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Samenwerking in  wetenschapsbeleid 
voorbeeld aan het recht op schoon water, aan duur-
zaamheid, aan het behandelen van patiënten thuis. 
Een bedrijf als Unilever heeft bijvoorbeeld de gedrags-
wetenschappen heel hard nodig. We kunnen nog zulke 
milieuvriendelijke producten maken, als mensen zich 
niet milieubewuster gaan gedragen, helpt dat weinig.

Burgersdijk: U noemt vooral industrieel gedreven 
onderwerpen: energie, hightech, life sciences. Ik heb 
de indruk dat uw oproep tot samenwerking vooral 
door economische motieven is ingegeven. Maar weten-
schappers moeten zelf hun vragen stellen. Bovendien 
kunnen wetenschap en industrie verschillende en zelfs 
botsende belangen hebben. U streeft een ideaalbeeld 
na dat in de praktijk lang niet altijd haalbaar is.

Hamer: Als je bedrijfsleven, academie en maatschap-
pelijke organisaties vraagt om samen een onderwerp 
als de kwaliteit van leven verder uit te spitten, creëer je 
van meet af aan eigenaarschap bij alle partijen. Daarna 
bekijk je wat iedereen vanuit zijn eigen expertise het 
beste kan aanpakken. Maar dan heb je wel een van 
tevoren gedeeld beeld van wat je samen wilt bereiken. 

Rob Hamer: Universiteiten, maatschappelijke organi-
saties en bedrijfsleven moeten gezamenlijk en gelijk-
tijdig het gesprek aangaan over de maatschappelijke 
uitdagingen van de toekomst, zodat er onderling meer 
kruisbestuiving ontstaat. De problemen waarvoor we 
staan zijn zo complex, dat we die van het begin af aan 
moeten aanpakken met alle relevante disciplines 
samen. Dat gebeurt nu niet.

Carel Stolker: Onze universiteiten doen al zo’n 900 
jaar waar ze ontzettend goed in zijn: onderwijs, onder-
zoek en dienstverlening aan de samenleving. De 
mensen die dat doen, houden van de publieke organi-
satie, die een heel andere cultuur heeft dan het 
bedrijfsleven. 

Diederik Burgersdijk: Ik heb de indruk dat uw 
(Hamers, red.) oproep vooral bedoeld is voor gebieden 
waarbij het bedrijfsleven de wetenschap goed kan 
gebruiken. Maar de wetenschap is veel breder dan dat. 

Hamer: Dan hebt u mij misverstaan. Met onze oproep 
willen we niemand bij voorbaat uitsluiten. Denkt u bij-

Stolker: U noemt de kwaliteit van leven, maar daaraan 
werken universiteiten al heel hard. Groningen is 
intensief bezig met gezond ouder worden, in Leiden is 
dat een van de zwaartepunten. De samenwerking 
tussen de sociale faculteit, het LUMC, de bètafaculteit 
en onze partners de TU Delft en de Erasmus Univer-
siteit is enorm – kijk bijvoorbeeld naar wat er binnen 
‘Medical Delta’ gebeurt. Nederlandse juristen leveren 
een zeer belangrijke bijdrage aan de rechtspraak en 
de wetgeving. Psychologie en pedagogiek werken 
intensief samen met jeugdzorg. Zo zijn er ontelbare 
voorbeelden. Wat zouden we anders moeten doen? 

Hamer: Meer en beter samenwerken en een volgende 
stap zetten. NWO is dan bij uitstek geschikt om, nadat 
die inhoudelijk breed gedragen agenda is vastgesteld, 
de verschillende partijen onder een gemeenschappe-
lijk probleem te verbinden en het onderzoek te coördi-
neren. Daarvóór moeten we eerst samen begrijpen wat 
de onderliggende vragen zijn. Bij dat gesprek zijn 
allerlei disciplines betrokken. Zegt een fundamenteel 
wetenschapper ‘hier past mijn toponderzoek niet in’, 
dan moet daar ook ruimte voor zijn.  >> 

hoe ziet de toekomst van wetenschappelijk 
onderzoek eruit? Universiteiten, 

kennisinstellingen, overheid, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties spelen er 

allemaal een rol in. Maar welke? 
En wat kan nWO in dat proces betekenen? 

Een discussie tussen rob hamer (directeur 
r&d Lab Unilever en voorzitter technologie-
commissie vnO-ncW), carel Stolker (rector 

magnificus en voorzitter college van bestuur 
van de Universiteit Leiden) en diederik 
Burgersdijk (voorzitter vereniging voor 

vernieuwingsimpuls Onderzoekers, vvviO).

tekst mAlou vAn hInTum   foto’s  Fjodor BuIS
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Van links naar rechts: Carel Stolker, Diederik Burgersdijk, Rob Hamer



september 2014

zorgverplichting naar het onderwijs.  
Universiteiten leveren jaarlijks tienduizenden afge-
studeerden af, die ook bij de overheid en in het 
bedrijfsleven terechtkomen. Ook dat onderwijs, 
inclusief het postacademische onderwijs, is een heel 
kostbaar onderdeel van wat we doen. Daar komt bij 
dat zeker de brede universiteiten ook een maat-
schappelijk-culturele verantwoordelijkheid hebben. 
Zo hebben wij in Leiden de bijzondere zorg voor 
heel veel zogeheten kleine talen.

Hamer: Ik denk dat je meer ruimte in de middelen 
krijgt als je gezamenlijk optrekt en zegt: dit willen 
we met z’n allen. Omdat je dan van meet af aan de 
rijen sluit, en een duidelijk verhaal hebt over de 
maatschappelijke uitdagingen die ertoe doen en het 
onderzoek dat daarbij past, gegeven de sterktes van 
de verschillende universiteiten en van Nederland 
als geheel. Waar zijn we goed in en wat is het meest 
opportuun voor Nederland om in te investeren 
zodat we ook internationaal maximaal mee kunnen 
doen? Wat kunnen we het beste in Europees ver-
band onderzoeken? Wat moeten we versterken, wat 
kunnen we beter afbouwen? NWO zou moeten 
inzetten op het verbeteren van dat proces, en op 
basis van de discussie van onderop de relevante 
wetenschappelijke vragen kunnen formuleren. 

Stolker: Zeker, en ik denk dat NWO daarbij voort-
durend de balans in de gaten moet houden: tussen 
eerste en tweede geldstroom, tussen alfa-gamma en 
bèta plus bèta-medisch, tussen mannen en vrou-
wen, en tussen meer fundamenteel en meer toege-
past onderzoek. Daarbij moet je je goed realiseren 
dat de eerste geldstroom voor universiteiten van 
levensbelang is. Die heb je nodig voor je hele orga-
nisatie: voor heel jonge mensen, maar ook om de 
toppers te kunnen aantrekken om in Brussel suc-
cesvol te kunnen zijn, iets wat ons land heel goed en 
heel efficiënt doet.

Burgersdijk: Ik vind het de eerste taak van NWO 
om door het selecteren van individueel toptalent en 
het aanwijzen van excellent onderzoek het vrije en 
ongebonden onderzoek te bewaken. Dat kan het 
beste door de onafhankelijkheid van de universitei-
ten te verdedigen. Daarnaast moeten alle vernieu-
wingsimpulsen en andere NWO-projecten 
gevaloriseerd worden door onderwijs aan universi-
teiten. Want anders verdampt de kennis die in die 

tijdelijke projecten is opgedaan. NWO werkt in de 
vorm van FOM, STW en ZonMw al aan de integratie 
van universiteiten, bedrijfsleven en maatschappe-
lijke organisaties. Dat is voldoende. Bovendien 
vinden universiteiten en bedrijfsleven elkaar toch 
wel, zie bijvoorbeeld het Science Park in Amsterdam 
of het Bio Science Park in Leiden. Daar hoeft NWO 
niet eens bij betrokken te zijn, anders dan door 
financiering van onderzoek.

Stolker: Bedrijfsleven en maatschappelijke organi-
saties mogen meedenken over onderzoek, graag 
zelfs, maar niet meebepalen. Wij zeggen toch ook 
niet wat Unilever moet gaan doen? Universiteiten 
zijn in hoge mate verantwoordelijk voor hun eigen 
business. Daar moeten we dan ook de speelruimte 
voor krijgen. We hebben allemaal onze strategieën, 
zwaartepunten en lopende investeringen. 
Continuïteit is in onze sector heel belangrijk en 
daarvoor voelen we een sterke eigen verantwoorde-
lijkheid.

Hamer: Ik ben de laatste die zegt: breek het bouw-
werk af en begin opnieuw. Ik geloof veel meer in een 
evolutionaire benadering. Laten we verbindingen 
leggen en breder kijken dan alleen de academische 
wereld. Ook ik zie dat alfa-gamma in de verdruk-
king zit, maar die kunnen we proberen aan die 
agenda te verbinden. Laten we nu eerst eens een 
inhoudelijke discussie voeren die leidt tot een 
gemeenschappelijke agenda, en dan pas operationa-
liseren wie wat gaat doen. In beide processen kan 
NWO een verbindende en coördinerende rol spelen, 
en vanuit het totale overzicht in de gaten houden 
welke disciplines buiten de agenda dreigen te 
vallen. En wat diepte-investeringen in toponderzoek 
betreft: die moet je altijd blijven doen.
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Burgersdijk: Als we uw voorstel gaan uitvoeren, 
worden bepaalde zwaartepunten aangewezen die 
veel geld krijgen. Ik vrees dat dit geld vooral wordt 
weggehaald bij de eerste geldstroom, waaruit de 
universiteiten worden bekostigd. Zij gaan eronder 
lijden als we al het geld naar bepaalde thema’s gaan 
verdelen.

Hamer: We hebben inderdaad te maken met zeer 
beperkte en zelfs krimpende middelen. Die moeten 
we steeds beter besteden. Tegelijk moet de overheid 
weer meer investeren in kennis. Daarnaast zouden 
grote maatschappelijke organisaties zoals zorgver-
zekeraars meer moeten investeren in onderzoek, 
omdat ze daar buitengewoon baat bij zouden 
hebben. Zeker als het gaat om kwaliteit van leven, 
zitten er veel kostenvoordelen aan oplossingen die 
we samen kunnen leveren. Er is ook meer onderzoek 
nodig naar preventie.

Stolker: Daar zijn dan ook speciale fondsen voor, 
zoals bij ZonMw. Ik vind het ongelofelijk belangrijk 
om te zoeken naar verbindingen met bedrijfsleven, 
overheden en maatschappelijke organisaties. Maar 
ik wil niet in een maatpak dat anderen voor ons 
snijden. Dan verliezen we veel onderzoek dat nu 
niet zo belangrijk lijkt, maar op termijn vaak onver-
wacht vruchten afwerpt. Of onderzoek dat gewoon 
tijd nodig heeft. We moeten creativiteit en toeval 
maximaal de ruimte geven. Op die manier blijft het 
ook mogelijk onze beste onderzoekers binnenboord 
te houden. Zij worden steeds gemakkelijker weg-

getrokken door buitenlandse universiteiten die hen 
wetenschappelijke rust en een groep kunnen 
bieden, of vertrekken naar het veel beter betalende 
bedrijfsleven. Daarom is die eerste geldstroom zo 
belangrijk.

Hamer: Ik loop er al jarenlang tegenaan dat weten-
schappers zeggen ‘we werken heel graag samen’, 
maar het niet doen. Ons onderwijs en onze weten-
schappers zijn heel monodisciplinair georiënteerd. 
Dat zie je terug in de toch wel verkokerde structuur 
van NWO. Ik zou wetenschappers graag laten ont-
dekken wat de meerwaarde van multidisciplinair 
samenwerken is. NWO zou dat heel goed kunnen 
faciliteren, mits er meer aandacht is voor inhoude-
lijke kennis en minder voor de organisatie zelf, 
zoals nu het geval is. 

Stolker: Ik herken me absoluut niet in uw beeld dat 
we niet samenwerken. Samenwerken is nou juist de 
enorme kracht van de Nederlandse universiteiten! 
En laten we ook leren van wat we met het topsecto-
renbeleid niet goed hebben gedaan, want dat heeft 
die samenwerking wel onder druk gezet. Die is te 
top-down georganiseerd en te ingewikkeld geregeld. 
Scienceparken lijken het veel beter te doen. 
Samenwerken blijkt ook gebaat bij geografische 
nabijheid.

Hamer: Ik onderschrijf dat het topsectorenbeleid 
nog niet is waar het moet wezen! In dat licht zal het 
helpen om het eerst inhoudelijk met elkaar eens te 
worden. Het topsectorenbeleid is nog te verzuild, 
van echt samenwerken is nog geen sprake. Ik ben 
wetenschappelijk directeur geweest van het 
Topinstituut Food and Nutrition. Daar was het van-
zelfsprekend dat je van onderop begon, in samen-
spraak met bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
universiteiten: dit zijn de vragen die we moeten 
oplossen, en dit zijn de groepen die daarbij het 
beste kunnen aansluiten. Dat leidde tot geweldige 
wetenschappelijke prestaties en werkte tegelijk als 
een magneet voor bedrijven.

Stolker: Een mooi voorbeeld. Maar daarnaast 
hebben we ook nog de alfa- en de gammaweten-
schappen. Wetenschap is niet alleen bèta en bèta-
medisch. NWO moet ervoor zorgen dat de alfa’s en 
gamma’s niet buiten de tweede geldstroom vallen, 
anders ontstaat er écht een probleem, ook voor onze 
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Eind 2014 komt het kabinet met zijn visie op de weten-

schapsontwikkeling en het wetenschapsbeleid in nederland. 

Tegen deze achtergrond bereidt nWO haar nieuwe stra-

tegie voor de komende jaren voor. daarover is nWO 

in gesprek met diverse partijen die betrokken zijn bij 

wetenschap(sbeleid), waaronder universiteitsbesturen, 

onderzoekers, ministeries en het bedrijfsleven.

in de nieuwe strategie streeft nWO naar een goede balans 

tussen vrij onderzoek over alle wetenschapsgebieden en 

thematisch onderzoek, waarin wordt samengewerkt met 

bedrijven en maatschappelijke partners. Tegelijkertijd blijkt 

in de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek dat het 

onderscheid tussen vrij en thematisch onderzoek minder 

groot is dan soms wordt aangenomen. Zo laten de recente 

toekenningen van de veni-beurs zien dat veel onderzoekers 

zich laten inspireren door maatschappelijke vraagstukken.

Naar een nieuwe NWO-strategie

Vrij onderzoek bewaken of verbinden en coördineren? 
Burgersdijk, Stolker en Hamer hebben verschillende 
ideeën over de rol van NWO in het wetenschapsbeleid.

‘ Samenwerken is juist de kracht 
van Nederlandse universiteiten’

 << 
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  WAArderIng vAn dIerenWelzIjn

h
hoe kunnen we dierenwelzijn verbeteren zonder dat het ten 
koste gaat van economische belangen? dat was de hoofdvraag 
binnen het nWO-programma Waardering van dierenwelzijn 
dat in juni werd afgesloten. Betrokkenen zijn enthousiast over 
de gezamenlijke opzet, de resultaten én over de vernieuwende 
aanpak. tekst nIenke BeInTemA  

Het lijkt misschien een paradox, maar 
varkens-, kippen- en vissenonderzoe-
kers, fokkers en kwekers, dierenbe-
schermers, politici en mensen van de 
productschappen Vlees en Vis hebben 
een gezamenlijk visie. Ze willen alle-
maal dat het dierenwelzijn in de 
Nederlandse stallen en schuren verbe-
tert – en ze zijn ervan overtuigd dat dat 
kán, zonder dat de producenten erop 
achteruitgaan. 
Op 12 juni kwamen ze bijeen in 
Wageningen om de resultaten te delen 
van het NWO-programma Waardering 
van dierenwelzijn (zie kader), dat dit 
jaar ten einde loopt.
‘Het is heel bijzonder dat je al deze 
spelers op deze manier bij elkaar ziet’, 
zegt Tjard de Cock Buning, hoogleraar 
Toegepaste ethiek in de levensweten-
schappen aan de VU Amsterdam tijdens 
de bijeenkomst. Als voorzitter van de 
programmacommissie was hij nauw bij 
dit NWO-initiatief betrokken. 
Dierenwelzijn, zo benadrukt hij, wordt 
van oudsher top-down aangepakt: via 
regelgeving die de producenten wordt 
opgelegd. Dat blijkt keer op keer niet 
goed te werken. ‘Hier zie je een prachtig 
voorbeeld van een bottom-up-aanpak’, 
zegt hij. ‘Alle partijen zitten samen om 
de tafel – en dat levert uitkomsten op 
waar de producenten ook werkelijk iets 
mee kunnen.’

Dierenwelzijn 
in belang van mens 
en dier werkt

 << 

Speelgoed vermindert staartbijten 
Een mooi voorbeeld is het verhaal van 
de Wageningse varkensonderzoekers.  
Zij onderzochten hoe je kunt voorko-
men dat varkens elkaar voortdurend in 
de oren en de staart bijten. Dat gedrag 
komt helaas veel voor in moderne var-
kensstallen. ‘Varkens hebben een 
sterke behoefte aan wroeten en knagen, 
en in een kleine, kale behuizing reage-
ren ze dat op elkaar af,’ vertelt onder-
zoeker Irene Camerlink. ‘Dat gedrag is 
niet alleen naar voor de varkens, maar 
het gaat ook ten koste van de groei.’
De ideale oplossing is een grotere en 
natuurlijkere huisvesting voor alle var-
kens. Dat is om allerlei redenen niet 
realistisch, aldus de onderzoekers. 
Maar ook onder de gegeven omstandig-
heden zijn er manieren om het bijtge-
drag te verminderen. ‘Een daarvan is 

verrijking van het hok’, vertelt 
Camerlink. ‘Als je varkens een jutezak 
geeft om op te kauwen, dan neemt het 
bijtgedrag sterk af. Zelfs een paar keer 
per dag een handjevol stro maakt al 
een verschil.’ Daarnaast blijkt het bijt-
gedrag bij varkens deels erfelijk 
bepaald te zijn. Dat betekent dat je 
ouderdieren daarop kunt selecteren om 
zo ‘vriendelijkere’ nakomelingen te 
fokken. Die aanpak is nieuw, aldus de 
onderzoeker, en lijkt niet ten koste te 
gaan van de productie.

Interdisciplinaire onderzoeks-
aanpak in de praktijk
‘Dierenwelzijn speelde een rol in twee 
eerdere NWO-programma’s’, vertelt 
voorzitter De Cock Buning. ‘Maar die 
waren vrij fundamenteel van aard en de 
resultaten zijn nog nauwelijks vertaald 
naar de praktijk.’ Daar wilde de hoofd-
financier, het toenmalige ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij (nu EZ),  graag verandering in 
brengen. Daarom is er bij dit derde pro-
gramma voor een ander traject geko-
zen. ‘Vanaf het begin zijn álle partijen 
bij het onderzoek betrokken,’ zegt De 
Cock Buning. ‘Van het formuleren van 
de wezenlijke vragen tot het nadenken 
over hoe je de resultaten het beste in de 
praktijk kunt brengen en kunt commu-
niceren naar het publiek.’ 
Dat betekent ook dat de onderzoekspro-
jecten interdisciplinair van aard waren: 
niet alleen levenswetenschappers, maar 
ook ethici en sociaalwetenschappers 
deden mee. Zij onderzochten bijvoor-
beeld welke rol de consument kan spelen 
bij het verbeteren van dierenwelzijn.

nederland geeft internationaal 
voorbeeld
Een van de sprekers op 12 juni was 
Christine Nicol, lid van de beoordelings-
commissie 2009 en onderzoeker aan de 
University of Bristol. Zij besprak recent 
Brits onderzoek naar pikgedrag en 

stress bij kippen. ‘Dit NWO-onder-
zoeksprogramma is uniek’, zegt ze 
na af loop. ‘Vanwege die bottom-up-
aanpak, maar ook gezien de duur en de 
schaal van het onderzoek. Daar kunnen 
andere landen nog veel van leren.’ In 
veel westerse landen krijgt het welzijn 
van productiedieren steeds meer 
nadruk, aldus Nicol, maar er ontbreekt 
nog veel kennis om die intentie werke-
lijk om te zetten in veranderde produc-
tiemethoden. ‘Juist voor die stap is een 
programma als dit van groot belang’, 
zegt Nicol. ‘Ik hoop dat andere landen 
daar een voorbeeld aan zullen nemen.’ 
Ze ziet dat positief in, zeker nu de 
EU-regelgeving steeds strenger wordt. 

‘  Als je varkens een 
jutezak geeft om 
op te kauwen, dan 
neemt het bijt-
gedrag sterk af’

Binnenkort is het kappen van snavels 
en het couperen van staarten bijvoor-
beeld niet meer toegestaan en kunnen 
dieren elkaar makkelijker beschadigen. 
Daarom moeten producenten snel con-
crete maatregelen gaan nemen om 
dierenleed te voorkomen – en om hun 
productie op peil te houden. Want daar 
zijn alle partijen inmiddels van over-
tuigd: uiteindelijk is dierenwelzijn ook 
in het belang van de boer en zijn porte-
monnee. Nicol: ‘De uitdaging is om dit 
internationaal aan te pakken. Om de 
uitkomsten van onderzoek te delen en 
samen te komen tot een model van best 
practices.’ 

het nWO-programma Waardering van dierenwelzijn liep van 2009 tot 2014. 

het werd gefinancierd door nWO en het ministerie van Economische Zaken. 

daarnaast droegen het bedrijfsleven (zoals viskwekerijen en fokkerijen) en pro-

ductschappen bij in middelen en in natura. vijf projecten kregen financiering 

toegekend, met een totaal budget van 5,1 miljoen euro: verminderen van oor- 

en staartbijten bij varkens; verminderen van stress bij vissen; verminderen van 

verenpikken bij kippen; natuurlijker voer voor kalveren en Marketing van dier-

vriendelijke producten.

Een vervolg van dit programma is niet direct voorzien. Wel zullen algemene 

aspecten van dierenwelzijn aan de orde komen in verschillende initiatieven 

binnen de topsectoren Life Sciences & health en agri & food. 

Meer informatie: www.nwo.nl/dierenwelzijn en www.nwo.nl/topsectoren.

Waardering van dierenwelzijn
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Bijtgedrag is deels erfelijk bepaald. 
Met selectie kun je vriendelijkere 
nakomelingen fokken.
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SpInozApremIe

1 1 

dit jaar bestaat de Spinozapremie 20 jaar. de premie werd in 1995 door nWO ingesteld voor 
onderzoekers die tot de wereldtop van de wetenschap behoren. de Spinozapremie is een 
eerbewijs en stimulans voor verder onderzoek. hiermee bevordert nWO toponderzoek in 
nederland. Op 6 juni werden de vier laureaten van 2014 bekendgemaakt. Zij ontvingen op 
9 september het Spinozabeeldje en een premie van 2,5 miljoen euro tijdens een feestelijke 
bijeenkomst, in aanwezigheid van koning Willem-alexander. 
tekst Anouck vrouWe  foto’s  IvAr pel
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h maar dat de rectoren van de universi-
teiten uit hun hoofd weten wie er op 
hun universiteit de Spinozapremie 
heeft gekregen. Het geeft je ruggen-
steun, recht van spreken. Ook als 
bestuurder heb ik er baat bij gehad. 
Voor mensen die je niet kennen, bewijst 
het dat je een goede onderzoeker bent. 
Het is een premie, maar ook een echte 
prijs.’ 

De premie gebruikte Van Oostrom 
vooral om zijn onderzoeksgroep uit te 
bouwen. ‘Daarbij heeft ze ongelofelijk 
veel voor me betekend.’ De neerlandi-
cus is vooral trots op zijn dertig pro-
movendi, die samen een dikke plank 
boeken hebben volgeschreven. ‘Dat 
werk is blijvend.’ Er zit ook Spinozageld 
in zijn twee eigen boeken over de mid-
deleeuwse Nederlandse literatuur, 
Stemmen op schrift en Wereld in woor-
den. ‘Die boeken waren er zonder de 
premie misschien ook gekomen, maar 
nu zijn ze veel beter. Het geld heeft me 
de ruimte gegeven er helemaal in te 
duiken.’ 

‘Het willen weten. Het helemaal willen 
weten.’ Voor Frits van Oostrom is 
wetenschap in het diepste wezen toch 
l’art pour l’art. ‘Nieuwsgierigheid, dat 
bindt de Spinozalaureaten. En precisie. 
De toewijding om iets tot de bodem 
uit te zoeken.’ Mediëvist Frits van 
Oostrom (UU) kreeg in 1995 de eerste 
Spinozapremie, samen met natuur-
kundige Gerard ’t Hooft, astronoom 
Ed van den Heuvel en celbioloog Frank 
Grosveld. Van Oostrom: ‘Voor mijn 
vakgebied was 2 miljoen gulden een 
uitzonderlijk hoog bedrag. En dan die 
bestedingsvrijheid. Ik overdrijf niet als 
ik zeg dat het was alsof de zilvervloot 
binnenvoer.’ 

Van Oostrom is groot voorstander van 
persoonlijke financiering binnen het 
wetenschappelijk onderzoek. 
‘Wetenschap wordt gedragen door 
bevlogen onderzoekers. De getalen-
teerde mensen aan de frontlinie van 
hun vakgebied, die moet je ondersteu-
nen. Ik waardeer het ook altijd als de 
Spinozapremie gaat naar veertigers in 
de volle vaart van hun carrière. Die zijn 
misschien nog niet zo bekend, maar 
juist voor hen maakt die premie het 
verschil.’
De Spinozapremie is meer dan geld 
alleen, benadrukt Van Oostrom. ‘Reken 

Zes topwetenschappers van nu en toen aan het woord over hun 
onderzoek en over de betekenis van de premie

Letterkundige Frits van Oostrom 
kreeg de Spinozapremie in 1995.

‘ Wetenschap wordt 
gedragen door  
bevlogen individuen’

20 jaar  NWO-Spinozapremie   
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oplichten. Dat is misschien een beetje 
gelukt, maar nog niet genoeg.’ Hij lacht: 
‘Ik zou nóg wel zo’n Spinozapremie 
willen.’ Feringa is gespecialiseerd in 
spiegelmoleculen; moleculen waarvan 
twee varianten bestaan die identiek 
zijn, maar gespiegeld - zoals handen of 
voeten. 

‘De natuur heeft vaak een voorkeur 
voor een van beide varianten. Zo zijn 
suikers meestal rechtsdraaiend en DNA 
en eiwitten linksdraaiend. De grote 
vraag is waarom. Waarom is er geen 
rechtsdraaiend DNA? Als je die vraag 
beantwoordt, begrijp je volgens mij 
meer over de oorsprong van leven.’ 

Het onderzoek hiernaar is moeilijk, 
vertelt hij. ‘We hebben een moleculair 
systeem gebouwd dat zichzelf repli-
ceert. Maar dat is heel complex, zo is 
het in de natuur niet gegaan. De eerste 
stappen móeten simpel zijn geweest. 
Maar hoe? Ik weet het niet. Misschien 
stellen we nog niet de goede vragen.’

De nano-auto beschrijft Feringa als 
riskant onderzoek: ‘Ik kon vooraf niet 
inschatten of het zou lukken. Ik wist 
wél dat we er sowieso jaren voor nodig 
zouden hebben. Daar kan je dus geen 
reguliere financiering voor vinden. De 
vrijheid die de Spinozapremie biedt, 
was zeer welkom. Mijn groep werkt aan 
het front van de wetenschap, de druk 
om te presteren is hoog. De Spinoza-
premie was een oppepper, iedereen in 
de groep voelde het als een waardering 
voor al dat harde werken.’ 
Zeven jaar na de uitreiking van de 
Spinozapremie haalde Feringa de cover 
van Nature met zijn nano-auto. 
‘Geweldig.’ 

De kennis die Feringa opdeed met het 
bouwen van de nano-auto gebruikt hij 
nu in meer toegepaste projecten. 
‘Katalysatoren, veranderbare opper-
vlakken. We ontwikkelen antibiotica en 
anti-tumormedicijnen met een schake-
laar: medicijnen die je met licht acti-
veert of deactiveert.’ Daarnaast werkt 
Feringa nu aan een transportsysteem 
op nanoschaal, waarmee moleculen 
over een weggetje worden vervoerd.

Naast de nano-auto had Feringa een 
tweede doel met de Spinozapremie. ‘De 
grootste vraag van allemaal is toch hoe 
leven is ontstaan. Daar wilde ik heel 
graag een tipje van de sluier van 

  SpInozApremIe

Daarnaast werkte Van Oostrom aan 
projecten aan de rand van de weten-
schap. ‘We hebben uitgezocht wat scho-
len deden aan Nederlandse 
middeleeuwse literatuur, iets waar je 
anders niet toe komt. Hubert Slings, 
een van mijn promovendi, heeft scho-
lierenedities gemaakt van Karel ende 
Elegast en Van den vos Reynaerde. 
Dat is geen grensverleggende weten-
schap, maar van die hele plank vol zijn 
dat wel de breedst gebruikte boeken.’ 

Van Oostrom heeft er jaren over 
gedaan om het geld te besteden. 
‘Officieel moest dat in vijf jaar. 
Bètaonderzoekers hebben dure appara-
tuur nodig, maar ik niet. Je kan niet 
ineens talloze promovendi aanstellen, 
je moet die mensen ook selecteren en 
begeleiden.’ Daarna kon Van Oostrom 
zijn werk door zijn positie als universi-
teitshoogleraar goed voortzetten. ‘Ik 
heb altijd in het Nederlands gepubli-
ceerd, dat was vanzelfsprekend voor 
neerlandici. Maar nu werk ik aan een 
Engelstalig boek over middeleeuwse 
literatuur.’

Waardering voor de 
onderzoeksgroep
De Groningse chemicus Ben Feringa 
kreeg de Spinozapremie tien jaar gele-
den: het beeldje, en een bedrag van 1,5 
miljoen euro. ‘Het is niet eens het 
bedrag dat de premie bijzonder maakt. 
Het is vooral de eer. Ik word op buiten-
landse congressen nog altijd geïntrodu-
ceerd als Spinoza-laureaat.’ 

Voor hij de prijs kreeg, had Feringa 
als eerste ter wereld nanomolentjes 
gemaakt; moleculen die op commando 
een slag draaiden. De Spinozapremie 
gebruikte hij om die molentjes om te 
bouwen tot een complete nano-auto: 
een molecuul met vier draaibare 
‘wielen’ dat over een oppervlak van 
koper ‘rijdt’. 
‘De controle over de beweging van 
moleculen op nanoschaal is een 
gevecht. Op die schaal staat de wereld 
nooit stil, alle moleculen trillen als een 
gek heen en weer.’ 

– Sinds 1995

– 3 of 4 laureaten per jaar

– 73 laureaten

– 62 mannen, 11 vrouwen

–  34 bèta, 20 alfa en gamma,  

19 leven en medisch

–  1995-1997: 2 of 4 miljoen gulden

–  1998-2001: 3 miljoen gulden

–  2002-2008: 1,5 miljoen euro

–  2009 tot heden: 2,5 miljoen euro

–  Totaal uitgekeerd bedrag: 

127.726.813,05 euro

20 jaar 
Spinozapremie

corinne hofman 
Door de komst van Europeanen in de Cariben is 
het indiaanse verleden er in de verdrukking 
geraakt. Corinne Hofman is hoogleraar Archeo-
logie van het Caribisch gebied. Zij reconstrueert 
de sociale relaties tussen de oorspronkelijke 
bewoners. 

‘Tijdens mijn studie vond ik op Saba bijlen van 
steen en aardewerk van klei, die niet van het 
eiland zelf konden komen. Zo ontstond mijn 
interesse voor de contacten tussen de indiaanse 
gemeenschappen op al die eilanden in de 
Cariben. Ons onderzoek legt nooit beschreven 
geschiedenis bloot.’ 

Theunis piersma 
Hoogleraar Trekvogelecologie Theunis Piersma 
volgt de levensloop van trekvogels. Hij vermoedt 
dat vogelgedrag vaker dan gedacht een reactie is 
op de omgeving – en niet aangeboren. Hij wil 
uitzoeken hoe vogels kiezen waar ze voedsel 
zoeken of hun jongen grootbrengen. 

‘Trekvogels zijn een metafoor voor de wereld-
ecologie. Wat hier gebeurt heeft invloed op wat 
in Afrika gebeurt, en andersom. Het laat ons 
zien dat we op aarde met elkaar opgescheept 
zitten.’

dirk Bouwmeester 
De kwantumwereld is niet raar. Het is juist de 
‘normale wereld’. Althans, dat betoogt hoog-
leraar Experimentele kwantumfysica Dirk 
Bouwmeester. Hij zoekt de grenzen van de 
kwantumwereld op door grotere objecten in 
kwantumtoestanden te brengen.

‘Kwantumdeeltjes kunnen op hetzelfde moment 
op twee verschillende plaatsen zijn. Wij kunnen 
dat niet. Waarom zien we dat soort kwantum-
effecten niet in het dagelijks leven?’

mark van loosdrecht
De kunsten van bacteriën fascineren Mark van 
Loosdrecht, hoogleraar Milieubiotechnologie en 
Waterzuivering. Hij laat ze graag het vuile werk 
doen, bijvoorbeeld in de door hem ontwikkelde 
korrelslib-reactor.

‘Je hebt alleen zon nodig om bacteriën hun werk 
te laten doen. Bacteriën kunnen biogas produce-
ren, maar ook een soort lijm. Ze maken een 
natuurlijk polymeer aan. Daarmee kun je van 
alles maken, zoals brandwondengaas. Of kunst-
kaviaar. We kijken of we een bacterie olie 
kunnen laten maken, voor bio-diesel.’

Spinozalaureaten 20
14

1 3 

De citaten van de spinozalaureaten 2014  komen uit vier grote interviews, die NWo samen met Quest maakte. 

De interviews zijn te lezen op: www.nwo.nl/spinozapremie.

‘ Ik zou er nóg wel 
een willen’

Chemicus Ben Feringa 
kreeg in 2004 de Spinozapremie.

1 2  Hypothese   



BeeldverhAAl  BeeldverhAAl

1 5 november 2013

Spinozalaureaten met elkaar in 
gesprek. Rechtsboven de nieuwe 
voorzitter van de Spinozaclub 
Peter Hagoort en oud-voorzitter 
Ed van den Heuvel. 
Linksboven het ad-hoc-Spinozatrio, 
daarnaast OCW-staatssecretaris 
Sander Dekker.

1 5 september 2014

foto’s ArIe WApenAAr

Wonderpleister van gel
de nijmeegse chemicus Paul kouwer en zijn collega’s maakten het nieuwe synthetische 
polymeer Polyisocyanopeptide, kortweg Pic. het polymeer is zacht en flexibel, 
maar tegelijkertijd taai en sterk. daarmee lijkt het erg op polymeren die stevigheid geven 
aan cellen, weefsels en organen. door afkoeling lost het polymeer op en bij opwarming 
ontstaat een gel die de basis vormt voor een soort wonderpleister. door slechts één 
theelepel Pic toe te voegen aan een emmer met 30 liter water, ontstaat een gel die zo 
stevig is dat hij blijft zitten als je de emmer ondersteboven houdt. 
beelD WIm onTWerperS

Het gebruik is simpel: de koude 
oplossing wordt op de wond 
gedruppeld. Door de lichaams-
temperatuur ontstaat een gel die 
de wond steriel afsluit. 

HOE WORDT POLYMEER EEN SUPERGEL?

20˚C

0˚C
5˚C
0˚C

20˚C

0˚C
W

ONDERPLEISTER

W
ONDERPLEISTER

1 gram polymeer 
(PIC) toevoegen 

aan 30 liter 
water

Door afkoeling  
lost het 

polymeer in 
water op

De koude 
oplossing op de

warme huid 
en wond

aanbrengen 

Bij opwarming
verandert de
oplossing in

een dikke gel

1 4  Hypothese   



1 7 september 2014

kopje  promoTIeBeurS voor lerAren

Leraren onderzoek laten doen naar relevante vragen die al dan niet een rol spelen in het onder-
wijs. daar worden uiteindelijk wetenschap, leraren én leerlingen beter van. dat is het idee achter 
de Promotiebeurs voor leraren. Er zijn inmiddels zo’n honderd leraren bezig met onderzoek; 
vooral op het gebied van onderwijskunde maar ook in hun eigen vakgebieden zoals klassieke 
talen, geschiedenis en wiskunde. Twee enthousiaste leraren aan het woord die onderzoek doen 
naar een onderwijskundig vraagstuk uit hun lespraktijk.

mMarco Kragten werkt nu tien jaar als biologiedocent 
op een middelbare school. Het gaat goed en hij vindt 
het werk bevredigend, maar hij wil meer. Hij is 
nieuwsgierig en steeds bezig zijn eigen onderwijs te 
verbeteren. ‘Na mijn biologiestudie en de leraren-
opleiding kwam ik meteen voor de klas’, vertelt hij, 
‘maar sindsdien heb ik naast mijn leraarschap ook 
nog een onderzoeksmaster gedaan aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Daardoor kreeg ik de smaak 
van onderzoek te pakken.’
Via die master hoorde Kragten over de Promotie-
beurs voor leraren (zie kader). ‘Die constructie is 
voor mij een gouden greep’, zegt hij. ‘Zo kan ik mijn 
twee passies combineren. Ik zie dagelijks welke 
dingen leerlingen moeilijk vinden en kom onderwijs-
kundige vragen tegen die nog onbeantwoord zijn. 
Door die promotiebeurs kan ik daar nu heel concreet 

mee aan de slag. En ja, ik kan mijn resultaten 
meteen toepassen.’

processen beter visualiseren 
Kragten onderzoekt hoe je ingewikkelde proces-

sen het beste visueel aan leerlingen kunt uitleggen. 
‘Het onderwijs gebruikt steeds meer diagrammen, 

schema’s en plaatjes om lastige concepten zoals de 
fotosynthese of de stikstofkringloop uit te 

leggen. Maar zijn die plaatjes eigenlijk wel 
altijd ideaal? Wat vinden leerlingen er moei-
lijk aan, hoe kijken ze er precies naar? En 
uiteindelijk: met welke aanpassingen kun je 
betere resultaten krijgen?’, vertelt Kragten.
Kragten begon drie jaar geleden met zijn 
promotiebeurs. Hij geeft drie dagen per 

week les en besteedt twee dagen aan zijn onder-
zoek, gefinancierd door de beurs. ‘Het is pittig’, 
zegt hij, ‘maar als je je toetsen en de stof op orde 
hebt, dan red je het wel. Gelukkig heb ik nu een 
aantal jaren ervaring waarop ik kan bouwen.’

onderwijs als inpiratiebron 
Wilfried Admiraal, hoogleraar Onderwijskunde 
aan de Universiteit Leiden, is een van de promoto-
ren van Kragten. Ook hij is blij met de constructie. 
‘Een uniek punt is de eis dat de kandidaten naast 
hun onderzoek ook als docent blijven werken. Er is 
dus een directe link tussen onderwijs en onder-
zoek. Onderwijs dient als inspiratiebron, maar ook 
als experimenteerruimte’, zegt hij. 

Kragtens andere promotor is Gert Rijlaarsdam, 
hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij benadrukt dat Kragtens 
onderzoek niet alleen het vakgebied van biologie-
docenten vooruit helpt, maar ook bredere kennis 
oplevert: over leren en instructie in het algemeen. 
Hij is heel tevreden over Kragten als promoven-
dus: ‘Hij vogelt heel veel dingen zelf uit’, zegt hij. 
‘We hebben enkele besprekingen tussendoor, en 
dan heeft-ie met materiaal van de bouwmarkt een 
eyetracking-installatie gebouwd, die hij ook nog 
draaiend krijgt met software van her en der. Heel 
moeilijke statistische analyses leert hij zichzelf 
aan, met hier en daar even wat externe hulp.’ Zijn 
collega Admiraal vindt dat Kragten juist daarom  >> 

tekst nIenke BeInTemA  foto’s IvAr pel

Promoveren  
 voor de klas

Marco Kragten kan met de promotiebeurs 
zijn twee passies (lesgeven en onderzoeken) 
combineren.

Foto boven: biologiedocent Marco 
Kragten in een van zijn klassen op de 
middelbare school waar hij werkzaam is.
Foto onder: Frederike Groothoff laat haar 
leerlingen door een vergrootglas kijken 
naar een zaadje.

Kragten: ‘de promotie-
beurs is voor mij een 
gouden greep’
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erachter te komen of de leercurve bij kinderen op 
een taalschool anders verloopt dan op andere scho-
len. ‘Misschien leren zij de taal in het begin wel veel 
sneller, maar is het resultaat op een bepaalde leef-
tijd hetzelfde als op andere scholen.’
Daarnaast gaat ze verschillende lesmethodes bestu-
deren en leraren interviewen, om hun vaardigheden 
en overtuigingen in kaart te brengen. ‘Daaruit hoop 
ik te kunnen concluderen hoe het komt dat scholen 
verschillen in de effectiviteit van hun taalonder-
wijs. Welke aanpak heeft nu het meeste effect?’

onderzoek doen midden in de praktijk
Haar onderzoek wordt begeleid vanuit de Univer-
siteit Utrecht. Maar als reguliere promovendus aan 
de universiteit werken, dat zou niets voor haar zijn. 
‘Ik zou het lesgeven te veel missen’, zegt ze. ‘Ik wil 
onderzoek doen waar ik echt mijn hart in kwijt kan, 
en dat kan nu: te midden van het praktijkwerk dat 
ik zo leuk vind. Bovendien heb ik zo het idee dat 
mijn onderzoek direct nut heeft.’
Groothoff combineert twee dagen onderwijs met 
twee dagen onderzoek, met uitloop naar een vijfde 
dag. Ze denkt dat dat qua organisatie op school nog 
wel een uitdaging gaat worden, maar locatieleider 
Karlijn de Jonge ziet geen praktische bezwaren. ‘Je 
moet onderling goede afspraken maken’, zegt De 
Jonge, ‘maar dan kan het prima.’

De Jonge is blij met de promotiebeurs van Groot-
hoff. ‘Zij brengt een manier van analytisch kijken en 
denken in de school’, zegt ze, ‘en die sijpelt door naar 
de rest van het docententeam. Iedereen denkt mee 
en is betrokken. Ik weet zeker dat ons onderwijs 
daardoor naar een hoger plan wordt getild. Nog 
afgezien van de concrete uitkomsten.’
Hoe haar carrière er na haar promotie zal uitzien, 
weet Groothoff nog niet. Haar collega-promovendus 
Marco Kragten evenmin; hij kan werkelijk niet 
kiezen tussen onderwijs en onderzoek. Die follow-
up vindt hij nog wel een aandachtspunt voor NWO. 
‘Het zou mooi zijn als er ook postdoc-gelden 
beschikbaar zouden komen’, zegt hij, ‘zodat mensen 
zoals ik het onderwijs van binnenuit kunnen blijven 
verbeteren.’

1 8  Hypothese   

    promoTIeBeurS voor lerAren

binnen dit NWO-programma zo goed op zijn plek 
is: ‘Hij is het prototype van wetenschappelijk prak-
tijkonderzoeker. Zijn onderzoek brengt niet alleen 
de wetenschap, maar ook het onderwijs vooruit.’

nederlands als tweede taal bij kleuters
Beurspromovendus Frederike Groothoff geeft les in 
het basisonderwijs en doet onderzoek naar 
Nederlands als tweede taal. Eind 2013 ontving zij 
haar promotiebeurs. ‘Ik sta nu drie jaar voor de 
klas op een taalschool. Dat is een school voor 
nieuwkomers: kinderen die rechtstreeks vanuit het 
buitenland zijn gekomen en nog geen Nederlands 
spreken. We hebben 175 basisschoolleerlingen met 
veertig nationaliteiten.’
Groothoff geeft les aan kleuters, en daarop richt 
zich ook haar onderzoek. Er zijn meer taalscholen 
in Nederland, maar de meeste beginnen pas met 
gericht taalonderwijs bij zesjarigen. ‘De aanname is 
dat kleuters de taal vanzelf wel oppikken’, zegt 
Groothoff. ‘Onze taalschool gaat ervan uit dat 
gericht woordenschatonderwijs ook voor de aller-

jongsten heel belangrijk is. Maar is dat wel echt 
zo? Leren kinderen de taal bij ons effectiever 

dan op een gewone school? Daar is gek genoeg 
nog nauwelijks onderzoek naar gedaan.’

Groothoff gaat daarom de woordenschat 
toetsen bij nieuwkomers op haar eigen 
school, op andere taalscholen en op reguliere 
scholen met en zonder extra taalles voor 

nieuwkomers. Dat doet ze bij dezelfde leerlin-
gen meerdere jaren achter elkaar. Zo hoopt ze 

 << 

Promotiebeurs voor leraren

in 2011 startte het ministerie van OcW samen met nWO de 

Promotiebeurs voor leraren. het doel is de opgedane kennis 

en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de 

onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde 

leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt 

het de aansluiting tussen universiteiten en scholen.

in 2014 is 9,5 miljoen euro beschikbaar om leraren uit het basis-, 

voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal 

onderwijs, naast hun onderwijsbaan promotieonderzoek te laten 

doen. in 2013 reikte de minister aan 37 leraren de promotiebeurs 

uit, het jaar daarvoor ontvingen 33 leraren de beurs en in het 

eerste jaar konden 36 leraren gaan promoveren. in 2014 zijn er 

90 beurzen te verdelen, die worden toegekend in twee beoorde-

lingsrondes. de eerste ronde sloot in maart 2014 met 30 toeken-

ningen, de tweede in september 2014.

Meer informatie: www.nwo.nl/pvl.

Groothoff: ‘Ik wil onder-
zoek doen waar ik echt 
mijn hart in kwijt kan, 
en dat kan nu’

Frederike Groothoff ontving in 2013 de 
Promotiebeurs voor leraren.
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2013 stond voor nWO nog meer dan andere jaren in het teken van 
samenwerken, verbinden en kennis delen. nationaal en internationaal, 
met bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. 
de resultaten van de inzet van nWO leest u in het jaarverslag op 
www.nwo.nl/jaarverslag2013. 

NWO-nieuws   internationaal

Bijleveld nieuwe 
directeur NSCR
Catrien bijleveld is op 15 augustus 

benoemd tot directeur van het NWo-

instituut Nederlands studiecentrum 

Criminaliteit en Rechtshandhaving (NsCR). 

Zij is daarnaast hoogleraar onderzoeks-

methoden in de criminologie aan de VU. 

NsCR houdt zich bezig met fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van criminaliteit en rechtshandha-

ving. bijleveld ziet twee belangrijke uitda-

gingen voor de komende jaren: de zicht-

baarheid van het NsCR en zijn medewer-

kers in het publieke debat vergroten, en 

aansluiting zoeken bij europese initia-

tieven. Meer informatie: www.nscr.nl. 

Nieuwe financiering 
voor academische 
ondernemers: Take-off
stW, ZonMw en NWo introduceren take-

off: een wetenschapsbreed financierings-

instrument dat bedrijvigheid en onderne-

merschap vanuit de Nederlandse kennis-

instellingen moet stimuleren. take-off 

bestaat uit een subsidie en een lening 

waarmee academische ondernemers een 

wetenschappelijke vondst kunnen vertalen 

in een product of dienst. take-off wordt 

gefinancierd door de ministeries van eZ 

en oCW. tot 1 oktober kunnen aanvragen 

worden ingediend. 

Meer informatie: www.nwo.nl/takeoff.

Bentvelsen gaat 
Nikhef leiden 
stan bentvelsen is per 1 december 2014 

benoemd tot directeur van het Nationaal 

instituut voor subatomaire fysica Nikhef. Hij 

volgt frank linde op, wiens tweede termijn 

als directeur eind dit jaar afloopt. bentvelsen 

is momenteel hoogleraar aan de UvA, di-

recteur van het Instituut voor Hoge energie 

fysica van de UvA en lid van de raad van 

bestuur van foM. ten tijde van de aanloop 

naar en de ontdekking van het higgsdeeltje 

was hij als programmaleider verantwoorde-

lijk voor de Nederlandse bijdrage aan het 

AtlAs-experiment op CeRN. 

Meer informatie: www.nikhef.nl.

Ingrijpen in de evolutie door het creëren van 

de perfecte duif, voedselwinning uit giftig 

afval en de creatie van nieuwe leefomgevin-

gen voor levende wezens in de Noordzee. 

Deze drie projecten, ieder goed voor 25 

duizend euro, ontvingen in mei een bioArt & 

Design Award. De prijs is een stimulans voor 

Op nwo.nl

Manifest Kenniscoalitie
In aanloop naar de oCW Wetenschaps-

visie die dit najaar verschijnt, heeft de 

kenniscoalitie een manifest opgesteld, 

gericht aan de staatssecretaris en minister 

van oCW en de minister van eZ. In de 

brief benadrukt de coalitie het belang 

van overheidsinvesteringen in onderzoek 

en innovatie om welvaart en economie in 

Nederland te handhaven. De kennis-

coalitie bestaat uit NWo, kNAW, tNo, 

VsNU, to2, VNo-NCW, Mkb-Nederland 

en de Vereniging Hogescholen. op dit 

moment werkt NWo aan een nieuwe 

strategie voor de jaren 2015-2018. Deze 

verschijnt na de Wetenschapsvisie van 

oCW. Meer informatie: 

www.nwo.nl/kenniscoalitie.  
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de snel groeiende groep jonge creatieven 

die zich in hun werk richten op verken-

ning van de nieuwe mogelijkheden die de 

biotechnologie biedt. De bAD Award is 

een initiatief van NWo en ZonMW, tU/e, 

kunstruimte MU en bioArt laboratories 

in eindhoven. Vanaf 28 november is de 

presentatie van de projecten te zien bij 

kunstruimte MU op strijp s in eindhoven. 

Meer informatie: www.badaward.nl.
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Bio Art & Design 
Awards

Prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Prof. dr. Stan Bentvelsen 
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verrassende bevindingen, ontnuchterende conclusies en pleidooien voor 
pragmatisme. Op 21 mei presenteerden verschillende wetenschappers 

die deelnamen aan het nWO-programma conflict en veiligheid 
hun bevindingen. die smaken naar meer. 

tekst mAlou vAn hInTum  

TTijdens de eindconferentie Conf lict en veiligheid 
die op landgoed De Horst in Driebergen plaats-
vond, kwamen arbeidsconf licten, intergroepscon-
f licten, etnische criminele netwerken, en de 
mogelijkheden en beperkingen van het recht en het 
Internationaal Strafhof aan de orde. Voordat het 
zover was, riep Jan Pronk (oud-minister, Institute 
of Social Studies) de wetenschap op om verouderde 
definities te herzien, zodat de aard van (conf lictu-
euze) ontwikkelingsprocessen beter kan worden 
begrepen. Vervolgens vertelden vier wetenschap-
pers over hun onderzoeksresultaten, waarna ze in 
discussie gingen met het publiek. 

Aankaarten mensenrechtenschen-
dingen bevordert staakt-het-vuren
Brian Burgoon (hoogleraar Politieke economie, 
Universiteit van Amsterdam) ontdekte dat het aan-
kaarten van mensenrechtenschendingen door orga-
nisaties als Amnesty International en Human 
Rights Watch uiteindelijk leidt tot een sneller 
staakt-het-vuren of vrede. Burgoon is lid van de 
Dialogue Advisory Group, een bemiddelings-
instituut dat op hoog niveau achter de schermen 
opereert. Hij had als bemiddelaar verwacht dat 
de media-aandacht die deze mensenrechtenorgani-
saties genereren, zijn werk zou bemoeilijken. 
De wetenschapper Burgoon toont juist het 
tegenovergestelde aan. 

probeer waardenconflicten te veranderen 
in conflicten over belangen
Naomi Ellemers (hoogleraar Sociale psychologie 
van de organisatie, Universiteit Leiden) onderzoekt 
onder meer in een-op-eensituaties welke invloed 
waarden hebben op het verloop van conf licten. 
Haar conclusie: ontdoe conf licten van hun waar-
dengeladenheid en formuleer ze in termen van 
belangen. Mensen snappen heel goed dat er belan-
genverschillen zijn, en dat ze met elkaar moeten 
praten om die te kunnen overbruggen. Maar bij 
waardenconf licten is iedereen overtuigd van zijn 
eigen gelijk. Omdat mensen bovendien waarden 
gebruiken om hun eigen positie in een conf lict te 
verstevigen, maakt dat het vinden van een oplos-
sing extra moeilijk. 

dejuridiseren van conflicten doet 
maatschappelijke realiteit meer recht
Wibren van der Burg (hoogleraar Rechtsfilosofie 
en rechtstheorie, Erasmus School of Law in 

Rotterdam) constateert dat de 
huidige rechtspraak met zijn 

‘algemene categorieën en zwart-
wit-oordelen’ niet aansluit bij 

maatschappelijke ontwikkelingen. 
Hadden mensen vroeger een afgeba-

kende identiteit en pasten ze goed in een 
bepaald hokje, – zoals tijdens de oer-

Nederlandse verzuiling – tegenwoordig 
hebben burgers een hybride identiteit. ‘Denk 

bijvoorbeeld aan de Marokkaanse vrouw die in 
Rotterdam een wijnbar is begonnen.’ Zwart-wit-
denken leidt tot ingegraven standpunten en maat-
schappelijke verharding. Van der Burg pleit daarom 
voor het dejuridiseren van conflicten. Kijk heel prag-
matisch hoe je tegenstellingen binnen de perken kunt 
houden en verzin oplossingen die in de betreffende 
context passen. Geen algemene regels dus maar 
maatwerk gericht op consensus en compromis, 
waarbij er voor iedereen een deel van de koek is.

eén havik in de achterban heeft meer 
invloed dan drie duiven
Carsten de Dreu (hoogleraar Organisatie-
psychologie, Universiteit van Amsterdam) onder-
zoekt onder meer de dynamiek tussen een 
onderhandelaar en zijn achterban. Daaruit blijkt 
dat één havik in die achterban meer invloed heeft 
dan drie duiven. Dus ook als de haviken in de min-
derheid zijn, wordt er naar hen geluisterd – als ze 
tenminste geen lage status hebben. Is dat laatste 
wel het geval, dan durft een onderhandelaar de 
haviken te negeren en ontstaat er een win-win-
situatie waarin beide partijen behoeften kunnen 
uitruilen. Zorg er als onderhandelaar daarom voor 
dat de haviken in de achterban een lage status 
hebben, adviseert De Dreu.

onderzoek en beleidspraktijk: 
stakingen en het Internationaal Strafhof
‘s Middags vonden vier dubbelinterviews plaats met 
onderzoekers en professionals uit de (beleids)prak-
tijk. Daarvan trokken er twee vooral de aandacht. 
Agnes Akkerman (UHD Politieke wetenschappen, 
Radboud Universiteit Nijmegen) ontdekte dat de 
productiviteit na stakingen stijgt, als tenminste de 
arbeidsteams een homogene samenstelling hebben: 
ze bestaan uit stakers, of uit niet-stakers. Bij 
gemengde teams neemt de productiviteit juist af. 
Mensen mijden elkaar, er wordt gepest, en dat kan 
jaren doorgaan. Franz Szablewski (vakbondsbe-
stuurder FNV Bondgenoten) kan dit uit de praktijk 
bevestigen. Hij stelt dat de vakbonden oog hebben 
voor deze effecten, maar de werkgevers helaas 
(nog?) niet. 

Marieke Wierda (onderzoeker Grotius Centre for 
International Studies in Leiden) en Marlies 
Stappers (executive director Impunity Watch) 
bespraken de doelstellingen van het Internationaal 
Strafhof (IS). Zij constateren onder meer dat het IS 
geen geweld kan voorkomen, niet bijdraagt aan het 
beëindigen van conf licten, geen verzoening brengt, 
te eenzijdig is gericht op Afrikaanse landen, en 
maar een klein deel van de slachtoffers een stem 
kan geven. Bovendien communiceert het IS slecht 
met de lokale bevolking, waardoor 
die veel te veel van het Strafhof 
verwacht. Samenwerking 
met lokale groepen en 
degelijker werk in minder 
landen zouden positieve 
verbeteringen zijn. 

Aan het einde van de dag nam Joris 
Voorhoeve (oud-minister en hoogleraar 
Internationale organisaties aan de Universiteit 
Leiden) de twee boeken in ontvangst die zijn voort-
gekomen uit dit programma. Het publieksboek 
‘NWO-Programma Conflict & Veiligheid’ is gratis 
te downloaden via www.nwo.nl/conf lictconferentie. 
Het wetenschappelijke boek ‘Social conf lict within 
and between groups’ (onder redactie van Carsten 
de Dreu) kan (online) worden besteld bij de boek-
handel. 

‘ Productiviteit na stakingen 
stijgt bij homogene teams’

Onderzoek Conflict en 
veiligheid biedt

handvatten voor praktijk 

 << 

Ontheemd door 
overstromingen en
conflict in 
Somalië.

Politieagenten bij 
ongeregeldheden in 
Tallinn, Estland.

Anti-oorlog- 
demonstranten 
gaan de straat op
 in New York.

vijf jaar lang werk(t)en tientallen wetenschap-

pers van verschillende disciplines onder de 

paraplu van nWO in 29 projecten aan onder-

zoek naar conflict en conflicthantering. Over 

drie jaar is de complete output van het pro-

gramma zichtbaar in wetenschappelijke publi-

caties. voor het programma werd 8,6 miljoen 

euro uitgetrokken. de onderzoeksresultaten 

geven maatschappelijke organisaties en over-

heden aanknopingspunten om verschillende 

typen conflict effectief aan te pakken. 

Meer informatie: www.nwo.nl/conflict.

Vijf jaar, 29 projecten, 
twee boeken

ShUTTErSTOck / caThErinE JOnES
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Wat kunnen we leren van een nederig 
wormpje dat zich bij voorkeur ophoudt rond 
de darmen van evenaarbewoners? heel veel, 
volgens hermelijn Smits, parasitoloog. de 
parasiet die bilharzia veroorzaakt zou wel 
eens de sleutel kunnen zijn tot een vaccin 
tegen ontstekingsziekten.

Mensen die besmet zijn met de tropische infectieziekte 
bilharzia lijden beduidend minder vaak aan allergische 
astma dan degenen die geen bilharzia hebben. Dat is geen 
toeval, stelde de Leidse immunoloog Hermelijn Smits een 
jaar of vijf geleden vast met een Veni van NWO. De bil-
harzia-parasiet helpt zijn gastheer ontstekingsreacties te 
onderdrukken, met als doel ook zichzelf te beschermen. 
In mei ontving Smits een Vidi om uit te zoeken hoe 
Schistosoma mansoni, zoals het wormpje officieel heet, 
dat precies doet. Vast staat dat hij zorgt voor de aanmaak 
van een bepaald type B-cellen. Die voorkomen dat het 
afweersysteem in actie komt tegen onschuldige stoffen. 
‘Onze heilige graal is de exacte moleculaire samenstelling 

TEkST mArIeTTe huISjeS  fOTO Fjodor BuIS 

van de B-cellen die Schistosoma mansoni aanmaakt,’ 
vertelt Smits. ‘Samen met een kliniek in Gabon isoleren we 
B-cellen uit geïnfecteerde personen. Daar voeren we een 
moleculaire analyse op uit. Ook besmetten we muizen met 
de parasiet, zodat we in het lab kunnen bestuderen hoe het 
proces precies in zijn werk gaat.’
Smits richt zich op Schistosoma mansoni omdat dit voor 
de Leidse parasitologen een oude bekende is. Ze richt zich 
op allergische astma omdat ze al sinds haar promotie veel 
projecten uitvoert voor het Longfonds en aan die ziekte 
‘verknocht’ is geraakt, of eigenlijk vooral aan de patiënten. 
‘Maar de expertise die ik opdoe is ook inzetbaar voor 
andere ziekten, zoals hooikoorts, allergische eczeem, 
voedselallergieën, en misschien zelfs ziekten zoals MS en 
type-1-diabetes. En behalve de B-cellen zijn ook andere 
door parasieten aangemaakte cellen wellicht effectief. 
Dat wordt elders onderzocht; het is een soort wereldwijde 
zoektocht naar de beschermende kracht van parasieten.’ 
Beoogd einddoel is een vaccin tegen ontstekingsziekten: 
kunstmatig nagemaakte B-cellen zoals die bij bilharzia-
patiënten worden aangetroffen, of waarschijnlijker nog 
een cocktail van B-cellen en andere ontstekingsremmende 
cellen. ‘Het ligt voor de hand dat we zo’n geneesmiddel bij 
heel jonge kinderen toedienen, of misschien zelfs al bij 
zwangere vrouwen. Maar hoe dat het beste kan, is nu nog 
een mysterie’, zegt Smits. Om er lachend aan toe te voegen: 
‘Dat wordt hopelijk mijn Vici.’

Beschermende 
parasieten

2 3 september 2014
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NWo exacte Wetenschappen en het 

Indiase ministerie van Communicatie en 

Informatietechnologie nodigen onderzoe-

kers in India en Nederland uit om samen 

met industriële partners deel te nemen in 

het onderzoekprogramma Indo-Dutch 

Joint Research programme for ICt. Het 

doel van deze samenwerking is het vinden 

van praktische en innovatieve ICt-

DIffeR, het foM-instituut voor funderend 

onderzoek naar duurzame energie, ver-

sterkt op verschillende niveaus zijn ban-

den met europa. kernfusie-expert en voor-

malig hoofd fusieonderzoek prof. dr. tony 

Donné is aangesteld als de eerste pro-

grammamanager van eURofusion, het 

nieuwe consortium van europese onder-

zoeksinstellingen op het gebied van kern-

fusie. Met kernfusie willen wetenschap-

pers uit tientallen laboratoria en universi-

teiten de processen in het hart van de zon 

op aarde nabootsen als schone, duurzame 

energiebron. Donné gaat uitvoering geven 

aan de europese fusion Roadmap, die 

moet leiden tot commerciële energie uit 

Indo-Dutch Joint Research programme for ICT 

DIFFER zet in op 
Europa

Global Research 
Council 

NWO-nieuws   internationaal

Op nwo.nl

InTernATIonAAl

nWO werkt met vele landen samen om onderzoek te versterken en de 
nederlandse wetenschappelijke positie wereldwijd op topniveau te 
houden. nWO biedt perspectief aan wetenschappers met internationale 
ambities via diverse financieringsinstrumenten. 
kijk op www.nwo.nl/internationaal.

oplossingen vanuit een fundamentele en/

of toegepast wetenschappelijke benade-

ring. De onderzoeksonderwerpen richten 

zich op big Data, Internet of things en 

serious Gaming. Voor deze internationale 

samenwerking is gezamenlijk 2 miljoen 

euro uitgetrokken. Inzenden kan tot 14 

oktober. Meer informatie: 

www.nwo.nl/indo-dutch-ict.

eind mei vond de derde jaarlijkse bijeen-

komst plaats van de Global Research 

Council (GRC) in beijing, China. De GRC is 

een samenwerkingsverband van weten-

schapsfinanciers uit de hele wereld die de 

uitwisseling van gegevens en best practi-

ces voor samenwerking bevordert tussen 

financieringsinstellingen. NWo-voorzitter 

Jos engelen was erbij aanwezig als een 

van de zeventig voorzitters van de finan-

cieringsinstellingen. 

op het gebied van open Access gaven de 

nationale voorzitters een toelichting op 

de voortgang van het actieplan, dat in 

2013 werd opgesteld. Het voortgangs-

rapport geeft een goed overzicht van de 

belangrijkste bevindingen, initiatieven en 

verschillende aanpakken om open Access 

te bevorderen. engelen pleitte voor een 

ambitieuzer actieplan, en benadrukte het 

belang om uitgevers bij de uitvoering te 

betrekken. 

De GRC stelde daarnaast een verklaring op 

om de condities voor onderzoekers te ver-

beteren en talenten voor de wetenschap 

te behouden. De verklaring gaat onder 

meer in op diversiteit, interdisciplinariteit, 

mobiliteit en loopbaanontwikkeling, 

en benadrukt het belang van training en 

opleiding.

Research Councils in alle landen vervullen 

een belangrijke rol bij deze onderwerpen. 

Met de verklaringen willen de weten-

schapsfinanciers tot een hoger ambitie-

niveau komen en wereldwijd afspraken 

maken over een meer uniforme aanpak 

van het wetenschappelijk proces. 

Meer informatie: 

www.globalresearchcouncil.org. 

 

kernfusie. Prof. dr. Marco de baar volgt 

Donné op als hoofd fusieonderzoek bij 

DIffeR en zal Nederland vertegenwoor-

digen in het europese samenwerkings-

verband eURofusion. Meer informatie: 

www.differ.nl en www.efda.org/efda.

De reactor JET in Engeland is het groot-
ste gezamenlijke experiment van de 
EUROfusion-partners. 

  TAlenT

De Vernieuwingsimpuls biedt persoonsgebonden finan-
ciering aan talentvolle, creatieve onderzoekers in 
verschillende fasen van hun carrière: Veni, Vidi en Vici.



IIn 2006 stelde OCW-minister Maria 
van der Hoeven 100 miljoen euro 
beschikbaar voor de ontwikkeling van 
grote onderzoeksfaciliteiten. Dit bedrag 
was bedoeld als eenmalige investering. 
Het budget werd echter 15 keer over-
vraagd, en de aanvragen bleken van 
hoog niveau. Er was duidelijk behoefte 
aan extra financiering voor grote 
onderzoeksfaciliteiten. Het ministerie 
van OCW stelt hier nu tweejaarlijks 80 
miljoen euro voor beschikbaar, dat 
NWO besteedt binnen het programma 
Nationale roadmap grootschalige 
onderzoeksprojecten. 
Dit jaar zijn zes projectleiders gebeld 
met het goede nieuws dat hun project is 
gehonoreerd. De projecten zijn samen-
werkingsverbanden: achter één project-
leider gaan tientallen betrokkenen 
schuil.

nATIonAle roAdmAp  nATIonAle roAdmAp

onderzoeksfaciliteiten. De commissie 
bestond uit dertien Nederlandse top-
wetenschappers. Ze adviseerde het 
algemeen bestuur van NWO over 
de honorering van de onderzoeks-
voorstellen. 
Voor het beoordelen van wetenschap-
pelijke kwaliteit vroeg de commissie 
buitenlandse referenten om advies. 
Daarnaast keek ze naar criteria als de 
aantrekkingskracht voor talentvolle 
wetenschappers en – steeds belangrij-
ker - het belang van het project voor 
innovatie. Ook was het essentieel dat 
de organisatiestructuur en overige 
financiering op orde waren. ‘Wat gaat 
dit project Nederland brengen? Voor mij 
was dat een belangrijke vraag’, vertelt 
Meijer, die als voorzitter overigens niet 
mee mocht stemmen.
De commissie ging ook bij projecten op 
bezoek. ‘Neem bijvoorbeeld NanoLabNL, 
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forse bedragen voor 
magneten, een radioteles-
coop en databases. OcW-

staatssecretaris Sander 
dekker en nWO-voorzitter 

Jos Engelen reikten 
in juli 81 miljoen euro 

uit aan zes grootschalige 
onderzoeksfaciliteiten.     

tekst Anouck vrouWe 

foto TIneke dIjkSTrA

Grote investering in 
topfaciliteiten 
Adviescommissie beseft: 
het is erop of eronder 
‘Alle zestien voorstellen waren weten-
schappelijk gezien van goede kwaliteit. 
Het gaat bij de honorering om subtiele 
verschillen. Wel of geen toekenning kan 
voor een project erop of eronder beteke-
nen, dat beseffen de commissieleden 
ook.’ Emmo Meijer is directeur R&D 
bij FrieslandCampina en deeltijdhoog-
leraar scheikunde in Eindhoven. Hij 
was voorzitter van de adviescommissie 
Nationale roadmap grootschalige 

BBMRI.NL

BBMri.nL is het nederlandse samenwerkings-

verband tussen biobanken. de organisatie krijgt 

10 miljoen om bestaande biobanken beter 

toegankelijk te maken voor wetenschappers in 

binnen- en buitenland. Er zijn 200 biobanken bij 

BBMri.nL aangesloten, waaronder die van zie-

kenhuizen, het rivM, maar bijvoorbeeld ook het 

nederlands Tweelingen register. ieder instituut 

heeft zijn eigen manier van registreren. BBMri.nL 

ontwikkelt daar nu standaarden voor. daarnaast 

komt er een overkoepelend icT-systeem, dat het 

makkelijker maakt om te zoeken naar geschikt 

onderzoeksmateriaal. 

‘ Het gaat bij  
de honorering  
om subtiele  
verschillen’

Projectleiders en hun 
onderzoeksteams vieren

de toekenning.

NanoLabNL

van de vier gehonoreerde projecten uit de bèta-

hoek is het grootste bedrag, 17 miljoen euro, 

beschikbaar voor nanotechnologie. nanoLabnL is 

een samenwerkingsverband van vier laboratoria 

in delft, Eindhoven, groningen en Twente. door 

de faciliteiten te delen, beschikken de betrokken 

universiteiten en TnO over geavanceerde appara-

tuur, die ze zich afzonderlijk niet hadden kunnen 

veroorloven. de laboratoria 

worden uitgebreid voor onderzoek aan nieuwe 

materialen, kleine sensoren en elektrische compo-

nenten op nanoschaal. 

HFML

het magnetenlab hfML trekt wetenschappers uit 

binnen- en buitenland naar nijmegen. de orga-

nisatie ontvangt 15 miljoen voor nieuwe magne-

ten en nieuwe koelsystemen. het magnetenlab 

beschikt over extreem sterke magneten, 

de sterkste van de wereld in hun soort. Ze worden 

veel gebruikt voor materialenonderzoek: in de 

magneetvelden geven nieuw ontwikkelde materi-

alen hun eigenschappen bloot. het uitvoeren van 

experimenten is prijzig, de magneten verbruiken 

veel stroom. dankzij het geld van nWO is er straks 

meer meettijd voor onderzoekers. 

CLARIAH

cLariah is een project voor onderzoekers in de 

geesteswetenschappen. Zij hebben grote collecties 

tot hun beschikking, zoals krantenbanken, tele-

visiejournaals en sociale media. noodgedwongen 

beperken wetenschappers zich in hun onder-

zoek vaak tot een beperkt aantal archieven. alle 

archieven doorzoeken zou ze teveel tijd kosten. 

cLariah ontvangt 12 miljoen voor de ontwik-

keling van een digitaal onderzoekslaboratorium. 

daar wordt geëxperimenteerd met nieuwe metho-

den om alle bronnen te ontsluiten. Zo kan een 

onderzoeker in alle archieven tegelijk zoeken. 

Slimme software schept orde in de brij onder-

zoeksgegevens, bijvoorbeeld door de zoekresul-

taten te filteren en op een tijdlijn te plaatsen.



2 7 september 20142 6  Hypothese   

    nATIonAle roAdmAp

–   Er staan 29 projecten op de roadmap grootschalige 

onderzoeksfaciliteiten; deze projecten kunnen  

financiering aanvragen

–  de lijst van 29 projecten wordt eens in de vier  

bijgesteld 

–   Eens in de twee jaar kent nWO 80 miljoen euro toe

–  OcW reserveert hiervoor jaarlijks 40 miljoen euro

–  in 2014 zijn zes aanvragen gehonoreerd voor een 

totaalbedrag van 81 miljoen euro; er waren  

16 aanvragen ingediend

–  de toegekende bedragen variëren van 10 tot  

17 miljoen euro

– Meer informatie: www.nwo.nl/programma-roadmap.

 Introductiefilmpjes 
  Ter gelegenheid van de uitreiking zijn zes korte  

filmpjes gemaakt van de gehonoreerde onderzoeks-

faciliteiten. de filmpjes zijn in het nederlands en het 

Engels beschikbaar op www.youtube.com/venc.  

Nationale roadmap grootschalige 
onderzoeksfaciliteiten

Welke tekst is glashelder over het product 

of de regeling, en volstrekt eerlijk over de 

voetangels en klemmen? Die financiële 

tekst wint dit jaar de Gouden Veer. 

De wedstrijd past binnen het programma 

begrijpelijke taal en wordt georganiseerd 

door de Rijksuniversiteit Groningen en 

schouten & Nelissen in samenwerking met 

tekstblad, ZonMW en de AfM. De dead-

line voor inzending is 3 oktober. 

op 20 november wordt de winnaar 

bekendgemaakt. binnen het programma 

begrijpelijke taal wordt onderzoek 

gedaan naar factoren die de begrijpelijk-

heid van communicatie beïnvloeden. 

Meer informatie: 

www.nationaleschrijfwedstrijd.nl en 

www.nwo.nl/begrijpelijketaal.

NWO-nieuws   internationaal

Aan de vooravond van het Weekend van 

de Wetenschap organiseert NWo op 

3 oktober spinoz@Night. Vanaf 20.30 uur 

komen tijdens een talkshow verschillende 

laureaten van de spinozapremie aan het 

woord, afgewisseld met interactieve inter-

mezzo’s met gasten aan tafel, het publiek 

of online-volgers. Daarnaast schuiven ook 

mensen vanuit de politiek, het bedrijfsle-

ven en de samenleving aan tafel. Via 

livestream is spinoz@Night online te 

volgen op de NWo-website. Partners van 

NWo spinoz@Night zijn: het ministerie 

van oCW, Quest en het Weekend van 

de Wetenschap. 

belangstellenden kunnen zich inschrijven 

op www.nwo.nl/spinozanight. 
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evenemenTen

WotRo viert op woensdag 15 oktober 

haar 50e verjaardag met de conferentie 

WotRo 50 Years – forward thinking, in 

het Museum voor Communicatie in Den 

Haag. Centraal tijdens de dag staat de 

toekomst van het onderzoek naar mondi-

ale vraagstukken en de rol die sociale 

innovatie hierin kan spelen. op de lijst 

van sprekers staan onder meer WotRo-

voorzitter Wiebe bijker, Heide Hackmann 

(International social science Council), 

Hannah Akuffo (sida) en Jan Jonker 

(Radboud Universiteit). De conferentie is 

daarnaast het toneel van de finale van de 

studentencompetitie the battle of Ideas. 

Meer informatie en aanmelden: 

www.nwo.nl/wotro50.

Nationale Schrijf-
wedstrijd begrijpelijke 
financiële informatie   

Van 27 oktober tot en met 6 november 

vindt de derde editie van Alert online 

plaats, de landelijke awarenesscampagne 

over cyber security. Dit jaar is het thema 

‘kennis over cyber security’. Hoofd-

partners NWo, sURfnet en kennisnet 

treden op 27 oktober samen op als host 

van de kick-off voor Alert online. Minister 

opstelten van Veiligheid en Justitie geeft 

het startsein voor twee campagneweken. 

Het programma van de kick-off volgt op 

www.alertonline.nl.

Alert Online over
Cyber Security

WOTRO Science for 
Global Development 
50 jaar

Spinoz@Night  

dat op vier locaties zit. Dan kan je wel op papier lezen 
hoe ze dat organiseren, maar je krijgt een beter beeld 
wanneer je het van de mensen zelf hoort.’ 
NWO krijgt geregeld kritiek dat de technische weten-
schappen bovengemiddeld veel financiering binnen-
slepen. Meijer: ‘Dit keer is CLARIAH gehonoreerd, een 
project van de geesteswetenschappen, en het biome-
dische BBMRI-NL. Die discussie over de technische 
wetenschappen is een lastige. Nederland is goed in grote 
technische projecten en dat willen we zo houden. Het is 
logisch dat die projecten veel geld binnenhalen. De soci-
ale wetenschappen zijn net zo goed onmisbaar voor het 
land; ook zij moeten hun deel krijgen. NWO zou de 
financiering kunnen opsplitsen, zodat de verdeling 
gegarandeerd evenwichtig is.’ 

Een ander aandachtspunt vindt Meijer de beoordeling 
van extra projecten binnen grote, internationale samen-
werkingen. ‘Neem de Square Kilometer Array, SKA. Wij 
hebben nu geld toegekend aan een van de voorbereidende 
projecten voor die radiotelescoop. Dat schept nationaal 
en internationaal verwachtingen voor de latere fasen van 
SKA, terwijl deze roadmapfinanciering een eenmalige 
toekenning is. Iets soortgelijks speelt bij CERN.’ 
Nederland betaalt jaarlijks lidmaatschapsgeld aan 
CERN. De roadmapcommissie besliste over een extra 
aanvraag voor het verbeteren van detectoren. In de toe-
komst zijn meer van dit soort aanvragen te verwachten. 
Meijer zou het beter vinden wanneer aanvragen als 
pakket, en niet als losstaande projecten worden beoor-
deeld. ‘Ik kan me voorstellen dat je een aantal projecten 
een garantie geeft op langetermijnfinanciering, mits ze 
aan de eisen van wetenschappelijke excellentie blijven 
voldoen.’

Nikhef

in genève staan reusachtige deeltjesversnellers voor 

onderzoek naar de bouwstenen van materie. Eén 

ervan is de Lhc, de versneller waarmee in 2012 het 

bestaan van het higgsdeeltje is aangetoond. het 

nikhef ontvangt 15 miljoen euro als bijdrage voor 

het verbeteren van de detectoren van de Lhc. 

de versneller zal vanaf volgend jaar worden opge-

voerd, waardoor de natuurkundigen nieuw terrein 

kunnen betreden. Met de verbeterde detectoren 

kunnen de fysici straks onder meer de eigenschap-

pen van het higgsdeeltje beter bestuderen.

Square Kilometer Array

voor het onderzoek naar ons heelal is er Ska, de 

Square kilometer array. de bouw van de grootste 

en krachtigste radiotelescoop ter wereld begint 

in 2018. Een gedeelte van de telescoop komt in 

Zuid-afrika te staan, een ander deel in australië. 

radiotelescoop Ska bestaat niet uit één grote 

schotelantenne, maar uit een netwerk van verschil-

lende soorten antennes. radioastronomie-instituut 

aSTrOn heeft 12 miljoen euro gekregen voor de 

ontwikkeling van twee typen ontvangers, voor 

radiogolven van verschillende frequenties. Een deel 

van het geld is voor de bouw van hard- en software 

om de datastroom van de telescoop te verwerken. 
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FULL OVERVIEW OF PRESENT-DAY CHEMISTRY
OVER 1.500 CHEMICAL SCIENTISTS FROM ALL DISCIPLINES TOGETHER

KEYNOTES
Arieh Warshel - 2013 Nobel Prize winner for modelling complex chemical systems

Joanna Aizenberg - Pioneer in biomimetic inorganic materials synthesis

Michael Grätzel - Discovered a novel low-cost solar cell

Stefan Hell - Conceiver of optical microscopes with resolution at the nanometer scale

Kim Nasmyth - Honoured for DNA entrapment by cohesin before cell division 

David Weitz - Innovator in soft matter science and ‘designer’ of emulsions

PROGRAMME
• Share the latest scientific breakthroughs   

in the chemical and molecular sciences

• Find a joint platform for all CW Study Groups

• Meet peers from other chemical disciplines 

• Meet industrial scientists and engineers


