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28 UitGelicHt

  Programma WISE 
gelanceerd
Op de Hannover Messe  
werd in april WISE  
gelanceerd,  het nieuwe 
financieringsprogramma 
voor vrouwelijke weten-
schappers. 
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beeld verschillende manieren van 
vaccineren met elkaar combineren. 
Manieren die beide typen immuniteit 
versterken. Dat kan voor bepaalde 
risicogroepen, zoals pasgeborenen of 
mensen met verminderde afweer, een 
verschil maken. TI blijkt ook van 
belang bij aandoeningen waarbij ont-
steking een rol speelt, zoals athero-
sclerose (‘aderverkalking’, red.). Door 
het mechanisme van TI verder te ont-
rafelen hopen we die aandoeningen 
beter te kunnen aanpakken.’

Zijn die toepassingen nog ver weg?
‘Nee, met die gecombineerde vaccina-
ties zijn we al heel ver. De eerste 
klinische trials zijn bijvoorbeeld al 
gedaan met het bestaande BCG-vaccin 
tegen tuberculose, dat via TI ook tegen 
andere infecties blijkt te beschermen. 
Daarnaast hopen we over een aantal 
jaren epigenetische remmers en regu-
latoren te hebben ontwikkeld om TI te 
kunnen sturen. Ook bij chronische 
schimmelinfecties, zoals met candida, 
blijkt TI belangrijk. Wij onderzoeken 
nu of de combinatie van antischimmel-
middelen en immuuntherapie kan 
helpen.’

Hoe kan de Spinozapremie uw werk 
vooruit helpen?
‘Veel van het onderzoek dat ik heel 
graag zou willen doen is risicovol. Risi-
covol in de zin van: je weet niet of het 
iets gaat opleveren, en dus is het heel 
moeilijk gefinancierd te krijgen. Maar 
als het wél iets oplevert, dan betekent 
dat meteen een heel belangrijke sprong 
vooruit. Dat soort sprongen zou ik 
graag willen maken, en daar helpt de 
Spinozapremie zeker bij.’

Het ‘lerende’ 
immuunsysteem 

Mihai Netea

0 5 juli 2015

Mihai Netea, hoogleraar experimentele interne geneeskunde aan het 
radboudumc en de radboud universiteit, ontvangt de spinozapremie 
voor zijn werk aan het immuunsysteem. hij ontdekte dat ook het aange-
boren immuunsysteem ‘leert’ van infecties. 

Hoe zat het ook alweer met aangebo-
ren en verworven immuniteit?
‘Het aangeboren immuunsysteem 
werkt al direct na een infectie en is 
aspecifiek: bepaalde cellen van het 
immuunsysteem ruimen indringers 
op, zoals bacteriën. Het verworven 
immuunsysteem heeft daarentegen na 
een nieuwe infectie een tot twee 
weken nodig om zich te ontwikkelen 
en is veel gerichter. Het werkt met 
witte bloedcellen en antistoffen, die 
samen specifieke ziekteverwekkers 
herkennen en uitschakelen. Na een 
infectie houd je ‘geheugencellen’ en 
antistoffen in je bloed, waardoor je 
lichaam bij een tweede infectie met 
diezelfde ziekteverwekker sneller kan 
reageren. Daarop is het principe van 
vaccinatie gebaseerd.’

Maar u heeft ontdekt dat die scheids-
lijn niet zo scherp is.
‘Inderdaad. Ook het aangeboren 
immuunsysteem blijkt te kunnen 
‘leren’ van infecties. We noemen dat 
trained innate immunity (TI). TI is 
gebaseerd op een totaal ander mecha-
nisme: epigenetische veranderingen. 
Dat zijn veranderingen in de afstelling 
van het DNA, waardoor bepaalde 
genen gemakkelijker vertaald kunnen 
worden in eiwitten. Het aangeboren 
immuunsysteem rijpt dus. Dat ver-
klaart ook hoe de afweer van planten 
en insecten, die geen verworven 
immuunsysteem hebben, zich toch 
aanpast na infecties.’

Wat kunnen we met die kennis?
‘Nu we weten dat TI bestaat, en beter 
begrijpen wat er precies gebeurt 
tijdens infecties, kunnen we bijvoor-
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Ze behoren tot de absolute top van hun 
vakgebied: de spinozalaureaten van 2016. 
internist/infectioloog Mihai Netea, 
fysisch-organisch chemicus Wilhelm huck, 
nanofysicus Bart van Wees en filosoof 
Lodi Nauta. eerder deze maand 
werden hun namen bekendgemaakt, 
in september nemen ze de premie van 
2,5 miljoen euro in ontvangst en lichten 
ze hun plannen voor de toekomst toe. 
hypothese sprak met hen over hun 
onderzoek en belangrijkste drijfveren.

Spinozalaureaten     
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Uw onderzoek strekt zich uit over 
exotisch klinkende terreinen als spin-
tronica, spincaloritronica en 
gekwantiseerde geleiding, maar u 
werkt ook aan een wondermateriaal 
als grafeen. Wat ziet u als de rode 
draad in uw werk? 
De rode draad is dat ik geïnteresseerd 
ben in quantum engineering. Hoe 
benut je het feit dat elektronen zich 
soms als deeltjes en soms als golven 
gedragen? Aan de ene kant wil ik uit 
pure nieuwsgierigheid nieuwe kwan-
tummechanische fenomenen in 
materialen ontdekken. Aan de andere 
kant wil ik die effecten gebruiken om er 
bouwstenen voor de micro-elektronica 
van de toekomst mee te maken. Die 
twee stimuleren elkaar trouwens. Fun-
damenteel onderzoek leidt tot nieuwe 
toepassingen en die nieuwe toepassin-
gen inspireren ons weer tot nieuw 
fundamenteel onderzoek.

Tot welke toepassingen kan uw onder-
zoek leiden?
Soms noemen we ons onderzoek 
‘Voorbij Moore’. Decennialang is de Wet 
van Moore de drijvende kracht geweest 
achter de ontwikkeling van computer-
chips. Elke twee jaar verdubbelde de 
rekenkracht van een computerchip. Aan 
de Wet van Moore komt een keer een 
einde. Misschien kunnen de micro-
elektronica van de toekomst dan op 
onze bouwstenen gebaseerd worden. 
Grafeen-devices die gebruik maken van 
elektronenspins kunnen bijvoorbeeld 
zo’n bouwsteen worden. Dat is een toe-
passing van wat spintronica heet. We 
gebruiken dan niet de lading van een 
elektron, maar zijn spin, zeg maar het 
tollen om zijn as. Hierdoor gedragen 
elektronen zich als kleine magneetjes. 

Het mooie van grafeen is dat daarin de 
spins over lange afstand kunnen bewegen 
zonder hun magnetisatierichting te 
verliezen. We zijn op weg om ook hier 
elementaire elektronicabouwstenen mee 
te maken.
In het algemeen heeft al ons onderzoek 
wel een link met de halfgeleider-
industrie, de industrie die onze compu-
terchips maakt. Dat ons onderzoek tot 
toepassingen leidt is zeker, maar welke 
bouwstenen het wel of niet halen, valt 
niet te voorspellen.

Bent u wel eens verbaasd hoeveel 
vreemde kwantummechanische 
effecten de natuur in petto heeft om 
nieuwe materialen mee te maken?
Ik denk dat ik eerder verbaasd ben over 
het feit dat de natuur materialen kent 
die helemaal geen rare eigenschappen 
hebben en die zo universeel zijn als bij-
voorbeeld silicium. Dat de natuur 
materialen kent die zo goed te hanteren 
zijn dat we er mooie technologie van 
kunnen maken, vind ik minstens zo 
bijzonder als exotische kwantum-
fenomenen.

Wat ziet u als uw volgende grote 
uitdaging?
Het combineren van elektro-
nica met spintronica en 
fotonica. We zouden 
hiermee hele nieuwe 
devices kunnen maken 
die kunnen rekenen, 
wat nu elektronisch 
gebeurt, maar ook 
data kunnen opslaan, 
wat nu magnetisch 
gebeurt, en ook nog snel 
kunnen communiceren, wat 
nu met licht gebeurt.

 Bart van Wees 
          Bouwstenen voor 
toekomstige elektronica
Onze moderne informatie- en communicatietechnologie zou niet bestaan zon-
der succesvolle toepassingen van kwantummechanica. Bart van Wees, hoogleraar 
technische natuurkunde aan de rijksuniversiteit groningen, bouwt quantum devices 
voor een nieuwe generatie toepassingen.

Waarom zou je zo’n synthetische cel 
willen kunnen maken?
‘Allereerst omdat we daar heel veel van 
kunnen leren. Een levende cel is uit-
eindelijk niets meer dan een zakje 
moleculen die met elkaar reageren – 
maar toch is zo’n systeem veel 
complexer dan chemische systemen 
die wij in het lab kunnen bouwen. 
Levende systemen kunnen zich aan-
passen aan hun omgeving. Dat willen 
wij óók kunnen in de chemie. Dan zou 
je bijvoorbeeld zelfhelende materialen 
kunnen maken voor in de bouw of de 
industrie. Maar er zijn ook toepassin-
gen denkbaar in de geneeskunde. Nu 
zijn er nog veel ziekten die we op mole-
culair niveau niet goed begrijpen. 
Waarom werkt een bepaald medicijn? 
Waarin verschilt een kankercel van 
een gewone cel? Als we de eiwitinter-
acties in detail kunnen bestuderen en 
beïnvloeden, dan kunnen we hopelijk 
betere medicijnen ontwikkelen.’ 
 
Waarin is uw werk vernieuwend?
‘Chemici zijn heel goed in het maken 
van moleculen en het bestuderen van 
individuele  reacties. Maar in een 
levende cel heb je netwerken van inter-
acties die elkaar beïnvloeden. Niets is 
in evenwicht. Wij zijn nu als eerste 
begonnen dit soort netwerken na te 
maken. Van de grond af. Deels door 
computermodellering, maar ook fysiek 
in het lab. Dan kun je bijvoorbeeld 
kijken hoe het systeem reageert op 
veranderingen in licht, temperatuur of 
concentraties van bepaalde stoffen.’

Hoe gaat de Spinozapremie uw werk 
vooruit helpen?
‘Er zijn nog heel veel vragen onbeant-
woord. Ik kan nu nieuwe mensen 
aannemen om te helpen die vragen te 

beantwoorden. Is er een formule voor 
het leven? Wat is nu werkelijk het ver-
schil tussen leven en dood? Kleine 
veranderingen in de omgeving kunnen 
leiden tot een heel andere eindtoestand 
– en dat is iets waar we graag meer over 
willen weten. Denk je eens in wat er 
allemaal mogelijk wordt, in de oncolo-
gie en in de regeneratieve geneeskunde, 
als je kunt beïnvloeden hoe cellen zich 
ontwikkelen…’

Zijn die medische toepassingen uw 
drijfveer?
‘Mijn drijfveer komt voort uit een 
fascinatie voor het leven. Zelfs een 
bacteriecel als E. coli is al zo ongeloof-
lijk complex. Hoe verder we komen, hoe 
meer het leven me verbaast.’

En, bestaan er over 15 jaar synthe-
tische cellen?
‘We werken er hard aan, in een 
Nederlands consortium en samen met 
Europese en Amerikaanse partners, 
maar dit is echt een uitdaging waarvoor 
we de grenzen van de wetenschap een 
eind moeten verleggen. Ik denk dat we 
over 15 jaar in ieder geval zicht hebben 
op de contouren van het probleem. En 
dat we onderweg veel nuttige dingen 
hebben geleerd.’

juni 2016

               Wilhelm Huck
Grip op de 
chemie van de cel

Wilhelm huck, hoogleraar fysisch-organische chemie aan de radboud 
universiteit, krijgt de spinozapremie voor zijn onderzoek naar de chemie 
van levende cellen. uiteindelijk wil hij synthetische cellen kunnen maken. 
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ik bestudeer graag de verandering van 
ideeën over mens en wereld op die 
breukvlakken.

U probeert filosofie en geschiedenis 
samen te brengen. Welke nieuwe 
inzichten heeft dat opgeleverd?
Bijvoorbeeld dat het moderne idee dat 
taal meer is dan een jas die je aan of uit 
trekt, ouder is dan wordt gedacht. Dat 
idee associëren veel mensen met het 
werk van een twintigste-eeuwse 
filosoof als Ludwig Wittgenstein. Maar 
de humanisten realiseerden zich al dat 
taal geen neutraal medium is, maar 
ons denken en onze kijk op de wereld 
beïnvloedt. Ik heb het werk van de 
humanist Lorenzo Valla, een voorloper 
van Erasmus, bestudeerd. Valla schreef 
in de vijftiende eeuw al dat als je taal 
en argumentatie wilt bestuderen, je dat 
in de context van het gebruik van woor-
den moet doen. Hoewel er wel degelijk 
verschillen zijn tussen het denken van 
Valla en dat van Wittgenstein, vond ik 
ook deze opvallende overeenkomst, 
terwijl er vijf eeuwen tussen liggen.

Wat vindt u uw belangrijkste weten-
schappelijke bijdragen?
Mijn belangrijkste bijdrage ligt op het 
terrein van het humanisme in de 
Renaissance. Ik probeer bruggen te 
slaan tussen deze en andere historische 
periodes. Een andere bijdrage is mijn 
studie van de twaalfde eeuw. Ik ben 
een van de wetenschappers die heeft 
laten zien dat het beeld van de Middel-
eeuwen als een donkere periode niet 
klopt. Juist in de twaalfde eeuw wordt 
de rede steeds belangrijker ten koste 
van God en de Bijbel. De twaalfde eeuw 
was een soort Renaissance van de 
Middeleeuwen.

               Lodi Nauta 
Bruggenbouwer tussen   
         filosofie en geschiedenis

De Spinozapremie is vernoemd naar 
een filosoof. Toch bent u pas de eerste 
filosoof die de premie sinds de instel-
ling in 1995 ontvangt. Wat vindt u 
daarvan?
Twee jaar geleden won grutto-onder-

zoeker Theunis Piersma de 
Spinozapremie. Ik ben zelf een 
enthousiast vogelaar en het was 
alsof mijn belangstelling voor 
zowel vogels als het nadenken 
over de wereld in Theunis 
samenkwamen. Nu win ik zelf 
die prijs. Ongelofelijk, en heel 
eervol. Ik zie het vooral als 
een erkenning voor de filoso-
fie. Fijn dat de Spinoza-
commissie mijn vak ook 
belangrijk vindt, naast de 
bètawetenschappen en de 
medische wetenschappen, 
die vaak in de prijzen 

vallen.

Hoe omschrijft u uw onderzoek 
tegenover mensen die niet bekend 
zijn met de filosofie?
We hebben allemaal gedachten over 
het leven. Wat is goed en kwaad? 
Wat is een geldige redenering? 
Hoe zit de wereld in elkaar? De 
antwoorden op deze vragen ver-
anderen in de loop van de 
geschiedenis. Tegenwoordig 

grijpen politici en commentatoren 
te pas en te onpas terug op het belang 
van de Verlichting. Hoe is die nadruk 
op de Verlichting ontstaan? Veel hui-
dige debatten kun je niet begrijpen 
zonder de historische achtergrond. 
Ik ben gefascineerd door hoe 
mensen vroeger dachten over filoso-
fische thema’s als kennis en moraal. 
Vaak zitten daar breukvlakken in en 

Lodi Nauta, hoogleraar geschiedenis van de filosofie aan de rijksuniversiteit 
groningen, verheldert onze kijk op de geschiedenis door een brug te slaan 
tussen middeleeuwse, humanistische en moderne filosofie.

 << 
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beleid

in mei kende NWO een vidi-beurs van maximaal 800 duizend euro 
toe aan 87 ervaren onderzoekers. hiermee kunnen zij een eigen, 
vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep 
opzetten. vidi maakt samen met veni en vici deel uit van de 
vernieuwingsimpuls van NWO. kijk voor alle laureaten op www.nwo.nl. 

NWO-nieuws   internationaal
Gevolgen transitie
voor financierings-
instrumenten
Dit jaar werkt NWO aan de nieuwe inrich-

ting van de eigen organisatie. Het nieuwe 

NWO gaat formeel op 1 januari 2017 van 

start. Vanaf dat moment wordt het nieuwe 

organisatiemodel stapsgewijs doorgevoerd. 

Dit geldt ook voor de financieringsinstru-

menten van NWO. Een belangrijke doelstel-

ling van de transitie is de instrumenten van 

de verschillende domeinen beter op elkaar 

af te stemmen en het voor wetenschappers 

duidelijker te maken bij welk loket ze 

terechtkunnen met hun onderzoeksideeën. 

Voor het aanpassen van alle financierings-

instrumenten van NWO geldt de volgende 

spelregel: lopende instrumenten 

blijven in essentie onveranderd in de lucht, 

totdat een besluit over aanpassing of 

opheffing wordt genomen. Zo’n besluit 

wordt ten minste zes maanden voordat 

de wijziging in werking treedt, gecommu-

niceerd via onder meer de website en 

nieuwsbrieven van NWO. 

Kijk voor meer informatie en het 

laatste nieuws over de transitie op 

www.nwo.nl/nieuwnwo.

Op nwo.nl

Verbeteringen in aan-
vraagsysteem ISAAC  
NWO heeft onlangs diverse verbeteringen 

doorgevoerd in het online aanvraag-

systeem ISAAC. Dit is het belangrijkste 

programma voor de ondersteuning van 

het proces van onderzoeksfinanciering 

door NWO, STW en FOM. Onderzoekers 

gebruiken ISAAC voor het indienen van 

hun aanvraag en het monitoren van de 

voortgang van de beoordeling ervan. Ook 

(internationale) referenten en de leden 

van de diverse beoordelingscommissies van 

NWO verwerken hun beoordelingen van 

onderzoeksvoorstellen in het systeem. 

ISAAC werd in oktober 2015 geïntrodu-

ceerd als opvolger van het programma 

Delfi. Na ingebruikname kwamen er enkele 

kinderziektes aan het licht. Ook bleken 

sommige gebruikerswensen in de praktijk 

anders dan waarmee bij de ontwikkeling 

van het systeem rekening was gehouden. 

De huidige updates moeten ervoor zorgen 

dat het voor onderzoekers gemakkelijker 

wordt hun aanvraag op tijd en volledig bij 

NWO in te dienen. Ook aan de achterkant 

van het systeem zijn diverse verbeteringen 

doorgevoerd, die te maken hebben met de 

werkzaamheden van NWO-medewerkers in 

het systeem. 

NWO blijft ook de komende maanden wer-

ken aan verbetering van het programma. 
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NWO-jaarverslag 
2015 online
Medio juli komt het NWO-jaarverslag over 

2015 beschikbaar. Aan de hand van onder 

meer interviews met externe stakeholders 

worden in het verslag de voornaamste 

activiteiten van NWO in het afgelopen jaar 

beschreven. Ook biedt het een overzicht van 

de belangrijkste cijfers van 2015, waaronder 

het aantal ingediende en gehonoreerde 

onderzoeksaanvragen, de output van het 

door NWO gefinancierde onderzoek en de 

verdeling van beurzen over alle Nederlandse 

onderzoeksinstellingen. 

Kijk voor het NWO-Jaarverslag 2015 op 

www.nwo.nl/jaarverslag.
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Nieuw platform 
voor onderzoek naar 
cybersecurity

Begin april is in Den Haag het Dutch 

Cybersecurity Platform for Higher 

Education and Research, dcypher, 

gelanceerd. Het nieuwe platform gaat 

zorgen voor agendering en coördinatie 

van wetenschappelijk en praktijkgericht 

cybersecurity-onderzoek en -onderwijs. 

NWO is een van de oprichters van het 

platform, samen met de ministeries van 

Veiligheid en Jusititie, Economische Zaken 

en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Dcypher wil bereiken dat het aantal 

cybersecurity-specialisten groeit en dat 

meer studenten in het hoger onderwijs 

zich voor relevante curricula inschrijven. 

Dit vraagt onder meer om versterking van 

onderzoeksgroepen en om meer en beter 

opgeleide docenten. Kijk voor meer 

informatie op www.dcypher.nl. 
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daarvan op 24 juni lanceert de commissie ook een 
website waar alle bestaande grootschalige faciliteiten 
op staan. ‘Dat is meteen een goed instrument om aan 
beleidsmakers te laten zien wat we hebben en hoe 
zich dat ontwikkelt.’

Om de landschapsanalyse te kunnen maken, heeft de 
commissie afgelopen najaar alle universiteiten en 
publiek gefinancierde onderzoeksinstituten gevraagd 
hun plannen voor grootschalige faciliteiten voor de 
komende vijf jaar kenbaar te maken, van telescopen 
en MRI-scanners tot universitaire boekencollecties 
en biobanken. Het gaat om faciliteiten waarbij de 
kosten voor aanschaf van apparatuur en het draaiend 
houden van de faciliteit minimaal 10 miljoen euro 
zijn. Verder was de toegankelijkheid voor onderzoe-
kers van buiten de faciliteit een belangrijk criterium 
voor opname in de landschapsanalyse. Aan sommige 
faciliteiten is gevraagd om die toegankelijkheid het 
komende jaar te verbeteren.

een nieuwe nationale roadmap
De volgende stap is het maken van een nieuwe Natio-
nale Roadmap, die dit najaar klaar moet zijn. Om op 
de Roadmap te komen, moet een faciliteit of een 
cluster van faciliteiten van groot wetenschappelijk 
belang zijn voor Nederland. Aansluiting bij de Natio-
nale Wetenschapsagenda is eveneens belangrijk. 
Aansluiting bij andere prioriteiten zoals topsectoren 

Nederland is zo’n 160 grootschalige onderzoeks-
faciliteiten rijk, blijkt uit de landschapsanalyse van 
de permanente commissie voor grootschalige 
Wetenschappelijke infrastructuur. die analyse vormt 
de opmaat voor de nieuwe Nationale roadmap voor 
grote onderzoeksfaciliteiten. de interesse om op die 
roadmap te komen en daarmee kans te maken op 
NWO-financiering is enorm, stelt commissievoor-
zitter hans van duijn. ‘dat maakt clustering onont-
koombaar.’
TEKST martine SeGerS  BEElD nlr, rivm, robert GoddYn EN ivar pel 

     Samenwerking  
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        grootschalige faciliteiten  
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Een tweedaagse bijeenkomst was er nodig om alle 
nieuwe en reeds bestaande  grootschalige infra-
structuur te bekijken voor de landschapsanalyse 
van de Permanente Commissie voor Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuur. En voor de 
komende maanden  staan de agenda’s van de twaalf 
commissieleden vol met afspraken. ‘Het is een 
drukke tijd voor ons. We spelen als commissie een 
actieve bemiddelende rol door zelf  in gesprek te 
gaan met partijen die mogelijk kunnen samenwer-
ken’, stelt commissievoorzitter en wiskundige prof.
dr.ir. Hans van Duijn, die tot een jaar geleden rector 
van de TU Eindhoven was. Zijn commissie probeert 
ook te helpen bij plannen waar veel potentie in zit, 
maar die nog niet ver genoeg uitgewerkt zijn. ‘Ons 
doel is om alle goede ideeën boven water te krijgen. 
Wat dat betreft kun je ons beter met de wegenwacht 
vergelijken dan met de politie.’ Witte vlekken heeft 
de commissie overigens niet gevonden.

De landschapsanalyse is het eerste wapenfeit van de 
Permanente Commissie voor Grootschalige Weten-
schappelijke Infrastructuur. Bij de presentatie 

‘We gaan nu terug naar het veld met de boodschap: 
er is te weinig geld om alle initiatieven te ondersteu-
nen. Help ons door initiatieven te clusteren, zoals op 
het gebied van MRI-apparatuur en microscopen, maar 
bijvoorbeeld ook in de sociale wetenschappen. Dat is 
onontkoombaar.’
Een goed voorbeeld vormen de academische zieken-
huizen, stelt Van Duijn. ‘Die maken zelf gezamenlijke 
keuzes. Personalized health and medicine zijn 
daarin belangrijke thema’s. Dat vergt veel monito-
ring van patiënten en dus ook  het ontsluiten, 
opslaan en analyseren van data.’

bergen met data
Big data blijkt sowieso een rode draad in een groot 
deel van de aanvragen van de astronomie tot de 
geesteswetenschappen, constateert Van Duijn. ‘Bij 
bijna alle faciliteiten is ook ict-infrastructuur nodig 
om grote hoeveelheden data op te slaan en daar 
informatie uit te halen.’

Daarom heeft de Permanente Commissie besloten 
een subcommissie op te richten op gebied van ict 
met prof.dr. Sally Wyatt als voorzitter. Wyatt zit ook 
in de Permanente Commissie voor Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuur, de overige leden 
zijn ict-specialisten, onder andere van SURF. ‘Goed 
overleg met bijvoorbeeld SURF is belangrijk. Ons 
doel is immers om met beperkte middelen toch 
zoveel mogelijk te kunnen doen’, aldus Van Duijn.
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in de Wetenschapsvisie 2025 liet het kabinet weten stra-

tegische keuzes op het gebied van grootschalige weten-

schappelijke infrastructuur voortaan niet meer aan een 

ad-hoc-commissie te willen overlaten. daarom vroeg het 

aan NWO een permanente commissie voor grootschalige 

Wetenschappelijke infrastructuur te benoemen. 

deze commissie ging zomer 2015 van start met het maken 

van een landschapsanalyse. Op 24 juni presenteert de com-

missie deze analyse samen met een nieuwe website waarop 

alle huidige faciliteiten te vinden zijn. de volgende stap is 

het maken van een Nationale roadmap, die dit najaar klaar 

moet zijn. voor het eerst gaat het werk van de commis-

sie ook daarna nog door, om sneller in te kunnen spelen 

op goede ideeën. hierdoor ontstaat de mogelijkheid de 

roadmap tussendoor aan te passen, al zal dat niet elk jaar 

gebeuren.

in de commissie is een breed scala aan vakgebieden 

vertegenwoordigd. de alfa- en gamma-wetenschappen, 

de medische en levenswetenschappen en de technische 

en toegepaste wetenschappen zijn elk door drie leden 

vertegenwoordigd. twee leden hebben hun wortels in 

het bèta-en techniekveld. kijk voor meer informatie op 

www.onderzoeksfaciliteiten.nl (online vanaf 24 juni). 

Van tijdelijk naar permanent

en de faciliteiten van het European Strategy Forum 
on Research Infrastructures (ESFRI) is een pre.
In totaal willen 104 van de 160 aangemelde faciliteiten 
graag op de nieuwe Nationale Roadmap van de com-
missie komen. De anderen hebben waarschijnlijk al 
genoeg andere bronnen van financiering. Wie op de 
Roadmap staat, maakt kans op financiering door 
NWO. ‘Bij de Roadmap selecteren we streng op weten-
schappelijke excellentie, bij de landschapsanalyse zijn 
we ruimhartig geweest omdat faciliteiten voor toege-
past onderzoek ook belangrijk zijn om op de kaart te 
zetten.’  

Ruim zestig aangemelde faciliteiten zijn overigens al 
onderdeel van een Europees samenwerkingsverband 
op het gebied van wetenschappelijke grootschalige 
infrastructuur, zoals de BBMRI Biobanken en de 
Large Hadron Collider.
Op de huidige Nationale Roadmap, opgesteld in 
2013, staan 29 faciliteiten. Onder deze faciliteiten is 
elke twee jaar 80 miljoen euro te verdelen. Duidelijk 
is dat er met 104 aanvragen voor de nieuwe versie van 
de Roadmap meer belangstelling is dan dat er geld is. 

  Grote onderzoekSfaciliteiten

Nederland telt op dit moment ruim 160 grootschalige onderzoeks-
faciliteiten. Op www.onderzoeksfaciliteiten.nl zijn ze vanaf 
24 juni allemaal te vinden.

‘ Help ons door initiatieven  
te clusteren’ 
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Begin juni werd biofysicus prof. dr. stan gielen (63), decaan van de faculteit Natuurweten-
schappen, Wiskunde en informatica van de radboud universiteit, door de staatssecretaris 
van OcW benoemd als aankomend voorzitter van het vernieuwde NWO.  vanaf septem-
ber gaat hij de transitie van NWO mee vorm  geven, op 1 januari 2017 treedt hij aan als 
voorzitter van een nieuwe raad van bestuur.  TEKST peter vermij  BEElD manon brUininGa

Het kantoor van Gielen, decaan van 
een faculteit met 1000 medewerkers 
en 2800 studenten, kon nauwelijks 
transparanter. In de gang voor de 
openstaande  glazen deur zitten 
studenten in gemakkelijke bankjes 
te chillen. Een glaswand direct achter 
zijn bureau kijkt uit op het aangren-
zende restaurant, het gonzende hart 
van een grote academische bijenkorf. 
‘Zo is dit gebouw ontworpen’, zegt 
Gielen, ‘open en transparant.’ Hij heeft 
het er niet moeilijk mee.

Wetenschapper en bestuurder
Gielens loopbaan verraadt de geaard-
heid van een wetenschapper die altijd 
ook bestuurder heeft willen zijn. Op 
zijn LinkedIn-pagina memoreert hij 
dat hij in de tweede klas van het 
katholieke gymnasium in Breda tot 
‘klassenoudste’ werd gekozen.
‘Een goed onderzoeker is ook een goed 
bestuurder,’ zegt Gielen nu. ‘Als je 
beurzen krijgt en een onderzoeksgroep 
opbouwt, moet je ook een leider en 
manager worden. Je krijgt te maken 
met promovendi en postdocs. Je moet 
oog hebben voor de mensen, zorgen dat 
ze als team goed presteren.’ Een Ameri- 
kaanse hoogleraar uit zijn eigen post-
doc-periode zei altijd: ‘Het belangrijkst 
is dat iedereen happy is, dan werken ze 
het hardst.’ ‘Dat vond ik een heel wijze 
regel,’ zegt Gielen. ‘Dus daar probeer ik 
ook voor te zorgen in mijn faculteit.’

multidisciplinariteit
De wetenschapper Gielen was als 
natuurkundige eigenlijk vooral gefasci-
neerd door de werking van het brein. 
Dat bracht hem als vanzelf over de 
drempel van andere vakgebieden.
‘Naast hoogleraar Biofysica werkte ik 
ook als hoogleraar Cognitieve neuro-
wetenschappen bij het Radboud UMC. 
Ik was een van de initiatoren achter het 
Donders Institute for Brain, Cognition 
and Behaviour. Daar werken psycho-
logen, taalkundigen, informatici, 
wiskundigen, medici, biofysici en 
biologen allemaal samen aan één groot 
vraagstuk.’

De aankomend 
voorzitter 
van het 
nieuwe NWO

Grote wetenschappelijke vragen 
centraal stellen, niet afzonderlijke 
disciplines, is een beweging die hem 
dus uit het hart gegrepen is. ‘Hersen-
onderzoek, maar ook onderzoek aan 
bijvoorbeeld klimaat- of andere grote 
vraagstukken, doe je niet binnen één 
discipline.’
‘Onze faculteit hief tien jaar geleden 
haar subfaculteiten op. Sindsdien 
werken we in onderzoeksinstituten, 
met diverse disciplines die werken aan 
één grote vraag. Dat gebeurt in het 
Donders Instituut maar bijvoorbeeld 
ook binnen het Instituut voor Molecu-
len en Materialen, waarin natuur-
kundigen en scheikundigen samen-
werken. Die benadering heeft veel 
vruchten afgeworpen en is hier geen 
enkel punt van discussie meer. 
Ik ben de trotse decaan van een facul-
teit waar onderzoekers de afgelopen 
vijf jaren vijf Spinozapremies en een 
stuk of tien ERC Advanced Grants 
binnenhaalden.’
‘Tegelijk heb ik altijd veel oog proberen 
te houden voor het belang van afzon-
derlijke disciplines. Een natuurkundige 
verschilt wezenlijk van een wiskundige, 
en die zijn allebei nodig om belangrijke 
vragen op te lossen. Een organisatie 
met diversiteit is minder kwetsbaar, 
en dat geldt ook voor de wetenschap: 
de kracht komt uit het samenbrengen 
van op zich heel verschillende gebieden.’

impact van wetenschap
Ook voor samenwerking met andere 
maatschappelijke spelers zet Gielen 
zich al lange tijd in. Kort na zijn benoe-
ming tot hoogleraar, in 1988, begon hij 
met steun van het ministerie van Eco-
nomische Zaken een samenwerking met 
bedrijven, met als doel nieuwe onder-
zoeksvragen samen aan te pakken en 
nieuwe spin-offbedrijven op te zetten. 
Eén ervan, Smart BV, gebruikt kunst-
matige intelligentie om verwantschaps-
relaties te vinden in DNA-monsters. 
De onderneming bewijst nu internatio-
naal grote diensten bij moeilijke 
identificaties.
Aarzeling bij ‘valorisatie’ van acade-
misch onderzoek heeft hij niet. ‘Ik heb 
in de loop der jaren met veel bedrijven 
samengewerkt en heb er heel veel inspi-

rerende wetenschappelijke ideeën 
opgedaan. Het leverde soms heel 
fundamenteel onderzoek op, soms 
meer toegepast onderzoek. Natuurlijk 
moet je balans houden: universiteiten 
moeten fundamentele kennis uitbrei-
den, niet de commerciële productont-
wikkeling van Philips of DSM gaan 
doen.’
Onderzoekers moeten zich ook goed 
blijven realiseren dat ze werken met 
belastinggeld, meent Gielen. ‘Het 
is normaal dat wij laten zien wat de 
impact van ons werk is op de 
samenleving.’

nieuwe kansen creëren
De gedrevenheid van Gielen in zijn 
wetenschappelijke werk legt hij ook aan 
de dag in zijn werk als bestuurder. ‘Het 
kan een goede of slechte eigenschap 
zijn, maar als ik iets niet goed zie gaan, 
dan gaan mijn vingers jeuken. Zo zit ik 
in elkaar. Dan zeg ik iets en maak ik er 
werk van, op een nette en transparante 
manier, desnoods eerst alleen in eigen 
huis. Veel dingen die we op deze facul-
teit hebben aangepakt, zijn uiteindelijk 
door de hele universiteit overgenomen.’
Voor de Nederlandse wetenschap hoopt 
Gielen in de toekomst vooral nieuwe 
kansen te creëren door, nog meer dan 
nu, samen op te trekken met de KNAW, 
universiteiten en partijen als onder-
nemersorganisatie VNO-NCW. ‘Met 
elkaar kun je tot plannen komen die 
breed gedragen zijn. Dat maakt het 
vervolgens ook eenvoudiger om er 
financiering voor te vinden.’

1 3 juni 2016
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Prof. dr. Stan Gielen (1952), hoogleraar Biofysica, is sinds 2010 tot nu decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, 

Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Nijmeegse Radboud Universiteit.

Tot 2010 was hij directeur van het mede door hem geïnitieerde Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag.  

De afgelopen jaren trad hij op als bestuursvoorzitter van het NWO-instituut Nikhef (het Nationaal instituut voor subatomaire 

fysica). Daarnaast is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Gielen werkte na zijn promotie in 1980 drie korte perioden in de VS. Hij begeleidde zestig promovendi en publiceerde 

ongeveer tweehonderd artikelen, die bijna tienduizend keer zijn geciteerd.

Stan Gielen

‘ Als ik iets niet 
goed zie gaan, dan 
gaan mijn vingers 
jeuken’

 << 
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  in beeld

Een van de ‘fortbewoners’ is Lennart de Groot, die 
voor zijn werk onlangs de Vening Meinesz-Prijs kreeg, 
een onderscheiding van NWO Aard- en Levensweten-
schappen voor veelbelovende, pas gepromoveerde 
aardwetenschappers. De Groot bestudeert verande-
ringen in het aardmagneetveld. Dat veld wisselt 
voortdurend van sterkte: het is de afgelopen 500 jaar 
door nog onbekende oorzaken met ongeveer twintig 
procent afgenomen, maar het is nog altijd hoger dan 
het gemiddelde van de afgelopen miljoenen jaren. 

Voor zijn onderzoek gebruiken De Groot en zijn 
collega’s vulkanisch gesteente. Dat bevat veel ijzer-
houdende mineralen, die bij het stollen gemagne-
tiseerd zijn en zo informatie over het aardmagneet-
veld van dat moment in zich hebben opgeslagen. 
Door het magnetisch moment in gesteente van 
historisch gedocumenteerde vulkaanuitbarstingen te 
meten, zijn schommelingen in  het aardmagneetveld 
uit het verleden te reconstrueren.

De ultragevoelige meetapparatuur die hiervoor nodig 
is, zou in een gewoon laboratorium veel te veel omge-
vingsruis oppikken. Zo niet in Fort Hoofddijk: bij de 
bouw – als kruitopslag – is enkel baksteen gebruikt 
en geen ijzer, uit angst voor vonken. Het fort heeft 
daardoor duizend tot tienduizend keer minder mag-
netische omgevingsruis dan een gemiddeld modern 
gebouw. 

Het historische fort draagt daarmee bij aan de 
verbetering van moderne communicatietechnieken: 
het aardmagnetisch veld beschermt tegen kosmische 
straling, die de communicatie met vliegtuigen, 
satellieten en gsm’s kan verstoren. Inzichten in de 
f luctuaties in het veld kunnen worden gebruikt om de 
kwaliteit van satellieten en andere telecommunicatie-
middelen te verhogen.

van kruitopslagplaats naar hoogwaar-
dig onderzoekslab: sinds 1963 zwaaien 
onderzoekers van de universiteit utrecht 
de scepter in fort hoofddijk. het fort, 
gebouwd in 1879, is tegenwoordig 
ingericht als paleomagnetisch laboratori-
um. de specifieke eigenschappen van het 
gebouw maken het de ideale plek voor 
hoogwaardig onderzoek naar het mag-
neetveld van de aarde en de verschuiving 
van de continenten. 
TEKST marion de boo  BEElD manon brUininGa

2

Door met een magne-
tisch kompas (hier een 
zonnekompas) de 
richting van het mag-
netisch veld te bepalen 
in miljoenen jaren 
oude sedimentlagen, 
kan men gesteenten 
dateren en de 
verschuiving van de 
continenten reconstru-
eren. Zo lieten 
Utrechtse aardweten-
schappers zien dat 
Nederland vroeger op 
de plek van het huidige 
Marokko lag.

3

Deze vulkanische 
monsters zijn afkom-
stig van Tenerife.

4

De boormachine bevat 
een diamanten boor-
kop om cilinders van 
2.5 cm in gesteenten te 
boren.

1

Op de ‘oefenkei’ 
voor het fort kunnen 
studenten het boren 
oefenen.

in beeld
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Ongestoord onderzoek
Fort Hoofddijk 

werd in 1879 
gebouwd als 
kruitopslag-

plaats. Uit angst 
voor vonken 
gebruikte de 

bouwers nergens 
ijzer. Ze werkten 

uitsluitend met 
baksteen. Over 
het fort ligt een 

aarden wal. 

1

2

3

4
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‘ Welke taal- en  
tekstkenmerken 
maken een tekst 
beter te begrijpen  
en overtuigender?’

Op weg naar 

Begrijpt u uw hypotheekvoorwaarden? 
En leest u de bijsluiter bij uw hooi-
koortsmedicijnen? Dan bent u 
waarschijnlijk een uitzondering. Veel 
voorlichtingsmateriaal van banken, 
farmaceutische bedrijven en overheids-
organisaties wordt niet goed gelezen en 
begrepen. De teksten zijn vaak te inge-
wikkeld. Dat is vervelend, want ze zijn 
natuurlijk niet voor niets geschreven. 
Ze waarschuwen voor reële gevaren, 
zoals het afsluiten van te hoge hypothe-
ken of het drinken van alcohol in 
combinatie met bepaalde medicijnen.
 
van abn amro tot trimbos-
instituut
Het is een van de problemen die in 2011 
aan de basis lagen van het NWO-
onderzoeksprogramma Begrijpelijke 
Taal en Effectieve Communicatie, of 
kortweg Begrijpelijke Taal. Dit jaar 
loopt het programma ten einde. De 
missie van de betrokken communicatie- 
en taalwetenschappers: onderzoeken 
welke factoren de begrijpelijkheid van 
taal beïnvloeden, om uiteindelijk tot 
concrete communicatieadviezen te 
komen hoe bedrijven en organisaties 
hun doelgroep beter van dienst kunnen 
zijn. 

In de negen gehonoreerde deelprojec-
ten werken wetenschappers samen met 
uiteenlopende partijen van buiten de 
wetenschap: van ABN AMRO tot de 

financiële, medische en juridische teksten zijn 
vaak moeilijk te begrijpen. sinds 2011 zoeken 
taal- en communicatiewetenschappers in het NWO-
onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal en effectieve 
communicatie oplossingen voor dat probleem. 
‘de belangstelling van bedrijfsleven en overheid 
is overweldigend.’
tekst merijn van nUland  BeeLd rHonald blommeStijn

  beGrijpelijke taal beGrijpelijke taal

deze stemhulpen doen met iemands 
politieke interesse en kennis. We 
hebben kunnen aantonen dat ongeveer 
de helft van de Kieskompas-bezoekers 
zich achteraf zekerder voelt over hun 
begrip van politiek. Ook nemen ze zich 
vaker voor om te gaan stemmen.’
 
Toch is er nog ruimte voor verbetering. 
Holleman en haar collega’s ontdekten 
bijvoorbeeld dat stemhulpgebruikers 
regelmatig vragen niet goed begrijpen. 
Ze kennen woorden niet of – nog 
belangrijker – ze begrijpen niet goed 
waarom iets een politiek issue is en wat 
de stand van zaken is. Holleman: 
‘Stemhulpen kunnen meer doen om 
gebruikers te motiveren zich verder in 
de materie te verdiepen. Nu lijken veel 
gebruikers te volstaan met een ‘geen 
mening’-antwoord in dat soort situa-
ties, waardoor het stemadvies niet 
optimaal is.’
 
Gezondheidsrisico
In een ander deelproject onderzochten 
wetenschappers het gebruik van 
Testuwrisico.nl. De Risicotest op deze 
website, een initiatief van onder meer 
het Nederlands Huisartsen Genoot-
schap en het Diabetes Fonds, bepaalt 
op basis van zeven vragen iemands 
risico op diabetes, hart- en vaatziekten 
en chronische nierschade. Een percen-
tage tussen nul en honderd geeft aan 
hoe groot de kans is dat je binnen 
afzienbare tijd een van deze aandoe-
ningen oploopt.
 
‘Uit ons gebruikersonderzoek blijkt dat 
die cijfers eigenlijk te abstract zijn om 
het gezondheidsrisico goed te kunnen 
bepalen,’ zegt projectleider Olga Damman 
van het VU Medisch Centrum. ‘Mensen 
zijn eerder geneigd een inschatting te 

 << 
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maken op basis van hun persoonlijke 
risicofactoren. Ze zeggen dan bijvoor-
beeld: “Mijn risico is niet zo hoog, 
want ik rook niet en het zit niet in de 
familie”. Dat ze op basis van deRisico-
test op de website twintig of soms wel 
dertig procent kans op een aandoening 
blijken te hebben, laten ze vaak minder 
zwaar meewegen. ’

Volgens Damman is het daarom 
belangrijk om het risicogetal beter te 
duiden, bijvoorbeeld door het aan te 
kleden met visuele middelen of met 
tekst. Damman: ‘Neem nu een huisarts: 
die zegt niet alleen dat het risico op een 
bepaalde aandoening twintig procent 
is. Die geeft ook aan of dat risico hoog 
is, wat de vermoedelijke oorzaak is, wat 
er gebeurt als je niets doet, en wat het 
beste medicijn is. In het laatste deel 
van ons onderzoek bekijken we hoe 
Testuwrisico.nl dit soort informatie 
kan toevoegen.’

 
vervolgonderzoek
Programmavoorzitter Ted Sanders is 
trots op deze en andere resultaten. De 
belangstelling voor het onderzoekspro-
gramma was volgens hem ‘overwel-
digend’. Veel partijen wilden meedoen 
of (financieel) bijdragen, maar lang 
niet alle voorstellen konden worden 
gehonoreerd. In de toekomst hoopt 
Sanders ook met de afgevallen partijen 
een onderzoekstraject op te starten. 
‘We zouden bijvoorbeeld graag meer 
onderzoek doen naar laaggeletterdheid, 
juridische teksten en begrijpelijke 
overheidstaal. Ook verwacht ik veel van 
vervolgonderzoek naar een nieuwe 
formule voor het vaststellen van de 
leesbaarheid van Nederlandse teksten, 
die we binnen Begrijpelijke Taal 
ontwikkelen. 

Hartstichting, en van het Trimbos- 
instituut tot Kieskompas. ‘Die 
wisselwerking tussen wetenschap en 
maatschappij is een cruciaal aspect van 
dit onderzoeksprogramma’, zegt Ted 
Sanders, hoogleraar Taalbeheersing 
van het Nederlands aan de Universiteit 
Utrecht. Hij is een van de initiatief-
nemers van Begrijpelijke Taal en voor-
zitter van de programmacommissie. 
 
Sanders: ‘Het programma laat bij 
uitstek zien dat fundamenteel en toege-
past onderzoek goed samengaan.’ Als 
voorbeeld noemt hij een deelonderzoek 
om door middel van verhalende voor-
lichting de levensstijl van vrachtwagen-
chauffeurs te verbeteren. ‘Dit soort 
onderzoeken zijn niet alleen praktisch 
toepasbaar. Ze zeggen op een funda-
menteel niveau ook veel over de werking 
van de menselijke geest: welke taal- en 
tekstkenmerken maken een tekst beter 
te begrijpen en overtuigender?’

Stemhulp
Bregje Holleman is projectleider van 
een van de deelprojecten van het 
onderzoeksprogramma Begrijpelijke 
Taal. De taalwetenschapper van het 
Utrecht Institute of Linguistics deed de 
afgelopen jaren – samen met communi-
catiewetenschappers van de Univer- 
siteit van Amsterdam – onderzoek naar 
het gebruik van stemhulpen: websites 
waar mensen hun politieke voorkeur 
kunnen bepalen door vragen over poli-
tieke kwesties te beantwoorden. 

Holleman: ‘Dit soort stemhulpen zijn 
enorm populair. Bij landelijke verkie-
zingen raadpleegt bijna de helft van de 
stemgerechtigden een of meer websites. 
Wij onderzochten, samen met het 
bedrijf Kieskompas, onder meer wat 

het onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal heeft tot doel wetenschap-

pelijke expertise over begrijpelijke taal te vergroten. Ook maakt het 

programma de bestaande kennis op dit terrein beter beschikbaar voor 

overheden en organisaties, onder andere via de online kennisbank 

Begrijpelijke taal. het programma – met een budget van twee miljoen 

euro – loopt sinds 2011 en wordt eind 2016 afgerond. in deze periode 

hebben negen deelprojecten financiering ontvangen. Begrijpelijke taal 

is een programma van NWO geesteswetenschappen.

Begrijpelijke Taal in het kort

begrijpelijke 
taal en effectieve 

communicatie
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‘ Vanuit Australië kijk ik 
altijd wat jaloers naar 
Europese financierings-
organisaties’

1 9 juni 2016

Onderzoeksfinanciers uit de hele wereld 
waren in maart op bezoek bij NWO voor 

een workshop over barrières op de weg 
naar volledige open access: vrije, wereldwij-

de toegang tot elke publiek gefinancierde
wetenschappelijke onderzoekspublicatie. Over 

de route naar open access liepen de inzichten 
in den haag nog uiteen, maar dat open access 

het einddoel is, daar was men het over eens.  
TEKST peter vermij  BEElD Henk de Graaf EN petra HockerS

De afgelopen jaren nam het aandeel artikelen dat wordt 
gepubliceerd volgens het principe van open access 

gestaag toe. Toch gaat het velen, waaronder de Neder-
landse regering en NWO, nog niet snel genoeg. Nog te 

vaak, zei staatssecretaris Sander Dekker van OCW bij de 
opening van de internationale workshop bij NWO in Den 

Haag, zijn de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek 
alleen toegankelijk voor de wetenschappelijke wereld. 

 Op zoek naar    
    wereldwijde 
       open access

Aidan Byrne 
Chief Executive Officer, Australian Research 
Council

‘Vanuit Australië kijk ik altijd wat jaloers naar Europese 

financieringsorganisaties. Ze komen elkaar regelmatig 

tegen om dit soort dingen te bespreken. Ik kwam dus 

graag naar deze workshop, ook om een stem te laten 

horen vanuit de kleinere onderzoekslanden in de 

wereld. De laatste jaren hebben het Verenigd 

Koninkrijk en Nederland de discussie over open access 

getrokken. Zij zien ‘Gold’ (zie kader) als het beste 

model. Maar het zijn ook de landen met grote weten-

schappelijke uitgevers, die belangrijk zijn voor hun eco-

nomie.

Drie regio’s in de wereld produceren nu de meeste 

wetenschappelijke inhoud: China, de Verenigde Staten 

en Europa. Misschien hebben die regio’s wel voorkeur 

voor verschillende oplossingen. China bijvoorbeeld zou 

een grote verliezer kunnen zijn van een Gold-model, 

omdat het relatief 

veel publiceert en 

weinig betaalt voor 

abonnementen. 

Uiteindelijk denk ik 

niet dat landen de 

overgang afzonder-

lijk kunnen regelen. 

Het zal op een 

wereldwijde schaal 

moeten gebeuren.’

NWO-voorzitter Jos Engelen aan 
het woord tijdens de opening van 

de workshop. Op de rug gezien 
de staatssecretaris van OCW, 

Sander Dekker.

Anderen worden buitengehouden door hoge muren 
van dure abonnementen – die bovendien onder-
zoeksinstellingen jaarlijks veel geld kosten. 

pioniersrol
Nederland speelde de laatste jaren een pioniersrol 
in de wereldwijde beweging richting meer open 
access. Zo sloten de Nederlandse universiteiten een 
deal met grote wetenschappelijke uitgevers om 
artikelen van Nederlandse onderzoekers vrij toe-
gankelijk te maken. NWO op haar beurt voerde 
afgelopen december de verplichting in om resul-
taten van door haar gefinancierd onderzoek te 
publiceren met onmiddellijke vrije toegang, in open 
access-tijdschriften, of door deponering in een 
openbare database, eventueel door conceptversies 
van tijdschriftartikelen open te stellen via univer-
sitaire databanken.

Nederland is echter maar een kleine speler in de 
wereld, erkende Dekker. De workshop was dan ook 
bedoeld om ’s werelds grootste wetenschapsfinan-
ciers bij elkaar te brengen om gezamenlijk de 
belangrijkste drempels bloot te leggen en te verken-
nen hoe deze het beste kunnen worden weggenomen.

Onder de deelnemers, die op uitnodiging van NWO-
voorzitter Jos Engelen aanwezig waren, waren 
publieke financiers uit Noord-Amerika, Australië, 
China, Rusland en Zuid-Afrika. Europa werd onder 
meer vertegenwoordigd door Robert-Jan Smits, 
directeur-generaal voor onderzoek en innovatie van 
de Europese Commissie, en Jean-Pierre Bourguig-
non, president van de European Research Council. 
Ook vertegenwoordigers van universiteiten en de 
internationale uitgeverswereld schoven aan de 
workshoptafel aan. 

Twee dagen discussieerden de deelnemers over de 
dilemma’s en drempels rond open access, zoals 
vooraf door Engelen benoemd. Bijvoorbeeld het feit 
dat publicatie in gesloten tijdschriften met hoge 
impactfactoren nog een grote rol speelt in het meten 
van onderzoekskwaliteit, zowel bij universiteiten 
als bij onderzoeksfinanciers. En over de vraag wat 
bruikbare en valide meetmethoden zouden kunnen 
zijn om op een andere manier wetenschappelijke 
kwaliteit en impact vast te stellen. En hoe de zoek-
tocht naar duurzame verdienmodellen voor 

kwalitatief goede open access-tijdschriften
kan worden versneld. 

Zeven ‘actiepunten’ uit de workshop werden eind 
mei door Science Europe-voorzitter Michael 
Matlosz gepresenteerd op een bijeenkomst van de 
Global Research Council (GRC) in New Delhi. Aan-
tekenend dat geen enkele aanpak overal en voor 
iedereen werkt, riep Matlosz onderzoeksfinanciers 
wereldwijd op het voortouw te nemen bij een 
behoedzame maar voortvarende omslag naar open 
access. In Europa deden de EU-ministers van 
wetenschap dezelfde dag een vergelijkbare oproep: 
onder Nederlands voorzitterschap spraken de lid-
staten af te zullen streven naar enige vorm van open 
access als 'default optie' vanaf 2020.

er worden twee hoofdroutes naar open access onderscheiden: de gouden 

en de groene route. van gold open access is sprake wanneer onderzoe-

kers publiceren in een volledig open access-tijdschrift, -boek of -bundel. 

Bij green open access is de eindversie van een wetenschappelijke publi-

catie tegen betaling beschikbaar, maar verschijnt het tegelijkertijd in een 

openbare (universitaire) database of repository. dit kan de eindversie van 

de tekst zijn, of een eerdere versie: een post-review of een pre-review-

versie. kijk voor meer informatie op www.nwo.nl/openaccess

Gold en Green open access 

Aidan Byrne
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Afgelopen april tekenden NWO-instituut 

Nikhef en het Duitse Albert-Einstein-

Institut (AEI) een verklaring om de weten-

schappelijke en technologische samenwer-

king op het gebied van zwaartekrachts-

golvenonderzoek verder te versterken. De 

ondertekening vond plaats tijdens de 

Hannover Messe, in aanwezigheid van 

onder meer minister-president Mark Rutte. 

Het doel van de samenwerkingsovereen-

komst is een gezamenlijke visie te 

ontwikkelen op de toekomst van het 

zwaartekrachtsgolvenonderzoek en op 

de ontwikkeling van nieuwe detectoren. 

Een belangrijk onderdeel daarvan zal zijn 

om gezamenlijk onderzoek te doen naar 

een mogelijke locatie voor een toekomsti-

ge detector in Europa. Hierbij wordt 

onder andere gekeken naar het Duits-

Nederlandse grensgebied in Zuid-limburg 

en Nordrhein-Westfalen.

Nikhef-directeur Stan Bentvelsen: 'Nikhef 

en AEI zijn beide zeer actieve spelers op 

het gebied van zwaartekrachtsgolven-

onderzoek, met brede expertise in zowel 

instrumentatie als analyse en interpretatie 

van meetgegevens. Het bundelen van de 

Duits-Nederlandse krachten zal de geza-

menlijke positie in dit onderzoeksgebied 

duidelijk versterken.'

 

NWO-nieuws   internationaal

internationaal

NWO verlengt 
overeenkomst sterren-
wacht La Palma
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Duits-Nederlandse 
impuls voor onderzoek 
zwaartekrachtsgolven

in april heeft NWO rubiconbeurzen toegekend aan zeventien jonge 
onderzoekers. daarmee kunnen zij tot twee jaar onderzoek doen aan 
een buitenlandse onderzoeksinstelling. de laureaten gaan onder meer 
aan de slag aan de universiteit van californië en van Oxford. kijk voor 
alle projecten op www.nwo.nl/rubicon.

NWO blijft ook de komende tien jaar deel-

nemer aan de samenwerkingsovereenkomst 

voor de exploitatie van de sterrenwacht op 

het eiland la Palma, de Isaac Newton Group 

of Telescopes (ING). Per jaar trekt NWO-

gebied Exacte Wetenschappen hier 1,2 mil-

joen euro voor uit. De ING omvat twee 

telescopen: de William Herschel telescoop 

en de Isaac Newton-telescoop. Alle in 

Nederland werkzame astronomen kunnen 

meettijd aanvragen op deze telescopen. 

Ingediende voorstellen worden geselecteerd 

op basis van peer review.

De komende jaren wordt de William 

Herschel-telescoop uitgebreid met een 

nieuw instrument, WEAVE. Dit is een 

wide-field multi-object spectrograaf, die 

in 2017/2018 operationeel zal zijn en een 

cruciale bijdrage gaat leveren aan enkele 

grote programma's zoals de ESA-satelliet-

missie Gaia, lOFAR en de SKA pathfinder 

WSRT/APERTIF. WEAVE wordt gebouwd 

door een internationaal consortium, waar 

ook Nederland deel van uitmaakt. Vanuit 

Nederland spelen NWO en de Nederlandse 

Onderzoeksschool voor Astronomie 

(NOVA) gezamenlijk een sleutelrol in de 

ontwikkeling van het nieuwe instrument. 

Op nwo.nl

Steven Hall (l).

Mario Pinto (l).

Yang Wei (r).

Een deel van de ING op La Palma.

Nederland en 
Californië versterken 
band in onderwijs en 
wetenschap
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NWO en de University of California hebben 

afgelopen maart een overeenkomst onder-

tekend waarin afspraken staan over 

samenwerking op het gebied van energie- 

en duurzaamheidsvraagstukken en over de 

uitwisseling van Nederlandse en Ameri-

kaanse onderzoekers. Dat gebeurde tijdens 

een bijeenkomst in Oakland, in het bijzijn 

van minister Jet Bussemaker van OCW. 

Het ‘memorandum of understanding’ 

benadrukt de ambities van beide organisa-

ties om via onderwijs en wetenschap geza-

menlijk bij te dragen aan oplossingen voor 

de meest actuele bedreigingen voor onze 

maatschappij. Het gaat dan met name om 

problemen zoals klimaatverandering en de 

toekomst van energievoorziening. De 

beoogde uitwisseling tussen onderzoekers 

uit Californië en Nederland moet onder 

meer nieuw onderzoek genereren op het 

terrein van maatschappelijke en ethische 

aspecten van energietransities.

De universiteit van Californië bestaat uit 

tien campussen, vijf medische klinieken en 

drie nationale laboratoria. Aan de universi-

teit studeren meer dan 234 duizend 

studenten. Er werken in totaal zo’n 208 

duizend faculteitsmedewerkers en staf-

leden. De organisatie heeft een jaarbudget 

van ongeveer 24 miljard dollar.

Campus van de University of California 
in Los Angeles. 
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Yang Wei 
President, National Science Foundation, China

‘In China groeit de animo voor open access snel. In 2015 

kwam twintig procent van alle artikelen in internationa-

le open access-tijdschriften uit China. Dat waren er meer 

dan uit de Verenigde Staten.

NWO heeft denk ik een uitstekende leidersrol vervuld, 

maar de weg naar wereldwijde open access is nog lang. 

De omstandigheden lopen sterk uiteen in de wereld, en 

oplossingen die werken voor Nederland hoeven dat nog 

niet te doen voor andere landen.

In de workshop hoorde ik meer over de big deal tussen 

Nederlandse universiteiten en uitgevers. In een georga-

niseerd land als Nederland kan dit goed werken, maar 

dat zal niet voor alle landen zo zijn. Misschien volgen 

komende jaren meer landen dit voorbeeld en gaat 

uiteindelijk de hele wereld mee. Een andere optie is 

dat we tot één wereldwijde deal met uitgevers komen 

– de Global Research Council zou daarin een rol kunnen 

spelen. Zo’n deal zou misschien nog beter zijn. 

Uiteindelijk wordt open access alleen een succes als alle 

spelers er voordeel in zien: lezers, auteurs, uitgevers, 

instituten en financiers. De beste oplossing levert ieder-

een iets op.‘

Steven Hall
Chair, International Association of 
STM Publishers

‘Ik was blij dat ook de uitgevers waren uitgenodigd 

voor deze workshop; dit is meestal niet het geval. Wij 

kunnen praktische bijdragen leveren aan de discussie, 

want veel van ons werken al met open access. Sommige 

financiers vinden de overgang niet snel genoeg gaan. 

Maar de discussie liet zien dat financiers er onderling 

ook nog niet helemaal uit zijn: Gold of toch een van de 

‘groene’ modellen.

Ik was lid van de Finch-commissie in het Verenigd 

Koninkrijk. Daarin dachten alle partijen – financiers, uni-

versiteiten, bibliothecarissen, wetenschappers enzovoort 

– samen na over een duurzaam en effectief overgangs-

model. Het resultaat waren hybride oplossingen die mijns 

inziens goed hebben gewerkt: ooit liep het Verenigd 

Koninkrijk achter, nu lopen we mee voorop.

Zolang consensus ontbreekt, zullen we moeten kijken 

hoe lokale oplossingen zoals de Britse, de Oostenrijkse en 

de Nederlandse zich ontwikkelen. Ik denk dat we nog 

flink wat jaren een mix van Gold, Green en abonnemen-

ten zullen zien.

Mario Pinto
President, Natural Sciences and Engineering 
Research Council, Canada en lid van de Global 
Research Council Governing Board

‘De consensus die ik in de workshop hoorde was dat we 

verder moeten in de richting van open access; dat we 

meer duidelijkheid willen van uitgevers over de financi-

ele kant van verschillende open open access-uitgeef-

modellen; en dat wij, financiers, moeten achterhalen 

hoeveel onderzoekers nu al betalen om hun artikel 

 << 

‘ Ooit liep het Verenigd 
Koninkrijk achter, nu lopen 
we mee voorop’

open access te maken terwijl hun universiteit al heeft 

betaald voor een abonnement. Wat ik óók hoorde was 

dat we niet te snel moeten willen; dat we het vertrou-

wen moeten houden van onze wetenschappers zodat 

we geen terugslag riskeren; en dat landen verschillen-

de voorkeuren hebben als het gaat om het optimale 

open-accessmodel.

In Canada verplichten onze research councils nu Green 

open access maximaal twaalf maanden na publicatie. 

Onder onze wetenschappers is op dit moment geen 

steun voor een Gold-model. We moeten hybride 

modellen zorgvuldig bestuderen. En we hebben vooral 

een wereldwijde aanpak nodig met Europa, Noord-

Amerika, Australië en China aan boord.’
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een chemokuur is een enorme belasting 
voor het lichaam van een kankerpatiënt. 
vidi-laureaat sylvestre Bonnet zoekt naar 
een oplossing. 
tekst merijn van nUland  fOtO fjodor bUiS

Chemie stroomt bij Sylvestre Bonnet door de aderen. De 
talentvolle Leidse scheikundige onderzocht enkele jaren gele-
den met een Veni-beurs de invloed van licht op moleculen. 
‘Die pure laboratoriumchemie is verschrikkelijk interessant’, 
zegt Bonnet. ‘Maar het wordt pas echt leuk als we praktische 
toepassingen vinden waarmee we een maatschappelijk pro-
bleem kunnen oplossen.’ 

Lichtgevoelige moleculen kunnen volgens Bonnet een 
belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van kanker. 
Nu is chemotherapie nog het best te vergelijken met een 
schot hagel. Je bestookt het hele lichaam met een giftige 
kuur, in de hoop dat de kankercellen geraakt worden. Daarbij 
worden ook veel gezonde cellen getroffen. Kankerpatiënten 
hebben daardoor vaak last van zware bijwerkingen. 

Speuren naar een 
kankermedicijn 
zonder bijwerkingen 

 SYlveStre bonnet  

Dat kan en moet anders, dacht Bonnet. In zijn vervolgonder-
zoek ging hij op zoek naar een manier om de bijwerkingen van 
chemotherapie te beperken. ‘Wat als we de giftige stoffen 
alleen activeren op de plek van de kankercellen? Dan blijft de 
rest van het lichaam gespaard.’ Met een Vidi-beurs kon Bonnet 
een onderzoeksgroep in het leven roepen om deze hypothese te 
onderzoeken. 

Drie jaar na ontvangst van de beurs werpt het onderzoek zijn 
eerste vruchten af. Bonnet en zijn team zochten én vonden een 
veelbelovend molecuul dat een betere kankerbehandeling een 
stap dichterbij brengt. Bonnet: ‘We hebben een manier gevon-
den om het giftige element ruthenium als het ware in te 
pakken, zodat het niet direct schadelijk is. Vitaminen en ami-
nozuren vormen een beschermende groep om de ruthenium 
heen. De groep laat los zodra je het met licht beschijnt. Pas 
dan komt het toxische ruthenium vrij. Doe je dat alleen op de 
plek waar de kankercellen zich bevinden, dan heeft de rest van 
het lichaam daar in theorie dus geen last van.’

De komende jaren moeten nieuwe proeven uitwijzen of het 
laboratoriumonderzoek ook in de praktijk werkt. Bonnet: ‘We 
hebben bewezen dat we met ruthenium in lichtgevoelige mole-
culen veiliger kankercellen kunnen doden. De volgende stap is 
onderzoek op levende organismen zoals laboratoriummuizen 
en zebravissen.’ Slagen ook die proeven, dan kan nagedacht 
worden over toepassing in de medische praktijk.

  talent UitGeSproken

‘ ‘‘
lotte jenSen 
UHD Historische Nederlandse 
letterkunde, Radboud Universiteit 
Nijmegen

‘Interdisciplinariteit is een mooi 
ideaal waar twee kanttekeningen bij 
passen. Als onderzoek té interdiscipli-
nair is, zijn er geen geschikte refe- 
renten om het te beoordelen en heb je 
problemen met de financiering ervan. 
Beoordelingscommissies moeten 
daarom bestaan uit leden die er zelf 
ervaring mee hebben. Verder zou ik 
het toejuichen als de financiering voor 
interdisciplinair onderzoek wordt 
verruimd, maar dat mag absoluut niet 
ten koste gaan van monodisciplinair 
onderzoek. Specialistische kennis 
blijft nodig, die is het fundament 
waarop je interdisciplinariteit kunt 
bouwen. Het is daarom heel belangrijk 
om ook kleinere vakgebieden zoals het 
mijne te behouden: alleen als je de 
afzonderlijke disciplines goed 
beschermt, kun je grenzen verleggen.’

in de rubriek 'uitgesproken' reageren onderzoekers op beleid 
van NWO. deze keer de opkomst van het multi- en interdiscipli-
naire onderzoek. profiteert de wetenschap daarvan, of juist niet? 
Betekent het een bedreiging van het monodisciplinaire onder-
zoek? Of leveren multi- en interdisciplinariteit juist betere kennis 
op?  drie wetenschappers over disciplinaire vooruitgang door 
multidisciplinaire inzichten, het belang van specialistische kennis 
en de – wetenschappelijke – waarde van wereldverbeteraars.
tekst maloU van HintUm  iLLustraties nicolette Wever

In onderzoeksprogramma’s van NWO is 

het steeds vaker een vereiste dat weten-

schappers samenwerken met collega’s uit 

andere disciplines en met partijen buiten 

de wetenschap, zoals maatschappelijke 

organisaties en bedrijfsleven. De nieuwe 

indeling van NWO zal erop gericht zijn dit 

type onderzoek nog beter te kunnen faci-

literen, overigens zonder het belang van 

monodisciplinair onderzoek uit het oog te 

verliezen. Aan de basis hiervan ligt de 

overtuiging dat complexe vraagstukken 

vaak alleen kunnen worden opgelost door 

er vanuit verschillende disciplines naar te 

kijken. Daarnaast ziet NWO dit soort 

samenwerking als bron voor wederzijdse 

inspiratie, het ontdekken van nieuwe 

invalshoeken en het versterken van 

wetenschappelijke resultaten.

maarten bavinck 
hoogleraar Universiteit van 
Amsterdam, programmagroep 
Governance and inclusive development

‘Ik werk al meer dan twintig jaar aan 
visserijvraagstukken in West-Afrika en 
Zuid-Azië, samen met wetenschappers 
uit verschillende landen en disciplines, 
en met vertegenwoordigers van NGO's 
die opkomen voor kleine vissers. Dat 
verloopt succesvol omdat aan een paar 
voorwaarden is voldaan. Ik werk samen 
met mensen die zich op het terrein 
bewezen hebben en een visie delen; er 
is een bepaalde vrijheid voor iedereen; 
en er wordt zowel in disciplinaire als in 
interdisciplinaire tijdschriften gepubli-
ceerd. Door deze samenwerking helpen 
we de positie van zwakke groepen te 
verbeteren op een manier die niets 
afdoet aan de wetenschappelijkheid 
ervan. De verschillende achtergronden 
maken dat niet altijd gemakkelijk, 
maar wel heel interessant en waarde-
vol. En leuk!’

marileen doGterom  
hoogleraar TU Delft, hoofd afdeling 
Bionanoscience

‘Onderzoekers willen problemen oplos-
sen, en afhankelijk van het soort pro-
bleem kan dat het beste mono- of juist 
multidisciplinair. Zelf werk ik al heel 
lang tussen disciplines. De vraag “hoe 
werken cellen op moleculaire schaal?” 
kun je niet monodisciplinair oplossen. 
Het vakgebied zou simpelweg niet ver-
der komen als we dat wel zouden pro-
beren. Monodisciplinaire kennis moet 
niet op het tweede plan komen, maar 
veel wetenschappelijke vraagstukken 
lenen zich juist wel voor een multidis-
ciplinaire aanpak. Dat betekent dat 
onderzoekers moeten investeren in vol-
doende kennis om de bijdragen uit 
andere disciplines te kunnen begrijpen 
en beoordelen. Dat betekent niet dat 
iedereen van alles alleen maar een 
beetje hoeft te weten, want daar schie-
ten we niets mee op.’

Monodisciplinair 
of multidisciplinair 
onderzoek? 
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m eén miljard
De NWA is er op verzoek van minister Bussemaker 
gekomen. Gunning benadrukt dat de NWA Kennis-
coalitie, waarvan ook NWO deel uitmaakt, zelf heeft 
besloten de investeringsagenda op te stellen. ‘Die 
willen we bij het volgende kabinet op tafel leggen,’ 
zegt ze. ‘Daarbij gaat de stuurgroep niet kiezen uit 
de routes, we stellen geen prioriteiten.’ Wel heeft ze 
een bedrag in haar hoofd dat de wetenschap mini-
maal moet krijgen om in shape en internationaal 
concurrerend te blijven: één miljard per jaar. 
‘Daarvan is een half miljard nodig voor de basisin-
frastructuur in onderzoek op alle niveaus en voor 
alle disciplines. En de andere helft moeten we 
investeren in samenwerkingsverbanden die echt iets 
nieuws kunnen neerzetten.’ Op het bezwaar vanuit 
de zaal dat één miljard niet erg veel is, reageert 
Gunning diplomatiek: ‘Ik vind het een goed begin.’

innovatieve samenwerking
Inhoudelijk trekker van de Routeworkshop Energie-
transitie, hoogleraar Zonne-energie Wim Sinke 
(UvA, ECN, AMOLF) licht de tien ‘uitdagingen’ toe 
waar de deelnemers aan de Routeworkshop hun 
tanden in moeten zetten. Het gaat om thema’s die 
eerder zijn voorbereid door een klankbordgroep met 
vertegenwoordigers van alle relevante wetenschap-
pelijke disciplines, en die ‘verdiept en gespecificeerd’ 
moeten worden, zoals: een efficiënte en duurzame 
procesindustrie; informatietechnologie voor een 
gedecentraliseerd energiesysteem; energieopslag; 
en klimaatverandering. 
Daartoe liggen op tien tafels in verschillende 
ruimtes grote vellen papier klaar, waarop via pijlen 
met elkaar verbonden vragen staan – over 
bestaande kennis, technologie en infrastructuur, 
mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden en de 

impact op energiesysteem en economie – die elke 
groep deelnemers in twee rondes moet beantwoorden. 
De deelnemers mogen zelf kiezen welk onderwerp 
hen het meeste aanspreekt, maar ‘vol is vol’; stoelen 
bijplaatsen mag niet.
Sinke benadrukt dat het vooral belangrijk is om te 
weten waar de kansen liggen voor Nederland en 
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Maar liefst honderdvijftig deskundigen zijn op 
dinsdag 26 april naar Utrecht gekomen om zich te 
buigen over tien ‘uitdagingen’ die onderdeel uitma-
ken van de Routeworkshop Energietransitie, een 
van de zogeheten routes die zijn gemaakt op basis 
van de 140 clustervragen die samen de Nationale 
Wetenschapsagenda (NWA) vormen. Deze Route-
workshop is georganiseerd door onderzoeks-
instituten DIFFER en AMOLF, beide onderdeel van 
NWO. 

investeringsagenda
Voorzitter van de stuurgroep van de NWA Louise 
Gunning legt bij de opening van de workshop uit 
hoe dat proces is verlopen. Gunning nam begin dit 
jaar het stokje over van de eerste NWA-voorzitters, 
Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan. Ze 
vertelt haar toehoorders hoe de twaalfduizend bij 

de NWA ingediende vragen in fasen zijn samenge-
voegd tot 140 clustervragen, die op hun beurt 
onderdak hebben gevonden in routes. Toen de NWA 
afgelopen november werd aangeboden aan minister 
Bussemaker van OCW waren dat er 16, inmiddels 
zijn het er 23. Al deze routes worden door weten-
schappers en andere betrokkenen verder uitgewerkt 
tijdens speciale Routeworkshops, zoals ook deze 
dinsdag gebeurt. De resultaten van al die inspan-
ningen vormen de input voor een nog op te stellen 
meerjarige investeringsagenda. 

dwars door de Nationale Wetenschapsagenda lopen routes: deelverzamelingen van 
samenhangende vragen rond complexe thema's. de afgelopen maanden schoven tijdens 
diverse routeworkshops deskundigen bij elkaar aan tafel om deze thema’s verder uit te 

werken. hypothese sprak met een aantal organisatoren en deelnemers.   
TEKST maloU van HintUm   BEElD Sjoerd van der HUcHt

Handen uit de mouwen 
voor de Nationale 

Wetenschapsagenda 

nWa roUteWorkSHopS

welke nieuwe samenwerkingsverbanden nood-
zakelijk zijn. Juist op dat punt, innovatieve samen-
werking die wetenschappelijk én maatschappelijk 
loont, moet de NWA en dus de investeringsagenda 
zijn meerwaarde bewijzen. 

dichtbeschreven papier
Het gesprek bij de uitdaging Inrichting van een 
CO2-neutrale maatschappij maakt duidelijk dat 
gedragswetenschappers hard nodig zijn om een 
succesvolle energietransitie te kunnen realiseren. 
Met prachtige technologieën alléén ben je er nog 
niet; de consument/burger moet zijn gedrag ook 
aanpassen. Dat laatste is heel lastig, luidt de conclu-
sie aan tafel. Wim Sinke bevestigt dat er 
verbindingen nodig zijn tussen wetenschappers die 
technische oplossingen ontwikkelen, gedragsweten-
schappers, juristen en economen: ‘De tien gekozen 
uitdagingen zijn dan ook allemaal multidisciplinair 
van aard.’ Ook aan de andere negen tafels wordt 

Discussies en werksessies 
tijdens de workshop 
over de NWA-route 
Energietransitie. 
Links NWA-voorzitter 
Louise Gunning. 

Ruimte voor bijschriften 

‘ De tien gekozen uitdagingen  
zijn allemaal multidisciplinair 
van aard’
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driftig en vruchtbaar gediscussieerd, getuige het 
gespreksvolume en de dichtbeschreven vellen papier 
die na de twee middagrondes worden achtergelaten 
voor de organisatoren. Zij zullen deze input, samen 
met die van de ochtendsessies, verwerken en samen-
vatten in een overzichtelijke Kennisagenda 
Energietransitie.

ruim beeld
Elf dagen eerder, op vrijdag 15 april, bezochten 
zestig vertegenwoordigers van de universitaire 
wereld, maatschappelijke partijen, overheid en 
bedrijfsleven de Routeworkshop Tussen Conflict en 
Coöperatie, georganiseerd door NWO Maatschappij- 
en Gedragswetenschappen en het Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, 
eveneens onderdeel van NWO. Het aantal aanmel-
dingen was dubbel zo hoog, dus hoogleraar 
Encyclopedie van het recht en rechtsfilosofie 

Ton Hol (Universiteit Utrecht), een van de twee 
‘boegbeelden’ van deze route, hoor je niet moppe-
ren. Hij selecteerde de zestig deelnemers op zo’n 
manier dat er sprake was van een goede spreiding.
Deze Routeworkshop bestond uit twee keer een 
rondetafelgesprek aan een van de zeven discussie-
tafels. Hol heeft inmiddels alle gespreksverslagen 
gelezen: ‘Je ziet een heel ruim beeld, er is nog geen 
sprake van een heldere focus.’ 
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nieuwe concepten
Deelnemer Ron Hanoeman, senior adviseur Innova-
tie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, kan 
dat bevestigen. Hem viel op dat de wetenschappers 
elk vanuit hun eigen discipline een meta-discussie 
voerden: Wat is nou eigenlijk veiligheid? Wat ver-
staan we onder vrijheid? Hanoeman: ‘Ik vond het 
wel interessant dat ze op zo’n manier het gesprek 
aangingen. Maar daardoor was er geen aandacht 
meer voor de vragen die in elke sessie beantwoord 
hadden moeten worden. Van een verdere concretise-
ring van de onderzoeksvragen was geen sprake; die 
bleven heel breed.’ 
Wel werd door die uitwisseling van monodiscipli-
naire kennis duidelijk dat de huidige concepten 
vervangen moeten worden, zegt Hol. ‘De laatste 
decennia hebben ontwikkelingen plaatsgevonden 
waarvoor de benadering vanuit afzonderlijke disci-
plines tekort schiet. Om problemen zoals 
bijvoorbeeld migratievraagstukken goed te kunnen 
duiden, zijn nieuwe concepten nodig. En dat vereist 
meer interdisciplinaire samenwerking.’ Het is geen 
schokkend inzicht, zegt hij, maar opvallend is wel 
dat de interdisciplinariteit waar vroeger alleen lip-
pendienst aan werd bewezen, nu een ‘echte boost’ 
heeft gekregen. Hol: ‘De mensen zijn enthousiast, ze 
willen kijken wat ze aan elkaar kunnen hebben en 
hoe ze kunnen samenwerken. En dat geluid hoor ik 
uit meer Routeworkshops komen.’ 

Gezamenlijk optrekken
NWA-voorzitter Louise Gunning ziet met genoegen 
dat dankzij de NWA allerlei grenzen worden 
geslecht: ‘Mensen die eerst naast elkaar werkten, 
zitten nu met elkaar aan tafel. Die ontmoetingen 
leveren kansen op. Het CPB voorspelt een voorzich-
tig economisch herstel. Ik hoop dat de mogelijk-
heden die we zichtbaar maken, het volgende kabinet 
inspireren om weer te investeren in wetenschap – 
net zoals de landen om ons heen doen.’ 
Toen ze de eerste keer bij de Kenniscoalitie aan tafel 
zat, vond ze de sfeer ‘heel bijzonder’: ‘Dat proces om 
samen tot de NWA te komen, heeft hen tot een 
hechte groep gesmeed. Ik vind het bijzonder dat zij 
hebben ingezien dat gezamenlijk optrekken van 
groter belang is dan elk voor hun eigen winkeltje 
gaan staan. Dat zie je ook aan bijeenkomsten als 
vandaag. Mensen krijgen er op korte termijn niets 
materieels voor terug, en toch komen ze. Dat 
enthousiasme vind ik heel mooi.’

‘ Je ziet een heel ruim beeld,  
er is nog geen sprake van een 
heldere focus’

Winnaars BAD Award 
bekend
Afgelopen april zijn in Den Haag de win-

naars bekendgemaakt  van de Bio Art & 

Design Award 2016 (BAD Award). De jury 

van de mede door NWO georganiseerde 

competitie waarin biokunstenaars en 

wetenschappers nauw samenwerken, 

koos uit alle inzendingen drie winnaars. 

Zij brengen hun kunstproject met de bij-

behorende geldprijs van 25 duizend euro 

het komende jaar tot uitvoer. Het Neder-

landse kunstenaarsduo lilian van Daal en 

Roos Meerman gaat onderzoeken of het 

construerend vermogen van het menselijk 

lichaam toegepast kan worden op produc-

ten aan de hand van 3D-printing. Dit 

doet het duo in samenwerking met het 

Swammerdam Institute for life Sciences 

(Universiteit van Amsterdam). Met het 

Nederlands Kanker Instituut gaat de 

Noorse Cecilia Jonsson een kompasnaald 

ontwikkelen gemaakt van ijzer uit mense-

lijke placenta's, als metafoor voor de ont-

dekkende natuur van de mens. Pei-Ying 

lin uit Taiwan gaat de relatie tussen mens 

en virus verkennen in een conceptuele 

'dans'. Zij brengt haar project tot uitvoer 

in samenwerking met het Erasmus MC. 

De winnende kunstwerken worden vanaf 

2 december 2016 tentoongesteld bij MU, 

centrum voor visuele cultuur in Eindhoven.
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evenementen

Het NWO-gebied Chemische Weten-

schappen en de Topsector Chemie organi-

seren dit jaar de Gouden KIEM-competitie: 

een wedstrijd voor bijzondere start-ups in 

de chemie. De winnaars ontvangen een 

bedrag van 25 duizend euro, te besteden 

aan een onderzoeksproject van de start-

up. Nominaties kunnen worden ingediend 

tot 4 oktober via goudenkiem2016@nwo.

nl. De winnaar  wordt bekendgemaakt 

tijdens CHAINS 2016, de jaarlijkse weten-

schappelijke chemieconferentie. CHAINS 

2016 vindt van 6 tot en met 8 december 

plaats in Veldhoven. Het programma 

bestaat uit talloze focusbijeenkomsten, 

presentaties en plenaire sessies. Op de lijst 

met plenaire sprekers staan onder meer 

Jacqueline Barton (California Institute of 

Technology), Odile Eisenstein (Université 

de Montpellier) en Sarah Reisman 

(Caltech). Kijk voor meer informatie over 

CHAINS 2016 en de Gouden KIEM-

competitie op www.nwochains.nl. 

Oproep voor Gouden 
KIEM-competitie 

Drones with Desires, een van de 
winnende projecten van vorig jaar. 
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200e Promotiebeurs 
voor Leraren
Afgelopen april heeft OCW-minister Jet 

Bussemaker de 200e Promotiebeurs voor 

leraren uitgereikt. Dat deed zij op het 

Marecollege in leiden, waar een van de 

laureaten werkzaam is. De promotiebeurs 

ging in 2011 van start. Tot nu toe zijn er in 

totaal 228 beurzen uitgereikt. De promoties 

van de eerste lichting worden dit jaar 

verwacht. De beurs stelt leraren uit het

basisonderwijs tot en met het hoger

beroepsonderwijs in staat zich verder te

ontwikkelen en de aansluiting tussen

universiteiten en scholen te versterken.

Wie wint de Neder-
landse Dataprijs 2016?
In november wordt opnieuw de Nederlandse 

Dataprijs uitgereikt aan een onderzoeker of 

onderzoeksgroep die extra heeft bijgedra-

gen aan de wetenschap door onderzoeks-

data beschikbaar te maken voor aanvullend 

of nieuw onderzoek. Nominaties voor de 

prijs kunnen nog tot 1 juli worden inge-

diend. De winnaars ontvangen een beeld 

en vijfduizend euro om hun dataset 

toegankelijk(er) te maken. De competitie 

wordt georganiseerd door NWO-onderdeel 

DANS, 4TU.ResearchData en SURFsara.
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Programma WISE 
voor vrouwelijke 
wetenschappers 

van start

tegen het decor van de grootste industriële beurs ter 
wereld, de Hannover messe, lanceerde minister bussemaker 
van onderwijs, cultuur en Wetenschap eind april het nWo-
programma Women in Science excel (WiSe). met dit tenure 
track-programma biedt nWo vrouwelijke wetenschappers 

de kans door te stromen naar een toppositie aan een van de 
onderzoeksinstituten van nWo.

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de top van 

de wetenschap: in 2015 was slechts zeventien procent van de 

hoogleraren in Nederland vrouw. Ook de genderdiversiteit bij 

de onderzoeksinstituten van NWO groeit langzaam. Om die 

een impuls te geven start NWO deze zomer met WISE. Dit pro-

gramma voorziet de komende vijf jaar in twintig posities bij de 

NWO-onderzoeksinstituten en ARCNl, het Advanced Research 

Center for Nanolithography.

Op de Hannover Messe, waar de NWO-onderzoeksinstituten 

zich presenteerden, benadrukte minister Bussemaker het 

belang van diversiteit in de wetenschap: ‘Een divers opge-

bouwd team is een voorwaarde voor innovatief, creatief en 

baanbrekend onderzoek. Ik roep u allen op om het belang van 

diversiteit én dit WISE-programma de komende tijd in de spot-

lights te zetten.’ 

De WISE tenure track-posities zijn bedoeld voor talentvolle 

vrouwelijke wetenschappers uit binnen- en buitenland, die ten 

minste drie jaar geleden zijn gepromoveerd. Met aandacht 

voor begeleiding en de juiste faciliteiten biedt het programma 

hen een vijfjarig loopbaantraject naar een vaste aanstelling aan 

een van de instituten van NWO. Het uiteindelijke doel van 

WISE is het aantal vrouwen in de top van de NWO-instituten te 

verhogen naar ruim dertig procent. 

Kijk voor meer informatie over het programma en 

over het aanvraagproces op www.nwo.nl/wise.


