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NWO Strategie 2015-2018

in de nieuwe nWO strategie 2015-2018, die deze maand werd gepubliceerd, benadrukt nWO 
meer dan voorheen haar rol als verbinder. als onafhankelijke nationale onderzoeksfinancier 
wil nWO de samenwerking tussen nederlandse onderzoekers bevorderen, maar ook die tussen 
wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven. hypothese interviewde nWO-voorzitter Jos engelen. 
‘Wetenschappers en nWO moeten inspelen op een veranderende wereld’.

NWO Strategie 2015-2018
Voortbouwen op sterktes, 
inspelen op kansen

Een nieuwe strategie voor NWO: Moeten de bakens 
verzet?
‘NWO publiceert elke vier jaar een nieuw strategie-
document. Deze strategie breekt niet met de vorige 
maar bouwt erop voort. Voor het opstellen ervan 
hebben we gesproken met wetenschappers en al onze 
andere partners. We hebben kunnen constateren dat 
het Nederlandse wetenschapsbestel goed functioneert: 
ons publieke onderzoek wordt uitgevoerd aan univer-
siteiten en aan KNAW- en NWO-instituten, en NWO 
speelt daarin een rol als financiële prikkelaar en 
bevorderaar van kwaliteit. Universiteiten waarderen 
dat we vrij en ongebonden onderzoek financieren door 
bottom-up-onderzoeksvoorstellen via peer review en 
commissies te beoordelen. Ook onze persoonsgebon-
den financiering, de Vernieuwingsimpuls, vinden ze 
buitengewoon belangrijk – daarom blijft die ook even 
groot. Algemeen wordt erkend dat kwaliteit en produc-
tiviteit van de Nederlandse wetenschap hoog zijn. 
Mede daardoor doen Nederlandse wetenschappers het 
ook goed in Europa. Daar zijn we hartstikke trots op.’

Waarom dan toch nieuwe accenten?
‘De wereld om ons heen verandert. Mondiaal zijn er 
nieuwe uitdagingen en in Nederland is er een nieuwe 
Wetenschapsvisie geformuleerd. Het kabinet wil dat 
Nederland een topland voor wetenschap en weten-
schappers blijft. Maar de mondiale competitie om 
kennis en talent groeit enorm, met nieuwe spelers als 
China, India en Brazilië. Daarnaast moet de Neder-
landse economie wereldwijd concurrerend blijven. 
Bovendien is er een voortdurende noodzaak om draag-
vlak te vinden in de samenleving voor publieke 

uitgaven aan wetenschappelijk onderzoek. En onze 
samenleving staat voor nog meer uitdagingen: nog 
even en we zijn met negen miljard mensen, het 
klimaat verandert en natuurlijke hulpbronnen worden 
schaars. Als wetenschappers en als NWO zullen we op 
al die veranderingen moeten inspelen. Wetenschappe-
lijk onderzoek is absoluut nodig om te helpen die 
ingrijpende ontwikkelingen en hun interacties te 
begrijpen en om oplossingen aan te dragen en kansen 
te benutten. Ook meer samenwerking tussen weten-
schap en bedrijfsleven is belangrijk als je de 
veranderingen serieus neemt.’

Wat is het antwoord van NWO op al die 
veranderingen?
‘De strategie van NWO ligt in het verlengde van de 
Wetenschapsvisie. We onderschrijven een belangrijk 
element daarvan: het meer en beter verbinden van de 
wetenschapsuitvoeringsorganisaties in Nederland: 
universiteiten, NWO en KNAW en hun instituten, TNO 
en grote en kleine bedrijven. Twee gedachten staan 
daarom centraal: net als nu blijven zorgen voor 
financiering van excellent vrij en ongebonden onder-
zoek, en daarnaast NWO’s rol versterken bij het leggen 
van al die verbindingen.’ 
‘Wat daarbij wel knelt is dat van de honderd voorstel-
len die NWO krijgt, je er op grond van peer review 
dertig zou willen honoreren, terwijl de budgettaire 
realiteit maar vijftien tot twintig toekenningen 
toelaat. Sinds Nederland zijn aardgasbaten niet meer 
deels aan onderzoek besteedt, is het beslist schraler 
geworden. De kenniscoalitie, waar naast onderzoeks-
organisaties ook werkgeversorganisatie VNO-NCW en 
MKB-Nederland aan deelnemen, heeft dit wel op de 
agenda staan: zodra de economische toestand dat 
toestaat zal er iets aan die budgettaire krapte gedaan 
moeten worden.’ >> 

tekst peter vermij  fOtO's harry meijer
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     NWO Strategie 2015-2018

Bij de presentatie van de strategie op 13 april gingen 

450 wetenschappers, vertegenwoordigers van universi-

teiten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

ministeries met elkaar in gesprek. Onder hen ook de 

staatssecretaris van OcW sander dekker, die de strategie 

overhandigd kreeg door nWO-voorzitter Jos engelen.

de kern van het nWO-beleid blijft ook de komende jaren 

het selecteren en financieren van het beste vrije en 

thematische onderzoek in alle vakgebieden. daarnaast 

gaan alle nWO-onderdelen zich samen 

meer inzetten om de samenwerking 

tussen nederlandse wetenschappers en 

die tussen wetenschappers, maatschap-

pij en bedrijfsleven te bevorderen. 

Meer informatie: www.nwo.nl/strategie

Hoe kan NWO de conditie van het wetenschappelijk 
klimaat in Nederland verbeteren? 
‘Om in de wereld mee te blijven spelen, zullen univer-
siteiten verder moeten kijken dan de eigen muren. Ze 
moeten profielen kiezen, elkaar niet dupliceren maar 
aanvullen. Individuele universiteiten kunnen zich 
bijvoorbeeld duidelijker gaan richten op specifieke 
disciplines binnen de maatschappijwetenschappen, op 
deelvragen binnen brede maatschappelijke thema's als 
energie of klimaat, en op die thema’s gericht samen-
werken met anderen op basis van complementariteit. 
NWO kan universiteiten en disciplines helpen elkaar 
rond zulke profielen te vinden en zich zo sterker te 
maken in de internationale competitie. In Zwaarte-
kracht spelen we die rol al. Dat programma, 
gefinancierd vanuit de eerste geldstroom, brengt 
samenwerkingen voort waar ik vanuit NWO plaats-
vervangend trots op ben.’
‘Een andere manier is: zorgen dat we investeren in de 
juiste onderzoeksinfrastructuur. Veel vakgebieden 
hebben grootschalige infrastructuur nodig, inclusief 
bijvoorbeeld de sociale wetenschappen, die met steeds 
grotere databanken werken. NWO heeft daar middelen 
voor, maar niet genoeg om elke wens te honoreren. 
Keuzes zijn strategisch enorm belangrijk. Daarom 
komt er een permanente commissie voor grootschalige  
wetenschappelijke infrastructuur, die in samenhang 
met het brede wetenschapsbeleid naar al die plannen 
gaat kijken, niet meer ad hoc. Dat is een belangrijke 
ontwikkeling.’

NWO zegt vrij onderzoek belangrijk te vinden, 
maar tegelijk begeeft ze zich meer op het pad van het 
definiëren van onderzoeksagenda’s.
‘Waar onderzoeksuitvoerders meer moeten samenwer-
ken rond inhoudelijke thema’s kan NWO niet aan de 
kant blijven staan. Het is ook een verantwoordelijk-
heid richting de samenleving: die vraagt ons als 
wetenschappers nadrukkelijk om te helpen bij het 
begrijpen van en inspelen op de ontwikkelingen van 
onze tijd. Ook voor het draagvlak van wetenschap is 
het belangrijk die wens serieus te nemen.’
‘Het afgelopen jaar hebben alle NWO-wetenschaps-
gebieden gezamenlijk een aantal maatschappelijke  << 

manier onderzoeksagenda’s op baseren. Het is een 
productieve dialoog, die duidelijk maakt dat weten-
schap deel is van de kenniseconomie. En uiteindelijk 
zijn er ook extra middelen toegekend die de daling van 
het NWO-budget hebben gecompenseerd.’

Er wordt wel gezegd dat Nederland is door-
geschoten in de eis dat onderzoek ‘valoriseerbaar’ 
moet zijn.
‘NWO vindt dat wetenschap een eigen intrinsieke 
waarde heeft maar tegelijkertijd niet moet worden 
gezien als geïsoleerd van de samenleving. Daarom 
beoordelen we onderzoeksvoorstellen op kwaliteit 
maar waar nodig ook op relevantie en in alle gevallen 
op de belofte voor valorisering, of beter: kennisbenut-
ting. Daarmee bedoelen we het proces waarin 
wetenschappelijke kennis buiten de eigen discipline en 
ook buiten de wetenschap wordt gebruikt. Een vraag 
naar de mogelijke maatschappelijk impact is geen 
vieze vraag. Het is zeker niet zo dat NWO alleen nog 
valoriseerbaar onderzoek financiert. Dat is echt onzin. 
Het gaat er vooral om dat kennisbenutting vaak niet 
het eerste aandachtspunt is van onderzoekers die 
financiering krijgen voor vrij onderzoek. NWO wil hen 
vooral stimuleren te ref lecteren op het mogelijke nut 
van hun onderzoek. Een wetenschapper die belangrijk 
theoretisch onderzoek wil doen naar de oorsprong van 

de zwaartekracht, mag rustig zeggen: ik 
zie op dit moment niet hoe deze kennis 
kan worden gebruikt buiten mijn eigen 
discipline. Dat is geen probleem, dat zal 
elke reviewer waarschijnlijk beamen. 

‘Waar onderzoekers meer 
moeten samenwerken rond 

inhoudelijke thema’s kan NWO 
niet aan de kant blijven staan’

Maar als die opties er wel zijn, maar de wetenschapper 
weigert erover na te denken omdat het hem of haar 
niet interesseert, dan plaatst hij of zij zich daarmee 
wel op achterstand ten opzichte van andere onderzoe-
kers die een voorstel hebben ingediend.’

NWO heeft aangekondigd haar eigen structuur 
te willen aanpassen: een grotere rol voor het 
centrale bestuur en minder bestuurlijke invloed 
voor afzonderlijke gebieden. Dat heeft onder 
wetenschappers tot ophef geleid.
‘Om met die ophef te beginnen: ik vind dat positief. 
Het geeft aan dat mensen NWO niet willen missen. 
Verandering maakt onrustig want je weet wat je hebt, 
niet wat je krijgt. Maar waarom hebben we verande-
ringen voorgesteld? Omdat de wetenschappelijke 
uitdagingen uit een Nationale Wetenschapsagenda het 
nodig zullen maken dat disciplines bij elkaar komen. 
Dan is het lastig als die disciplines bijna apart worden 
bestuurd en gefinancierd. Niet onmogelijk, wel lastig. 
Al die disciplines op zich blijven waardevol en NWO 
zal ook voor die disciplines herkenbaar blijven, maar 
als ze binnen NWO gemakkelijker om één tafel te 
brengen zijn, zal samenwerking en concurrentie over 
disciplinegrenzen heen gemakkelijker worden.’

NWO lijkt tussen twee vuren te zitten: aan de ene 
kant de wetenschap, aan de andere kant de samen-
leving. Niet een gemakkelijke plek.
‘NWO ziet het als een van haar taken om in de politiek 
financieel draagvlak voor onderzoek te vinden. 
Daarom kunnen we niet met onze rug naar bijvoor-
beeld het bedrijfsleven toe gaan staan. Wij hebben 
geprobeerd het idee om te zetten in goed en modern 
wetenschapsbeleid, en ik denk dat we daarin zijn 
geslaagd. Maar het is waar, NWO moet niet rekenen 
op een grote populariteit – al was het maar omdat wij 
acht van de tien onderzoeksvoorstellen helaas af 
moeten wijzen. NWO en haar bestuurders zijn per 
definitie een soort kop-van-jut. Dat hoort erbij.’

Waarom zou iemand eigenlijk voorzitter van 
NWO worden?
‘Toen de minister het mij vroeg was ik naïef. Ik dacht: 
ik kan mijn land dienen en daarnaast wat onderzoek 
blijven doen. Van dat tweede is alleen minder terecht 
gekomen dan ik mij had voorgenomen. Voor het hele 
NWO-bestuur geldt dat we de positie van wetenschap 
in Nederland willen verdedigen. We geloven ten 
diepste dat de wetenschappelijke infrastructuur, met 
de mensen en de vrijheden die daarbij horen, absoluut 
essentieel is voor de toekomst van dit land. Als je dan 
ziet dat de laatste jaren vijftig miljard is bezuinigd, 
maar de wetenschap relatief gespaard is gebleven en 
het budget van NWO zelfs licht is gegroeid, dan is dat 
buitengewoon stimulerend. Daar doen we het voor.’ 

uitdagingen geïdentificeerd waar disciplines zich door 
kunnen laten inspireren. Natuurlijk kun je zulke 
thema’s niet bij decreet regelen. Maar NWO kan wel, 
meer dan welke andere Nederlandse organisatie ook, 
dienen als een nationaal gespreksplatform dat weten-
schappers verbindt. En ik ben ervan overtuigd dat de 
uitdagingen die zijn gedefinieerd op de een of andere 
manier zullen terugkomen in de Nationale Weten-
schapsagenda die dit  jaar wordt opgesteld. En 
natuurlijk is er een zekere spanning tussen vrije 
wetenschap en agenda’s waar anderen over willen 
meepraten. Die spanning zie je ook terug in academi-
sche protesten van de laatste tijd. Die discussie zal er 
altijd zijn, daar moet je ook voor openstaan. Ik zeg: 
het moet allebei. Ruimte en vrijheid aan de ene kant, 
wat meer prescriptieve agenda’s aan de andere kant. 
Dat geldt ook voor samenwerkingsverbanden: 
sommige wetenschappers moeten juist ruimte houden 
om individueel nieuwe ideeën te ontwikkelen, grenzen 
te verleggen. Daarom houdt NWO de vrije competitie 
voor ongebonden onderzoek ook in de nieuwe strategie 
gewoon in stand.’

Hoe verhoudt NWO’s liefde voor vrij onderzoek 
zich tot samenwerking met het bedrijfsleven in de 
topsectoren?
‘Het klopt dat wij nu meer met het bedrijfsleven 
praten dan voorheen. Toen het topsectorenbeleid werd 
aangekondigd, hebben wij gezegd: ‘Akkoord, maar dan 
wel met extra middelen.’ Dat leek ons beter dan ‘nee’ 
zeggen en budget verliezen. Het heeft daarna even 
geduurd, maar wetenschap en bedrijfsleven hebben 
geleerd in openheid en vertrouwen gemeenschap-
pelijke agenda’s op te stellen. Wetenschappers 
luisteren meer naar de noden van bedrijven, bedrijven 
accepteren dat wetenschappers daar op hun eigen 
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 Brug tussen 

            wetenschap 
                                en markt

Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen 
soms onbenut te blijven omdat kennis en 

innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. 
financiering is nodig om de kloof tussen het 

onderzoek en de markt te overbruggen. 
het nieuwe programma take-off overbrugt deze 

‘funding gap’ in de vroege fase van een 
onderneming. innovatieve ideeën ontvangen 
een lening voor een start-up, of financiering 

voor een haalbaarheidsstudie. 
de eerste aanvragen werden begin dit jaar 

toegekend: van natuurwetenschappelijke 
hightechprojecten tot initiatieven gebaseerd op 

psychologie en taalkunde. 

tekSt brUNO vaN WayeNbUrg  

fOtO'S hh, ShUtterStOck eN myLiFe techNOLOgieS

‘ Eerst dacht ik: dit is geschift. 
Maar hoe meer ik erover 
nadacht, hoe meer ik dacht: 
dit is een superidee’

take-OFF 

h

systeem ontwikkeld waarbij de warmte naar buiten 
afgevoerd wordt.’ Een ander probleem was de vei-
ligheid: veel klanten rekenen aan bedrijfsgeheimen. 
Daarom worden de gegevens uitsluitend versleuteld 
verzonden en wissen de computers zichzelf zodra ze 
merken dat iemand ze probeert te openen. 

Nerdalize gaat nu aan de slag om de innovatie uit te 
rollen. ‘Uiteindelijk kunnen ze tot vijftig procent 
onder de kosten van grote rekenkrachtverkopers als 
Amazon Cloud uitkomen’, schat Lazovik. ‘Dat komt 
doordat ze de energie twee keer gebruiken: om te 
rekenen én om te verwarmen. En je hoeft natuurlijk 
geen datacentrum te bouwen.’

pijnloos injecteren
Niet in een studentenkamer, maar in het lab werd 
het idee van een andere ontvanger van een 
Take-off-lening geboren: MyLife Technologies, een 
bedrijf met een fabricagetechnologie voor nano-
poreuze micronaalden, om pijnloos en efficiënt 
medicijnen en vaccins te injecteren. 
Micronaaldjes vormen op zichzelf al een bestaand 
vakgebied, vertelt mede-uitvinder en Chief Scien-
tific Officer (CSO) Regina Luttge, onderzoeker aan 
de Universiteit Twente. Maar veel ontwerpen zijn 
gebaseerd op holle naaldjes, in combinatie met een 
reservoir. ‘Ons idee was om de naaldjes een spons-
achtige gatenstructuur te geven. De holten dienen 
dan ook als reservoir, waar het middel uit loopt bij 
de eigenlijke injectie.’ In plaats van metaal, plastic 
of silicium gebruiken de Twentenaren een 
keramisch materiaal: aluminiumoxide. ‘Hetzelfde 
als waarvan wc-potten geproduceerd worden.’ De 
eerste reeks micronaaldjes is inmiddels gemaakt; 
900 naaldjes van 0,2 millimeter op een oppervlak 
van 1 vierkante centimeter. Het ‘injecteren’ is niet 
pijnlijk, ervoer Luttge zelf. ‘Het voelt ongeveer alsof 
je een stukje schuurpapier op je huid drukt.’

Maar daarmee ben je er nog lang niet, als je de 
markt op wilt. ‘Ten eerste moet je klinische proeven 
doen. Eerst met proefdieren, later met mensen. Dat 
is erg duur, dus moet je een grote partij vinden om 
mee samen te werken. Daarnaast moet je voor het 
opzetten van een productielijn de productieprocessen 
betrouwbaarder, robuuster en goedkoper maken 

‘Het begon als een soort grap’, vertelt Mathijs de 
Meijer, ‘ik was verhuisd naar een studentenkamer 
waar de verwarming het niet deed, en dus hield ik 
mijn laptop bij me in bed om het warm te houden.’ 
Het bracht de student technische informatica op 
een idee: zou je huizen kunnen verwarmen met de 
warmte van op volle toeren draaiende computers? 
‘We wisten dat in datacentra zo’n veertig procent 
van het energiegebruik gaat zitten in koeling, dat 
zou je dan kunnen uitsparen. We hadden het over 
nerd-warmte.’ 

De verhuisgrap leidde tot de volstrekt serieuze 
start-up Nerdalize, die rekenende computers in 
woonhuizen plaatst. De computers doen tegelijker-
tijd dienst als verwarming. Dankzij een succesvolle 
crowdfundingcampagne, gevolgd door de recente 
toekenning van Take-off-financiering, begon het 
bedrijf in maart met het eerste pilotproject. 

‘We hebben al betalende afnemers voor de reken-
kracht van de computers’, zegt De Meijer. En ook 
aan huiseigenaren die zich willen warmen aan 
draaiende processoren is geen gebrek. ‘Er is zelfs 
een wachtlijst.’

rekenkracht doneren
‘Die jongens kwamen bij mij langs om het over hun 
idee te hebben’, zegt Alexander Lazovik, onder-
zoeker web computing aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, en partner van Nerdalize. ‘Eerst dacht 
ik: dit is geschift. Maar hoe meer ik erover nadacht, 
hoe meer ik dacht: dit is een superidee.’

Wel moest er nog stevig aan de techniek worden 
gesleuteld. Lazovik: ‘Je moet de vraag naar 
rekenkracht en verwarming zo goed mogelijk op 
elkaar afstemmen. Als er even niets te doen is, 
maar het is buiten wel koud, doneren we gratis 
rekenkracht aan wetenschappelijke doelen. 
Andersom moet er in de zomer, als de verwarming 
uit kan, ook gerekend worden. Dus hebben we een 
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take-off is een nieuw en wetenschapsbreed 

programma van nWO voor academisch ondernemer-

schap. het wordt gefinancierd uit het budget van 

OcW voor de voorloper, de stW valorisation grant, 

aangevuld met extra middelen van het ministerie van 

economische Zaken. Onderzoekers kunnen een lening 

aanvragen van 50 duizend tot 250 duizend euro voor 

het vertalen van wetenschappelijke innovaties naar 

commerciële toepassingen. per jaar is 6,65 miljoen 

euro beschikbaar voor circa 80 projecten in twee 

aanvraagronden. innovaties in een vroeger stadium 

kunnen maximaal 40 duizend aanvragen voor het uit-

voeren van een haalbaarheidsstudie. daarvoor is jaar-

lijks 925 duizend euro beschikbaar. Onlangs ontvingen 

de eerste 39 projecten financiering. het programma 

wordt uitgevoerd door nWO-geesteswetenschappen, 

stW en ZonMw.

Financiering van academisch 
ondernemerschap
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dan tijdens onderzoek mogelijk is.’ Een andere 
vraag is ook voor welke medicijnen de micro-
naaldjes het meest geschikt zouden zijn. Vaccins 
lijken een goede eerste optie. ‘Als je die vlak onder 
de huid injecteert, spreek je het immuunsysteem 
efficiënter aan.’ 
De recent ontvangen financiering maakt veel moge-
lijk, maar brengt ook extra uitdagingen met zich 
mee. Luttge: ‘Als alles goed gaat, zouden we over 
vijf jaar de eerste producten op de markt kunnen 
brengen. Het werk dat daarbij komt kijken vind ik 
heel leuk, maar de fundamentele vragen uit mijn 
vak blijven natuurlijk ook heel belangrijk. Bij het 
starten van een bedrijf komt zo veel kijken waar ik 
geen verstand van heb: octrooien beheren, busi-
nessmodellen doorrekenen. Je moet dus heel goed 
op je tijd letten, bij je kernexpertise blijven, en een 
goed team samenstellen’.

dyslexie opsporen
Naast startsubsidies verleent Take-off ook financie-
ring voor haalbaarheidsstudies, bijvoorbeeld voor 
het bedrijf Eye12learn (spreek uit ‘I want to learn’), 
dat met hulp van eye trackers een test voor lees-
problemen bij kinderen wil ontwikkelen. 
‘Wij proberen leesproblemen te signaleren bij 
kinderen, die dan een uitgebreidere test moeten 
doen om te kijken of ze bijvoorbeeld dyslexie 
hebben’, zegt Linda de Leeuw. Zij ontwikkelde het 
idee tijdens haar promotietraject, samen met de 
Nijmeegse hoogleraar Ludo Verhoeven. Uit eerder 
onderzoek met eye trackers, die volgen waar iemand 
naar kijkt, blijkt dat de manier waarop de ogen over 
de tekst bewegen, aanwijzingen kan geven voor 
leesproblemen. ‘We hebben nu een half jaar om te 

kijken of die test ook specifiek genoeg kan zijn voor 
praktische toepassing, en of er überhaupt een markt 
is voor zo’n product’, zegt De Leeuw. 

voorloper van take-off
De NWO-brede financiering Take-off is de opvolger 
van de Valorisation Grants van STW. Sander den 
Hoedt, CEO van het Delftse DELMIC ontving in het 
verleden twee van deze beurzen. DELMIC ontwik-
kelde een combinatie van een optische en een 
elektronenmicroscoop. ‘Het was geen revolutionair 
idee, meer een slimme, en door niemand eerder 
gemaakte combinatie van bestaande technieken’, 
zegt Den Hoedt. Het aanvankelijke plan was om een 
geavanceerdere optische microscoop in te bouwen, 
maar het allereenvoudigste ontwerp bleek al genoeg 
meerwaarde te bieden. ‘Ons eerste verkoopcontract 
tekenden we al toen we nog niet eens een volledig 
werkend prototype hadden. Dat zet de druk er wel 
op.’ Met de startsubsidies kon DELMIC de nodige 
investeringen doen, en inmiddels werken er vijftien 
mensen bij het bedrijf en wordt er voor dit jaar 
gemikt op tien verkochte exemplaren van ongeveer 
twee ton per stuk. 

Den Hoedt: ‘We hebben nu ook geavanceerdere 
accessoires ontwikkeld en een nieuwe, verbeterde 
versie van de originele microscoop gemaakt. Je 
stopt natuurlijk niet met ontwikkelen. Maar zeker 
als je uit het onderzoek komt, is het volgens mij 
belangrijk om vroeg te besluiten: dit gaat werken, 
dit gaan we maken. Mijn belangrijkste advies aan 
spin-offbedrijven zou dan ook zijn: stop met ont-
wikkelen, begin met verkopen.’

‘We hebben nu een 
half jaar om te kijken of 
er überhaupt een markt 

is voor zo’n product’  << 

  take-OFF

De micronaaldjes van MyLife Technologies 
hebben een sponsachtige gatenstructuur, die 
injecteren pijnloos en efficiënter maakt. Ieder 
naaldje is circa 0,2 millimeter groot.

Het project Eye12learn wil een test voor 
leesproblemen bij kinderen ontwikkelen. 

1 1 november 2013 1 1 april 2015

beLeid

in februari ontvingen 36 wetenschappers een vici van nWO. Met de beurs 
van 1,5 miljoen kunnen zij een eigen onderzoeksgroep opbouwen en vijf 
jaar onderzoek doen. Op nwo.nl/vi staat een overzicht van alle laureaten, 
inclusief samenvattingen van hun onderzoeksprojecten. de vici vormt 
samen met de veni en vidi de vernieuwingsimpuls. Bekendmaking van de 
nieuwe vidi’s wordt verwacht in mei, de veni’s volgen in juli. 

NWO-nieuws   internationaal

Nieuwe standaard 
voor deadlines
Sinds 1 januari 2015 zijn de deadlines van 

alle financieringsinstrumenten van NWO 

gelijkgetrokken. Voortaan dienen aanvra-

gen op de dag van de deadline standaard 

om 14.00 uur te zijn ingediend in het 

elektronische systeem Iris. Deadlines val-

len daarnaast voortaan standaard op een 

dinsdag of donderdag. De gelijktrekking 

maakt de aanvraagprocedure duidelijker 

en zorgt ervoor dat medewerkers van 

NWO en de Iris-helpdesk rond de deadline 

altijd goed bereikbaar zijn voor vragen 

of het oplossen van eventuele 

problemen. Meer informatie over de 

aanvraagprocedures van NWO staat op 

nwo.nl/financieringaanvragen. 

Nieuwe rondes
Promotiebeurs
voor leraren 
eind maart ontvingen 31 docenten uit het 

basisonderwijs tot en met het hbo een 

Promotiebeurs voor leraren. Minister van 

OCW Jet Bussemaker reikte de beurzen uit 

tijdens een bijeenkomst op het Amster-

dams Lyceum. OCW is de financier van het 

programma, NWO is verantwoordelijk voor 

de beoordeling en selectie van de 

ingediende aanvragen. Inclusief deze 

laatste groep zijn er nu 166 leraren gestart 

aan een promotietraject. Met de beurs 

worden zij gedeeltelijk vrijgesteld van 

onderwijs om aan hun onderzoek te 

werken. Met de promotiebeurs wil OCW 

de kwaliteit van het onderwijs verbeteren 

en de aansluiting tussen scholen en 

universiteiten versterken. In juni 2015 

kunnen er weer nieuwe aanvragen 

worden ingediend. De komende tijd 

organiseert NWO daarom diverse bijeen-

komsten. In april zijn er vier workshop-

middagen voor leraren die al met een 

aanvraag bezig zijn. Op 19 juni is er een 

informatiebijeenkomst in Den Haag 

waarop leraren zich op het programma 

kunnen oriënteren. Meer informatie staat 

op nwo.nl/pvl.

Op nwo.nl
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Universiteit Utrecht 
participeert in NIOZ   Dekker tekent 

overeenkomst radio-
telescoop SKA 
Staatssecretaris van OCW Sander Dekker 

heeft afgelopen maart een letter of intent 

ondertekend voor de ontwikkeling van de 

Square kilometre Array (SkA). Dat deed 

hij tijdens de opening van het nieuwe 

gebouw van AStRON in Dwingeloo. 

Met de ondertekening geeft Nederland 

aan nauw betrokken te blijven bij de 

voorbereidingen voor dit project. De SkA 

wordt 's werelds grootste en meest krach-

tige radiotelescoop. Hij wordt vanaf 2018 

gebouwd in zowel Zuid-Afrika als 

Australië en zal vanaf 2020 beelden pro-

duceren uit de tijd waarin de vroegste 

sterren en sterrenstelsels ontstonden. 

NWO-onderzoeksinstituut AStRON leidt 

enkele internationale consortia die ver-

antwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 

van delen van de SkA. 
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De Universiteit Utrecht en het NWO- 

instituut NIOZ gaan hun onderwijs- en 

onderzoekssamenwerking op het gebied 

van water en klimaat intensiveren. 

Daarnaast zal de Universiteit Utrecht van 

2,4 miljoen euro per jaar gaan bijdragen 

aan het NIOZ. Afgelopen januari 

tekenden NWO, NIOZ en de Universiteit 

Utrecht hiervoor de samenwerkings-

overeenkomst. 

De twee kennisinstellingen werken al 

meer dan 25 jaar samen op de gebieden 

van mariene en klimaatwetenschappen. 

Deze samenwerking krijgt nu een sterke 

impuls zodat topwetenschappers en 

onderzoeksgroepen gebruik kunnen 

maken van elkaars laboratoria en andere 

faciliteiten, om zo hun expertise over en 

weer te versterken. De samenwerking 

versterkt ook de diverse bachelor- en 

masteropleidingen van Utrecht op het 

gebied van klimaat en mariene eco-

systemen. Door de samenwerking kan het 

NIOZ nu onderwijsfaciliteiten en een 

uitdagende omgeving bieden aan  jong 

talent van de universiteit. 



1 2  Hypothese   

met verschillende persoonlijkheids-
kenmerken.’ Kinderen moesten een 
tekening maken. Vervolgens kregen ze 
een compliment, dat in sommige 
gevallen overdreven werd. Die over-
dreven complimenten bleken bij 
kinderen met een laag zelfvertrouwen 
contraproductief te kunnen werken. 
‘Daarna was ik betrokken bij een 
onderzoek van Joyce Weeland naar de 
gevoeligheid van kinderen. Aan de 
hand van filmpjes met gezichten die 
verschillende emoties uitdrukten, 
zochten we uit of sommige kinderen 
genetisch gevoeliger zijn voor de 
invloed van hun omgeving dan anderen.’ 

Deze kerstvakantie doet Brummelman 
onderzoek naar de reactiesnelheid van 
kinderen. Hun ouders vullen een 
vragenlijst in over de eigenschappen 
van hun kind en over de manier waarop 
zij hun kind belonen of straffen. 
Ondertussen zit hun zoon of dochter in 
een huiselijk ingerichte ruimte ernaast 
achter een computer en doet een spel-
letje. Brummelman legt uit: ‘De 
kinderen zien een stoplicht. Als het 
licht op rood springt, moeten ze zo snel 
mogelijk een rode knop indrukken. Als 

  ScieNce Live

Museumbezoekers niet alleen wetenschap laten consumeren, maar ook zelf mee laten 
genereren. dat is het doel van het onderzoeksprogramma science live, een samenwerking 
tussen wetenschapsmuseum neMO, nWO en knaW die binnenkort vijf jaar bestaat.  
tekSt SONja kNOLS  fOtO’S FjOdOr bUiS

Wetenschap voor 
de hele familie

1 3 april 2015

ScieNce Live

H
 << 

Het is de zondag tussen kerst en 
oudjaar en gezellig druk in het Amster-
damse wetenschapsmuseum NEMO. 
Gedragswetenschapper Eddie 
Brummelman, sinds kort als postdoc 
verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam, staat op de eerste verdie-
ping van het museum te praten met de 
twee studentes die vandaag zijn Science 
Live-onderzoek begeleiden. Een luid 
gejuich uit de richting van de ingang 
van het museum bezegelt het succes-
volle einde van een spectaculaire proef.
Overal zijn mensen van allerlei leef-
tijden zelf aan knoppen aan het 
draaien, testjes aan het doen en met 
elkaar in discussie over het hoe en 
waarom van wat ze zien. ‘Bij ons 
kunnen bezoekers wetenschap zelf 
ervaren,’ zegt Diana Issidorides van 
NEMO. ‘Met Science Live gaan we een 
stapje verder. We laten bezoekers zelf 
onderdeel uitmaken van een serieus 
wetenschappelijk experiment, waarover 
in wetenschappelijke bladen gepubli-

ceerd kan worden. Zo ervaren ze dat 
wetenschap iets is waar je ook zelf 
aan kunt bijdragen. En ze zien dat 
wetenschappers gewone mensen zijn, 
in spijkerbroek en op gympen.’

derde deelname
Voor Brummelman is het de derde keer 
dat hij meedoet aan Science Live. 
‘Ik was meteen fan van dit concept. 
Tijdens mijn promotieperiode aan de 
Universiteit Utrecht heb ik hier een 
studie gedaan naar het effect van 
overdreven complimenten op kinderen 

In het onderzoek van Tinca Polderman 
en Daniëlle Posthuma naar de invloed 
van genen en omgeving op intelli-
gentie werd bij de ouders wangslijm 
afgenomen. Daarnaast moesten zij en 
hun kinderen een vragenlijst invullen. 
De volwassenen kregen daarbij ook 
deze figuur voorgeschoteld, met de 
opdracht aan te geven wat er op de 
plek van het vraagteken moest komen 
te staan. Van de ouders wist 37,7% 
de vraag goed te beantwoorden. 
Het antwoord staat op pagina 27.

science live ging van start in 2010. inmiddels hebben meer dan 15.500 neMO-

bezoekers meegedaan aan meer dan 23 onderzoeken van 9 universiteiten. 

Onderwerpen varieerden van het lezen van gezichtsuitdrukkingen via een 

zoektocht naar de beste leugenaar tot de oorzaak van verschillen in leessnel-

heid. science live is een project van neMO, met financiële en inhoudelijke 

bijdragen van nWO en knaW. voor de tweede helft van 2015 zijn nog plaatsen 

beschikbaar. Onderzoekers die in science live willen participeren, kunnen meer 

informatie vinden via sciencelive.nl.

Science Live

het licht op groen springt, de groene 
knop. Ze spelen tegen een virtuele 
tegenstander en proberen zo snel 
mogelijk te drukken.’ Pas tijdens de 
briefing na af loop horen de ouders en 
kinderen dat het onderzoek niet gaat 
over reactiesnelheid, maar over het 
effect van complimenten. ‘Tijdens het 
spelletje krijgen de kinderen via een 
koptelefoon verschillende complimen-
ten te horen. Na af loop meten we het 
effect van deze complimenten op hoe 
de kinderen zich voelen.’ 

deelnemers komen zelf  
aanwandelen
Onderzoek doen in NEMO is voor een 
wetenschapper als Brummelman een 
uitkomst, zegt hij. ‘Normaal moeten we 
veel moeite doen om aan proefpersonen 
te komen. Dat gaat bijvoorbeeld via 
scholen, maar dan kost het aardig wat 
moeite om toestemming te krijgen van 

de ouders. Hier komen kinderen en hun 
ouders gewoon samen aanlopen en kun 
je alles in één keer regelen.’ 
Dat voordeel herkent ook biologisch 
psychologe Tinca Polderman van de 
Vrije Universiteit, die kort na de start 
van Science Live in 2010 samen met 
Daniëlle Posthuma een onderzoek deed 
naar welke genen en welke omgevings-
factoren van invloed zijn op iemands 
intelligentie. ‘Het is – zeker in de 
vakanties – ontzettend druk in NEMO. 
Normaal werven wij via advertenties, 
of via universiteiten. Op die manier 
bereiken we vooral jonge mensen. Nu 
hadden we min of meer vanzelf een 
onderzoekspopulatie die veel meer 
varieerde in achtergrond en leeftijd. 
Onze oudste deelnemer was 80 jaar!’

Het onderzoek van Polderman en 
Posthuma was het tweede project 
binnen Science Live. ‘We hebben 
gedurende drie vakanties kunnen 
experimenteren,’ vertelt Polderman. 
‘We namen wangslijm af van de ouders, 
lieten hen en hun kinderen een IQ-test 
doen, en vroegen de ouders om later 
thuis ook een vragenlijst in te vullen 
over aandachtsproblemen, persoonlijk-
heid en leefomgeving.’ In totaal deden 
er 451 kinderen en 649 volwassenen 
mee. Een prachtig aantal voor een 
onderzoek naar cognitieve eigenschap-
pen, maar te weinig om iets te kunnen 
zeggen over de betrokken genen. ‘Het 
genetisch onderzoek stond toen nog in 
de kinderschoenen. Pas later ontdekten 
genetici dat je tienduizenden of zelfs 
honderdduizenden DNA-samples nodig 
hebt om zinnige uitspraken te kunnen 
doen over erfelijkheid. Om die 
aantallen te bereiken zijn inmiddels 
grote internationale consortia opgezet, 
voor cognitie en diverse andere 
eigenschappen. Daaraan hebben wij 
met onze Science Live-data een 

‘ We hebben  
twee artikelen 
gepubliceerd. 
Een derde  
verschijnt  
komende zomer’

waardevolle bijdrage kunnen leveren.’
Ook de ingevulde vragenlijsten vormen 
een belangrijke bron van informatie, 
zegt Polderman. ‘We hebben inmiddels 
twee artikelen gepubliceerd over de 
samenhang tussen eigenschappen als 
aandacht en autisme of angst en 
depressie. We vonden bijvoorbeeld dat 
als een volwassene zowel kenmerken 
van ADHD als van autisme vertoont, 
beide gedragsvormen door hetzelfde 
biologische mechanisme worden 
veroorzaakt. Een derde artikel 
verschijnt komende zomer. En een 
student heeft een mooie masterscriptie 
geschreven over aandachtsproblemen 
bij kinderen, gebaseerd op de gegevens 
uit het Science Live-onderzoek.’ 
Brummelman en Polderman zijn 
eensgezind in hun oordeel over Science 
Live: ‘Het is een win-winsituatie voor 
de wetenschap en het publiek. NEMO 
biedt een geweldige omgeving om 
wetenschap in te bedrijven. En het is 
erg leuk om op deze manier met een 
breed publiek in gesprek te komen over 
het hoe en waarom van je onderzoek.’

Onderzoeker Eddie Brummelman 
bekijkt de eerste testresultaten met 
zijn studenten.

?
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Kies de juiste figuur die op de plaats van het 
vraagteken moet staan. 
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Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 

en Rechtshandhaving (NSCR), onderdeel 

van NWO, werkt sinds afgelopen februari 

samen met de Vrije Universiteit Amster-

dam aan een onderzoek naar voorspellers 

van criminaliteit en detentie onder 

Caribisch-Nederlandse vrouwen. Het 

project Caribbean Women and Crime  

maakt deel uit van het NWO-programma 

Caribbean Research: a Multidisciplinary 

Approach. Caribisch-Nederlandse vrouwen 

zijn oververtegenwoordigd in de crimi-

naliteit, zowel in Nederland als op de 

voormalige Nederlandse Antillen. er is 

echter nog weinig bekend over de 

oorzaken hiervan. Voor dit onderzoek 

worden zowel in Nederland als op de 

Caribische eilanden van het Nederlands 

koninkrijk data verzameld. De onder-

zoekers maken deel uit van het Spinhuis 

Center, een internationaal samenwer-

kingsverband dat tot doel heeft weten-

schappelijk onderzoek naar gedetineerde 

vrouwen wereldwijd te bevorderen en 

kennis en ervaringen op dit terrein uit te 

wisselen. Zie ook spinhuiscenter.org.

Frank Linde 
leidt Europese 
astrodeeltjesfysica

NWO neemt deel 
aan Hannover Messe

NWO-nieuws   internationaal

iNterNatiONaaL

Deze maand nam NWO, net als in voor-

gaande jaren, deel aan de Hannover 

Messe. NWO-instituten AStRON, SRON, 

NIOZ, NSCR en fOM-instituten AMOLf, 

DIffeR en Nikhef waren aanwezig. 

tijdens de industriebeurs lieten ze met

technologieën, maquettes en simulaties 

zien dat wetenschappelijk onderzoek een 

aanjager is voor technologische innovatie. 

Ook minister van economische Zaken 

Henk kamp bracht een bezoek aan het 

congres. Nieuw was het Innovation Café, 

een initiatief van NWO en de 3tU, waarin 

start-ups pitches hielden voor een panel 

van experts over mogelijke oplossingen 

voor maatschappelijke en economische 

vraagstukken. Ook werd ingegaan op 

belangrijke ontwikkelingen in publiek-

private samenwerking zoals ARCNL.

Eindsymposium 
onderzoeksprogramma 
over migratie 
In Johannesburg vond in maart de eind-

conferentie plaats van Migration, 

Development and Conflict, een onder-

zoeksprogramma van de NWO-gebieden 

WOtRO Science for Global Development 

en Maatschappij- en Gedragsweten-

schappen. Het programma richtte zich op 

de positieve en negatieve gevolgen van 

transnationale migratie in Nederland, 

India en Zuid-Afrika, zoals de opname of 

juist buitensluiting van migranten en de 

invloed op cultuur, politiek en economie 

in het land van herkomst. De conferentie 

was georganiseerd in samenwerking met 

het African Centre for Migration & 

Society. De deelnemende onderzoekers 

en migratie-experts spraken onder andere 

over de vraag hoe de onderzoeksresulta-

ten het beste kunnen worden benut, over 

de ethische aspecten van migratie-onder-

zoek en over de dagelijkse realiteit van 

migranten in de landen waar het onder-

zoek zich op richtte. Lokale keynote- 

sprekers van buiten het programma gaven 

veel nieuwe inzichten over Zuid-Afrika en 

droegen daarmee bij aan verbreding van 

de discussies. 

Het onderzoeksprogramma Migration, 

Development and Conflict liep van 2012 

tot 2015. Aan het programma werkten 

onderzoekers en experts van Nederlandse, 

Indiase en Zuid-Afrikaanse universiteiten 

en maatschappelijke organisaties mee.
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Caribische vrouwen 
en criminaliteit 
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Waarom gooiden mensen in de prehistorie 
grote aantallen kostbare bronzen bijlen en 
zwaarden weg? vici-laureaat david fontijn 
van de universiteit leiden onderzoekt dit 
bizarre ritueel. 
tekst mariON de bOO  fOtO FjOdOr bUiS

Al tweehonderd jaar breken archeologen zich het hoofd over 
de vraag waarom mensen in de bronstijd hun kostbaarste 
bezittingen – zwaarden, bijlen en sieraden – systematisch 
vernietigden en in moerassen of rivieren lieten verdwijnen. 
Dat gebeurde eeuwenlang, in heel Europa, tot aan de 
Kaukasus. Archeoloog David Fontijn ontving afgelopen 
februari een Vici-beurs om dit vreemde ritueel tussen 2300 
tot 1500 v. Chr. in Noordwest-Europa te reconstrueren. 
Fontijn: ‘Er zat een logisch en zeer rigide systeem achter 
de vernietiging. Je zou zelfs kunnen spreken van een ware 
‘economie van vernietiging’. Vaak werden zeldzame 
voorwerpen generaties lang op speciale plekken begraven. 
Zwaarden werden eerst verhit en kromgebogen om ze 
onbruikbaar te maken. In een Brabantse beek lagen tien 
bronzen bijlen uit Frankrijk en Engeland keurig bij elkaar, 

De ‘economie 
van vernietiging’

 david FONtijN  

soms nog helemaal nieuw. In Bretagne zijn zelfs 4000 bijlen 
bijeen gevonden.’ Waarom gooiden mensen zulke kostbare, 
fraaie objecten weg? Versleten voorwerpen had men gemak-
kelijk kunnen omsmelten en hergebruiken. Het is die vraag 
waar Fontijn zich op gaat storten. ‘Mogelijk hadden bepaalde 
plekken in het landschap te maken met heersende ideeën 
over oorlogvoering. Misschien gaven mensen de bijl waarmee 
hout was gehakt, terug aan de natuur om hun relatie met het 
bos te onderstrepen. Het zou ook kunnen dat machtsvertoon 
en prestige meespeelden, hoewel het gebruik onder de gehele 
bevolking voorkwam en de macht juist weer evenwichtiger 
werd verdeeld door wapens uit roulatie te nemen. Door alles 
zorgvuldig te reconstrueren hopen we de achterliggende 
logica te ontrafelen. We gaan analyseren welke objecten 
begraven werden, waar dat gebeurde en op welke manier.  
We combineren daarbij inzichten uit de archeologie en de 
economische antropologie en maken gebruik van geavan-
ceerde netwerkanalyses en landschaps- en vegetatiestudies.’ 

Fontijns fascinatie voor het verleden kent geen grenzen. 
‘Als kleuter speelde ik met dinosaurussen en zocht ik 
pijpenkoppen. Ik heb nooit iets anders willen worden dan 
archeoloog. De prehistorie is extra fascinerend omdat die 
mensen niets hebben opgeschreven. Dat is ook juist de 
charme. Je moet accepteren dat je sommige dingen nooit 
echt zult begrijpen, maar je kunt objecten wel laten spreken 
door heel slimme modellen te bedenken. Daarmee kun
je bovendien nieuwe vindplaatsen opsporen en tegen 
schatgravers beschermen.’

  taLeNt

in januari kregen vijftien jonge wetenschappers een rubicon-beurs 
toegekend. daarmee kunnen zij internationale onderzoekservaring 
opdoen als opstap naar een wetenschappelijke carrière. de laureaten 
gaan maximaal 24 maanden aan de slag bij instituten als stanford, Mit 
en de university of Oxford. Op nwo.nl/rubicon staan alle gehonoreerde 
onderzoekers en een samenvatting van hun onderzoeksprojecten.

Op nwo.nl

frank Linde, voormalig directeur van 

fOM-instituut Nikhef, is afgelopen januari 

gekozen tot nieuwe voorzitter van het 

europese Consortium voor Astrodeeltjes-

fysica APPeC. APPeC is een consortium van 

veertien onderzoeksorganisaties die hun 

krachten hebben gebun-

deld voor de coördinatie 

en financiering van het 

snel groeiende vakge-

bied astrodeeltjesfysica. 

Linde nam eind 2014 na 

tien jaar afscheid van 

Nikhef. 
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Symbiose tussen 
wetenschap en biokunst

de Bio art & design award (Bad award) wil de kloof tussen kunst, design en wetenschap 
dichten. kunstenaars en bio-onderzoekers ontwikkelen samen een voorstel voor het maken van 
een kunstwerk; de drie winnende kunstenaars ontvangen ieder 25 duizend euro. de winnende 
ontwerpen van de wedstrijd van 2014 zijn hier te zien. Op 22 mei worden de winnaars van de 
Bad awards 2015 bekend gemaakt. Zij hebben tot 27 november om hun idee om te zetten 
in werkelijkheid. daarna is hun werk te zien in kunstruimte Mu in eindhoven. de Bad award 
is een initiatief van nWO en ZonMw, tu/e, Waag society, Mu en Bioart laboratories. 
fOtO's haNNeke Wetzer, ŠpeLa petriÇ eN StUdiO pSk

  iN beeLd
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De perfecte duif
Vici-laureaat Jan Komdeur van de vakgroep ecologische en evolutio-
naire studies van de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde samen 
met Studio PSK The Economics of Evolution: The Perfect Pigeon. 
Tegen een achtergrond van toenemende cybercriminaliteit onder-
zoekt het project in een fictief toekomstscenario de mogelijkheden 
voor het inzetten van genetisch gemodificeerde duiven als off line 
koeriers voor kostbare biotechnologische informatie. Het project wil 
vragen oproepen over menselijke inmenging in de evolutie op basis 
van economische motieven. 

Ontginning van de 
Noordzee 
Onderzoeker Klaas Timmermans, 
projectleider van het NIOZ-Zeewier- 
centrum, creëerde samen met 
kunstenares Špela Petrič de kunstmatige 
biotoop Naval Gazing. De windmolen-
achtige structuur werd uitgezet in de 
Noordzee. Wind en stroming stuurden 
hem op een onvoorspelbaar pad. Tijdens 
zijn reis werd het langzaam draaiende 
object de habitat van zeeplanten, 
weekdieren en andere organismen die 
zich eraan hechtten. De ‘habiton’ is 
daarmee een eerste stap naar de 
ontginning van de Noordzee.

Gifafval als voedingsbron
De vakgroep microbiologie van de Universiteit Utrecht en 
kunstenaars Julia Kaisinger en Katharina Unger uit Wenen 
creëerden voedsel dat met behulp van schimmels uit plastic 
en giftig afval wordt gewonnen in hun Fungi Mutarium. Het 
werk is een antwoord op de noodzaak voor een revolutie in 
de productie van voedsel om de groeiende wereldbevolking 
te kunnen blijven voeden, zonder de aarde uit te putten. 
Het team stelt een technologie voor waarmee per jaar 280 
miljoen ton plastic en giftig afval kan worden omgezet in 
eetbaar voedsel. 
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  SpOrt

hoe kunnen topsporters nog beter worden? Wat kan sport 
betekenen in de jeugdzorg en langdurige patiëntenzorg? 

deze en andere vragen staan centraal in het 
onderzoeksprogramma sport. de onderzoeksprojecten 

draaien ruim een jaar, de eerste resultaten komen nu binnen. 
tekSt  NieNke beiNtema  fOtO’S  peter vaN beek eN hh

S

 >>

Sport is gezond. Sport verbindt. En 
sport inspireert en kan een land op de 
kaart zetten. Kortom, sport is goed 
voor mens en samenleving. Maar 
waarom is dat eigenlijk zo? En hoe kun 
je die voordelen maximaliseren? 
Daarover gaat het in het onderzoeks-
programma Sport. Dat moet niet alleen 
nieuwe kennis opleveren, maar ook het 
zeer diverse sportonderzoek in Neder-
land verbinden en verbeteren.
Bas van de Goor, oud-volleybalinter-
national, is mede-voorzitter van dit 
programma. Ook leidt hij een stichting 
die mensen bewust wil maken van het 
belang van sport en bewegen, vooral bij 
chronische ziekten zoals diabetes. ‘Het 
leuke van dit programma’, zegt Van de 
Goor, ‘is dat het kruisbestuiving moge-
lijk maakt tussen heel verschillende 
onderzoeksdisciplines.’ Van technisch 
onderzoek in de topsport tot sociaal, 
maatschappelijk en medisch onder-
zoek: er gebeurt veel in Nederland, 
aldus Van de Goor, maar mensen kijken 
vaak alleen binnen hun eigen vak-
gebied. Terwijl er vaak raakvlakken 
zijn met andere disciplines. ‘Als je bij 
elkaar in de keuken kijkt, zie je vaak 
dingen die voor jou ook relevant 
kunnen zijn. Het maakt dat je anders 
naar je eigen onderzoek gaat kijken.’
Dat laatste gebeurt met name tijdens 

bijeenkomsten waarbij onderzoekers 
van de drie pijlers van het programma 
(Presteren, Meedoen en Vitaal; zie 
kader) elkaar ontmoeten. ‘Het delen 
van good practices klinkt als een open 
deur’, zegt Van de Goor, ‘maar blijkt 
telkens weer verrassend effectief en 
inspirerend.’
Toen Van de Goor zelf in het Neder-
lands volleybalelftal speelde, twintig 
jaar geleden, werkten veel trainers 
vooral volgens het principe van trial 
and error. ‘Ik had het geluk te werken 
met Toon Gerbrands en Joop Alberda’, 
vertelt Van de Goor. ‘Zij baseerden hun 
trainingen al op wetenschappelijke 
inzichten. Nu gebeurt dat veel meer, 
voor zowel trainingsschema's, technie-
ken als materialen.’ Dat de sport beter 
wordt van wetenschap, staat voor hem 
buiten kijf. Andersom wordt steeds dui-
delijker wat het sportonderzoek de 
wetenschap oplevert – en daarmee de 
samenleving. ‘We weten nu bijvoor-
beeld steeds beter wat sport doet met 
de ontwikkeling van kinderen’, zegt de 

oud-volleyballer. ‘Dat levert hopelijk 
nieuwe inzichten op over hoe sport en 
bewegen kunnen bijdragen aan het 
onderwijs.’

kennis toepassen in topsport
Bewegingswetenschapper Martin 
Truijens leidt een project binnen de 
programmapijler Presteren. Zijn werk 
aan de VU Amsterdam combineert hij 
met de training van Olympische 
zwemmers bij het Nationaal Trainings- 
centrum Amsterdam. Het stelt hem in 
staat een directe brug te slaan tussen 
theorie en praktijk, door zijn ‘eigen’ 
zwemmers een hoofdrol in het onder-
zoeksproject te geven. ‘We ontwikkelen 
een sensor die je op de huid van een 
zwemmer kunt plakken’, vertelt 
Truijens, ‘en die tijdens het zwemmen 
de hartfrequentie, slagfrequentie en 
zwemsnelheid registreert. Zo kun je 
zowel de trainingsefficiëntie als het 
herstel in kaart brengen – en 
uiteindelijk een optimaal trainings-
schema maken.’
Er zijn oneindig veel factoren die 
samen de sportprestatie bepalen, 
benadrukt Truijens. Motivatie en 
karakter zijn lastig te meten; dat ligt 
anders voor factoren als techniek en 
lichaamsbouw. ‘Met sporten waarbij je 
steeds dezelfde beweging herhaalt, 
zoals zwemmen, wielrennen en 
hardlopen, is er een model ontwikkeld 
dat de prestatie in kaart brengt’, vertelt 
Truijens. ‘Dat model wil ik naar de 

‘ Het delen van good practices klinkt als 
een open deur maar blijkt telkens weer 
verrassend effectief en inspirerend’
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praktijk vertalen: het testen en 
toepassen in een echte topsport-
situatie.’ Dankzij de sensor kan hij 
bijvoorbeeld precies zien hoeveel van 
de energie van een zwemslag werkelijk 
gaat zitten in voortbeweging, en 
hoeveel er verloren gaat aan het in het 
beweging brengen van water. Truijens: 
‘Met die informatie kun je techniek 
heel gefundeerd gaan perfectioneren.’ 

een veilig klimaat
Kirsten Verkooijen van de Wageningen 
Universiteit doet onderzoek binnen de 
pijler Meedoen. Haar project richt zich 
op het effect van sportdeelname op 
het toekomstperspectief van jongeren 
in de jeugdzorg. ‘We vermoeden dat 
sporten een positief effect heeft op 
jongeren, fysiek maar ook sociaal 
en mentaal, en dat ze er vaardiger door 
worden’, vertelt ze, ‘maar in de 
literatuur is er alleen hard bewijs 
voor de fysieke effecten.’ 
Welke sporten kun je nu het beste 
bij wie inzetten, en op welke manier? 
Welke factoren bepalen of dat een 
succes wordt? ‘Die vragen zijn lastig 
te onderzoeken’, zegt Verkooijen,
‘want je kunt geen gerandomiseerde 
experimenten doen. Het is een grillige 
praktijk, waarin het ook lastig 
is jongeren langere tijd te volgen.’ 

Hoe sport 
werkt, en vooral 
ook waarom

Boven: Een zwemster uit het team van 
Martin Truijens volgt via een tv-scherm 
de prestaties van haar teamgenoot.
Onder: Binnen het programma wordt 
ook onderzoek gedaan naar de invloed 
van sport op het toekomstperspectief 
van jongeren in de jeugdzorg. (De 
kinderen op deze foto zijn niet bij het 
onderzoek betrokken.) 
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  ONdertUSSeN iN

Goor van Tranzo, het wetenschappelijk 
centrum voor zorg en welzijn van 
Tilburg University. Zij onderzoekt hoe 
je mensen kunt prikkelen om een 
gezondere leefstijl aan te nemen en die 
ook vol te houden. ‘Er zijn bijna een 
miljoen Nederlanders met diabetes 
type 2’, vertelt zij. ‘Overgewicht is 
daarbij een belangrijke risicofactor. We 
kijken naar mensen die al bekend zijn 
bij zorgverleners zoals huisarts, fysio-
therapeut en diëtist. Die zorgverleners 
bieden samen een zogeheten gecombi-
neerde leefstijlinterventie, of GLI, 
gericht op meer bewegen en gezonder 
eten. Maar veel mensen vinden het 
lastig om die nieuwe leefstijl vol te 
houden. We onderzoeken in hoeverre 
financiële prikkels mensen daarbij 
kunnen helpen.’ 
Op termijn kan zo’n aanpak kostenef-
fectief zijn, aldus hoogleraar Van de 
Goor. Als mensen werkelijk gezonder 
gaan leven, dan scheelt dat zorgverze-
keraars en dus ook de samenleving veel 
geld. ‘Uiteindelijk wil je natuurlijk dat 
mensen intrinsiek gemotiveerd raken’, 
benadrukt ze, ‘maar een tijdelijke 
externe prikkel kan mensen net over 
bepaalde drempels of angsten heen 
helpen. Als ze dan merken dat ze zich 
beter gaan voelen, is de kans groter dat 
ze dat nieuwe gedrag volhouden.’
Ex-topsporter en mede-programma-
voorzitter Bas van de Goor is blij met 
het programma. ‘Het benadert de 
onderzoeksvragen sterk vanuit de prak-
tijk’, zegt hij. ‘Waar hebben sporters 
behoefte aan, wat leeft er in de samen-
leving? Daardoor zijn de resultaten ook 
heel direct toepasbaar.’

Toch kon Verkooijen in Rotterdam-Zuid 
een ‘quasi-experimenteel design’ 
opzetten. Een buurtsportcoach treedt 
op als schakel tussen jongeren, 
sportverenigingen en jeugdzorg. Met 
vragenlijsten onderzoekt Verkooijen 
welke invloed het sporten heeft op 
zaken als ‘zelf-regulatieve vaardighe-
den’ (planning, discipline, zelfref lectie), 
‘sense of coherence’ (het gevoel dat je 
controle hebt over je leven) en functio-
neren op school en thuis. Ook kijkt ze 
naar de samenwerking tussen jeugd-
zorg, sportvereniging en buurt- 
sportcoach. ‘We zien bijvoorbeeld dat 
het uitmaakt of de hulpverlener zelf 
sportminded is en prioriteit aan sport 
geeft’, zegt Verkooijen, ‘en dat het 
belangrijk is dat de coach zich niet 
zozeer richt op de prestatie, maar meer 
op motiveren en het creëren van een 
veilige omgeving.’

prikkels om te bewegen
Een van de onderzoekers binnen de 
pijler Vitaal is hoogleraar Ien van de  <<

‘  Veel mensen 
vinden het lastig 
om een gezonde 
leefstijl vol te 
houden.  
We onderzoeken  
in hoeverre  
financiële prikkels  
daarbij kunnen 
helpen’
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het onderzoeksprogramma sport loopt sinds 2013. het programma 

versterkt wetenschappelijk onderzoek naar (top)sport en bewegen 

en genereert toepasbare kennis voor beleid, praktijk en onderwijs. 

het omvat 25 projecten met een totaal budget van 9,75 miljoen 

euro. de projecten zijn onderverdeeld in drie pijlers: presteren 

(gericht op het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen 

van innovaties); Meedoen (over sportparticipatie en de betekenis 

daarvan voor de samenleving); en vitaal (gericht op het bevorderen 

van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen). 

de projecten worden uitgevoerd door universiteiten en hogescho-

len, in nauwe samenwerking met de sportsector, onderwijs, zorg, 

overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. in totaal 

gaat het om zo’n 240 partnerorganisaties. sport wordt beheerd 

door de nWO-onderdelen geesteswetenschappen, 

technologiestichting stW en ZonMw. Opdrachtgevers zijn het 

ministerie van vWs, nOc*nsf en het nationaal regieorgaan 

praktijkgericht Onderzoek sia. het programma loopt tot 2017.

Meer informatie over het programma staat op nwo.nl/sport en 

op sportonderzoek.com.

Onderzoek met ruim 240 partnerorganisaties

UitgeSprOkeN

‘
‘

‘
peter SLOOt 
hoogleraar Computational Sciences 
en Complexe Systemen 

‘Versterking van de internationale 
component van onderzoek is om drie 
redenen belangrijk. Het budget van 
NWO is beperkt en krimpt. Er dreigt 
een braindrain naar het buitenland, 
omdat het fundamentele onderzoek 
onder invloed van afgedwongen 
valorisatie en een gedwongen huwelijk 
met het bedrijfsleven in gevaar komt. 
En het belangrijkste: de maatschap-
pelijke en fundamentele problemen 
waar de wereld mee kampt – van 
klimaatverandering tot zeer ingewik-
kelde sociale problemen – kun je niet 
monodisciplinair op een Nederlands 
zolderkamertje oplossen. Daarvoor 
zijn multidisciplinariteit en aansluiting 
bij de internationale top cruciaal, 
anders blijft je onderzoek tweederangs. 
Wetenschappers moeten aantoonbaar 
toponderzoek doen en met toponder-
zoekers samenwerken. Daarvoor 
moeten ze per definitie over de grens.’

in de rubriek uitgesproken reageren drie experts op een 
ambitie of nieuw beleid van nWO. in deze eerste aflevering: 
hoe denken onderzoekers over het streven van nWO om de 
nederlandse wetenschap nog internationaler te maken? 
tekst maLOU vaN hiNtUm  illustraties NicOLette Wever

NWO gaat de komende jaren nog steviger 

inzetten op internationalisering van de 

Nederlandse wetenschap. Daarvoor worden 

procedures vereenvoudigd, financiële barriè-

res verlaagd en mobiliteit bevorderd. 

Daarnaast wil NWO zich inzetten voor de 

ontwikkeling van internationale onderzoeks-

agenda’s, en in thematische programma’s 

verschillende kennisagenda’s – van topsecto-

ren, ministeries, en ook de grote europese 

en mondiale vraagstukken – met elkaar ver-

binden. Doel is de Nederlandse wetenschap 

internationaal nog beter zichtbaar te 

maken, de invloed op het internationale 

wetenschapsbeleid  te vergroten. Meer 

informatie over dit onderwerp staat op 

nwo.nl/internationaal.

ria reiS 
hoogleraar Medische Antropologie

‘Voor alle wetenschapsgebieden is 
deelname aan internationale kennis-
netwerken relevant, en sommige 
kennis kan zelfs alleen maar 
ontstaan doordat onderzoekers 
internationaal samenwerken. Maar 
niet elk onderzoeksdesign heeft een 
internationale component nodig. 
In mijn vakgebied onderzoeken we 
de dynamiek tussen internationali-
sering en lokalisering. Daarbij kan 
inzicht in internationale ontwikke-
lingen heel belangrijk zijn om 
lokale processen te begrijpen. Zo 
kan onderzoek naar eigen kracht in 
Nederlandse gezinnen profiteren 
van elders ontwikkelde resilience 
theory: die gebruiken we om 
generaties met elkaar te vergelijken, 
of verschillende buurten binnen 
één gemeenschap. Omgekeerd kan 
diepgaand onderzoek naar lokale 
processen bijdragen aan universele 
theorieën. Het is dan ook de onder-
zoeksvraag die moet bepalen of en 
hoe een internationale dimensie 
wordt ingebouwd.’

SUSaNNe jaNSSeN 
hoogleraar Sociologie van 
Media en Cultuur 

‘Ook media- en cultuuronderzoekers 
die lokale of nationale vraagstukken 
bestuderen, moeten ref lecteren op de 
betekenis en relevantie van hun werk 
in andere, internationale contexten. 
Vraagstukken, voorbeeldstudies of 
bevindingen die een Nederlandse 
media- en cultuuronderzoeker urgent 
of interessant vindt, kunnen voor 
buitenlandse collega’s of onderzoeks-
partners een vergelijkbare lading 
hebben; maar ze kunnen ook 
volstrekt irrelevant worden geacht, of 
een heel andere betekenis hebben. 
Internationale vergelijking en samen-
werking stimuleren wetenschappers 
tot ref lectie op de aard en achter-
grond van dergelijke verschillen of 
overeenkomsten. Daardoor krijgen ze 
ook meer inzicht in de specificiteit 
van ontwikkelingen en verschijnselen 
binnen de eigen samenleving.’

Grenzen aan 
de wetenschap? 
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Wemelen, dát is het goede woord. conferentiecentrum 
koningshof wemelt afgelopen januari van de natuurkundigen. 
Ze komen voor het jaarlijks congres physics@fOM veldhoven. 
voorzitter niek lopes cardozo: ‘We bouwen hier een 
community’. tekst aNOUck vrOUWe  fOtO’s bram SaeyS

Het heeft wel iets weg van een mieren-
hoop. Een stroom natuurkundigen 
trekt door de lange gangen van het 
Veldhovense conferentieoord Konings-
hof. Het ene zaaltje na het andere, en 
waar je ook kijkt zie je mensen met 
FOM-badges. Het zijn er dit jaar 2000, 
een recordaantal. De fysici zijn hier 
voor het jaarlijkse, tweedaagse congres 

van FOM, de stichting voor fundamen-
teel natuurkundig onderzoek, onderdeel 
van NWO.
De organisatie van het megacongres 
is strak. Een zoemer kondigt een 
nieuwe ronde voordrachten aan, met 
rechttoe-rechtaan-titels als 
‘subatomaire fysica’ en ‘nanotechno-
logie’. De zaalvoorzitters kennen geen 
genade als sprekers te lang van stof 
zijn. Hun schema staat geen uitloop toe, 
er hoppen immers mensen heen en 
weer tussen de acht gelijktijdige 
sessies.

Wat is de meerwaarde van een congres 
van deze omvang? Een natuurkundige 
die de snaartheorie bestudeert, staat 
mijlenver af van een biofysicus die aan 
nieuwe microscopen werkt. ‘Ik vind het 
een vies woord, maar het dekt de 

lading: we bouwen hier een community. 
In de moderne wetenschap draait alles 
om samenwerken. En je kunt pas 
samenwerken wanneer je weet wat 
anderen in huis hebben’, stelt Niek 
Lopes Cardozo in de Kempenhal, het 
bonzend hart van de conferentie. De 
FOM-bestuursvoorzitter is deze dagen 
gastheer van de Nederlandse natuur-
kundegemeenschap. Hij vertelt dat 
FOM de conferentie gratis aanbiedt, 
om de drempel zo laag mogelijk te 
houden. En dat werkt. Iedereen is er, 
van promovendus tot hoogleraar. 
Natuurkundigen uit het bedrijfsleven 
ontmoeten er klanten, maar ook hun 
oud-studiegenoten. Een vwo-docent 
demonstreert een nieuw practicum voor 
zesdejaars scholieren, die vanaf volgend 
jaar les krijgen in kwantummechanica. 
Jonge promovendi presenteren hun 
werk, en Nobelprijswinnaar en 
Spinozalaureaat Gerard ’t Hooft 
slentert er langs hun posters. Iedereen 
is er, omdat iedereen er is.

In zijn openingstoespraak roept Lopes 
Cardozo de bezoekers op naar presen-
taties buiten hun eigen vakgebied te 
gaan. ‘De Nederlandse natuurkunde is 
van topkwaliteit, en al dat moois is hier 
verzameld. Ga dus vooral buiten de 
gebaande paden kijken.’ De Groningse 
hoogleraar Ronnie Hoekstra komt al 
zolang hij weet naar Veldhoven. 

FOm phySicS 

2000

Hij beaamt de woorden van Lopes 
Cardozo, dat hier rondsnuffelen 
nieuwe samenwerkingen oplevert. 
‘Wij werken samen met een groep uit 
Nijmegen, hun werk heb ik hier voor 
het eerst gezien.’ Ook dit keer heeft hij 
weer mensen gesproken die hij anders 
niet had ontmoet. Zo werd Hoekstra 
aangeschoten door twee mensen van 
microscoopfabrikant FEI: ‘Zij wilden 
doorpraten over een vraag, die ik had 
gesteld bij een presentatie van Nikhef, 
het instituut voor hoge energiefysica. 
Het ging over een probleem waar wij 
mee hebben geworsteld. De mensen 
van FEI hebben een soortgelijk effect 
in hun modellen.’

De natuurkunde is breed. Ieder 
specialisme – vastestoffysica, hoge-
energiefysica – heeft zijn eigen 
vakconferenties. ‘Bij een congres van 
je eigen specialisatie weet je vooraf wat 
je krijgt. Hier is het een verrassing. 
Soms valt het tegen, soms loop je tegen 
wat moois aan’, zo vat promovendus 
Florian Studener het ‘Veldhoven-
gevoel’ samen, terwijl hij pauzeert in 
de Kempenhal. Hier wordt gepraat. 
Over nieuwe projecten, de toekomst 
van het vak, over posities die vrij 
komen en over fondsenwerving. Vooral 
voor de groepsleiders en hoogleraren 
is FOM Veldhoven de netwerkbijeen-
komst van het jaar.

De meerwaarde van    
               natuurkundigen

‘ In de moderne wetenschap draait  
alles om samenwerken. En je kunt  
pas samenwerken wanneer je weet  
wat anderen in huis hebben’
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‘De conferentie heeft ook een belang-
rijke beleidsmatige component. We 
mogen allemaal een eigen specialisme 
hebben, er spelen in de wetenschap 
genoeg dingen die ons allemaal 
aangaan’, benadrukt Bas van de 
Meerakker, die een onderzoeksgroep 
in Nijmegen leidt. ‘Dit jaar de nieuwe 
wetenschapsvisie bijvoorbeeld en de
reorganisatie van NWO. Die zal ook 
invloed hebben op FOM.’
De werkgroepleiders komen altijd een 
dag voor de conferentie al naar Veldho-
ven, voor een beleidsbijeenkomst. ‘Deze 
keer stond bijvoorbeeld de tenure track 
op de agenda.’ Bij een tenure track moet 
een onderzoeker in een bepaalde tijd 
laten zien dat hij goed genoeg is voor 
een vaste plek in de wetenschappelijke 
staf. ‘Dat systeem komt overwaaien uit 
Amerika, maar iedere universiteit vult 
het anders in. Het is goed om te weten 
hoe de anderen ermee omgaan.’ Van de 
Meerakker weet nu al dat hij volgend 
jaar weer naar de conferentie komt: 
‘Het is een automatisme, ik blok de 
datum standaard in mijn agenda. 
Je moet hier zijn. Waarom? Omdat 
iedereen er is.’

Uitgifte van 
badges aan 
bezoekers.  
Dit jaar  
kwamen 2000  
mensen naar  
FOM Veldhoven, 
een recordaantal.

Een van de hoofdsprekers was Alan 
Guth. Hij is de grondlegger van de 
kosmische inf latietheorie, een uitbrei-
ding van de theorie van de oerknal.

 <<

  FOm veLdhOveN



  NatiONaLe WeteNSchapSageNda

2 4  Hypothese   

de nederlandse wetenschap behoort 
tot de internationale top. Om deze 
verder te versterken zijn strategische 
keuzes nodig en moeten partijen 
meer gaan samenwerken, stelden de 
minister en staatssecretaris van OcW, 
Jet Bussemaker en sander dekker, in 
de Wetenschapsvisie 2025, die eind 
vorig jaar werd gepresenteerd. 
een gezamenlijk geformuleerde 
nationale Wetenschapsagenda moet 
daaraan een belangrijke bijdrage 
leveren. vorige maand werd het 
startschot gegeven voor de zoektocht 
naar de vragen die in deze agenda 
opgenomen moeten worden.  
tekSt maLOU vaN hiNtUm   

fOtO's mONiqUe vaN zeijL eN  vara

NatiONaLe WeteNSchapSageNda

dDe Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komt er, 
en snel ook. Ze wordt de komende acht maanden 
samengesteld door vragen voor onderzoek op te 
halen bij bedrijfsleven, maatschappelijke groepen 
en individuele burgers, en bij wetenschappers zelf. 
Dat proces verloopt langs drie lijnen: NWO, KNAW 
en VSNU coördineren het proces van Science for 
Science, VNO-NCW en MKB-Nederland nemen het 
voortouw in Science for Competitiveness. Voor de 
derde tak van de agenda, Science for Society, 
worden nog coördinatoren aangewezen. 

Onontgonnen terrein
Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf, die 
het voorzitterschap van de NWA delen, zijn enthou-
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siast over deze aanpak vanwege het ‘vraaggestuurde 
en bottom-up’ karakter. Rinnooy Kan: ‘We begeven 
ons hiermee op onontgonnen terrein. We bieden 
unieke kansen aan wetenschappers en maatschap-
pelijke partijen om met elkaar in gesprek te komen, 
terwijl wetenschappelijke jury's de kwaliteit van de 
vragen beoordelen. We verwachten dat de agenda 
een voedingsbodem zal zijn voor nieuwe samenwer-
kingsverbanden en kruisbestuiving.’ 

Ook minister Bussemaker heeft hoge verwach- 
tingen: ‘Het vermogen om samen te werken is een 
belangrijke kracht van Nederlandse onderzoekers 
en instellingen. Die kracht willen we met de Weten-
schapsagenda optimaal benutten.’ De NWA moet 
ervoor zorgen dat door slimme samenwerking 
tussen alle verschillende partners het geheel meer 
is dan de som der delen, zegt ze. ‘Op die manier kan 
fundamenteel onderzoek excelleren, en samen met 
toegepast en praktijkgericht onderzoek een belang-
rijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons 
leven, onze samenleving en onze economie.’

Wie een vraag heeft voor de agenda, kan deze op de 
website van de NWA indienen. Alle vragen worden 
– na een eerste selectie en clustering – verdeeld in 
ongeveer tien thema’s. Het plan is de agenda elke 
zeven jaar opnieuw te formuleren. Wat overigens 

niet betekent dat ze elke zeven jaar volledig wordt 
vernieuwd. De tijdshorizon van de vragen zal 
immers verschillend zijn; die kan uiteenlopen  
van een paar jaar tot een paar decennia.

Secretariaat bij NWO
Het secretariaat van de NWA is gehuisvest bij 
NWO. ‘Daarvoor is gekozen vanwege onze  
onafhankelijke en onpartijdige rol in het Neder-
landse wetenschapsbestel’, zegt NWO-voorzitter  
Jos Engelen. Hij benadrukt dat NWO alleen een  
faciliterende rol vervult. ‘NWO bepaalt niet wat  
er in de agenda komt te staan. We zijn slechts  
één van de wetenschapsorganisaties die bij de  
totstandkoming van de NWA wordt betrokken.’ 

Engelen verwacht dat de NWA alle afzonderlijke 
onderzoeksagenda’s in Nederland zal verbinden, 
en goed zal aansluiten bij de Europese onder-

‘ We verwachten dat de agenda 
een voedingsbodem zal zijn  
voor nieuwe samenwerkings- 
verbanden en kruisbestuiving’

Voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda 
Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf. ‘We 
beogen met de agenda geen totale regie. De grote 
doorbraken in de wetenschap zijn niet te voorspel-
len of te regisseren.'

het opstellen van de nationale Wetenschaps-

agenda wordt begeleid door de kennis-

coalitie, bestaande uit vsnu, nWO, knaW, 

MkB-nederland, vnO-ncW, vereniging 

hogescholen, de instituten voor toegepast 

onderzoek tnO/tO2 en de nederlandse 

federatie van universitair Medische centra 

(nfu). dat gebeurt in opdracht van de 

ministeries van OcW en eZ. 

de agenda wordt omgezet in kabinetsbeleid 

en moet daarna zijn beslag krijgen in het 

werk van universiteiten en hogescholen, in de 

tweede geldstroom, in de strategische koers 

van de nWO- en knaW-instituten, in de 

toekenning van de Zwaartekrachtpremies en 

in het topsectorenbeleid. 

de nWa moet richtinggevend zijn en alle 

partijen binden. Om betrokkenheid te sti-

muleren, vinden er in juni drie conferenties 

plaats over de samenvoeging en selectie van 

de binnengekomen vragen.

Om ook het publiek bij de nWa te betrek-

ken, worden (sociale) media ingezet om over 

de vragen te discussiëren. in het Weekend 

van de Wetenschap, dat begin oktober 

plaatsvindt, volgen meer publieksevenemen-

ten. in het laatste kwartaal van dit jaar 

wordt de nWa definitief vastgesteld en 

gepresenteerd. Meer informatie over de 

nWa en over het indienen van vragen staat 

op www.wetenschapsagenda.nl.  

Van vraag naar agenda
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zoeksagenda Horizon 2020 en de 
onderzoeksagenda van NWO zelf. ‘De 
ambitie moet zijn om alle universiteiten 
en andere partijen rond de Nederlandse 
wetenschap met elkaar te verbinden in 
het belang van wetenschap en maat-
schappij. Als dat lukt, zal dat van 
Nederland een coherenter en sterker 
wetenschapsland maken. De NWA zal 
dan ook bijdragen aan het verstevigen 
van het maatschappelijke draagvlak en 
daarmee aan het financiële fundament 
van de wetenschap.’

Doordat de agenda het topsectoren-
beleid, de profilering van universi-
teiten, verschillende nationale 
onderzoeksagenda’s en de agenda van 
Horizon 2020 met elkaar gaat 
verbinden, wordt ze volgens de NWA de 
‘moeder aller onderzoeksagenda’s’. Die 
kan volgens staatssecretaris van OCW 
Sander Dekker bijdragen aan een ster-
kere profilering van de Nederlandse 
wetenschap. ‘En dat is belangrijk om 
een leidende rol te kunnen spelen 
binnen toonaangevende internationale 
samenwerkingsverbanden en daarmee 
aantrekkelijk te zijn voor talent en 
kennisintensieve bedrijvigheid’, aldus 
Dekker.

 << 
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Op zondag 26 april is in de NtR tv-serie 

Bonte Vrouwen een portret te zien van 

fOM-onderzoekers Anouk de Hoogh en 

els koffeman. In de serie worden jonge 

vrouwelijke talenten gekoppeld aan vrou-

wen die al zijn doorgegroeid naar de top 

van de organisatie waarin zij werken. Het 

doel van de serie is te laten zien tegen 

welke dilemma’s en uitdagingen vrouwen 

in hun carrière aanlopen en hoe ze daar-

mee omgaan. In de uitzending van 

26 april vertellen De Hoogh en koffeman, 

respectievelijk promovendus bij fOM-

instituut AMOLf en hoogleraar bij Nikhef, 

over de ervaringen in hun loopbaan 

binnen een bèta-onderzoeksinstituut. 

De aflevering is gemaakt in nauwe samen-

werking met NWO en fOM. Het is een van 

de activiteiten die NWO en fOM onder-

nemen om de aandacht te vestigen op het 

belang van een evenwichtige verdeling 

tussen mannen en vrouwen in de weten-

schap. Bonte Vrouwen wordt tussen 

29 maart en 3 mei iedere zondag 

uitgezonden om 15.55 uur op NPO 2.
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Op vrijdag 26 juni 2015 organiseert NWO 

een informatiebijeenkomst voor onder-

zoekers die een Veni, Vidi of Vici-beurs 

willen aanvragen. Deelnemers ontvangen 

praktische informatie over het aanvraag- 

en beoordelingsproces. Daarnaast delen 

leden van beoordelingscommissies, NWO-

beleidsmedewerkers en onderzoekers

die eerder een Veni, Vidi of Vici ontvingen, 

hun ervaringen tijdens een Q&A-sessie. 

De informatiebijeenkomst richt zich in 

de ochtend op de domeinen alfa en 

gamma en in de middag op de bèta-, 

technische en levenswetenschappen. 

De voertaal is engels. 

De Vernieuwingsimpuls biedt persoons-

gebonden financiering aan talentvolle, 

creatieve onderzoekers. Het financierings-

instrument omvat drie financieringsvor-

men, afgestemd op verschillende fasen in 

de carrière van onderzoekers. De Veni is 

bedoeld voor onderzoekers die pas gepro-

moveerd zijn, de Vidi voor ervaren onder-

zoekers die na promotie al een aantal 

jaren onderzoek hebben verricht, en de 

Vici voor senioronderzoekers die al heb-

ben laten zien dat zij een eigen onder-

zoekslijn kunnen ontwikkelen. Meer 

informatie: nwo.nl/vivoorlichting.

FOM-onderzoekers in 
tv-serie Bonte Vrouwen  

Kick-off project
CLARIAH  

Voorlichting over 
Veni, Vidi en Vici

eten we over tien jaar kweekvlees, 

sprink-hanenbonbons en zilte aardbeien? 

In Museum Boerhaave in Leiden is 

momenteel de expositie Foodtopia te 

zien. De tentoonstelling, samengesteld 

door landbouw- en voedseldeskundige 

Louise fresco, biedt een overzicht van 

voedselinnovaties in Neder-land vanaf 

1900, van margarine tot de kweekburger. 

Gekoppeld aan de tentoonstelling heeft 

de Stichting Bio-wetenschappen en 

Maatschappij (BWM), dat is onderge-

bracht bij ZonMw, het cahier Foodtopia, 

het voedsel van de toekomst gepubli-

ceerd. Hierin komen wetenschappers en 

voedselexperts aan het woord over de 

voedselinnovaties van het verleden en de 

toekomst en over oplossingen voor de 

wereldvoedselproblematiek. Het cahier is 

gratis beschikbaar op biomaatschappij.nl.

Wat wordt het voedsel 
van de toekomst?  

Op 13 maart vond in Hilversum de kick-off 

plaats van CLARIAH, het infrastructuur-

programma voor de geestesweten-

schappen en een van de vorig jaar 

gehonoreerde projecten van de Nationale 

roadmap grootschalige onderzoeksfacili-

teiten. De komende vier jaar gaan ruim 

veertig partners werken aan de ontwikke-

ling van een digitale infrastructuur voor 

de geesteswetenschappen. De nadruk 

ligt hierbij op de taalkunde, mediastudies 

en sociaal-economisch onderzoek. 

Meer informatie op bit.ly/clariah.

AMOLF-promovendus Anouk de 
Hoogh tijdens de opnames van Bonte 
Vrouwen.
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Het startschot voor het opstellen 
van de Nationale Wetenschaps-
agenda werd op 12 maart gegeven 
in een uitzending van het 
tv-programma De Wereld Draait 
Door. In korte filmpjes stelden 
onder andere premier Mark Rutte, 
presentatrice Katja Schuurman 
en KNAW-president Hans Clevers 
de eerste vragen. 
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geen totale regie
De NWA richt zich niet specifiek op 
valorisatie en het is ook niet de 
bedoeling om een allesomvattende 
onderzoeksagenda te presenteren, 
benadrukt mede-voorzitter van de 
NWA Beatrice de Graaf. ‘Wij beogen 
met de agenda geen totale regie. De 
grote doorbraken in de wetenschap 
zijn niet te voorspellen of te regisseren. 
Naast de agenda zal er, net zoals nu, 
ruimte zijn voor ongebonden en vrij 
onderzoek. Niet alles dat van belang is, 
kan en moet een plaats krijgen in de 
agenda.’ Onderzoekers die werken aan 
het verleggen van de grenzen van hun 
vakgebied en die hun onderzoek niet 
terugvinden in de NWA, moeten wel de 
ruimte houden om hun onderzoek te 
doen, zegt ook Jos Engelen. ‘De NWA 
moet belangrijke vragen en onderzoek 
aantrekken, maar niet verdringen.’ 
Wat dat laatste betreft is hij nieuws-
gierig wat de brede consultatie van de 
NWA gaat opleveren. ‘Gaan er ver-
rassende vragen naar voren komen, 
onderzoek waar tot nu toe niemand 
aan had gedacht?’

‘Als het lukt, 
zal de Nationale 

Wetenschaps-
agenda van 

Nederland een 
coherenter 
en sterker 

wetenschapsland 
maken’
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Bessensap 2015: 
Wetenschap ontmoet pers

vrijdag 12 juni 
New Babylon Meeting Center 

Den Haag

Uitnodiging

Op 12 juni 2015 organiseren NWO en de 
Vereniging van Wetenschapsjournalisten in 
Nederland (VWN) het jaarlijkse evenement 

Bessensap, dat zo'n 400 journalisten, onder-
zoekers en voorlichters bij elkaar brengt.

Wetenschappers geven journalisten een update 
van de laatste stand van zaken in hun vakgebied, 
journalisten geven onderzoekers een kijkje in de 

keuken van een journalistieke redactie. er zijn 
workshops en er wordt gedebatteerd over 

actuele thema’s in de wetenschap en over het 
Nederlandse wetenschapsbeleid. 

tijdens Bessensap wordt ook de NWO-kNAW 
eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie 

uitgereikt. De dag sluit traditiegetrouw 
af met de bekendmaking van de nieuwe 

Spinozalaureaten.

Aanmelden kan via 
www.nwo.nl/bessensap

@Bessensap_NWO      
#bsap15


