rol van informele afspraken en gewoontes. 
Bijvoorbeeld de bevoegdheid van chiefs om bepaalde 
zaken te regelen.’

Chiefs spelen een belangrijke rol in de lokale landbouw-
economie in Afrika, concludeerde Bulte. En corruptie is 
daarbij een veel voorkomend probleem. Bulte en zijn 
collega’s proberen die corruptie en de gevolgen ervan 
concreet in kaart te brengen. Dat doen ze door dorpe-
lingen te interviewen, maar ze doen vaak ook een expe-
riment. ‘We vragen bijvoorbeeld aan een chief: mogen 
we deze zakken met graan twee dagen in uw hut bewa-
ren, totdat we met ons project beginnen? Dan wegen we 
na die twee dagen hoeveel graan er uit de zakken is 
verdwenen. Die maatstaf voor corruptie correleert goed 
met wat mensen voorspellen.’ Vervolgens onderzoeken 
de wetenschappers het ‘economische gedrag’ van zo’n 
gemeenschap. Dat doen ze bijvoorbeeld met simulaties, 
zogenoemde public goods games, waarbij de deel-
nemers virtueel geld kunnen investeren, delen en 
verdienen. In dorpen met corrupt bestuur, aldus Bulte, 
zijn mensen minder geneigd te investeren en geld in 
een gezamenlijke pot te doen. 

Deze experimentele aanpak is nieuw in de ontwikke-
lingseconomie. De onderzoekers passen die niet alleen 
toe op simulaties, maar ook op concrete ontwikkelings-
projecten. ‘We kijken bijvoorbeeld wat beter werkt: een 
chief die de natuurlijke hulpbronnen verdeelt, of een 
commissie. Dan blijkt vaak dat het beter is als een chief 
de zaken beheert, zelfs als hij corrupt is. Chiefs hebben 
de macht om projecten van de grond te krijgen.’

teKst NIENkE BEINTEmA   fOtO FjODOR BUIS 

  TALENT

Uitreiking 
Spinozapremies

CWI in Bedrijf

beeLd: nasa; esa; g. iLLingWOrth, d. magee, and p. Oesch, 
UniversitY Of caLifOrnia, santa crUZ; r. bOUWens, Leiden 
UniversitY; hUdf09 team

rectificatie special 
Experiment NL 
Tot onze spijt is er een fout geslopen in

Experiment NL – Special NWO-

Spinozapremies (meegestuurd met 

Hypothese 2). In het artikel ‘Hubble 

maakt babyfoto heelal’ werd het onder-

zoek van prof. dr. marijn Franx toege-

schreven aan prof. dr. marinus van 

Ijzendoorn. Hieronder staat het gecorri-

geerde artikel. Op pagina 36 van de 

NwO-Spinozaspecial leest u meer over 

het onderzoek van de onderzoeksgroep 

van hoogleraar Gezinspedagogiek Rien 

van Ijzendoorn.

zie ook www.nwo.nl/experimentnl.  

Hubble maakt 
babyfoto heelal
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 15 OkTOBER

ad lagendijk

kijken door 
het ondoorzichtige

een evolutie in optica

19 NOVEmBER

Mike jetten

spookBacteriën
leven zonder zuurstof

17 DECEmBER

Marijn franx

geBoorte van 
sterrenstelsels 

het jonge heelal

••• •
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