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het netherlands genomics initiative (ngi) stopt aan het eind van 2013. Wat is de impact van tien 
jaar regie voeren over een belangrijk deelterrein van de Life sciences? en hoe gaat het nu verder? 
een gesprek over valorisatie en lange adem.

tekst DAVID REDEkER   foto's SHUTTERSToCk

OOp tafel staat een plexiglazen kubus met een 
3D-weergave van de 46 chromosomen van de mens. 
Colja Laane, directeur van het NGI, wijst ernaar: 
‘Daarmee is het eigenlijk allemaal begonnen. Rond 
2000 werd de DNA-volgorde van de mens in kaart 
gebracht. Allerlei veelbelovende toepassingen lagen in 
het verschiet, maar Nederland dreigde de boot te 
missen als het niet snel zou investeren.’ Een commissie 
onder voorzitterschap van Herman Wijffels adviseerde 
daarom in 2001 toenmalig minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap Loek Hermans om een natio-
naal regieorgaan op te richten voor genomics. Het zou 
moeten opereren onder de vleugels van NWO maar los 
van bestaande structuren.
De overheid gaf het regieorgaan driehonderd miljoen 
euro. Daarmee moest het in vijf jaar tijd zorgen voor 
focus, massa en synergie in het Nederlandse veld van de 
life sciences. Laane: ‘In die eerste vijf jaar werkte NGI 
vooral aan het versterken van de kennisbasis. NGI 
zorgde ervoor dat Nederland in dit vakgebied weten-
schappelijk de krachten bundelde. Nederland werd op de 
kaart gezet.’ Dat dat gelukt is, blijkt wel uit de indruk-
wekkende lijst met wetenschappelijke publicaties en 
proefschriften (zie ook het kader). Laane: ‘Het is natuur-
lijk logisch dat investeringen wat opleveren. Maar als je 
kijkt naar NGI, dan heeft de investering bovengemid-
deld gerendeerd. Zo zorgt een investering van een mil-
joen euro normaal gesproken voor gemiddeld vijf tot 
negen publicaties. Bij NGI werden dat er ruim elf.’

Van proefschrift naar product
In 2007 vroeg NGI opnieuw voor vijf jaar geld. 
Laane: ‘We ontvingen 280 miljoen euro. Er werd 
ons duidelijk gemaakt dat we het niet nog een 
derde keer moesten proberen.’ Valorisatie stond 
centraal in deze tweede fase van NGI. Chretien 
Herben, de valorisatieman van NGI, licht toe: 
‘De slogan was “van proefschrift naar product”. 
En een product kan bijvoorbeeld ook een bedrijf 
zijn of een octrooi.’ 
‘Niet alleen bedrijfsmatig was NGI van nut. Ook in 
maatschappelijk opzicht leverde het regieorgaan 
veel op. Nederlandse wetenschappers bedachten 
bijvoorbeeld de mammaprint, een nieuwe methode 
die aangeeft of een chemokuur bij borstkanker zin 
heeft. Ook werd onderzoek gedaan naar “veilige” 
gluten die het leven van coeliakiepatiënten ver-
lichten. En in het NGI-tijdperk werd een manier 
ontwikkeld waarmee de recherche aan de hand 
van DNA de oogkleur en haarkleur van misdadi-
gers voorspelt.’

In de tweede fase zette NGI ook sterk in op com-
municatie naar een breed publiek. Het regieorgaan 
gaf twee bijlagen uit over life sciences bij het gratis 
dagblad Metro. Daarnaast verscheen het kinder-
boek Robin en het geheim van Dee en Aa. Verder 
droeg het regieorgaan bij aan de populair-weten-
schappelijke RTL4-serie over DNA: Lang zullen 
We Leven. En er reisde een pop-upstore door het 
land die het winkelend publiek liet kennismaken 
met DNA. Communicatiemanager Avital 
Lievendag: ‘Een artikel in de wetenschapsbijlage 
blijft natuurlijk prachtig, maar we willen ook dat 
onze kennis de stratenmaker en de kassière 
bereikt.’  >> 

‘ We willen ook dat onze kennis  
de stratenmaker en de kassière 
bereikt’

Tien jaar regie 
       over onderzoek 
naar genen 

het ngi bundelt hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten, kennis 

en expertise op het gebied van genoomonderzoek. het voert 

tussen 2002 en 2013 de nationale strategie op het gebied van 

genoomonderzoek uit. vijf ministeries zijn nauw betrokken: 

economische Zaken, Landbouw en innovatie; onderwijs, cultuur 

en Wetenschap; volksgezondheid, Welzijn en sport; infrastructuur 

en milieu; veiligheid en Justitie. ngi is een onafhankelijk regie-

orgaan van de rijksoverheid en streeft naar een gezonder, duur-

zamer en veiliger leefomgeving voor mens, dier en milieu. het is 

aangehaakt bij nWo, dat de activiteiten van ngi bewaakt. 

meer informatie: www.genomics.nl, 

      www.youtube.com/genomicsngi          @genomicsnL

Wat is het Netherlands Genomics 
Initiative (NGI)?
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nWo heeft in oktober het nederlands Kennis- en innovatiecontract 
(2014-2015) mede ondertekend. hiermee onderschrijven de overheid, 
het bedrijfsleven en diverse kennisorganisaties de inhoudelijke ambities 
voor de topsectoren met als doel het nederlandse kennis- en innovatie-
systeem te versterken. in totaal wordt een bedrag van vier miljard euro 
geïnvesteerd. 

NWO-nieuws   internationaal

Meer promotie-
beurzen leraren
Vanaf januari 2014 kunnen leraren in het 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 

hoger beroepsonderwijs bij NWo een aan-

vraag indienen voor een promotiebeurs. 

Het ministerie van onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (oCW) stelt voor 2014 meer 

geld beschikbaar voor deze Promotiebeurs. 

er zijn twee aanvraagrondes: één van 

januari tot half maart en één van juli tot 

begin september. 

Met de promotiebeurs kunnen leraren 

naast hun baan promotieonderzoek doen. 

Vier jaar lang worden deze leraren voor 

maximaal 0,4 fte vrijgesteld van lesgeven, 

met behoud van salaris. Met deze beurs 

wil het ministerie van oCW het aantal 

gepromoveerde leraren voor de klas ver-

groten, wat de onderwijskwaliteit verbe-

tert. sinds 2011 zijn ongeveer 70 leraren 

bezig met promotieonderzoek. Meer infor-

matie: www.nwo.nl/leraren.

Verscherpt beleid 
integriteit
NWo heeft het beleid Wetenschappelijke 

integriteit aangescherpt. NWo zet hiermee 

in op het voorkomen en detecteren van 

wetenschapsfraude. Het beleid richt zich 

zowel op de aanvraagfase als de fase na 

honorering van onderzoeksvoorstellen en 

heeft betrekking op: 

  Bewustwording: iedereen die bij NWo 

een aanvraag doet, dient te verklaren 

bekend te zijn met de Nederlandse 

Code Wetenschapsbeoefening en daar-

aan te voldoen. ook na honorering 

vraagt NWo onderzoekers in de voort-

gangsverslagen aan te geven de code te 

kennen en na te leven. 

  De mogelijkheid om schendingen te 

melden bij NWo via het Meldpunt 

wetenschappelijke integriteit: klachten 

over een (vermoeden van) schending 

van wetenschappelijke integriteit door 

een persoon die werkzaam is (geweest) 

op een (deels) door NWo gefinancierd 

onderzoeksproject, een persoon die een 

financieringsaanvraag heeft lopen bij 

NWo, of een persoon werkzaam bij een 

NWo-instituut.

  Verruiming van mogelijke maatregelen 

van NWo na vaststelling van schending 

van integriteit.

NanoLithography 
op Science Park 
Amsterdam

AsML, foM, NWo, Universiteit van Amster-

dam en de Vrije Universiteit tekenden begin 

november een principeovereenkomst voor 

het nieuwe onderzoekscentrum Advan-

ced Research Centre for NanoLithography 

(ARCNL). ARCNL wordt publiek-privaat 

gefinancierd en is opgericht op initiatief van 

AsML. Joost frenken (hoogleraar natuur-

kunde aan de Universiteit Leiden) wordt de 

directeur. 

Het nieuwe onderzoekscentrum zal funda-

menteel onderzoek verrichten op het gebied 

van de nanolithografie; een belangrijke 

technologie in de productieketen van com-

puterchips en processoren in pc’s, smartpho-

nes en tablets. 

ARCNL start in januari 2014 en valt onder 

foM-instituut AMoLf. De verwachting is 

dat ARCNL in twee jaar tijd zal uitgroeien 

tot een zelfstandig onderzoekscentrum op 

het science Park in Amsterdam. De partners 

van ARCNL staan garant voor een investe-

ring van ongeveer 95 miljoen euro in het 

komende decennium. De gemeente Amster-

dam vult dit aan tot honderd miljoen euro. 

De publieke partijen enerzijds en private 

partij AsML anderzijds dragen ieder vijftig 

procent bij aan de baswisfinanciering van 

het ARCNL.

een Advanced Research Centre is een nieuw 

type samenwerkingsverband, waarmee 

NWo een impuls geeft aan samenwerken 

met universiteiten en private partijen. 

Hiermee speelt NWo in op het topsectoren-

beleid. Het ARCNL is een bijdrage aan de 

topsector High tech systemen en Materialen 

(HtsM). Meer informatie: www.nwo.nl. 

Sterker uit de strijd
Maar nu houdt NGI op te bestaan. Hoe 
moet het verder? Achter directeur 
Laane hangt een kaart van Nederland 
met daarop de twintig genomics cen-
tres. Zij vormen de ruggengraat van de 
genomicsgemeenschap. Laane: ‘We zijn 
de afgelopen jaren druk bezig geweest 
met het verankeren van onze centres. 
Dat gaat met het ene centrum beter 
dan met het andere.’ Zo zal bijvoor-
beeld het Cancer Genomics Centre 
sterker uit de strijd komen dan toen 
het nog onder NGI viel. Zij hebben 
nieuwe bronnen aangeboord. Het 
Forensic Genomics Consortium krijgt 
het echter zwaar nu de financiering via 
NGI wegvalt. Dat komt onder andere 
doordat er geen private partijen zijn in 
de forensische hoek en het valt buiten 
de topsectoren.
En hoe staat het met de geroemde 
Venture Challenge? Dat was het coa-
chingprogramma dat wetenschappers 
begeleidde bij het vertalen van een 
technologisch idee in een businesscase 
en hen hielp bij het verkrijgen van een 
Pre-Seed Grant. Herben: ‘Op Prinsjes-
dag maakte de regering bekend dat ze 
75 miljoen euro uittrekt voor de 
vroegefasefinanciering van het mkb. 
De Pre-Seed Grant krijgt dus wel min 
of meer een vervolg. Maar de inten-
sieve begeleiding zoals met de Venture 
Challenge zal achterwege blijven. En 
dat was nu juist een van de zaken waar 
wij zo om werden geprezen.’

Twee stappen vooruit, 
één naar achter
Wat is NGI-directeur Laane bijgeble-
ven van de afgelopen jaren? Laane: 
‘Toen we met onze tweede fase begon-
nen in 2008, zijn we bij alle centres 
langs geweest en vroegen we wat ze 

Op nwo.nl

aan valorisatie dachten te gaan doen. 
We werden soms bijna de kamer uitge-
jaagd. Valorisatie was een vies woord 
voor veel van onze fundamentele weten-
schappers. Maar die mind-set is de 
afgelopen jaren toch wel veranderd.’
Voedingswetenschapper Michael Müller 
van Wageningen Universiteit was een 
van die kritische onderzoekers. Hij is 
hoogleraar en leidt het Netherlands 

 << 

Nutrigenomics Centre. Müller: ‘Ik ben 
in de eerste plaats een nieuwsgierig-
heidsgedreven wetenschapper. Zeker in 
het begin stond ik kritisch tegenover 
valorisatie. NGI wilde van mij lijstjes 
met verwachte aantallen start-ups en 
patenten. Ik begreep wel dat je een lan-
getermijnstrategie moet ontwikkelen, 
maar ik vond het niet de goede manier. 
Toen ben ik als experiment berichten 
gaan posten op Twitter en Facebook.’ 
Müller heeft met @nutrigenomics, 
inmiddels zijn alter ego op Twitter, 
meer dan 5200 volgers. Daar zitten 
invloedrijke mensen bij, ook uit het 
buitenland.
Müller is blij met de impuls die NGI gaf 
aan het veld van de life sciences. ‘Maar 
we hebben genomics niet structureel 
weten in te bedden in het Nederlandse 
wetenschappelijke veld. Nu worden we 
overgeleverd aan de krachten van de 
politiek en het bedrijfsleven. Dat is een 
reden waarom ik binnenkort verhuis 
naar Engeland. Daar is een beter kli-
maat voor genomicsonderzoek.’
Valorisatiemanager Herben valt hem bij 
en wijst op België. ‘Het Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie krijgt 
steeds voor vijf jaar financiering. Daar 
is continuïteit van beleid. In Nederland 
wordt elke keer weer wat nieuws opge-
start.’ Directeur Laane vult aan: ‘life 
sciencesactiviteiten werpen vaak pas na 
tien of meer jaren echt vruchten af. Dat 
botst met kabinetten die gemiddeld zo’n 
twee jaar meegaan en steeds iets 
nieuws verzinnen. Het is zonde hoor. 
Dan zijn we net twee stappen vooruit, 
gaan we er weer één naar achteren. 
Gelukkig gaan veel centra met nieuw 
geld door.’
Tot slot, met de wijsheid van nu, wat 
zou Laane anders hebben gedaan? ‘Ik 
zou meer private partijen bij genomics 
betrekken. Dat zorgt voor een betere 
verankering. Daarnaast zou ik NGI 
bedrijfsmatiger runnen. Dus met meer 
go/no go-momenten. En ik zou NWO en 
de ministeries meer meenemen in onze 
werkwijze. Want ze kunnen veel van 
ons leren over regievoeren.’

in de ongeveer tien jaar dat het 

ngi liep, werd er 1160 miljoen 

euro geïnvesteerd. daarvan kwam 

560 miljoen euro direct uit de 

aardgasbaten. Kennisinstellingen 

en private partijen legden de 

overige 600 miljoen euro bij. 

economen van de erasmus Uni-

versiteit rotterdam berekenden 

dat een via ngi geïnvesteerde euro 

in acht jaar tijd vier euro werd.

Wetenschappelijke output
  13.000 wetenschappelijke  

publicaties

  800 publicaties in toptijdschrif-

ten (in de periode 2007-2013)

   900 proefschriften

economische output
  400 patenten

  186 verstrekte licenties

  52 spin-offbedrijven

Maatschappelijke output
  69 klinische toepassingen

  bijna 250.000 bezoekers per jaar 

op www.allesoverdna.nl

   meer dan 100.000 scholieren bij 

de reizende dna-labs

NGI in cijfers
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investeren in europees onderzoek helpt 
grote maatschappelijke problemen oplossen 

en is goed voor de concurrentiekracht van 
europa. daarover zijn robert-Jan smits 

(directeur-generaal onderzoek en innovatie 
van de europese commissie) en Jos engelen 

(voorzitter nWo en oud-plaatsvervangend 
directeur van cern) het eens. 

Waarom gebeurt het dan te weinig?
smits vindt de nationale onderzoeks-

organisaties te afwachtend en te veel gericht 
op hun beperkte nationale eigenbelang. 

engelen stelt dat nWo best over de grens 
wil financieren, maar het ministerie van 

financiën niet. daarvoor moet brussel in 
actie komen.

RJS  Het is onze missie een Europese interne markt 
voor onderzoek te creëren zonder barrières voor de 
mobiliteit van onderzoekers, met open recruitment 
aan de universiteiten en met hoogstaande onder-
zoeksinfrastructuren voor onderzoekers. We willen 
dat onderzoekers hun beurzen over de grenzen 
kunnen meenemen, en dat ze geen pensioenbreuk 
hebben als ze elders onderzoek gaan doen. Ook 
willen we graag dat de nationale onderzoeksorgani-
saties niet alleen nationaal investeren in onderzoek 
en innovatie, maar ook samenwerken om die 
Europese onderzoeksruimte (ERA) te creëren en 
grote maatschappelijke problemen op te lossen.

JE  De Europese benadering is ingegeven door de 
grote maatschappelijke uitdagingen die Europa voor 
de komende jaren ziet. Het is belangrijk dat niet alle 
landen daar hun eigen onderzoeksagenda’s op los-
laten, maar kijken hoe die onderling samenhangen. 
Europa is daarom het Joint Programming-proces 
begonne om de lidstaten te laten samenwerken. Een 
fantastisch idee, dat helaas maar langzaam van de 
grond komt. Dat zou sneller gaan als de Commissie 
er ook geld bij zou doen, en niet alleen zou sugge-
reren dat het geld wel komt als we maar samen-
werken. Want dat werkt niet. Europa zou meer 
kunnen betekenen door boter bij de vis te doen. >> 

‘Europese 
landen die 

hun krachten 
bundelen, zijn samen 

de beste van 
de wereld’ 

tekst mALoU VAN HINTUm  foto's HARRy mEIjER
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trouwens voor alle nationale onderzoeksfinan-
ciers. Ze zijn gericht op informatie-uitwisseling 
en netwerken, maar een Europese strategische 
agenda gericht op concrete samenwerking en 
positionering in het Europese landschap ont-
breekt. Dat vind ik heel jammer.

JE  Er zit een verschil tussen de grote Europese 
visie die jij hebt  – en die ik deel, want ik voel me 
ook Europeaan – en de hardnekkige dagelijkse 
realiteit waarmee ik als voorzitter van NWO te 
maken heb. Ik kan die visie niet in de plaats stel-
len van mijn dagelijkse gang naar het ministerie.

RJS  Wij proberen die Europese agenda levend te 
houden. Daarom vragen wij de nationale NWO’s 
om een ambitieuze Europa-strategie. Zij moeten 
daarvoor niet alleen aan Brussel geld vragen, 
maar ook eigen middelen inzetten. Sommige 

onderzoeksfinanciers vertellen ons dat ze van 
hun ministerie van Financiën niet mógen inves-
teren in Europeanisering, en geen open recruit-
ment-beleid mogen voeren. Dat is jammer en dat 
is bovendien in strijd met het gedachtegoed van 
de Europese interne markt. Er is in dat opzicht 
nog een heel lange weg te gaan voordat we die 
echte Europese onderzoeksruimte hebben. Toch 
ben ik niet voor een Brussel dat zegt hoe het 
moet. Ik wil dat we dat samen met organisaties 
als Science Europe doen.

JE  De Europa-paragraaf van NWO zal de 
komende jaren groeien zolang de Europese 
agenda inhoudelijk goed, inspirerend en inter-
actief blijft. Er zijn binnen Europa bi-, tri-, en 
quadrilaterale overeenkomsten waarin we joint 
calls doen en een van de deelnemende partners 
verantwoordelijk is voor de verdeling van de 
middelen. Zeker met councils die we kennen en 
vertrouwen kunnen we werken, en dat zal toe-
nemen. Maar in onze strategie spelen ook het 
nationale perspectief en de topsectoren een rol. 
Op basis daarvan krijgt het Nederlands onder-
zoek publieke financiering.

RJS  De collega's van het ministerie van Finan-
ciën letten op de kosten van onderzoek, maar 
niet op de economische waarde die onderzoek 
later oplevert. Terwijl landen die investeren in 
de kenniseconomie, het snelst uit de crisis raken: 
Zwitserland, Duitsland, Scandinavische landen. 
Europa genereert op dit moment dertig procent 
van de kennis in de wereld. Dat is waanzinnig 
knap voor zo’n klein continent. Dat moeten we 
op zijn minst zien te consolideren. 
De toekomstige begroting van de EU zal kleiner 
worden, maar onderzoek en innovatie krijgen 
twintig miljard meer. Dat is een politieke keuze 
en een investering in de toekomst van Europa. 
Brussel zal erop blijven hameren dat er ook op 
nationaal niveau wordt geïnvesteerd in onder-
zoek en innovatie. Dat hebben we ook tegen 
Nederland gezegd.

JE  Dat blijven investeren noodzakelijk is, vinden 
wij natuurlijk ook. Ik zie de financiering van 
wetenschap alleen maar belangrijker worden. 
Straks lopen er negen miljard mensen rond, met 
alle problemen van dien. Die kun je niet oplossen 
zonder wetenschap. Over twintig jaar zal weten-
schapsfinanciering veel minder ter discussie 
staan dan nu. Mijn opvolger heeft het dan 
gemakkelijker dan ik nu. Maar dat duurt nog wel 
heel lang…
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nWo zet zich in voor een goede afstemming tussen het neder-

landse en het europese onderzoeks- en innovatiebeleid. hierbij 

staat een actieve deelname aan de european research area 

(era) centraal. doel van era is de realisatie van vrij verkeer voor 

onderzoekers en onderzoeksgegevens binnen europa. hieraan 

wordt op veel terreinen gewerkt. het Joint programming-proces 

is bijvoorbeeld een manier om de onderzoeksprogramma’s van 

europese landen op elkaar af te stemmen. op vrijwillige basis 

coördineren europese lidstaten nationale onderzoeksactiviteiten 

met een gezamenlijk budget en onderzoeksagenda. de inzet 

vanuit nWo is de nWo-thema’s (inclusief topsectoren) aan te 

laten sluiten bij de grand challenges van europa. ook draagt 

nWo actief bij aan het Zevende Kaderprogramma (Kp7) en 

horizon2020 (de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de 

europese commissie) door te participeren in europese overleggen 

en netwerken. naast onderzoeksfinanciering draagt nWo bij aan 

de overige onderdelen van de era, zoals research infrastructures 

en open access. in de europese context trekt nWo met name op 

met collega-onderzoeksorganisaties die zich hebben verenigd in 

science europe. 

meer informatie: www.nwo.nl/internationaal, 

www.ec.europa.eu/research/era, www.scienceeurope.org.

NWO en Europa

‘Wij vragen de nationale 
NWO’s om een ambitieuze 

Europastrategie’

RJS  De maatschappelijke problemen die we 
hebben – de vergrijzende bevolking en de toename 
van neurodegeneratieve ziekten die daarmee 
gepaard gaat, de energievraagstukken, de voedsel-
veiligheid, de cybersecurity  – zijn dusdanig groot 
dat geen enkel land daar in zijn eentje een oplossing 
voor heeft. Omdat het publieke geld voor onderzoek 
slechts voor een kleine tien procent op Europees 
niveau zit, hebben we tegen de lidstaten gezegd: 
maak gemeenschappelijke onderzoeksagenda’s op 
strategische prioriteiten die maatschappelijke 
problemen kunnen oplossen, en bundel je activitei-
ten. Dat resulteert in mooie initiatieven, zoals op 
het gebied van dementie en resistentie tegen anti-
biotica. De Europese Commissie is bewust buiten 
dat proces van samenwerking tussen de lidstaten 
gebleven, om de vrees weg te nemen dat Brussel de 
nationale agenda’s en uiteindelijk ook de nationale 
budgetten zou willen controleren. Wij zijn er wel 
graag bij als waarnemer en willen ook geld geven 
om deze initiatieven te ondersteunen, maar de 
lidstaten moeten ze zelf dragen. Want negentig 
procent van de middelen voor Europees onderzoek 
zit bij hen. Wij willen graag dat zij dit geld structu-
reel en veel gecoördineerder uitgeven. Europese 
landen die hun krachten bundelen, zijn samen de 
beste van de wereld. CERN is daar een mooi voor-
beeld van. Dat kan op nog meer terreinen.

JE  Het  Joint programming-process is in verkeerde 
handen. In dat proces maken ambtenaren de dienst 
uit in plaats van vertegenwoordigers uit de weten-
schap zelf. Ik begrijp ook niet waarom Science 
Europe (waarin wetenschapsorganisaties van 27 
landen zijn vertegenwoordigd, red.) daar zijn hand 
niet op heeft weten te leggen. Je geeft CERN als 
voorbeeld van een geslaagd gemeenschappelijk ini-
tiatief. Dat is een verkeerd voorbeeld, want het 
heeft nooit navolging gekregen. Waarom niet? 
Omdat landen niet over de grens willen investeren. 
En zo’n grootschalige infrastructuur kan maar op 
één plek staan. CERN is de uitzonderling op de 
regel.

RJS  Waarom hebben de nationale organisaties 
niet zelf het initiatief genomen voor ERA? De 
European Research Council (ERC) is al dertig 
jaar lang een droom van alle NWO’s van Europa. 

Het idee was dat ze één procent van hun natio-
nale budget in een Europees mandje zouden stop-
pen. Maar het is de Commissie die de mouwen 
heeft opgestroopt en de ERC heeft opgericht. 
Waarom is dat de nationale organisaties nooit 
gelukt?

JE  Omdat het niet de NWO’s zijn die weigeren 
om over de grens te investeren. NWO krijgt op 
basis van haar strategie publieke middelen waar 
het kabinet een stempel op zet. De volgende stap, 
binnen Europa over de grens investeren, is 
inhoudelijk gemakkelijk te zetten. Maar politiek 
niet. Daarom zou de Europese Commissie dit 
soort principiële beslissingen moeten nemen. 
Dan is het vervolgens veel gemakkelijker voor ons 
als NWO om beleid dat door de lidstaten wordt 
ondersteund – en dus ook door onze minister – 
te implementeren. 

RJS  Wij hebben op Europees niveau initiatieven 
voor grootschalige infrastructuren genomen. Die 
vormen een essentieel onderdeel van de ERA. 
Maar de nationale onderzoeksinstellingen die om 
die projecten hebben gevraagd, zijn nu niet 
bereid om er ook echt in te investeren. Zeker niet 
als ze niet in hun eigen land worden gebouwd. 
Aan CERN is door verschillende landen meebe-
taald, aan de telescopen in Chili ook. Maar FAIR 
(deeltjesversneller, red.) in Darmstadt en XFEL 
(electronenlaser, red.) in Hamburg zijn vooral 
met Duits geld gebouwd. De European Spallation 
Source (ESS) in Lund die iedereen wil hebben, 
komt nog niet van de grond omdat de toegezegde 
nationale bijdrages van de partners buiten 
Zweden onvoldoende zijn om de gehele infra-
structuur te bouwen.

JE  Die projecten zijn begonnen als nationale ini-
tiatieven waarbij andere landen konden aanha-
ken. Dat moet niet als je een Europees project 
wilt. Ook is er geen centrale Europese regie op 
gevoerd. De enige die daar de autoriteit voor 
heeft, de Commissie, heeft dat niet gedaan. Dat is 
een politiek verhaal. Wat de Nederlandse positie 
betreft: met een jaarlijks budget van 625 miljoen 
kan NWO niet geloofwaardig zeggen dat Neder-
land een miljard kan investeren in zo’n project, 
en ook nog eens jaarlijks honderd miljoen om het 
te laten draaien. Dat gaat gewoon niet. 

RJS  NWO heeft momenteel geen ambitieuze 
Europese agenda gericht op Europese positione-
ring en concrete investeringen in Europa. Ik zie 
alleen een Europese paragraaf over benchmar-
king met andere onderzoeksfinanciers. Dat geldt 
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Nano-bloemen
rubicon-laureaat Wim noorduin heeft samen met chemie-onderzoekster Joanna aizenberg 

onderzoek gedaan aan de harvard University naar kristalliserende materialen die ontstaan tij-

dens een chemische reactie. door subtiele veranderingen aan te brengen in het reactie-

mengsel, konden de onderzoekers de vorm beïnvloeden. de bloemvormige kristallen die op 

deze manier ontstaan, vormen structuren van enkele tientallen micrometers hoog. noorduin 

maakte hier plaatjes van met een elektronenmicroscoop en voorzag deze van kleur waar-

door ze gelijkenis vertonen met een bloemperk. meer informatie: http://bit.ly/nanoflowers.
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Wegens 
succes 
verlengd
milieuvervuilend, onveilig of in strijd 
met de wet; onwenselijke innovaties 
ontstaan als ontwerpers te weinig aandacht 
hebben voor ethische en maatschappe-
lijk vragen. nWo steunt wetenschappelijk 
onderzoek naar maatschappelijk 
verantwoord innoveren. 

Soms is het idee prachtig en de technologie hoog-
staand. Maar dat maakt een innovatie niet automa-
tisch succesvol. Zo stuitte het elektronisch 
patiëntendossier op grote weerstand in de samen-
leving. Net als de slimme elektriciteitsmeter, die 
automatisch de meterstand doorgeeft aan de net-
beheerder – een handig ding misschien, maar de 
meter bleek in strijd met privacywetten. En her-
innert u zich nog de succesvolle protesten tegen de 
CO2-opslag in Barendrecht? De lage opkomst bij de 
vaccinatie tegen baarmoederhalskanker? Steeds 
ging het bij de invoering mis; het idee pakte heel 
anders uit dan de makers hadden bedacht. Dat bete-
kende niet alleen veel verspilde moeite, maar vaak 
ook een serieuze financiële strop.

mVI-programma
Maar waar zit hem dat dan in? Wanneer falen veel-
belovende innovaties? Was het anders gelopen als 
de makers van de slimme elektriciteitsmeter vooraf 
beter hadden nagedacht over de privacyproblemen? 
Waarschijnlijk wel. Welke ethische en maatschap-
pelijke vragen spelen er rondom innovaties? Dat is 
de centrale vraag in het NWO-programma 
Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI). 
Wouter Boon is innovatiewetenschapper aan de 

tekst ANoUCk VRoUwE  foto’s HARRy mEIjER eN HH

  mAATSCHAPPELIjk VERANTwooRD INNoVEREN ACTUEEL

Universiteit Utrecht. Hij deed mee aan de eerste 
ronde van het MVI-programma. ‘De heftige reactie 
van de maatschappij komt voor makers van innova-
tieve technologie vaak als een verrassing. Je ziet het 
nu weer bij de discussie over schaliegaswinning. Bij 
een gevoelig onderwerp als nieuwe energievormen 
kun je geen vergaande plannen maken en die pats 

boem de maatschappij ingooien. Voor innovatie-
wetenschappers is dat een vanzelfsprekendheid, 
voor anderen nog niet. Daarom is het goed dat 
NWO expliciet aandacht besteedt aan maat-
schappelijk verantwoord innoveren.’ 

Snelle toegang
Zelf deed Boon onderzoek naar de versnelde 
introductie van medicijnen. Zoals medicij-
nen tegen hiv en kanker, maar ook griepvac-
cins. ‘Medicijnen die de maatschappij hard 
nodig heeft en waar geen alternatief voor 
bestaat. Als je dan in het laboratorium een 

middel hebt dat goed werkt, dan wil je dat zo 
snel mogelijk naar buiten brengen. Maar een 

snelle introductie betekent ook minder tijd voor 
testen. Bij versnelde introductie speelt dus altijd 

de afweging tussen snelle toegang en veiligheid. 
Daarbij onderzochten we wat de beste manier is om 
de werking en veiligheid van de middelen na 
marktintroductie te monitoren.’ De timing van 
Boons onderzoek was perfect. Terwijl hij het onder-
zoek deed, kwam de Mexicaanse griep op. 

‘ Je zou het MVI-programma 
praktische ethiek kunnen 
noemen’

 >> 

Zorgrobots, de inzet van drones en cyberpesten: het waren 

alle drie onderwerpen uit de eerste ronde van het onderzoeks-

programma maatschappelijk verantwoord innoveren (mvi). 

nWo geesteswetenschappen startte in 2008 met mvi, toen 

in samenwerking met zes ministeries. het programma maakt 

deel uit van de sociale infrastructuur agenda en wordt nu 

wegens succes verlengd. in deze nieuwe ronde zal het mvi-

programma inhoudelijk aansluiten bij de topsectoren agri 

& food, tuinbouwen Uitgangsmaterialen, chemie, energie, 

hightech systemen & materialen, Life sciences & health en 

Water. de onderzoeksprojecten zijn een samenwerkingsverband 

tussen onderzoekers en bedrijven. nWo stelt zeven miljoen 

euro beschikbaar voor kort- en langlopend onderzoek naar 

maatschappelijk en ethisch innoveren. het vervolgprogramma 

gaat begin 2014 van start en loopt tot 2019. meer informatie: 

www.nwo.nl/mvi en www.nwo.nl/sia. 

filmpjes over mvi zijn te vinden op www.bit.ly/mvifilm.

Maatschappelijk verantwoord 
innoveren

‘De discussie over de veiligheid van het vaccin barstte 
in volle hevigheid los. Een mooier praktijkvoorbeeld 
hadden we ons niet kunnen wensen.’

maatschappelijk draagvlak
Jeroen van den Hoven is hoogleraar Ethiek aan de 
Technische Universiteit Delft en voorzitter van de MVI-
programmacommissie  (deze commissie is onder andere 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van 
het programma). Zelf deed hij binnen het programma 
onderzoek naar innovaties voor ontwikkelingslanden en 
naar veiligheidsrisico’s van nieuwe technologie. ‘Je zou 
het MVI-programma ethiek in de praktijk kunnen 
noemen. Het verknoopt maatschappelijke thema’s met 
techniek en innovaties. Grote bedrijven waaronder DSM, 
Shell en Friesland Campina werken mee aan het pro-
gramma. Dat bewijst dat maatschappelijk verantwoord 
innoveren niet iets “zweverigs voor filosofen” is, maar 
dat het een belangrijk thema is – ook voor het bedrijfsle-
ven.’ Maatschappelijk draagvlak is immers ook voor 
bedrijven essentieel. Zij willen graag producten ontwik-
kelen waar de samenleving op zit te wachten. Bovendien 
is er ook publieke aandacht voor productiemethoden; 
onkiese zaken kunnen tot imagoschade leiden.  >> 

Boven: Drone - een onbemand vliegtuigje dat op afstand 
wordt bestuurd.
Onder: Massa-vaccinatie GGD tegen de Mexicaanse griep.
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Van den Hoven benadrukt dat maatschappelijk 
verantwoord innoveren eerst misschien lastig 
lijkt, maar zichzelf kan terugverdienen. ‘Neem 
Duitsland, waar de publieke weerstand tegen 
atoomstroom altijd groot is geweest. Nu loopt 
het land voorop op het gebied van duurzame 
energie. Datzelfde geldt voor privacy. In Europa 
moeten ontwerpers vanwege de strenge wetge-
ving zorgen dat de privacy bij ICT-toepassingen 
goed beschermd is. De rest van de wereld voelt 
dat probleem nu ook, dus komt men hier kennis 
inkopen.’
Een onderzoeker die een voorstel indient bij het 
MVI-programma, komt niet alleen. Hij neemt 
een valorisatiepanel mee dat hij zelf samenstelt; 
een groep mensen met praktijkervaring. Van den 
Hoven: ‘Zij denken mee over de onderzoeks-
vraag. Ook daarna coachen ze, stellen ze vragen. 
Ze zorgen dat de onderzoekers niet losgezongen 
raken van de werkelijkheid.’ Boon beaamt dat 
belang: ‘Ze stellen goede vragen en ze geven 
praktische tips. Zo wees ons valorisatiepanel ons 
op voorbeelden van medicijnen, waar dilemma’s 
over de introductie speelden.’ Hij somt een heel 
palet aan organisaties op, die bij zijn onderzoek 
meedachten: patiëntenverenigingen, het Neder-
landse bijwerkingencentrum Lareb, het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
‘Het onderzoek leverde wetenschappelijke publi-
caties op, dat is voor ons als universitair onder-
zoekers een vereiste. Maar de opgedane 
contacten zijn even waardevol. We hebben bij-
voorbeeld de resultaten op het ministerie gepre-
senteerd. Zo kan je met onderzoek echt bijdragen 
aan het beleid.’

Ook Armand Voorschuur van Nefarma zat in het 
panel van Boon. Nefarma zijn de brancheorgani-
satie voor farmaceutische bedrijven die zich rich-
ten op onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen. ‘Innovaties in de zorg zijn meer 
dan nieuwe medicijnen alleen. Je moet bijvoor-
beeld ook denken aan nieuwe diensten voor artsen 
en patiënten, zoals slimme systemen die mensen 
helpen om trouw hun medicijnen in te nemen.’ 
Innovaties dringen vaak moeizaam door in de 
zorg, vertelt Voorschuur. ‘De mens is behoudend, 
angst voor nieuwe dingen remt vaak de vernieu-
wing. Maar ook gevestigde belangen spelen een 
rol. Ik ben dus zeer geïnteresseerd in onderzoek 
naar vernieuwing in de zorg. En vervolgens moet 
er met die uitkomsten ook echt wat worden 
gedaan.’ Dat was voor Nefarma dan ook de reden 
om mee te werken aan Boons onderzoek. 
Voorschuur: ‘De toelating van geneesmiddelen is 
compleet dichtgeregeld. Een nieuw middel intro-
duceren is intussen zo duur geworden dat dit 
systeem op termijn niet meer houdbaar lijkt. Het 
is dus goed om te kijken of dat anders kan. Een 
van de vragen is dan, hoe je medicijnen na een 
vervroegde marktintroductie goed kunt volgen.’ 

Aansluiten bij topsectoren
Het MVI-programma is zo goed verlopen, dat het 
in Europa als voorbeeld heeft gediend. Binnen 
Horizon2020, het nieuwe Europese programma 
voor onderzoek en innovatie, is eveneens geld vrij-
gemaakt voor onderzoek naar maatschappelijk 
verantwoord innoveren. Van den Hoven: ‘Het 
onderzoeksveld komt sterk op, NWO was er met 
MVI vroeg bij. Het zou zonde zijn geweest als het 
hier nu bij was gebleven.’ 
In de eerste ronde stond de samenwerking met zes 
ministeries centraal, nu zal MVI aansluiten bij de 
topsectoren. In de nieuwe ronde zal ook aandacht 
zijn voor meer fundamentele vragen. Van den 
Hoven: ‘Neem het nimby-probleem, waar veel 
innovaties last van hebben. Nimby staat voor not 
in my back yard. Mensen juichen vernieuwing 
toe, totdat die te dichtbij komt. Dat speelt bij 
windmolens, bij CO2-opslag en tal van andere 
gevallen. Dan loont het de moeite om algemeen 
inzicht te krijgen over hoe om te gaan met nimby-
problemen.’ Want het probleem gewoon negeren is 
geen optie; het lijstje ‘leuk idee, slecht uitgevoerd’ 
is immers al lang genoeg. << 
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tijdens een tweedaagse internationale 

conferentie heeft NWo-voorzitter Jos 

engelen op 13 november 2013 de officiële 

aftrap voor het era-net fLAG-eRA gege-

ven. Aan de conferentie (georganiseerd 

door het Nationaal Initiatief Hersenen en 

Cognitie, NWo-gebied exacte 

Wetenschappen en foM) namen de verte-

genwoordigers van de europese 

Commissie en ruim 25 onderzoeksfinan-

ciers uit europa deel. 

er zijn twee flagships, Graphene en 

Human Brain Project, ambitieuze door 

wetenschap en ICt-ontwikkeling gedre-

ven, grootschalige europese initiatieven 

die onderzoek stimuleren op het terrein 

van nieuwe technologieën. 

Kick-off voor 
Europees onderzoek

NWO-nieuws   internationaal

Op nwo.nl

INTERNATIoNAAL

tot half maart 2014 kunnen nederlandse en chinese onderzoekers 
gezamenlijke financiering aanvragen voor het Joint scientific thematic 
research programme. het thema is dit jaar smart energy in smart cities 
wat gaat over duurzame stedelijke ontwikkeling en slimme oplossingen 
die leiden tot efficiënter energiegebruik en energiebesparing in steden. 
meer informatie: www.nwo.nl/magw. 

Nu online: 
onderzoeksdossier 
WOTRO

‘ Mensen juichen vernieuwing toe, 
totdat die te dichtbij komt’

Een windturbine in de achtertuin. Beide flagships hebben een looptijd van 

tien jaar en een beoogd totaal budget 

van één miljard euro. Nationale subsidie-

gevers hebben dit era-net opgezet voor 

de coördinatie en ondersteuning van de 

flagships, en de afstemming van onder-

zoeksprogramma’s in de lidstaten en het 

stimuleren van de samenwerking tussen 

de landen en onderzoeksfinanciers. Deze 

samenwerking loopt uiteen van gezamen-

lijke workshops organiseren tot het beste-

den van middelen in een gezamenlijk 

onderzoeksprogramma. NWo ondersteunt 

het concept van de flagships en ziet het 

belang van deze grootschalige weten-

schappelijke projecten voor maatschap-

pelijke en economische ontwikkeling. 

Nederland is vertegenwoordigd in fLAG-

eRA met NWo (NIHC en eW voor Human 

Brain Project) en foM (voor Graphene) 

als partners. Meer informatie: 

www.graphene-flagship.eu en 

www.humanbrainproject.eu/nl.

NWo-gebied WotRo heeft een online 

dossier en een daaraan gekoppeld debat 

gelanceerd over conflicten rond het 

gebruik van grondstoffen in ontwikke-

lingslanden. De basis van het dossier 

wordt gevormd door vijf casestudies over 

conflicten in onder andere sri Lanka en 

het Amazonegebied. Daarin doen NWo-

onderzoekers aanbevelingen aan beleids-

makers voor een adequate aanpak van 

conflicten rondom grondstoffen. De 

hoofdvraag hierbij is: wat kunnen beleids-

makers op mondiaal, nationaal en lokaal 

niveau doen om conflicten rondom 

natuurlijke grondstoffen uit te roeien? In 

de komende weken leveren experts uit de 

hele wereld hun bijdrage aan het online 

debat. De uitkomsten ervan worden in 

januari 2014 gepresenteerd op een inter-

nationale conferentie in Den Haag. 

Het dossier is onderdeel van het WotRo-

programma Conflict and Cooperation over 

Natural Recources in Developing Countries  

(CoCooN). schaarste, verminderde 

opbrengsten of juist een overvloed aan 

natuurlijke hulpbronnen kunnen leiden 

tot gewelddadige conflicten. Meer begrip 

is nodig om dit soort conflicten beter te 

kunnen beheersen en om samenwerking 

rond grondstoffen juist te stimuleren. Het 

onderzoek binnen CoCooN wil daaraan 

een bijdrage leveren. 

Het dossier met onderzoeksartikelen is te 

vinden op www.nwo.nl/cocoon. op deze 

pagina staat ook meer informatie over 

het onderzoeksprogramma zelf. 
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het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de universiteiten zijn gescheiden werelden. dat is jammer, 
want een juiste mix van onderzoek en ondernemerschap kan nieuwe ideeën en technologie snel 
naar de markt brengen. vorig jaar startte nWo daarom het programma Kiem, wat voor Kennis–
innovatie mapping mkb staat.  

kIEm

het oog dat zeer geschikt lijkt. Het polymeer is bio-
compatibel. Dat betekent dat het in het menselijk 
lichaam kan worden gebruikt. Pluspunt is ook dat 
het lichaam het materiaal afbreekt. De tape lost dus 
na verloop van tijd op. Maar er is ook een groot 
nadee: het polymeer wordt nu alleen nog maar in 
laboratoria gemaakt. Het is niet commercieel 
verkrijgbaar. 
En dat is natuurlijk wel een vereiste om er op com-
merciële schaal wondhechtende tape van te kunnen 
maken. Bender en Van Hest hebben nu KIEM-
financiering gekregen. Het doel van het project is te 
onderzoeken of GATT zelf de productie van het 
polymeer op kan schalen. 
 

Hersenwetenschappers hebben de aminozuren dus 
nodig voor onderzoek, maar ze zijn notoir lastig te 
maken. Poelarends: ‘Met hulp van enzymen versim-
pelen wij de productiemethode van elf naar drie 
stappen.’ Alleen de hoeveelheden zijn nog niet om 
over naar huis te schrijven. Samen met INTEGREX 
Research wil Poelarends de productie verder 
opschroeven. En – als er tijd is - kijken of ze met 
enzymen nog andere mooie aminozuren kunnen 
maken die ook geschikt zijn voor hersenonderzoek. 
Poelarends: ‘Dankzij KIEM kunnen we kennisma-
ken. Het zou mooi zijn als het in een structurele 
samenwerking uitmondt.’

terecht, terwijl de schadelijke zware metalen in 
het koolstofpoeder worden opgenomen. 
Daarnaast is er nog welkome ‘bijvangst’: het 
poeder vist ook andere stoffen uit het water, 
zoals fosfaten en resten van geneesmiddelen. 
Het poeder lijkt al met al uitstekend geschikt om 
in de waterzuivering dienst te doen of bij de win-
ning van opgeloste metalen uit de afvalverwer-
king. Jenneskens: ‘Maar de industrie wil eerst 
exact weten wat je er allemaal mee kan. Dat ver-
eist aanvullende experimenten.’ Die experimen-
ten voert Jenneskens nu samen uit met postdoc 
Jacco Hoekstra en Geochem Research – met de 
verwachting dat er een mooie toekomst voor het 
zuiverend poeder gloort.  

Een zwart poeder; het materiaal uit het KIEM-
project van Leo Jenneskens (Universiteit Utrecht) 
en Virginie Heidweiller (Geochem Research) ziet er 
doodgewoon uit. Maar Jenneskens, hoogleraar 
Fysisch-organische chemie, vertelt er buitengewoon 
enthousiast over. Hij verwacht dat dit materiaal zijn 
weg naar de industrie vindt. Het poeder kan onder 
meer efficiënt zware metalen uit vervuild water 
vissen. 
De basis van het zwarte poeder is cellulose, een 
natuurlijk materiaal. Het heeft de vorm van spons-
achtige balletjes. De kleine holtes zijn met fijne 
ijzerdeeltjes geïmpregneerd. Die zorgen dat het 
poeder met een magneet uit het water te filteren is. 
In vervuild water wisselt het poeder stuivertje: een 
deel van het onschadelijke ijzer komt in het water 

‘Wij hebben verstand van enzymen, zij van produc-
tiemethoden.’ Gerrit Poelarends van de Rijks-
universiteit Groningen is blij dat zijn KIEM-project 
met het bedrijf INTEGREX Research doorgaat. De 
twee partijen delen eenzelfde interesse: de ontwik-
keling van stoffen voor hersenonderzoek. 
Poelarends heeft net een nieuwe methode ontwik-
keld om twee aminozuren te maken, met de roep-
namen L-TBA en L-TBOA. De chemicus geeft een 
snelle biologieles: ‘De stof glutamaat zorgt voor de 
communicatie tussen hersencellen. Bij ziekten als 
alzheimer en huntington is er een overschot aan 
glutamaat, bij schizofrenie juist een tekort. De 
mogelijke boosdoener is een transporteiwit dat het 
glutamaat normaal gesproken tussen de zenuw-
uiteinden “uitpeutert”. Dat eitwit werkt niet goed, 
of juist te fanatiek. En dat transporteiwit kun je 
remmen met L-TBA en L-TBOA.’ 

Innoveren met mkb

‘ Met hulp van enzymen  
versimpelen wij de  
productiemethode van  
elf naar drie stappen’

Het poeder kan onder 
meer efficiënt zware 
metalen uit vervuild 
water vissen

‘Soms wil je een wond lekvrij afdekken. 
Bijvoorbeeld een wond in het hersenvlies, na een 
operatie, om infecties te voorkomen. Of je wilt een 
wond in de darm afdichten omdat lekken ook hier 
voor ontstekingen zorgen.’ Chemicus Jan van Hest 
van de Radboud Universiteit legt uit waarom de 
medische wereld zit te springen om lekvrij hecht-
materiaal, als aanvulling op de traditionele nietjes 
en draadjes. Het bedrijf GATT Technologies 
(General Adhesive Tissue Tape) ziet er wel markt in 
en wil een lekvrije, wondhelende tape ontwikkelen. 
Er is dus wel een markt en er is een bedrijf; nu 
alleen de tape zelf nog. Van Hest is al een tijdje 
samen met Johan Bender van GATT op zoek naar 
geschikte materialen voor een wondhelende tape. 
De heren hebben nu een nieuw type polymeer op 

Chemicus Jan van Hest 
legt uit waarom de 
medische wereld zit te 
springen om lekvrij 
hechtmateriaal 

tekst ANoUCk VRoUwE

het doel is om wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor kleine bedrijven en start-ups. het mkb kan zo innoveren en 

de wetenschappers kunnen hun onderzoeksresultaten snel in de praktijk brengen. Kiem-projecten zijn kleine onderzoeksprojecten 

van ongeveer 20.000 euro. de aanvraagtijd is kort, maximaal zes weken. het gaat om projecten waarbij de aanvragers samen 

proberen in een paar maanden een helder, haalbaar onderzoeksdoel te realiseren. een vijfde van het onderzoeksgeld komt van het 

bedrijf, nWo legt de rest bij. de huidige Kiem-projecten zijn een initiatief binnen de topsector chemie. indienen kan doorlopend, 

nWo breidt dat nu uit naar twee andere topsectoren. vanaf januari kunnen ondernemers en onderzoekers uit de ict en de 

topsector creatieve industrie ook een aanvraag doen voor een Kiem-project. meer informatie: www.nwo.nl/kiem.

op deze website is ook het filmpje over Kiem-projecten te bekijken.

Kiemplantjes

Wat 

materiaal voor wondhelende tape
Bedrijf 
gatt technologies
Universiteit 
radboud Universiteit nijmegen

Wat 

productiemethode voor 
stoffen hersenonderzoek
Bedrijf 
integreX research
Universiteit 
rijksuniversiteit groningen

Wat 

metaalvanger voor afvalwater
Bedrijf 
geochem research
Universiteit 
Universiteit Utrecht

kIEm
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  REGIEoRGANEN

een regieorgaan is een beleidsteam dat een bepaald type 
onderzoek in een stroomversnelling moet brengen. binnenkort 
worden er twee nieuwe regieorganen bij nWo onderge-
bracht. de kwartiermakers zijn al druk bezig. 
tekst  mARIETTE HUISjES  foto’s  DANIëLLE VERmEIj

Welke problemen heeft het onderwijs-
onderzoek in Nederland die een 
regieorgaan moet oplossen?
‘Er zijn twee problemen. Ten eerste 
besteedt het ministerie weliswaar veel 
geld aan onderwijsonderzoek, maar tot 
nu toe werd dat versnipperd 
verdeeld. Zo kan het gebeuren dat 
hype-gevoelige onderwerpen op ver-
schillende plekken tegelijkertijd 
worden onderzocht en dat is zonde. 
Ten tweede zijn het onderwijsonder-
zoek en het onderwijs zelf nu veel 
gescheiden werelden, waar ieder zijn 
eigen gang gaat.’

Kunt u dat laatste toelichten?
‘Decennialang hadden scholen hun 
handen vol om hun leerlingen “fatsoen-
lijk onderwijs” te bieden, terwijl onder-
wijsonderzoekers elkaar bezig hielden 
met publiceren in peer reviewed weten-
schappelijke publicaties. Die situatie 
was voor iedereen onbevredigend. 
De laatste jaren zie je een mentaliteits-
verandering aan beide kanten. 
Onderwijsonderzoekers publiceren nu 
bijvoorbeeld vaker in vakbladen voor 
docenten. Scholen worden zich – ook 
door politieke druk – steeds bewuster 
van wat ze nu eigenlijk bijdragen aan de 
ontwikkeling van individuele leerlingen 
en hoe dat beter kan.’

U wilt dus de kloof dichten tussen 
onderzoek en praktijk. Hoe gaat u dat 
doen?
‘Een deel van ons budget gaat naar 
praktijkgericht onderzoek. Dat wordt 

    Michaël van Straalen, voorzitter Nationaal 
Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

‘ Bedrijven kunnen 
wel een boost 
gebruiken’

uitgevoerd in consortia waarin onder-
zoekers en hogescholen met elkaar 
samenwerken. Daarnaast gaan we 
ervoor zorgen dat de resultaten van 
onderwijskundig onderzoek makkelijk 
gevonden kunnen worden, onder andere 
via internet. En ten slotte gaan we ook 
inspelen op de onderzoeksvragen 
vanuit het beleid.’

Voorziet u samenwerking met andere 
delen van NWO?
‘Ik ben heel blij dat we hier zitten. Het 
systeem waarmee bij NWO onderzoeks-
voorstellen worden geselecteerd werkt 
uitstekend. Zo kunnen we garanderen 
dat het beste onderzoek wordt gefinan-
cierd. En nu al hebben we veel gehad 
aan gesprekken met Technologie-
stichting STW en ZonMw over hoe je 
valorisatie het beste kunt aanpakken.’

U wilt het onderwijs verbeteren en 
vernieuwen, zegt u. Maar scholen zijn 
toch moe van alle vernieuwingen?
‘Ze zijn moe van vernieuwingen die van 
bovenaf worden opgedrongen. Maar op 
eigen initiatief willen scholen natuur-
lijk graag hun zwakke plekken wegwer-
ken of met nieuwe onderwerpen aan de 
slag. Al was het alleen al om uit te 
zoeken wat je met nieuwe technologie 
kunt doen.’

Wat moet er over tien jaar bereikt zijn?
‘Ik ben tevreden als dan een f link 
aantal scholen haar besluiten baseert 
op onderwijskundig onderzoek.’

    Jelle Kaldewaij, directeur Nationaal Regieorgaan 
   Onderwijsonderzoek (NRO)

‘ Natuurlijk willen 
scholen zichzelf 
verbeteren’

REGIEoRGANEN

 << 

Stichting Innovatie Alliantie (SIA) 
bestaat al tien jaar. Waarom wordt zij 
nu bij NWO ondergebracht?
‘Dat gebeurt op initiatief van de minis-
ter van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. Zij vindt het belangrijk dat er 
één tweede geldstroom voor onderzoek 
is, die vanuit één organisatie wordt 
verdeeld.’

Waren de mensen van SIA blij met 
deze beslissing?
‘We hebben er natuurlijk wel even over 
gediscussieerd, want SIA functioneert 
als een goed geoliede machine. We 
hebben een uitstekende relatie met 
onze partners, waaronder VNO-NCW, 
MKB-Nederland en de Vereniging 
Hogescholen; onze medewerkers zijn 
enthousiast en we staan dicht bij de 
praktijk. Dat willen we allemaal behou-
den. De afspraak is nu dat SIA in haar 
geheel, mét behoud van eigen identiteit 
en werkwijze, wordt overgeheveld naar 
NWO. We hebben er vertrouwen in dat 
we daar de ruimte zullen krijgen die we 
nodig hebben. Dat is zelfs vastgelegd in 
een convenant.’

Hoe komt het dat u als een van de wei-
nigen stijgende in plaats van dalende 
budgetten tegemoet kunt zien?
‘Daaruit blijkt dat de minister veel 
waarde hecht aan ons werk. Wij 
vormen de laatste schakel in de keten 
van fundamenteel onderzoek naar de 
alledaagse praktijk van kleine en mid-
delgrote bedrijven; een aanzienlijk deel 
van de Nederlandse economie.’

Wat gaat u precies doen?
‘Alles draait bij ons om vraagarticulatie 
en kenniscirculatie. We stimuleren 
dat clusters van bedrijven en publieke 
instellingen de hogescholen voeden 
met relevante onderzoeksvragen en dat 
omgekeerd hogeschoolstudenten en 
-docenten hun kennis kunnen delen.’

Voorziet u samenwerking met andere 
delen van NWO? 
‘Zeker! We worden gehuisvest bij 
Technologiestichting STW en daar 
zullen we intensief contact mee onder-
houden. Maar ik denk ook aan heel 
andere soorten kruisbestuiving, 
bijvoorbeeld op het gebied van de crea-
tieve industrie, levenswetenschappen 
en hightech, waar NWO interessant 
onderzoek te bieden heeft en wij goede 
netwerken met het mkb en de publieke 
sector. ’

Wat moet er over tien jaar bereikt 
zijn?
‘We werken nu vooral nog met een 
voorhoede: professionals en onder-
nemers die innovatie vanzelfsprekend 
vinden. Ik wil ook alle echelons daar-
achter bereiken. Juist nu zijn er heel 
veel kleinere bedrijven die wel een 
boost kunnen gebruiken. Hbo-
studenten en -docenten zijn bij uitstek 
geschikt om hen te helpen.’

het nationaal regieorgaan praktijkgericht 

onderzoek sia zet zich in voor gezamenlij-

ke onderzoeksprojecten van hogescholen, 

het midden- en kleinbedrijf en organisaties 

in de publieke sector om de innovatiekracht 

te versterken. het regie-orgaan gaat 

1 januari 2014 van start en zal tien jaar 

bestaan. het begint met een jaarbudget 

van ruim 22 miljoen euro. dit zal in 2018 

zijn opgelopen tot 30 miljoen euro. 

meer informatie: www.innovatie-alliantie.nl. 

Praktijkgericht onderzoek

het nationaal regieorgaan onderwijs-

onderzoek (nro) coördineert het onder-

wijsonderzoek in nederland en bevordert 

de wisselwerking tussen het onderzoek, 

de onderwijspraktijk en het onderwijs-

beleid. het regieorgaan is onderdeel van 

nWo maatschappij- en gedragsweten-

schappen en heeft vanaf 1 januari 2014 

tot in elk geval 2022 een jaarlijks te 

besteden budget dat oploopt tot 

14,5 miljoen euro. meer informatie: 

www.nwo.nl/nro en www.nro.nl. 

Onderwijsonderzoek
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IIeder jaar organiseren VPRO en NWO 
de Nationale Wetenschapsquiz, waarin 
op televisie twee teams tegen elkaar 
strijden bij het beantwoorden van 
wetenschappelijke vragen. Dit jaar is 
dat op 29 december. U zou deze quiz 
kunnen winnen, als u tenminste tijd 
heeft om van tevoren de vragen te 
beantwoorden die vanaf 1 december 
online staan. Heeft u de uitzendings-
datum al genoteerd? Mooi, want anders 
zou u zomaar het moment kunnen 
missen waarop wordt aankondigd dat u 
gewonnen heeft. Dit overkwam al twee 
prijswinnaars. 

  SAmENwERkING

In 2011 werd Sander Hardeman (onder-
zoeker bij het Economisch Instituut 
voor de Bouw) tweede. Hij dacht dat de 
televisie-uitzending op 28 december 
zou zijn, maar vergiste zich in de 
datum. ‘Op tweede kerstdag ging ik 
vroeg naar bed. Ik was al in diepe slaap 
toen m’n schoonvader me om twaalf uur 
’s nachts belde. Het duurde eventjes 
voordat ik wakker genoeg was om te 
begrijpen waarmee hij me feliciteerde. 
Daarna duurde het ook eventjes voor ik 
weer kon slapen trouwens.’ Een jaar 
later won Martijn Rosema (onderzoeker 
bij het Academisch Centrum 
Tandheelkunde in Amsterdam) de 
tweede prijs. Hij vergat helemaal naar 
de uitzending te kijken en werd niet 
gebeld door een attent familielid. ‘In het 
eerste mailtje dat ik in het nieuwe jaar 
zag, stond: u heeft de tweede prijs 
gewonnen! Toen dacht ik: “het jaar kan 
slechter beginnen”.’ Nadat hij gewonnen 
had, verbaasde Hardeman zich over het 
grote aantal mensen dat hem met de 
prijs feliciteerde. ‘Ik liep de hele dag in 
de wolken,’ zegt hij.

Hardeman en Rosema denken dat ieder-
een kan winnen. ‘Het lijkt alsof je daar-
voor heel bijzonder moet zijn, maar ik 
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vind dat dat wel meevalt,’ zegt 
Hardeman. ‘Achteraf zeiden mensen 
tegen me dat ik heel slim was. Maar ik 
denk dat ik gewoon geluk heb gehad’. 
Ook Rosema relativeert hoe slim een 
toekomstige winnaar moet zijn. ‘Met 
algemene kennis kun je een heel eind 
komen,’ volgens hem. 

De winnaar van dit jaar krijgt een 
geheel verzorgde reis naar een weten-
schappelijk onderzoeksinstituut in 
Europa. Zo bezocht Hardeman het cen-
trum voor elementair deeltjesonder-
zoek CERN in Genève. Hier bevindt 
zich de Large Hadron Collider (LHC), 
de grootste deeltjesversneller ter 
wereld. Als afgestudeerd natuurkun-
dige was een deeltjesversneller hem 
niet vreemd. Hardeman was dan ook 
erg benieuwd wat hij precies van de 
LHC te zien zou krijgen. ‘Mocht ik 
alleen in het lokale museum rondkijken 
of was er meer?’ vroeg hij zich af. Tot 
zijn verrassing werd de rondleiding 
groots aangepakt. ‘’s Morgens werd ik 
ontvangen door een Nederlandse 
wetenschapper die uitlegde hoe alles 
werkte: hoe ze de protonen zo snel 
mogelijk met elkaar konden laten 
botsen, zodat ze uiteen vielen in klei-
nere deeltjes. Vervolgens droeg deze 
onderzoeker ons over aan een collega, 
daarna aan nog een collega, totdat wel 
zes mensen ons rond de hele versneller 
hadden geleid’. Hardeman was onder de 
indruk. ‘Bij CERN hebben ze alles 
extreem vergroot: de snelheid en de 
energie van de deeltjes zijn honderd-
duizend keer hoger dan wat je ooit hebt 
gehoord, terwijl de druk en de tempe-
ratuur extreem laag zijn. Dat kom je 
nergens op aarde tegen’, zegt hij. 

De prijswinnaar reisde overigens niet 
alleen. Zijn vrouw vergezelde hem naar 
de Frans-Zwitserse grensstad. ‘Ik had 
mijn vrouw wel bijgepraat, omdat we 
behoorlijk verschillen in achtergrond-

kennis. Toch brachten ze het zo dat 
mijn vrouw ook een leuke dag heeft 
gehad. Dat vond ik mooi, dat het niet 
alleen toponderzoekers waren, maar 
dat ze er ook nog eens duidelijk over 
konden communiceren.’ 
Dat was ook de ervaring van Rosema 
ook toen hij de reis maakte die aan zijn 
prijs verbonden was. Hij won een rond-
leiding door het High Magnetic Field 
Laboratory HLD in Dresden, dat samen 
met nog drie instituten (waaronder een 

in Nijmegen) het European Magnetic 
Field Laboratory (EMFL) vormt. HLD 
in Dresden is één van de labs waar de 
hoogste magneetvelden ter wereld 
kunnen worden gecreëerd. ‘Ook ik wist 
niet direct wat voor lab dat precies 
was,’ geeft Rosema eerlijk toe. ‘Ik 
reisde samen met m’n vriendin naar de 
Duitse stad Dresden. Ze is iets minder 
bèta onderlegd dan ik, maar onze pri-
vérondleider legde heel goed uit wat 
magnetisme is. Hij begon gewoon  >> 

doet u dit jaar mee aan de nationale Wetenschapsquiz, maar 
verwacht u niet te winnen? nergens voor nodig, beweren 
sander hardeman uit veenendaal en martijn rosema uit 
amsterdam, die de quiz eerder wonnen. beide wonnen na 
loting de tweede prijs. Zij vinden dat ze gewoon geluk heb-
ben gehad. de overwinning leverde de twee mannen een reis 
op naar een europees onderzoeksinstituut.   
tekst DESIREE HoVING  foto's NILS SCHooNHoVEN, SANDER HARDEmAN 

eN mARTIjN RoSEmA

Links: de Nationale Wetenschapsquiz 
op televisie.

De Nationale 
Wetenschapsquiz 
winnen

Bij CERN hebben ze alles extreem 
vergroot: de snelheid en de energie van 
de deeltjes zijn honderdduizend keer 
hoger dan wat je ooit hebt gehoord
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Ik VIND

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

Met wetenschappelijke kennis 
de boer op: nog niet zo makkelijk

er moeten meer financiële middelen beschikbaar komen om 
meer samenwerking en discussie te krijgen tussen weten-
schap en maatschappij. dat stelt adolescentie-psycholoog 
Loes Keijsers van de Universiteit Utrecht. Zij ontving in 2011 
een meerWaarde financiering van nWo. deze beurs bevordert 
overdracht van kennis naar de maatschappij.

Reactie Nwo

en Twitter. En meestal is dat niet in 
positieve termen. Soms is het ronduit 
beledigend. Om te valori-seren heb je 
als wetenschapper een dikke huid 
nodig.
Het is ook niet eenvoudig om kennis te 
verzilveren, hoe waardevol de resulta-
ten van het onderzoek ook mogen zijn. 
Veel valorisatie-activiteiten, zoals 
lezingen, interviews en workshops, 
vinden plaats in de avonduren en pro 
deo. Klaarblijkelijk geldt dat weten-
schappelijke kennis voor anderen 
weinig economische waarde heeft. 
Valoriseren van wetenschappelijke 
bevindingen kost tijd en moeite. Maar 
als er een samenwerking en discussie 
ontstaat tussen wetenschap en maat-
schappij is dat ontzettend inspirerend. 
Ik vind het dan ook erg jammer dat er 
maar weinig financiële middelen 
beschikbaar zijn om deze synergie te 
laten ontstaan. 
 

Wetenschappers wonen niet meer in de 
spreekwoordelijke ivoren toren. Steeds 
meer ligt de nadruk in ons werk op de 
maatschappelijke waarde van het 
onderzoek. Ik heb daar voornamelijk 
positieve gevoelens bij, maar ik ken ook 
de keerzijden.
Wetenschappers kunnen leren van wat 
er speelt in de maatschappij. Ik vind 
persoonlijk niets leuker dan een rele-
vante vraag te kunnen beantwoorden, 
en bij te dragen aan het maatschappe-
lijke en politieke debat. Dit nut van 
onderzoek telt dan ook steeds meer 
mee in subsidieaanvragen. Een posi-
tieve ontwikkeling wat mij betreft, 
zeker in mijn eigen vakgebied MaGW. 
Echter, de boer op gaan met onder-
zoeksresultaten blijkt uitdagend en 
soms ronduit lastig te zijn. Complexe 
bevindingen worden gereduceerd tot 
ongenuanceerde oneliners in de media. 
Kritische burgers laten zich uit over 
onderzoeksbevindingen op GeenStijl.nl 

teKst LoES kEIjSERS  beeLd RHoNALD BLommESTIjN

bij het magneetje van de koelkast, 
waarvan het magneetveld ongeveer 
0,05 Tesla is, terwijl ze in het lab tot 
wel negentig Tesla onderzoek kunnen 
doen. Dat is een waanzinnig hoog mag-
neetveld. Het nut van zo’n magneetveld 
is dat je kunt onderzoeken bij hoeveel 
Tesla bepaalde materialen hun elektri-
sche weerstand verliezen. Die kennis 
kun je gebruiken bij de ontwikkeling 
van supergeleiders voor chips, omdat je 
dan sneller data kunt uitwisselen.’ 

Zowel voor Hardeman als voor Rosema 
smaakt het bezoek aan een Europees 
wetenschapsinstituut naar meer. Dit 
jaar doen ze dus weer mee met de 
Nationale Wetenschapsquiz. 
‘Uiteraard’, zegt Rosema. Hij wil 
andere mensen motiveren om ook de 
vragen van tevoren in te vullen. ‘Je 
moet je niet laten afschrikken door het 
woord wetenschap. Als je de vragen 
goed leest, zijn het eigenlijk hele prak-
tische thema’s.’ Hardeman vult aan: 
‘Het gaat over fenomenen waar je in het 
dagelijks leven zelf ook tegenaan loopt, 
wat je je misschien zelf ook weleens 
hebt afgevraagd. Daardoor zijn het 
geen abstracte of vage vragen’. Sander 
herinnert zich nog de vraag over een 
olympisch zwembad. Wat zou er veran-
deren als het bad in plaats van drie 
meter nog maar anderhalve meter diep 
zou zijn? ‘“Hé, heeft de diepte dan 
invloed op de snelheid?”, vroeg ik me 
af. Bij dit soort dingen sta je normaal 
gesproken niet stil, maar het prikkelt 
me dan toch om mee te doen. Je kunt 
vijf minuten besteden om het antwoord 
te vinden, maar er ook twee weken over 
nadenken. Uiteindelijk wil je natuurlijk 
het juiste antwoord weten!’

NWO realiseert zich dat kennisbenut-
ting investeringen vraagt. NWO vindt 
maatschappelijke benutting van onder-
zoeksresultaten belangrijk en vraagt 
daarom alle onderzoekers, die in aan-
merking willen komen voor financie-
ring, een toelichting te geven op de 
mogelijke kennisbenutting van hun 
onderzoek en weegt dit mee in haar 
oordeel. Onderzoekers kunnen in de 
meeste NWO-programma’s zelf finan-
ciële middelen reserveren om kennis-
benutting te verwezenlijken. Ook heeft 
NWO programma’s die speciaal gericht 
zijn op kennisbenutting en program-
ma’s die in samenwerking met publieke 
en private partijen tot stand komen. 
Kennisbenutting vraagt interactie tus-
sen onderzoek en praktijk in alle fases 
van het onderzoek. NWO helpt daarbij, 
bijvoorbeeld door het organiseren van 
matchmakingsbijeenkomsten. 
Onderzoeksresultaten bekendmaken 
aan het publiek is ook belangrijk, mede 
voor het beeld dat de samenleving 
heeft van wetenschap. NWO-voor-
lichters kunnen onderzoekers als Loes 
Keijsers hierbij adviseren. NWO denkt 
momenteel in het schrijven van haar 
nieuwe strategie na hoe zij het benut-
ten van wetenschappelijke kennis nog 
meer kan bevorderen.

oproep
De redactie nodigt lezers uit voor deze 
rubriek een visie te geven op een 
ontwikkeling of een kwestie in de 
wetenschap of het wetenschapsbeleid. 
Neem daarvoor contact op met 
redactiehypo@nwo.nl. De redactie 
behoudt zich het recht voor bijdragen 
te redigeren of in te korten.

dit jaar is het de twintigste keer dat nWo en de vpro de 

nationale Wetenschapsquiz organiseren. in deze quiz 

worden vragen gesteld die vrij alledaags zijn, maar waar 

altijd een wetenschappelijk antwoord achter zit. speciaal 

voor dit jubileumjaar strijden twee bijzondere teams 

tegen elkaar: een team van topwetenschappers en een 

team van ‘winnaars van 2013’ (onder andere een 

‘Wiskundemeisje’ en de ‘slimste mens van 2013’). het 

publiek kan ook meespelen met de quiz. vanaf 1 decem-

ber staan de vijftien meerkeuzevragen online. invullen 

kan van tevoren, of tijdens de uitzending via de tablet of 

computer. de juiste antwoorden worden bekend gemaakt 

op zondag 29 december om 22.15 uur op nederland 2. 

de Wetenschapsquiz Junior, die speciaal gemaakt is voor 

kinderen van de basisschool, wordt op donderdag 

26 december om 16.40 uur op nederland 3 uitgezonden. 

Kijk op nwo.nl/quiz voor meer informatie en volg de 

nationale Wetenschapsquiz op facebook en 

twitter: @wetenschapsquiz.

De Nationale Wetenschapsquiz

HLD in Dresden is een van de labs 
waar de hoogste magneetvelden ter 
wereld kunnen worden gecreëerd
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experiment NL 2013 verschijnt eind 

november. In het tijdschrift (dat een 

uitgave is van NWo en Quest) staan 

verhalen over fascinerend, spannend en 

grensverleggend onderzoek in Nederland.

De ruim 80.000 Quest-abonnees ontvan-

gen het tijdschrift en het is ook

tot 19 december verkrijgbaar in de Bruna, 

in combinatieverkoop met de Quest. 

De artikelen in het tijdschrift beslaan 

de volle breedte van de wetenschap. Van 

misdaad tot de enorme databases en 

krachtige computers die wetenschappers 

gebruiken. De veelzijdige artikelen geven 

antwoorden op vragen als: Waarom blaast 

een crimineel de ene overval af en voert 

hij de andere uit? Hoe kunnen weten-

schappers spitten in hun onderzoeks-

gegevens; is dat zoeken naar naalden in 

hooibergen? 

experiment NL is ook gratis te down-

loaden via www.nwo.nl/experimentnl.  

NWO-nieuws   internationaal

op 23 oktober reikte staatssecretaris van 

onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oCW) 

sander Dekker de Academische Jaarprijs 

(AJP) 2013 uit. Biologe Judy shamoun 

Baranes van de Universiteit van 

Amsterdam ontving samen met haar 

onderzoeksteam de prijs van 100.000 

euro. De AJP Publieksprijs ging naar 

Wiendelt steenbergen (hoogleraar 

Biomedische optica) van de Universiteit 

twente. Zijn onderzoeksgroep komt met 

een vraag in de Nationale 

Wetenschapsquiz 2013.

De AJP beloont een groep onderzoekers 

voor het beste plan om wetenschappelijk 

onderzoek onder de aandacht van een 

groot publiek te brengen. Zo ontwikkelde 

shamoun Baranes een GPs-rugzakje waar-

mee ze van minuut tot minuut het doen 

en laten van een vogel kan volgen. Met 

het geldbedrag zal zij een app en een 

website bouwen zodat mensen kunnen 

meewerken aan het onderzoek. 

De Academische Jaarprijs werd dit jaar 

voor de achtste keer uitgereikt en is een 

initiatief van NWo samen met NRC, 

kNAW en VPRo/NtR.
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EVENEmENTEN

‘Met de Vernieuwingsimpuls blijft NWo 

de vernieuwing van wetenschappelijk 

onderzoek stimuleren. De drive en creati-

viteit van jonge onderzoekers is essentieel 

voor de hoge kwaliteit van de Neder- 

landse wetenschap’. Dit benadrukte 

NWo-voorzitter Jos engelen in zijn 

openingswoord op de jaarlijkse VI-dag 

op vrijdag 15 november.  

Na de plenaire discussie werd onder 

andere het belang van mobiliteit in een 

wetenschappelijke carrière, het belang 

van werken in het buitenland en het 

verwerven van met name europese beur-

zen, en de vermaatschappelijking van 

wetenschap besproken. Vervolgens waren 

er sessies over onder andere carrière- 

planning, publiek private samenwerking, 

managen van een onderzoeksgroep en 

communi-ceren over onderzoek.  

In 2012-2013 financierde NWo 273 onder-

zoekers met een Veni, Vidi of Vici. 

De VI-dag is in het leven geroepen om 

VI-laureaten kennis met elkaar en NWo te 

laten maken, aan de hand van een bij hun 

behoeftes passend inhoudelijk programma. 

Meer informatie: www.nwo.nl/vi. 
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Logische software 
toen ze tien was, typte marieke huisman 
programmaregels uit een boek over op haar 
commodore-computer. nu ontwerpt ze 
gereedschap dat programmeurs helpt om 
software vrij van fouten te maken.

‘Ja, het zat er al vroeg in dat ik iets met informatica zou 
gaan doen,’ zegt informaticaonderzoeker Marieke 
Huisman van de Universiteit Twente. ‘Wat mij vooral 
trekt, is de wiskundige, logische kant van programme-
ren. Informatica is voor mij puzzelen. Ik volg de wetten 
van de logica. En als je dat goed doet, dan vind je de 
oplossing.’

Onlangs ontving Huisman de Nederlandse prijs voor 
ICT-onderzoek. De jury noemt haar de absolute top van 
haar generatie. Ze is onder andere een van de rolmodel-
len van de EU-campagne Science: It’s a girl thing!. Ze 
houdt chatsessies met jongeren en gaat speeddaten op 
scholen. Huisman: ‘Ik vind het mooi dat ik die prijs niet 
alleen krijg vanwege mijn onderzoek, maar ook voor 
mijn inspanningen om de interesse voor informatica te 
vergroten bij jongeren. Daar wil ik de komende tijd 
zeker mee door gaan.’

Huisman is projectleider van een NWO-project in de 
Vrije Competitie en ontving 1,3 miljoen euro van de 
ERC om haar onderzoeksgroep uit te breiden. ‘Het 
mooiste is als ik met mijn aio’s en postdocs nadenk over 
een probleem en dat we dan samen een oplossing 
vinden. Dat is waar ik het voor doe.’

Met haar team werkt Huisman aan betrouwbare en cor-
recte software. En dan in het bijzonder aan zogeheten 
parallelle software. Dat zijn computerprogramma’s 
waarin verschillende processen tegelijk lopen. Die pro-
gramma’s werken snel, maar het probleem is dat de ver-
schillende processen elkaar soms verstoren. Daardoor 
lopen computers vast of geven ze verkeerde resultaten. 
Huisman helpt programmeurs om de bugs en crashes te 
elimineren.

Huisman en haar team maken een tool dat van pro-
gramma’s bewijst of ze correct zijn opgebouwd. De 
informatici werken nu vooral aan programma’s in Java, 
maar willen het onderzoek uitbreiden naar andere pro-
grammeertalen. Huisman: ‘Over tien jaar moet bijvoor-
beeld een ontwikkelaar van Microsoft een foutmelding 
krijgen die aangeeft waar in zijn programma iets mis is 
en hoe dat zou kunnen worden opgelost.’

teKst DAVID REDEkER   foto FjoDoR BUIS 
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Experiment NL VI-Laureatenmeeting

Prijs voor GPS-
rugzakje vogels
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NWO en VPRO organiseren voor de 20e keer de Nationale Wetenschapsquiz. 

Wat gebeurt er 
als het op aarde 

plotseling 
zou stoppen met 

waaien? 

Meedoen? www.nwo.nl/quiz

@wetenschapsquizNationale Wetenschapsquiz

a) De lengte van 
de dag wordt korter
b) De lengte van 
de dag wordt langer
c) De lengte van 
de dag blijft gelijk


