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04  Raad van BestuuR

  ‘NWO moet de regie 
nemen in het weten-
schapsbeleid’ 
De pas aangetreden raad van 
bestuur gaat enthousiast aan de 
slag om samen te bouwen aan het 
nieuwe NWO.

08  Het nieuwe nwO

Een impressie van het nieuwe 
NWO, onderverdeeld in NWO 
Domeinen en NWO-Instituten.

10  sandeR dekkeR

  ‘NWO moet onder- 
zoekers uitdagen’ 
Staatssecretaris Sander Dekker 
van OCW ziet nu het versterken 
van de connecties tussen weten-
schap en samenleving als de 
belangrijkste taak voor NWO.

10 sandeR dekkeR
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12  nwO-instituten

  ‘Solitaire instituten 
hebben geen bestaans-
recht’ 
Het komende jaar worden alle 
NWO-instituten samengevoegd. 
NWO-voorzitter Stan Gielen: 
‘We willen onze slagkracht en ons 
wetenschappelijk ondernemer-
schap vasthouden.’

14  FORensic science

  Misdaad te lijf met 
wetenschap 
Inzichten uit het NWO-programma 
Forensic Science kunnen helpen 
om misdaden sneller op te lossen 
en gerechtelijke dwalingen te 
beperken.

  inHOud

NWO op LinkedIn 
Wist u dat u NWO behalve op 

Twitter ook op LinkedIn kunt 

volgen? Meld u aan bij de groep. 

U ontvangt dan regelmatig nieuws 

en wordt ook op de hoogte 

gehouden van vacatures.

12 nwO-instituten 14 FORensic science

17 Beleid

In vier projecten gaan Nederlandse 
en Chinese wetenschappers samen  
de relatie tussen hersenen en cognitie 
onderzoeken • ODISSEI, een nieuw 
dataplatform voor mens- en maat-
schappijwetenschappen • Hans de 
Groene naar Vewin • NWO gaat 
samen met India onderzoek 
financieren naar technologie voor 
duurzame gezondheidszorg

27 evenementen

Lavrijsen en Spigt winnen weten-
schapsquiz • Jos Engelen geridderd 
tijdens afscheid algemeen bestuur  
• Roadmap grootschalige infrastruc-
tuur wijst 33 belangrijkste facilitei-
ten aan • Congres bestrijding 
illegale visvangst • NSCR-congres 
over empirisch juridisch onderzoek

NWO-nieuws

inHOud

24 cOmplexiteitsOndeRzOek19 nOBelpRiJs
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20 in Beeld

  Langdurig meten in  
poolgebied is nodig 
Lange meetreeksen zijn cruciaal 
om te laten zien wat er aan de polen 
gebeurt, hoe dat komt en wat je 
eraan kunt doen. 

22  talent

  Elitecultuur: verbinder  
of verdeler? 
Socioloog Roza Meuleman onder-
zoekt of elitecultuur mensen sociaal 
hogerop stuwt, of juist een barrière 
is die gearriveerden opwerpen voor 
nieuwkomers.

18  uitgespROken 

Drie experts reageren op het 
voornemen van NWO om  
subsidievormen die een  
vergelijkbaar doel dienen 
beter op elkaar af te stemmen.

28  uitgelicHt

  Moving forward - 
logistics, transport & 
mobility 
Op 16 februari organiseren 
NWO en TKI Dinalog een 
wetenschappelijke conferentie 
over een interdisciplinaire 
benadering van mobiliteit.

En verder:
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19  nOBelpRiJs

  ‘Voed het onderzoeks- 
klimaat’
Investeer in de allerbeste labora-
toria en zorg dat onderzoekers een 
plan voor de lange termijn kunnen 
uitvoeren. Die aanbeveling doet 
Nobelprijswinnaar Ben Feringa.

23  science4aRts

  Verborgen beeldverhaal 
teruggetoverd 

  Twee Nederlandse promovendi  
hebben eeuwenoude Mexicaanse 
tekeningen blootgelegd die  
verborgen zaten onder meer  
recente illustraties. 

24  cOmplexiteitsOndeRzOek

  Onder de complexiteit 
schuilt de eenvoud 
Woestijnvorming, treinstoringen en 
stofwisseling in lichaamscellen… 
Hoe verschillend ook, op wiskundig 
niveau hebben ze veel gemeenschap-
pelijk. 
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gekomen. Veel beter, vinden de 
bestuurders. ‘De oude gebiedsbesturen 
waren door de structurering gericht op 
het behartigen van de belangen van 
hun eigen, vrij smalle achterban’, zegt 
Wim van den Doel. ‘Dat was ook hun 
taak, maar daardoor was de afstand tot 
het algemeen bestuur groot, en waren 
de prikkels om samen te werken zwak. 
Nu heb je in elk geval aan de top een 
structuur waarin de domeinen via perso-
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Alle leden van de nieuwe raad van 
bestuur zijn er vast van overtuigd dat 
de onderzoekers – en dus de weten-
schap als geheel – met het nieuwe, 
gestroomlijnde NWO beter uit de 
voeten zullen kunnen. ‘We beslissen 
samen over alles’, zeggen ze eensge-
zind. En ja, dat geldt óók voor Jeroen 
Geurts, wiens domein ZonMw pas in 
2019 officieel aanhaakt. ’De domein-
verantwoordelijkheid heb ik al, de 
integratie van de organisatie als geheel 
is een kwestie van tijd’, zegt Geurts. 
‘En het mooie is dat we als raad van 
bestuur over heel NWO gaan.’ 

disciplines blijven nodig
De onderverdeling in gebieden, met elk 
hun eigen bestuur, directie en soms ook 
stichting, is verleden tijd. Daarvoor in 
de plaats zijn er nu vier domeinen 

0 4  Hypothese   

 ‘NWO moet een belangrijker rol gaan 
spelen in het vaststellen en bepalen van 
het wetenschapsbeleid: waar gaan we 
naartoe, wat zijn de spannende ontwik-
kelingen? Het gaat dan zowel om de 
wetenschap als om de maatschappelijke 
impact van onderzoek’, zegt de nieuwe 
NWO-voorzitter Stan Gielen. De zes 
leden tellende raad van bestuur is op 
het moment van spreken – vóór de 
jaarwisseling – nog maar twee keer 
voltallig bij elkaar geweest. Sinds 
1 januari 2017 is de raad compleet. De 
leden zijn pas officieel in functie op 
1 februari, als de gewijzigde NWO-wet 
van kracht wordt, maar in de praktijk 
maakt dat voor hun functioneren geen 
verschil.

De leden hebben allemaal een open, 
externe sollicitatieprocedure doorlopen 
en zijn puur gekozen op hun geschikt-
heid voor deze functie. Voor de 
wetenschappers is dat een teken dat 
collegawetenschappers vertrouwen in 
hen hebben en dat ze kunnen rekenen 
op draagvlak. Dat vinden ze belangrijk. 
En allemaal hebben ze veel zin – ‘leuk’, 
‘spannend’ – om samen te bouwen aan 
het nieuwe NWO. Formeel doen vier 
van de leden het bestuurswerk als deel-
tijdbaan, maar in de praktijk is het een 
veeleisender taak. Of, zoals Ineke 
Braakman zegt: ‘Een halve baan is het 
niet, dat kan helemaal niet, maar het is 
leuk om de boel op te schudden, en het 
schudt mijn werkzame leven in Utrecht 
ook op. En wie wil nou niet dé onder-
zoeks-organisatie in Nederland helpen 
vormgeven?’

‘ NWO moet de regie nemen
 in het wetenschaps beleid’ 

Caroline Visser

Jaap Schouten Stan Gielen
voorzitter raad van bestuur

Wim van den Doel
voorzitter domein Sociale en 
Geesteswetenschappen

Ineke Braakman
voorzitter domein Exacte en 
Natuurwetenschappen

voorzitter domein Toegepaste 
en Technische Wetenschappen

portefeuillehouder Bedrijfs-
voering en Financiën

Jeroen Geurts
voorzitter ZonMw

het nieuwe NWO moet niet alleen een subsidieverdeler zijn, maar ook een belangen-
behartiger van de wetenschap. een heldere visie, scherpe en strategische keuzes en een 
transparante structuur zullen de onderzoekers houvast geven en bovendien meer geld 
genereren voor de wetenschap. dat stelt de raad van bestuur die op 1 februari aantreedt. 
TeksT malOu van Hintum   beeLd sJOeRd van deR HucHt

nen zijn gekoppeld aan NWO als geheel.’ 
De zes spreken zich overtuigd uit voor 
‘domeinoverstijgend’ of ‘domeindoor-
snijdend’ onderzoek. Niet alleen 
kunnen op die manier de Grand Chal-
lenges (zoals gezondheid, veiligheid, 
voedselzekerheid en klimaatbeheer-
sing) worden aangepakt, de wetenschap 
zelf heeft ook baat bij grensoverschrij-
dend onderzoek. Van den Doel: ‘Je kunt 
thema’s bedenken zoals gezond en 
gelukkig ouder worden. Dan heb je te 
maken met levenswetenschappen, maar 
ook met psychologische aspecten, 
culturele, technologische, filosofische 

en ethische. Ik zit hier omdat ik hoop 
een steentje te kunnen bijdragen aan 
zulke domeindoorsnijdende program-
ma’s, die meer moeten zijn dan de som 
der delen.’ Maar, zegt hij erbij: ‘We 
moeten ook heel goed zorgen voor de 
disciplines; we moeten niet in het 
doorsnijdende en interdisciplinaire 
verdwalen. Ik zal óók proberen om voor 
zoiets als egyptologie een plekje te 
houden binnen NWO.’ Braakman valt 
hem bij: ‘In bijvoorbeeld de anorgani-
sche chemie kunnen mensen zich 
zorgen gaan maken omdat ze nu ineens 
onderdeel worden van een groter 
geheel. Dat zal trouwens ook voor grote 
disciplines gelden, want elk soort clus-
tering herbergt dit soort risico’s in zich. 
Heel veel mensen zullen over de nieuwe 
organisatie denken: “Eerst zien, dan 
geloven”.’

Gielen is ervan overtuigd dat een goede 
multidisciplinaire samenwerking 
alleen mogelijk is als de afzonderlijke 

‘ Interdisciplinair onderzoek is nodig, 
maar zonder erin te verdwalen’

  Raad van BestuuR
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disciplines sterk zijn en sterk blijven. 
Hij is zelf biofysicus en heeft onder-
zocht hoe het brein functioneert. 
‘Daarbij heb ik samengewerkt met 
scheikundigen, biologen en wiskundi-
gen. Die disciplines zijn er niet voor 
niets, je hebt ze allemaal nodig. 
Daarom moet elke discipline up to 
date zijn en van internationaal niveau; 
alle disciplines moeten hun eigen 
kracht kunnen ontwikkelen. Tegelij-
kertijd willen we ervoor zorgen dat ze 
met elkaar kunnen samenwerken, 
omdat alle grote problemen alleen 
door multidisciplinaire samenwerking 
kunnen worden opgelost.’ 
Voor de onderzoekers die momenteel 
niet goed binnen een discipline passen 
en om die reden met hun subsidieaan-
vragen tussen de gebiedsbestuurlijke 
wal en het schip vallen, is de nieuwe 
organisatiestructuur alleen maar fijn, 
zegt Braakman: ‘Zij worden nu beter 
bediend, juist omdat het om het 
grotere geheel gaat.’

Voor ZonMw ligt de integratie in het 
nieuwe NWO net een slagje anders, 
legt Jeroen Geurts uit: ‘Bij ZonMw zijn 
we erg goed in het toepasbaar maken 
van wetenschap en in het uit de maat-
schappij ophalen van vragen voor 
onderzoek. Sommige ZonMw’ers zijn 
een beetje bang dat ze bij NWO – dat 
bolwerk van excellentie dat alleen over 
wetenschap en keiharde cijfers gaat – 
de f luïditeit en originaliteit van echte 
toepassingen zullen kwijtraken. Tegen 
hen zeg ik dat NWO juist wat kan leren 
van onze valorisatie en van de manier 
van vragen stellen.’ Jaap Schouten 
herkent dat: ‘Dit is hét moment om 
ingenieurs een veel duidelijker plek 
binnen het domein Toegepaste en 
Technische Wetenschappen en binnen 
NWO als geheel te geven. Daardoor 
kan het instrumentarium uitgebreid 
worden dat binnen de Technologie-
stichting STW is ontwikkeld, en 
andersom kunnen wij profiteren van 
het funderende onderzoek dat in 
andere domeinen is gedaan.’

inzichtelijker en toegankelijker
Iedereen is op zoek naar win-win-
situaties. ‘NWO is er voor onze  
collega-wetenschappers’, zegt Geurts. 
‘Wanneer je als onderzoeker een subsi-
die van NWO krijgt, heb je het 
uitstekend gedaan – maar het is 
momenteel wel heel ingewikkeld om die 
subsidie te krijgen en om te weten waar 
je moet zijn. Daarom moet er één loket 
komen.’ In de loop van de jaren zijn er 
door al die hokjes heel veel financie-
ringsinstrumenten ontstaan. 
Indieningsvormen, termijnen en dead-
lines zijn per subsidie anders. Geurts: 
‘Die financieringsinstrumenten gaan 
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we zo veel mogelijk harmoniseren, dat 
is voor de afnemers een stuk inzichte-
lijker en toegankelijker.’

Het geld zal ook anders verdeeld 
worden dan voorheen. De nadruk op 
domeinoverstijgend onderzoek bete-
kent dat elk domein een deel van zijn 
budget voor zulk gezamenlijk onder-
zoek moet gaan inzetten. Van den Doel: 
‘Dat zal wel spanning opleveren, want 
voor je eigen disciplines zorgen kost 
geld, en samenwerken kost ook geld.’ 
Braakman vult aan: ‘We hebben twee 
petten op, laten we daar heel eerlijk 
over zijn. Met de domein-pet op moeten 
we ervoor zorgen dat ons domein erop 
vooruit gaat. En met de NWO-pet op 
moeten we ervoor zorgen dat het om 
heel NWO gaat, en dat niet één domein 
het veel beter doet dan een ander.’ Voor 
wat betreft de verdeling van geld ziet 
domeinoverstijgend onderzoek er niet 
vanzelfsprekend aantrekkelijk uit: ‘Als 
je een deel van je middelen domein-

overstijgend moet inzetten, heb je het 
gevoel dat je als domein middelen 
kwijtraakt’, zegt Van den Doel. ‘Dat is 
niet zo, maar die perceptie is er wel. 
Wij moeten elkaar kunnen uitleggen 
wat zo’n keuze oplevert.’ Of, zoals Caro-
line Visser het formuleert: ‘We moeten 
zoeken naar oplossingen waardoor het 
speelveld voor iedereen beter wordt.’

Belangen behartigen
Schuiven met geld is altijd een heikele 
kwestie, zeker als het budget beperkt 
is. Gielen heeft in eerdere interviews al 
kenbaar gemaakt dat hij beducht is 
voor een te eenzijdige aandacht van de 
politiek voor topsectoren. Daardoor 
bestaat het risico dat er te weinig over-
blijft voor fundamenteel onderzoek. 
‘Het is van belang dat daarvoor vol-
doende middelen beschikbaar blijven’, 
zegt hij dan ook. ‘Voor sommige 
toepassingen moet je eerst heel funda-
menteel onderzoek doen. Anders 
gezegd: fundamenteel onderzoek kan 

een belangrijke basis vormen voor toe-
gepast onderzoek. Het zijn dus geen 
tegenpolen.’ Dat laatste is een misver-
stand dat hij bij (potentiële) financiers 
graag de wereld uit wil helpen. 

De voorzitter wil dat er sowieso meer 
geld op tafel komt voor onderzoek. 
Maar: ‘Dan moet ik ook helder kunnen 
uitleggen waarom het in het belang van 
de BV Nederland is om dat extra geld 
te geven.’ Voor wetenschap is een 
bepaalde basisfinanciering nodig, 
zegt hij. ‘Daarnaast moeten we nadruk-
kelijk investeren in gebieden waarvan 
te voorzien valt dat daar de komende 

vijf, tien jaar heel belangrijke ontwik-
kelingen zullen plaatsvinden.’ 
Daarvoor wil hij de publiek-private 
samenwerking verder uitbreiden: ‘Er 
zijn veel mogelijkheden. Maar om die 
te kunnen benutten, moeten we een 
strategie uitwerken en scherpe keuzes 
maken, zodat ook de buitenwereld weet 
wat ze van NWO kan verwachten. 
Daarvoor moet NWO nadrukkelijker 
dan in het verleden de regie nemen in 
het wetenschapsbeleid en een actieve 
rol opeisen.’ Het nieuwe NWO gaat 
vaker samen optrekken met de VSNU 
en de KNAW, en zich samen met deze 
organisaties profileren als de belangen- 
behartigers van de Nederlandse weten-
schap. Het woord ‘onderzoeksmakelaar’ 
valt. Als Braakman die term gebruikt, 
knikken de anderen enthousiast, net 
als bij termen als best practices, open 
competitie, kwaliteit van onderzoek, 
talentbeleid en internationalisering. 
Ze maken plannen, ze hebben er veel 
zin in, maar vergeet vooral niet dat op 
1 januari 2017 de nieuwe organisatie-
structuur is ingevoerd; NWO is 
voorlopig dus nog volop in ontwikkeling. 
‘De inrichting van de nieuwe domeinen 
en de nieuwe institutenorganisatie, de 
integratie van ZonMw, dat zijn 
omvangrijke operaties’, zegt Gielen. 
Visser schetst wat er in haar porte-
feuille op het programma staat: 
financiën, ICT, P&O, juridische zaken, 
communicatie, inkoop, facilitair 
management. Visser: ‘Ook de leider-
schapscultuur moet anders, juist omdat 
het nieuwe NWO een belangenbeharti-
ger van de wetenschap is. Daarvoor heb 
je mensen nodig die zo’n rol kunnen 
spelen.’ Gielen sluit daarbij aan: ‘Over 
twee jaar mag je me niet alleen afreke-
nen op een geslaagde integratie, maar 
ook op het feit dat iedereen erkent dat 
NWO veel nadrukkelijker een rol speelt 
in het wetenschapsbeleid – niet alleen 
als het gaat om het verdelen van het 
geld, maar ook doordat we vertellen 
waar het naartoe moet met de weten-
schap in Nederland.’

de raad van bestuur die vanaf 1 februari 2017 de scepter zwaait over NWO 

bestaat uit zes leden. stan gielen verruilde zijn baan als hoogleraar Biofysica 

en decaan van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en informatica 

(radboud universiteit) voor het voorzitterschap van NWO. ineke Braakman, 

hoogleraar cellulaire eiwitchemie (universiteit utrecht), is domeinvoorzitter 

exacte en Natuurwetenschappen. jaap schouten, hoogleraar chemische reac-

tortechnologie en decaan van de faculteit scheikundige technologie (technische 

universiteit eindhoven), is voorzitter van het domein toegepaste en technische 

Wetenschappen. Braakman en schouten waren eerder bestuursleden van

Wie vormen de nieuwe raad van bestuur?

Raad van BestuuR

het NWO-gebied chemische Wetenschappen. Wim van den doel was decaan 

van de faculteit geesteswetenschappen (universiteit Leiden) en is domeinvoorzit-

ter sociale en geesteswetenschappen. jeroen geurts, hoogleraar translationele 

neurowetenschappen (vu Medisch centrum) is voorzitter van ZonMw. hoewel 

geurts namens ZonMw nu al deel uitmaakt van de raad van bestuur, wordt 

ZonMw pas in 2019 onderdeel van NWO. caroline visser ten slotte werkte onder 

meer als cfO voor de wetenschappelijke divisie van reed elsevier (tegenwoordig 

reLX) en leidde de wereldwijde reorganisatie van het World Wildlife fund. Zij is 

portefeuillehouder Bedrijfsvoering en financiën. 

‘ Scherpe keuzes 
zijn goed voor de 
wetenschap’

‘ Schuiven met  
geld is altijd een 
heikele kwestie’

  Raad van BestuuR
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Het nieuwe nwO  Het nieuwe nwO

   Kenmerken van het nieuwe NWO
  nwO is dienstbaar aan wetenschap en maatschappij. zij is van het veld en voor het 

veld, gericht op de wetenschap en toepassing van onderzoek in de samenleving.

  de nwO-domeinen hebben primair een toekennende en organiserende rol, in de  

nwO-instituten wordt onderzoek gedaan.

  de domeinen en instituten zijn gelijkwaardige partners en maken samen grenzenloze  

wetenschap mogelijk.

  de grenzen tussen de domeinen van nwO zijn flexibel. ze bewegen mee met  

ontwikkelingen in de wetenschap.

  naast de domeinen en instituten is er ruimte voor initiatieven die dwars door de  

domeinen heen snijden, zoals wOtRO science for global development en het  

nationaal initiatief Hersenen & cognitie.

   Raad van bestuur en domeinbesturen geven richting aan nwO. zij worden gevoed  

door de domeinorganisatie, instituten, adviesorganen en Raad van toezicht.

AMOLF
Complexe 

moleculaire 
en materiële 

systemen

dIFFeR
energie-

onderzoek

NIkHeF
subatomaire 

fysica

ARCNL
Onderzoeks-
centrum voor 

nanolithografie

AsTRON
Radio-

astronomie

CWI
Wiskunde en 

computer-
weten-

schappen

NsCR
Criminaliteit 

en rechts-
handhaving

NIOZ
Zee-

onderzoek

sRON
Ruimte-

onderzoek

Per 2018 bij NWO

Per 2019 
  bij NWO

Portefeuillehouder
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       Caroline Visser

directeur
Christa Hooijer

Voorzitter
stan Gielen

Manager
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Voorzitter
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Ineke braakman

directeur
Arian

steenbruggen
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sociale en
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Wim van
den doel
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dirk-Jan 

den boer

Voorzitter 
Toegepaste en

Technische
Wetenschappen

Jaap schouten

directeur
Herry 
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Voorzitter
Gezondheids-

onderzoek
Jeroen Geurts

directeur
Henk J. smid
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Hoe kijkt u terug op de reorganisatie 
van NWO zoals die de afgelopen 
periode gestalte heeft gekregen?
‘Aanvankelijk had het nogal wat voeten 
in de aarde. Toen Koos van der Steen-
hoven (directeur van ABDTOPConsult, 
red.) zijn eerste ideeën neerlegde, 
vielen daar heel veel mensen overheen. 
Ik heb daar met verbazing naar 
gekeken. Er werd een karikatuur 
gemaakt van de plannen. Aan de andere 
kant had ik ook begrip voor de kritiek. 
Wetenschappers zijn zuinig op hun 
wetenschappelijk bedrijf. Velen van hen 
hebben er als bestuurder jarenlang  
met grote integriteit en inzet aan 

gewerkt. Dus ik kan mij voorstellen dat 
je dan schrikt als een buitenstaander 
zegt dat hij het beter kan. Nadat Douwe 
Breimer eenmaal met zijn voorstel 
kwam, is het heel soepel gegaan. Er is 
nu breed draagvlak en we maken een 
vliegende start. Het oude algemeen 
bestuur heeft daar de basis voor gelegd, 
de nieuwe raad van bestuur is een club 
topwetenschappers in wie ik het volste 
vertrouwen heb en die ook de buiten-
wereld vertrouwen inboezemen.’

Wat kan het nieuwe NWO wat het oude 
NWO niet kon?
‘Het oude NWO zorgde voor een zeer 
hoogwaardig proces voor het beoorde-
len van onderzoeksaanvragen. Maar de 
gebieden waren eilandjes, terwijl er 
juist veel spannend werk is over de 
grenzen van de disciplines heen. En de 
autonomie van de gebieden maakte het 
moeilijk om als NWO één gezamenlijke 

staatssecretaris sander dekker van OcW was 
nauw betrokken bij de totstandkoming van het 
nieuwe NWO, waartoe zijn ministerie eind 2014 
de aanzet gaf. het versterken van de connecties 
tussen wetenschap en samenleving is dé uit-
daging voor de komende jaren, zegt hij in een 
vraaggesprek met Hypothese. 
teKst maRiette HuisJes  

‘ NWO moet  
onderzoekers  
uitdagen’ 

NWO is groot geworden met het 
aanjagen van de competitie onder 
wetenschappers. Door duidelijk te 
stellen ‘we willen de beste voorstellen 
en de beste onderzoekers extra onder-
steunen’ is de rustige middelmaat aan 
de universiteiten opgeschud. Dat heeft 
ertoe geleid dat Nederland op dit 
moment in de wetenschappelijke top 
meedraait. De uitdaging voor de 
komende jaren zal zijn ervoor te zorgen 
dat excellent onderzoek ook maat-
schappelijke en economische impact 
krijgt.’ 

Hoe ziet u de rol van NWO hierbij?
‘Ik zie NWO als een van die leidende 
organisaties in de Nederlandse weten-
schap, die ervoor zorgt dat we doen wat 
nodig is om tot de wereldtop te blijven 
behoren. Daarvoor moeten onderzoe-
kers af en toe uitgedaagd worden. 
Samenwerken met andere disciplines 
bijvoorbeeld gebeurt meestal niet 
vanzelf, want het is comfortabeler om 
met je eigen vakgenoten om te gaan, 
die allemaal dezelfde taal spreken. Het 
is goed dat een onafhankelijke weten-
schapsfinancier  mensen uit hun 

koers te varen.  Nu is de organisatie 
zowel verticaal als horizontaal in 
elkaar geschoven: de negen gebieden en 
stichtingen zijn gereduceerd tot vier en 
de domeinvoorzitters zitten ook in de 
raad van bestuur. Daarmee is de struc-
tuur transparanter en eenduidiger en is 
NWO beter in staat een voortrekkersrol 
op zich te nemen.

Sander Dekker: 
‘We moeten echt af 
van die valse tegen-
stelling tussen funda-
menteel onderzoek 
en maatschappelijke 
betrokkenheid.’

comfortzone duwt en stimuleert om 
elkaar op te zoeken. Een ander voor-
beeld is de samenwerking tussen 
wetenschappers en bedrijfsleven. Ook 
daar zie je dat ontmoetingen niet 
vanzelf tot stand komen. NWO kan 
onderzoekers prikkelen – met slimme 
calls bijvoorbeeld – om die bedrijven 
en maatschappelijke instellingen wél op 
te zoeken.’ 

Veel wetenschappers zijn bezorgd 
dat er met al dat duwen en trekken 
te weinig ruimte overblijft voor 
ongebonden onderzoek.
‘We moeten niet vergeten dat de samen-
leving jaar in jaar uit vele miljarden 
voor wetenschap over heeft. Het is 
gevaarlijk om dat als vanzelfsprekend 
te beschouwen. Wetenschap is geen 
doel op zich. We creëren kennis die 
misschien niet vandaag of morgen, 
maar wel op de lange termijn zal leiden 
tot een beter leven of een sterkere 
economie. Als we dat niet voldoende 
duidelijk weten te maken, hollen we 
het draagvlak voor investeringen in 
wetenschap op de lange duur uit. 
Uitstekend fundamenteel onderzoek en 
toepassingen in de industrie gaan 
trouwens heel goed samen. Kijk naar 
ARC CBBC,  het chemical building 
blocks-consortium waarin Nobelprijs-
winnaar Feringa een rol speelt naast  
AkzoNobel, Shell en BASF, kijk naar 
het lab dat topfysicus Leo Kouwenho-
ven opzet voor Microsoft, kijk naar 
ARCNL waarin universiteiten en NWO 
samenwerken met chipsmachinefabri-
kant ASML. Al deze initiatieven tonen 
aan dat fundamenteel onderzoek geen 
hobbyprojectje is van wetenschappers, 
maar dat ook de industrie het belang 
ervan inziet. We moeten echt af van de 
valse tegenstelling tussen fundamen-
teel onderzoek en maatschappelijke 
betrokkenheid. Die twee gaan prima 
samen.’

  sandeR dekkeR

Op basis van twee evaluaties van NWO (in 2008 en in 2013) schetste het 

ministerie van OcW twee jaar geleden in de Wetenschapsvisie 2025 de 

contouren voor een in haar ogen noodzakelijke vernieuwing van de NWO-

organisatie. hoofdconclusie: NWO moet beter worden toegerust om samen-

werking en verbinding tot stand te brengen, zowel binnen de wetenschap als 

met bedrijven en organisaties daarbuiten. hier konden velen zich in vinden. 

anders lag dat met het plan om NWO te ‘kantelen’: de organisatie zou dan 

niet meer langs disciplinaire lijnen worden ingericht, maar in de domeinen 

‘wetenschap voor de wetenschap’, ‘wetenschap voor de samenleving’ en 

‘wetenschap voor de industrie’. hiertegen kwam vrijwel de hele wetenschap-

pelijke wereld fel in verzet. het ministerie vroeg vervolgens NWO om zelf met 

een nieuw plan te komen. een commissie onder voorzitterschap van farma-

coloog en Leids bestuurder douwe Breimer ging aan de slag. haar plan kon 

wél op bijval rekenen en is de basis voor het huidige, vernieuwde NWO. Om 

de reorganisatie mogelijk te maken wordt per 1 februari 2017 de NWO-wet 

aangepast.

De vernieuwing van NWO, een terugblik

‘ De nieuwe structuur 
past beter bij een 
voortrekkersrol’

‘ NWO heeft de 
rustige middel-
maat opgeschud’

sandeR dekkeR
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Hypothese   

‘ Uiteindelijk gaat het om  
excellente wetenschap’

‘De instituten waren een lappendeken, het was 
nodig de organisatie logischer in te richten,’ zegt 
astronoom Marco de Vos. Hij was als directeur van 
ASTRON (het Nederlands instituut voor radio-
astronomie) betrokken bij het opzetten van de 
nieuwe institutenorganisatie. Zijn ambitie is waar-
gemaakt, vindt hij: ‘We wilden onze slagkracht en 
ons wetenschappelijk ondernemerschap vast-
houden. Het nieuwe ontwerp voorziet daarin.’ 

Wat verandert er precies? Tot 1 januari 2017 had elk 
instituut zijn eigen bestuur. Die bestuurslaag is 
verdwenen. In plaats daarvan hebben de instituten 
elk een directeur. Christa Hooijer, oud-directeur 
van de natuurkundestichting FOM, is nu directeur 
van het bureau van NWO-Instituten. Hooijer: 
‘Ik was eerst de baas van de drie FOM-instituuts-
directeuren. Sinds 1 januari ben ik hun collega. 
De directe baas is Stan Gielen, de voorzitter van 
NWO. Dat is een grote verandering.’ 

samenhangende missie
Met ingang van 1 januari 2018 integreren ook 
ASTRON (radioastronomie), SRON (ruimteonder-
zoek), CWI (wiskunde en computerwetenschappen), 
NSCR (criminaliteit en rechtshandhaving) en NIOZ 
(zee-onderzoek) in de institutenorganisatie. 
Hooijer: ‘De instituten zijn zélf verantwoordelijk 
voor het realiseren van hun wetenschappelijke 
missie, in de toekomst zullen ze tegelijk financieel 
aan elkaar verbonden zijn omdat ze in één stichting 
zitten. De vraag die bij de instituten leeft is of hun 

het komende jaar zullen alle NWO-instituten worden 
samengevoegd tot het organisatieonderdeel ‘NWO-
instituten’. doel is de onderlinge afstemming en 
samenwerking te verbeteren en daarmee de 
Nederlandse wetenschap verder te helpen. 
teKst malOu van Hintum  BeeLd cORina van Riel

  nwO-instituten nwO-instituten

allemaal moet gaan lopen. Ik hoop daarom dat de 
instituten met elkaar in gesprek gaan om het 
bestuur van NWO te voeden.’

eén nwO
De instituten zijn niet gewend om met elkaar in 
gesprek te gaan en bovendien zijn ze ook allemaal 
heel verschillend. De één doet fundamenteel onder-
zoek gericht op deeltjesfysica, de ander ontwikkelt 
geavanceerde apparatuur voor aardwetenschappen 
en sterrenkunde. ‘Storm zullen we vast krijgen, dat 
is vaak zo als zich een nieuwe groep vormt’, zegt 
Hooijer. ‘Maar ik denk ook dat de wil er is om eruit 
te komen.’ Gielen merkt op dat ‘hoe verschillend de 
instituten ook zijn, voor elk instituut geldt dat het 
geen bestaansrecht heeft als het solitair opereert. 
De instituten zullen niet alleen met elkaar samen-
werken, maar ook hun beleid afstemmen met de 
domeinen. Daarnaast zullen ze een landelijke 
functie hebben. Dat past bij het feit dat we één 
NWO zijn. En door ze allemaal in één organisatie 
onder te brengen, kunnen we een efficiencyslag 
maken in de bedrijfsvoering.’ 

1 3 januari 2017

Hoe de samenwerking met de domeinen eruit zou 
zien was niet meteen helder: ‘Aanvankelijk dreigden 
de domeinen te kunnen bepalen welke missies de 
verschillende instituten moesten hebben,’ vertelt De 
Vos. ‘Dat is gelukkig van tafel.’ In plaats daarvan 
krijgt ieder instituut een eigen adviesraad. ‘Dat is 
een soort nationale commissie die een instituut gaat 
adviseren,’ legt Hooijer uit. ‘Er zitten deskundigen 
in vanuit de domeinen maar ook vanuit de Neder-
landse wetenschap in bredere zin, het bedrijfsleven 
en de maatschappij. De instituten zullen volop 
meedoen met de competitie en nauw verbonden zijn 
met het hele veld, waardoor breed wordt gedragen 
dat zij dé nationale instituten zijn.’ De Vos vindt 
afstemming met het wetenschappelijk veld om nog 
een andere reden hard nodig: ‘De onderzoeksfacili-
teiten worden steeds grootschaliger en we moeten 

werken met investeringsagenda’s voor de lange 
termijn. Dat vereist een plan waarmee de weten-
schap goed wordt bediend en excellenter kan 
worden. Want daar gaat het uiteindelijk om.’

evaluatieronde
Parallel aan de inrichting van de institutenorgani-
satie vindt een evaluatieronde plaats. Na de zomer 
komen internationale visitatiecommissies beoorde-
len hoe de instituten presteren. Het jaar daarna, in 
2018, wordt op basis daarvan de hele portfolio van 
de NWO- en KNAW-instituten onder de loep 
genomen. Gielen: ‘Een breed samengestelde com-
missie gaat alle evaluaties naast elkaar leggen en in 
ruim perspectief kijken waar de kracht van het 
Nederlandse onderzoek ligt en wat daarbinnen de 
positie van de instituten is. Hebben ze een nationale 
functie, zijn ze meer dan een universitaire groep? 
Overlappen hun werkterreinen elkaar, zijn er blinde 
vlekken? En hoe liggen de verhoudingen internatio-
naal?’ De analyse van de evaluaties moet in 2018 
klaar zijn. ‘Voorop staat dat NWO en de KNAW zich 
samen zo goed mogelijk inzetten voor de weten-
schap’, stelt de NWO-voorzitter.

‘ Solitaire instituten  
hebben geen  
bestaansrecht’

1 2 
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autonomie niet te veel beperkt wordt.’ 
Een terechte angst? Stan Gielen: ‘We willen de 
instituten hun autonomie niet afpakken, maar we 
willen wel een gremium dat regelmatig bij elkaar 
komt om de missie van de instituten in samenhang 
te bespreken. Voorheen waren er allemaal bilate-
raaltjes met het bestuur van NWO; nu maken we 
daar één meer integrale benadering van. De institu-
ten zijn NWO-instituten, dus ze moeten opereren 
binnen de visie die NWO ontwikkelt. Maar ik heb 
niet de illusie dat ik als voorzitter weet hoe het 
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Het ziet er allemaal prachtig uit in tv-series als CSI. 
Een rafeltje textiel verraadt wie de dader is, een 
bloedspetter onthult het moordwapen en een com-
puter koppelt een vage video meteen aan een 
gestolen auto. Het grootste deel is onzin, zeggen 
kenners, maar de realiteit is de fictie snel aan het 
inhalen. De basis van die ontwikkeling is weten-
schap. Onderzoek naar hoe stoffen, materialen en 
mensen zich gedragen bijvoorbeeld, en hoe je com-
putersystemen slimmer kunt inzetten voor 
opsporing. ‘Maar de forensische wetenschap is zo 
nieuw dat ze nog niet als specifieke discipline wordt 
erkend’, zegt Peter de Knijff, hoogleraar Populatie- 
en evolutiegenetica bij het Leids Universitair 
Medisch Centrum. ‘Daarom is forensisch onderzoek 
extreem moeilijk te financieren: het moet concurre-
ren met bekendere disciplines.’ Als voorbeeld 
noemt hij forensisch DNA-onderzoek, een complexe 
en geavanceerde toepassing van DNA-onderzoek 
die het bij subsidieaanvragen moet opnemen tegen 
de medisch-genetische toepassing van moleculair 
onderzoek. De Knijff: ‘Die wedstrijd  verliezen we 
altijd, niet alleen in Nederland, maar ook bij de 
Europese programma’s.’

  FORensic science

heeft deze persoon drugs gebruikt, 

of medicijnen? en zo ja: wat dan, 

wanneer en hoe lang? Om daarachter 

te komen kunnen forensische weten-

schappers iemands hoofdhaar ana-

lyseren. stoffen in het bloed komen 

ook in de haarzakjes terecht en wor-

den dan ingebouwd in de groeiende 

haar. Zo vormt het haar een archief 

van de stoffen waaraan iemand in de 

voorgaande maanden is blootgesteld.

die chemische analyse is al langer 

mogelijk, maar was tot nu toe tijd-

rovend en vrij onnauwkeurig. Michel 

Nielen, hoogleraar analytische che-

mie aan Wageningen ur, en zijn 

promovendus Wilco duvivier heb-

ben de methode sterk verbeterd. Ze 

ontwierpen een manier om een haar 

in de lengte te scannen met een 

hete luchtstroom die moleculen uit 

de haar in een massaspectrometer 

blaast. dat is een apparaat dat mon-

sters moleculair analyseert. Zo weten 

de onderzoekers nu binnen een uur 

welke bijzondere stoffen er in de 

haar zitten en niet pas na een paar 

dagen. Ook kunnen ze de timing van 

de blootstelling tot op tien dagen 

nauwkeurig bepalen. voorheen was 

dat enkele maanden. 

de methode is niet alleen toepasbaar 

in de forensische praktijk, maar bij-

voorbeeld ook in de veeteelt (krijgen 

deze kalveren verboden antibiotica?), 

in de geneeskunde (slikt deze patiënt 

trouw zijn medicijnen?) en in de sport 

(gebruikt deze atleet doping?).

er is een overval gepleegd en de 

dader staat op video. hij lijkt erg op 

een persoon in de fotodatabase van 

de politie. Maar is hij het echt? Om 

dat te bepalen gebruiken rechercheurs 

een checklist met gezichtskenmerken: 

de vorm van bijvoorbeeld neus, kin 

en wenkbrauwen, plus eventuele lit-

tekens of moedervlekken. daar rolt 

dan een beschrijvend oordeel uit: de 

beide foto’s lijken bijvoorbeeld ‘niet’, 

‘matig’, ‘sterk’ of ‘zeer sterk’ op 

elkaar. Maar dat oordeel is slecht te 

kwantificeren. tegelijkertijd bestaat 

er technologie voor automatische 

gezichtsherkenning. een computer 

beoordeelt bijvoorbeeld of jij door een 

deur heen mag op basis van de bio-

metrische kenmerken van je gezicht.

raymond veldhuis, hoogleraar bio-

metrische patroonherkenning aan 

de universiteit twente, heeft in zijn 

project beide aanpakken met elkaar 

gecombineerd. hij heeft stappen gezet 

om enerzijds de politieaanpak te auto-

matiseren en anderzijds Biometrische 

gezichtsherkenning geschikt te maken 

voor de forensische praktijk. Op basis 

daarvan kan een computer de foren-

sisch expert helpen met het verge-

lijken van foto’s, zodat het resultaat 

objectiever wordt en de bewijswaarde 

gekwantificeerd.

Haren als 
chemisch archief

Automatische 
fotovergelijking

hoe bepaal je binnen een veilige 

marge dat een verdachte een moord 

heeft gepleegd? dat is een vraag 

die rechters zeer bezighoudt, zeker 

nadat het zo fout ging met de kans-

berekeningen in de zaak-Lucia de B. 

rekenen aan kansen in het strafrecht-

proces moet beter kunnen, vonden 

Bart verheij, hoogleraar kunstmatige 

intelligentie aan de rijksuniversiteit 

groningen, en zijn collega’s. in hun 

project binnen forensic science heb-

ben zij zogeheten Bayesiaanse net-

werken toepasbaar gemaakt voor het 

analyseren van bewijs. Bayesiaanse 

netwerken zijn een modelleermethode 

uit de kunstmatige intelligentie die 

inzichtelijk kan maken hoe bewijs 

– zoals de zeldzaamheid van een 

dNa-spoor en de geloofwaardigheid 

van een getuige – samenhangt met 

de kans op schuld. in een Bayesiaans 

netwerk worden kansinschattingen 

automatisch herzien bij het invoeren 

van nieuw bewijs. 

Met deze vernieuwende interdiscipli-

naire aanpak laten de groningers als 

eersten zien hoe bestaande juridische 

methoden voor argumentatie en 

scenarioconstructie gekoppeld zijn 

aan kansberekening. het onderzoek 

draagt zo bij aan verbeterde commu-

nicatie tussen juristen en forensisch 

deskundigen.

Betere kansberekening

Om daar verandering in te brengen is NWO in 2011 
een vijfjarig onderzoeksprogramma gestart: 
Forensic Science. De Knijff was een van de weten-
schappers die meedachten over de invulling ervan. 
Er was in totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar voor 
negen onderzoeksprojecten, met onderwerpen 
die uiteenliepen van sporen- en DNA-onderzoek 
tot chemisch bewijs in haren, en van statistische 
modelleertechnieken tot geautomatiseerde 
gezichtsherkenning (zie hiernaast). Omdat veel 

nadruk lag op de toepassingswaarde waren er naast 
het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving (NSCR) ook partijen uit de 
praktijk bij betrokken: het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI), The Maastricht Forensic Institute 
en het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar 
Ministerie.
‘De forensische praktijk zit te springen om input 
uit de wetenschap’, zegt Renata Klop, adviseur bij 

eind vorig jaar liep het NWO-programma forensic science ten 
einde. in negen projecten hebben onderzoekers nieuwe methoden 
ontwikkeld voor de criminologische praktijk – en nieuwe 
verbindingen gelegd tussen vakgebieden. Maar dit was pas het 
begin, hopen betrokkenen. TeksT nienke Beintema  beeLd HaRRY meiJeR 

Fictie wordt snel 
ingehaald door 
de werkelijkheid

Misdaad 
        te lijf met 
wetenschap
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ZonMw. Het programma was oorspronkelijk een 
initiatief van NWO, maar de laatste maanden is ook 
ZonMw aangehaakt om te verkennen hoe ZonMw en 
NWO het programma samen een vervolg kunnen 
geven. ‘De praktijk gebruikt nu nog maar een fractie 
van wat er mogelijk is’, zegt ze. ‘Daarom is het heel 
belangrijk dat er méér onderzoek wordt gedaan op 
het grensvlak van bijvoorbeeld geneeskunde, geno-
mics, chemie en ICT.’

werk te doen
Het NWO-programma heeft al veel waardevols 
opgeleverd, vindt Klop. ‘Heel concrete wetenschap-
pelijke uitkomsten, die al direct toepasbaar zijn. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor het project over chemisch 
bewijs in haren’ (zie kader bladzij 15). Maar het pro-
gramma heeft ook tot inzichten geleid over waar nog 
werk te doen is. Het afgelopen half jaar heeft Klop 
met wetenschappers, politie, GGD, forensisch 
artsen en het Openbaar Ministerie gesproken. 
‘Daaruit blijkt grote behoefte aan een onderzoeks-
infrastructuur waarin wetenschappers uit verschillende 
disciplines, maar ook veldpartijen, elkaar weten te 
vinden en kunnen overleggen over het delen van 
methoden en het benutten van kennis en apparatuur.’ 
Die verkenning heeft ook geleid tot consensus over 
vervolgthema’s: vragen die leven binnen de forensi-
sche praktijk en waar de wetenschap nog 
onvoldoende antwoord op weet. ‘Juist daarom is het 
zo goed dat ZonMw en NWO bij de afsluiting van 
het programma de samenwerking hebben opge-
zocht’,  zegt Klop, ‘om een goede aansluiting te 
garanderen tussen fundamenteel onderzoek en de 
forensische praktijk.’ In het vervolgtraject zal dat 
wellicht gemakkelijker worden, verwacht zij, omdat 
NWO en ZonMw op termijn zullen opgaan in één 
nieuwe organisatie.

Een van die disciplines waar onderzoek nog altijd 
broodnodig is, is de forensische geneeskunde.  
Wilma Duijst, forensisch arts bij het NFI en hoog-
leraar Forensische geneeskunde en gezondheids-
strafrecht aan de Universiteit van Maastricht, 
beaamt dat volmondig. ‘Maar als wij in de genees-

kundige hoek een onderzoeksvoorstel indienen, dan 
krijgen we te horen: ga maar naar Justitie – en vice 
versa. Daarom lukt het ons nooit om ergens ook 
maar door een eerste ronde heen te komen. Zo krijg 
je de forensische geneeskunde nooit evidence-
based. Forensische geneeskunde is nu gebaseerd op 
best practices, maar we weten niet of de vooronder-
stellingen daarin wel kloppen. Veel dingen zijn nog 
nooit echt wetenschappelijk onderzocht.’ 

gemiste moorden
Als voorbeelden noemt Duijst het ontbreken van 
standaarden voor de duiding van letsel, ontbinding 
van lichamen en tekenen van seksueel misbruik bij 
kinderen. ‘En ik weet dat we ook niet altijd de 
doodsoorzaak goed genoeg uitzoeken’, zegt Duijst. 
‘Zijn er toch geen moorden die we missen? Zou je 
toch niet bij veel meer overledenen een röntgen- of 
CT-scan moeten doen?’ Wat dat betreft is er ook 
behoefte aan meer internationale afstemming, zegt 
ze. Welke onderzoeken standaard worden uitge-
voerd als er een lichaam wordt gevonden is 
bijvoorbeeld in verschillende landen anders gere-
geld. ‘Terwijl er in ons land genoeg mensen zijn die 
daar iets aan willen doen. De energie is er, de 
ideeën zijn er, nu moeten we die alleen nog aan 
elkaar knopen.’ Renata Klop van ZonMw beaamt 
dat: ‘Er is ontzettend veel motivatie en gedreven-
heid. Dat zag je al tijdens het huidige Forensic 
Science-programma. Mensen zoeken graag de 
randen van de kennis op, om hun vakgebied vooruit 
te helpen.’ Daarom zijn Klop en Duijst beiden erg 
blij dat er concrete stappen worden genomen om 
het NWO-programma Forensic Science een vervolg 
te geven. Tijdens de afsluiting ervan op 23 novem-
ber is een strategische sessie gehouden met 
onderzoekers en veldpartijen. Het resultaat zal naar 
verwachting  komend voorjaar worden voorgelegd 
aan vier relevante ministeries: V&J, OCW, VWS en 
BZ. ‘Het kan niet anders of daar gaan mooie dingen 
uit voortkomen’, zegt Klop. Ook De Knijff heeft 
goede hoop: ‘Al was het alleen maar omdat 
forensisch onderzoek een zeer hoge en snelle maat-
schappelijke valorisatiewaarde heeft.’ Misdaden 
sneller oplossen en zelfs voorkomen, het risico op 
gerechtelijke dwalingen beperken en daarmee de 
wereld veiliger en eerlijker maken: het kan allemaal 
dankzij betere forensische kennis, aldus de experts. 
Wilma Duijst kan haast niet wachten: ‘Ik weet zeker 
dat we over vijf jaar behoorlijke stappen hebben gezet.’ 

1 6  Hypothese   

 << 

  FORensic science Beleid

steeds vaker moeten beoordelingscommissies kandidaten uit 
verschillende wetenschapsgebieden vergelijken. het NWO-domein 
sociale en geesteswetenschappen heeft daarom de verschillen tussen 
publicatieculturen in kaart gebracht. Bekijk de handleiding 
publicatieculturen op www.nwo.nl/publicatieculturensgw.

NWO-nieuws   internationaal

Duurzame 
gezondheidszorg
In december is de call Medical Devices For 

Affordable Health gepubliceerd, een 

samenwerking tussen NWO, ZonMw en het 

Indiase department of biotechnology. de 

partners willen langdurige Indiaas-

Nederlandse samenwerking stimuleren op 

het gebied van medische technologie die 

bijdraagt aan een duurzame gezondheids-

zorg in India en /of Nederland. duurzame 

gezondheidszorg wordt hierbij gedefini-

eerd als een hoogwaardig systeem dat 

betaalbaar en toegankelijk is voor elk 

individu, én betaalbaar voor de maatschap-

pij als geheel. Het onderwerp waarover 

onderzoeksvoorstellen ingediend kunnen 

worden is: minimaal invasieve technieken. 

drie strategische vragen staan centraal:

  Hoe kan technologie buiten de officiële 

zorginstellingen om gezondheid en 

welzijn ondersteunen en mensen hel-

pen deel te nemen aan de samenle-

ving? de focus ligt op preventie: voor-

komen dat mensen professionele zorg 

nodig hebben.

  Hoe kan technologie ervoor zorgen dat 

mensen dichter bij huis zorg kunnen 

krijgen?

  Hoe kan technologie de zorg persoon-

lijker en efficiënter maken?

deadline voor de call is 2 mei 2017.

Meer informatie vindt u op www.nwo.nl/

duurzamegezondheidszorg. 

Op nwo.nl

Hersenen en cognitie  
In een programma waarin Nederlandse en 

Chinese onderzoekers samenwerken, zijn 

vier projecten gehonoreerd die de relatie 

tussen hersenen en cognitie zullen onder-

zoeken. Vier gemengde onderzoeksteams 

gaan aan de slag, onder leiding van twee 

excellente onderzoekers uit beide landen. 

de onderzoekteams zullen onder andere 

de ontwikkeling van de functionele archi-

tectuur van het brein in kaart brengen. 

Ook zullen zij met nieuwe geavanceerde 

technieken ontwikkelingsstoornissen en de 

communicatie tussen verschillende hersen-

regio’s bestuderen. In totaal is hiervoor 1,5 

miljoen euro beschikbaar. In het program-

ma werken NWO en de Chinese Academy 

of sciences (CAs) met elkaar samen. Ieder 

jaar wordt een thema gekozen dat voor 

beide landen actueel en relevant is. dit jaar 

leidde dat tot de call The Future of Brain 

and Cognition. de call werd uitgevoerd 

door het Nationaal Initiatief Hersenen & 
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Nieuw dataplatform 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het 

Centraal Museum in Utrecht is op 27 oktober 

OdIsseI (Open data Infrastructure for social 

sciences and economics Innovation) 

gelanceerd, het dataplatform voor de 

mens- en maatschappijwetenschappen. 

Op dit dataplatform creëren de Nederlandse 

universiteiten, projectleiders van dataver-

zamelingen, NWO, Cbs, dANs, rijkskennis-

instellingen, hogescholen, overheden en 

bedrijven samen één gezamenlijke infra-

structuur voor de mens- en maatschappij-

wetenschappen. 

Met de lancering van OdIsseI bestendigen de 

initiatiefnemers Pearl dykstra (wetenschap-

pelijk trekker), Pieter Hooimeijer (NWO) en 

Huib van de stadt (Cbs) hun samenwerking. 

Het wordt nu mogelijk om data over 

mensen zowel innovatiever als efficiënter te 

verzamelen. Het dataplatform is een van de 

geselecteerde initiatieven die de komende 

vier jaar in aanmerking komen voor 

financiering vanuit de Roadmap Grootscha-

lige Wetenschappelijke Infrastructuur. 

daarmee kunnen de mens- en maatschap-

pijwetenschappen met een reuzenstap een 

nieuw tijdperk binnentreden.

Vlnr. Pieter Hooimeijer, Huib van de 
Stadt en Pearl Dykstra 

1 7 januari 2017

Hans de Groene, algemeen directeur van 

NWO, heeft een nieuwe functie aanvaard. 

Op 1 februari 2017 wordt hij directeur 

van Vewin, de Vereniging van drinkwater-

bedrijven in Nederland. sinds maart 2011 

was Hans de Groene algemeen directeur 

van NWO en vanuit deze rol tevens secre-

taris van het algemeen bestuur. Voordat 

hij bij NWO startte, was Hans directeur 

Innovatie en plaats-

vervangend directeur-

generaal Ondernemen 

& Innovatie bij het 

ministerie van 

economische Zaken.

Hans de Groene 
naar Vewin
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‘ ‘

‘
lOdi nauta 
hoogleraar Geschiedenis van de 
filosofie en decaan van de Faculteit 
Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit 
Groningen

‘Harmoniseren van subsidie-
instrumenten lijkt mij een goed idee, 
al heb ik zelf nooit last gehad van 
de verschillen.
Toch heb ik wel een zorgpunt. Let op 
dat de geesteswetenschappen in 
domeinbrede calls niet het onderspit 
delven vanwege de roep om maat-
schappelijke relevantie. In zulke 
calls kunnen straks voorstellen 
ingediend worden door zowel geestes-
wetenschappers als sociale weten-
schappers, die in het nieuwe NWO 
samen een nieuw domein vormen. 
Valorisatie loopt voor de geestes-
wetenschappen echter veelal indirect, 
via het onderwijs en via het opleiden 
van kritisch denkende mensen. 
Mijn belangrijkste advies aan 
NWO: houd de Vrije competitie 
overeind, want dat is voor mensen 
die buiten de Veni-, Vidi-, Vici-boot 
vallen nog de enige mogelijkheid om 
geld voor ongebonden onderzoek 
aan te vragen.’

drie experts reageren op nieuw beleid van NWO. deze keer 
het voornemen om subsidievormen die een vergelijkbaar 
doel dienen beter op elkaar af te stemmen.
teKst maRtine segeRs   BeeLd mOnique wiJBRands

NWO kent in totaal zo’n 250 instrumenten 

om onderzoek mee te financieren. Ze 

variëren van themaprogramma’s en reis-

beurzen tot subsidies voor getalenteerde 

onderzoekers. Van vergoedingen voor de 

overkomst van buitenlandse topexperts tot 

geld voor waarneemtijd op een telescoop 

in La Palma. Het komende jaar gaat NWO 

in al deze subsidies meer eenheid brengen 

qua terminologie, indieningsdata en 

-voorwaarden, beoordelingsprocedures 

en omvang. Op 1 januari 2018 moet het 

nieuwe NWO één overzichtelijk stelsel van 

subsidievormen hebben. Vanaf dan kunnen 

onderzoekers bijvoorbeeld eenvoudiger 

een voorstel indienen samen met collega’s 

uit een ander domein.
suzanne HulscHeR 
hoogleraar Waterbeheer en water-
systemen, Universiteit Twente

‘Eigenlijk vind ik het prima dat er veel 
verschillende subsidie-instrumenten 
zijn, juist omdat er verschillen zitten 
in de beoordelingscriteria. Dat biedt 
meer ruimte voor verschillende typen 
projecten. Met het ene project maak je 
voor de ene subsidie meer kans, met 
een ander project kun je juist bij een 
ander instrument terecht. En de ver-
schillen in regels en procedures zijn 
klein genoeg om er weinig last van te 
hebben.
Eén keer ging ik de mist in. Toen ik 
twee aanvragen tegelijkertijd schreef, 
heb ik de regels qua matching van 
twee verschillende NWO-gebieden 
verwisseld. Maar dat was geen groot 
probleem. Dat kon ik snel aanpassen.
Mijn zorgpunt: als je bij subsidiecalls 
te veel vakgebieden op één hoop gooit, 
loop je het risico dat de beoordelaars 
niet meer goed kunnen inschatten 
welke voorstellen in een specifiek 
vakgebied echt vernieuwend zijn.’

tHeO Rasing  
hoogleraar Experimentele 
natuurkunde, Radboud Universiteit

‘Ik heb nooit problemen ervaren met 
de verschillen in regels en procedures 
bij FOM, STW en NWO. Met FOM 
heb ik de meeste ervaring. Daar zijn 
de regels helder en het aanvraag-
proces is efficiënt.
Wel vielen er regelmatig projecten 
met zowel een sterke fysische als 
een sterke chemische insteek tussen 
wal en schip. Als FOM een project 
gezamenlijk met het NWO-gebied 
Chemische Wetenschappen wilde 
steunen, paste het vaak niet in de 
strategie van Chemische Weten-
schappen, en andersom. Mijn hoop is 
daarom dat bètabrede thema’s meer 
kans krijgen in het nieuwe NWO.
Mijn grootste zorgpunt: er moet wel 
voldoende ruimte blijven voor nieuws-
gierigheidsgedreven, fundamenteel 
onderzoek. Goed onderzoek is immers 
altíjd maatschappelijk relevant, alleen 
soms pas over vijftig jaar.’

Meer eenheid 
in subsidies

nOBelpRiJs  uitgespROken

Op 10 december kreeg 
Ben Feringa in Stockholm 

de Nobelprijs uitgereikt 
door koning Carl Gustaf 

van Zweden.

    Ben Feringa: 
‘ Voed het onderzoeksklimaat’

d

investeer in de allerbeste laboratoria 
en zorg dat onderzoekers een plan 

voor de lange termijn kunnen 
uitvoeren. die aanbevelingen doet 

Ben feringa, scheidend voorzitter van 
NWO chemische Wetenschappen, 
die in december de Nobelprijs voor 

chemie in ontvangst nam.
teKst maRiette HuisJes  BeeLd Jessica gOw HH

Feringa gebruikt zijn nieuw verworven status om 
een lans te breken voor meer investeringen in funda-
menteel onderzoek. Hij pleit voor één miljard euro 
extra per jaar. ‘Nederland heeft een fantastisch onder-
zoeksklimaat, maar we moeten het wel voldoende 
voeden’, stelt de laureaat. Hij maakt zich met name 
zorgen over investeringen in middelgrote en stan-
daard infrastructuur. ‘Ik bezocht onlangs Chinese 
universiteiten, ging daar bij mensen langs die ik als 
promovendus of postdoc in mijn groep heb gehad. Ik 
zag dat zij betere apparatuur hebben dan wij. Dat 
vind ik pijnlijk. Jonge mensen die aan het front van 
de wetenschap willen werken hebben een feilloze 
neus voor waar de spannende dingen gebeuren. Zij 
willen natuurlijk in het beste laboratorium werken. 
We moeten oppassen dat we ze niet kwijt raken.’

Extra investeringen zijn ook nodig om wetenschap-
pers in staat te stellen tot onderzoek met een lange 
adem, meent de Groningse chemicus. ‘Zelf hebben 
wij met onze groep wel eens twintig jaar ergens aan 
gewerkt voordat we een doorbraak kregen. Veel-
belovende Nederlandse postdocs die terugkomen uit 
het buitenland moeten ook de kans krijgen om over 
meerdere jaren een mooi programma op te bouwen. 
Nu zien we vaak een mid-career gap. Er is wel geld 
om je onderzoek op de rails te zetten, maar niet om 
daarna door te pakken en een goede experimentele 
groep draaiende te houden.’ Dat zulke investeringen 
op den duur lonen, daarvan is Feringa zelf het 
levende bewijs.

De ontdekking van nanomachines, moleculen 
waarvan de beweging gestuurd kan worden, legt een 
heel nieuw vakgebied open: dat van de dynamische 
chemie. Die boodschap stond centraal in de lezing 
van de Nederlandse chemicus en oud-voorzitter van 
het NWO-gebied Chemische Wetenschappen. Ben 
Feringa sprak de lezing uit bij de aanvaarding van 
zijn Nobelprijs. Hij ontving de prijs samen met de 
Schot James Fraser Stoddart en de Fransman Jean-
Pierre Sauvage op 10 december in Stockholm. ‘We 
kunnen nu op nanoschaal enigszins nabootsen wat 
de natuur al lang doet’, licht Feringa toe. 

Waar de chemie eerst alleen maar statische materi-
alen kon maken, komen nu ook responsieve 
materialen binnen bereik, die slim reageren op hun 
omgeving.’ Het bekroonde onderzoek is nog heel 
fundamenteel, benadrukt Feringa, en de machines 
zijn primitief, maar het principe staat. Nanomachi-
nes zullen in de toekomst breed worden toegepast. 
Daarvan is niet alleen Feringa zelf maar ook het 
Nobelprijscomité overtuigd. Hoe die toepassingen 
er precies uit zullen zien laat zich nog moeilijk voor-
spellen, maar denk bijvoorbeeld op langere termijn 
aan microrobots die in je lichaam worden losgelaten 
om gericht geneesmiddelen af te leveren of kanker-
cellen op te ruimen.  << 
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  in Beeld

de polen zijn aan het veranderen – sneller dan andere gebieden op aarde. de temperatuur is 
er de laatste dertig jaar al met 2 graden gestegen: twee keer zoveel als gemiddeld. en de 
gevolgen zijn er ook nog eens groter dan elders. Lange meetreeksen zijn cruciaal om te laten 
zien wat er aan de polen gebeurt, hoe dat komt en wat je eraan kunt doen.
TeksT nienke Beintema 

in Beeld

2 1 januari 2017

Langdurig meten
in poolgebied 
is nodig

NWO voert het Nederlands Polair 
Programma uit en organiseert hier-
over jaarlijks een symposium. In 
november stonden ‘lange meetreek-
sen’ centraal. Nederland heeft op dat 
gebied een rijke en lange traditie. Het 
Instituut voor Marien en Atmos-
ferisch onderzoek Utrecht (IMAU) 
heeft bijvoorbeeld al sinds begin jaren 
’80 meetstations op tientallen plekken 
in het noord- en zuidpoolgebied. Hun 
meetreeksen laten zien hoe ingrijpend 
klimaat, neerslag en gletsjers aan het 
veranderen zijn. 

Antropoloog Willem Rasing van de 
Radboud Universiteit Nijmegen komt 
al dertig jaar over de vloer bij Inuit in 
Arctisch Canada. Daar documen-
teerde hij de omslag van traditionele 
en koloniale tijden naar het Canadese 
moderne leven. Nu adviseert hij de 
Canadese overheid over manieren om 
lokaal en federaal bestuur met elkaar 
te verenigen.

De Rijksuniversiteit Groningen brengt 
al meer dan dertig jaar in kaart hoe de 
planktongroei rond Spitsbergen 
samenhangt met klimaat, zeestromin-
gen en voedingsstoffen – en met de 
aantallen vissen, zeevogels en zee-
zoogdieren. Het Koninklijk Neder-
lands Instituut voor Onderzoek der 
Zee (NIOZ) voegt daar data aan toe 
over de rol van organische stoffen in 
het zeewater. Die binden aan ijzer, 
waarmee ze dat beschikbaar maken 
voor het plankton in de zee en 
daarmee voor de rest van het voedsel-
web. Nu de bevroren ondergrond op 

grote schaal ontdooit, komt er via de 
rivieren steeds meer organisch materi-
aal in de poolzee terecht en is de 
ijzerbalans aan het veranderen. Dat 
heeft gevolgen voor het voedselweb.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie 
(NIOO) volgt al veertig jaar de ‘Neder-
landse’ brandganzen die op Spitsbergen 
broeden. Door de warmere lentes rijpt 
het gras dat zij eten sneller en valt het 
moment waarop het gras het meest 
voedzaam is steeds vroeger. Dus de 
ganzen arriveren vaak te laat.

Langdurig poolonderzoek is vruchtbaar 
en noodzakelijk, maar vaak niet inno-
vatief en ook niet direct toepasbaar. Dat 
maakt het lastig te financieren. De 
oplossing? Nationaal en internationaal 
meer samenwerken. Infrastructuur 
delen, data uitwisselen, beter duidelijk 
maken waar het werk voor dient. En 
dan met een innovatieve aanpak het 
bedrijfsleven meetrekken. 

Inuit en hun voorouders overleven al minstens 
14.000 jaar in het noordpoolgebied. De laatste 
vijftig jaar is hun leefwijze drastisch veran-
derd. Antropologen beschrijven die transities 
in technologie, taal, cultuur, recht en bestuur.

Een onderzoeker van de Rijksuniversiteit 
Groningen verzamelt monsters van een glet-
sjer, om in het lab de biogeochemische samen-
stelling daarvan te analyseren. Veranderingen 
in het gletsjerijs beïnvloeden de kwaliteit van 
het zeewater.

Onderzoekers uit het Dirck Gerritsz 
laboratorium op het Antarctisch Schiereiland 
nemen watermonsters in Marguerite Bay. 
Ze kijken onder andere hoe algen worden 
aangetast door virussen.

BeeLd LiesBeth NOOr

BeeLd Maria vaN LeeuWe

BeeLd Mairi feNtON
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Houd je van de schlagers van Frans Bauer? Of luister je liever naar 
de pianostukken van Mozart? Dat is grotendeels een persoonlijke 
keuze: over smaak valt immers niet te twisten. Maar je culturele 
interesse beïnvloedt wel met wie je omgaat, en wie met jou wil 
omgaan. Mensen herkennen en selecteren elkaar op basis van 
gedeelde smaak. Je culturele keuzes kunnen dus invloed hebben 
op je carrièrekansen en inkomen.

De komende drie jaar onderzoekt socioloog Roza Meuleman het 
verband tussen iemands persoonlijke culturele voorkeuren en de 
sociaaleconomische positie van de mensen in zijn of haar netwerk. 
Ook bekijkt ze wat de gevolgen daarvan zijn voor het uiteindelijke 
opleidingsniveau, de beroepskansen en het inkomen van de 
persoon in kwestie. Haar focus ligt op interesse in ‘elitecultuur’, 
zoals bezoeken aan theatervoorstellingen, klassieke concerten of 
musea. Cultuur met een grote C dus.

‘Sommige sociologen zijn ervan overtuigd dat interesse in elite-
cultuur ervoor zorgt dat mensen met een lagere sociale status 
kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder,’ zegt Meuleman. 
‘De voorkeur voor theater of museum brengt je in contact met 
mensen met een hoge opleiding en een goede baan. Door je in die 
kringen te begeven, bouw je een interessant netwerk op waar je 
later zelf weer profijt van kunt hebben.’

Andere sociologen zien cultuur juist als een manier om de maat-
schappelijke pikorde in stand te houden. Meuleman: ‘De Neder-
landse maatschappij is de afgelopen decennia steeds horizontaler 
geworden, het onderscheid tussen de sociale klassen is minder 
vanzelfsprekend. Sociologen als Pierre Bourdieu vermoeden dat 
de elite zich daarom beroept op een eigen culturele smaak, om 
zich toch te kunnen onderscheiden van mensen met een lagere 
sociaaleconomische positie.’

Meuleman hoopt meer licht op deze vraag te werpen met nieuwe 
inzichten uit grootschalig onderzoek. Daarvoor zal ze onder meer 
een module toevoegen aan de Familie-enquête Nederlandse 
Bevolking, een vragenlijstonderzoek dat de Radboud Universiteit 
regelmatig uitvoert onder meer dan 3000 individuen. Ze kijkt 
daarbij niet alleen naar de invloed van interesse in elitecultuur op 
het sociale netwerk, maar ook naar wat dat doet met de sociale 
samenhang en ongelijkheid in de maatschappij.

Kan interesse in high culture mensen met 
verschillende sociaaleconomische achtergronden 
met elkaar verbinden? socioloog roza Meuleman 
van de radboud universiteit onderzoekt het met 
een veni-beurs van NWO.
teKst meRiJn van nuland  BeeLd manOn BRuininga

 ROza meuleman   

  talent

Elitecultuur: 
verbinder of verdeler? 
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    Verborgen 
beeldverhaal teruggetoverd

e
twee Nederlandse promovendi hebben eeuwen-
oude Mexicaanse tekeningen blootgelegd die 
verborgen zaten onder meer recente illustraties. 
hun onderzoek werd gefinancierd vanuit het 
NWO-programma science4arts.
teKst meRiJn van nuland   BeeLd ludO sniJdeRs

De komende tijd zullen de jonge onderzoekers het 
verborgen beeldverhaal op de vijf meter lange strook 
hertenleer verder analyseren. Dat doen ze samen met 
medewerkers van de Bodleian Libraries in Oxford, 
waar het document ligt opgeslagen. ‘We zien nu al 
dat deze codex gebruikmaakt van dezelfde elementen 
als andere geschriften van het Mixteekse volk,’ zegt 
Snijders. ‘Er staan bijvoorbeeld mensen op afgebeeld 
die tegelijkertijd dierlijke elementen hebben, zoals de 
veren van een adelaar of de vacht van een jaguar. 
Aangezien de Mixteken vernoemd werden naar 
dieren, gaan we ervan uit dat dit hun manier was om 
een specifiek persoon aan te duiden.’

Het is niet voor het eerst dat wetenschappers zo’n 
verborgen tweede laag ontdekken. Ook onder de 
wereldberoemde schilderijen van ‘onze’ Rembrandt 
legden wetenschappers oudere schilderijen bloot. ‘Bij 
het onderzoek naar de Codex Añute konden we echter 
niet van dezelfde technieken gebruikmaken’, zegt Snij-
ders. ‘De Mixteken werkten namelijk met volledig 
organische verf, gewonnen uit planten en kevertjes. 
Die is een stuk lastiger op te sporen dan de verf van 
Rembrandt, want daar zitten zware metalen in die je 
met een röntgenscan kunt ontdekken.’

Snijders en Zaman gebruikten in plaats van röntgen-
straling dus een hyperspectrale camera. Die is in staat 
om ongeveer duizend kleurtinten te onderscheiden, 
veel meer dan het menselijk oog. Zo konden de onder-
zoekers het hele oppervlak van de codex scannen om 
te zien of de bovenliggende verflaag verkleurd is door 
de laag eronder. Een subtiel kleurverschil wijst erop 
dat de onderste laag beschilderd is.

Snijders is ervan overtuigd dat dezelfde techniek in 
de nabije toekomst toegepast kan worden om ook 
andere geschreven bronnen te ontrafelen. ‘Dan denk 
ik natuurlijk allereerst aan vergelijkbare verborgen 
teksten. Maar het is ons onlangs ook gelukt om een 
codex te reconstrueren die ernstig verweerd was.’ 
De jonge wetenschappers voerden hun onderzoek 
uit met financiering vanuit het NWO-programma 
Science4Arts, dat onlangs is afgerond. In dit 
programma werkten onderzoekers uit de geestes-
wetenschappen samen met natuurwetenschappers 
en restaurateurs, op zoek naar innovatieve metho-
den om kunstwerken te onderzoeken en behouden.

Er zijn maar weinig documenten zo waardevol als de 
Codex Añute uit 1560, afkomstig van de Mixteken, 
een Indiaans volk dat nog steeds in Mexico leeft. 
Het is een van de slechts twintig precolumbiaanse 
manuscripten van inheemse Mexicanen die nog 
bestaan. De rest verdween op de brandstapels van 
de Spaanse veroveraars of ging in de daaropvol-
gende eeuwen verloren.

Nu blijkt dat de toch al zeldzame Codex Añute een 
extra geheim bij zich draagt. Onder de bovenste 
verf laag zit namelijk nóg een laag met illustraties. 
Promovendi Ludo Snijders (Universiteit Leiden) en 
Tim Zaman (TU Delft) legden deze verborgen 
afbeeldingen bloot met behulp van een zelfge-
bouwde hyperspectrale camera. Dankzij die camera 
kun je diepere lagen bekijken zonder dat je de 
bovenste laag beschadigt.

 << 

Om het beeld-
verhaal te 

reconstrueren 
worden de 

blootgelegde 
symbolen ver-

geleken met een 
andere codex.

2 3 januari 2017

  science4aRts
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waar ligt het omslagpunt van 
savanne naar woestijn?
Sinds er over woestijnen en savannes 
wordt gevlogen, is het mensen opgeval-
len dat plantengroei in droge gebieden 
zich soms in ruimtelijke patronen rang-
schikt: strepen, stippellijnen, stippen 
en zelfs doolhofpatronen. Zulke patro-
nen zijn een voorteken van verwoestij-
ning, een probleem dat momenteel zo’n 
250 miljoen mensen wereldwijd bedreigt. 
Wellicht kunnen we nog op tijd ingrij-
pen, maar dan moeten we wel 
herkennen wanneer dat echt nodig is. 
Ook zullen we moeten weten welke 
gevolgen klimaatverandering heeft voor 
de verwoestijning. In een van de 
projecten in het NWO-programma 
Complexiteit doen ecologen en wiskun-
digen samen onderzoek naar deze 
vragen.
Wiskundige Eric Siero promoveerde 
begin 2016 aan de Universiteit Leiden 
op onderzoek naar vegetatiepatronen in 
droge gebieden. ‘Voordat ik begon, was 
al onderzocht hoe homogene begroeiing 
instabiel wordt, zodat er gaten en 
patronen in ontstaan. Ik ben een stap 
verder gegaan en heb onderzocht hoe 
een patroon zich ontwikkelt tot een 
kale woestijn wanneer de regenval 
steeds verder afneemt. Om de juiste 
vragen te stellen was het essentieel om 
intensief samen te werken met de drie 

ecologen die bij het project betrokken 
waren.’ Siero ontdekte dat een 
gestreept vegetatiepatroon niet direct 
overgaat in kale woestijn, maar eerst 
opbreekt in een soort stippellijnen. ‘De 
volgende stap in het onderzoek is dan 
om te kijken of we het kritieke punt 
kunnen vinden waarop verwoestijning 
onvermijdelijk is geworden. Een ander 
toekomstig doel is om de uitkomsten 
die onze wiskundige modellen voor-
spellen te toetsen aan de waarnemingen.’

Met zijn onderzoek heeft Siero ook de 
gereedschapskist voor het complexi-
teitsonderzoek uitgebreid. Siero: ‘De 
interne dynamiek van een complex 
systeem zorgt dat het zichzelf op een 
bepaalde manier organiseert. In ons 
geval uit zich dat in vegetatiepatronen. 
Maar vaak is er ook nog een externe 
parameter die in de loop van de tijd 
verandert. Bij woestijnvorming is dat 
vooral de regenval. In veel complexi-
teitsonderzoek wordt die externe 
parameter constant gehouden; wij 
hebben hem wel in de tijd laten varië-
ren en dat is een belangrijke 
uitbreiding.’
In Leiden zijn inmiddels twee nieuwe 
wiskunde-promovendi aan de slag om 
voort te bouwen op Siero’s werk.

hoe groot de verschillen ook lijken tussen woestijnvorming, 
verstoringen in het openbaar vervoer en stofwisseling in 
lichaamscellen, op wiskundig niveau hebben ze veel met 
elkaar gemeen. drie recent gepromoveerde onderzoekers 
vertellen over hun onderzoek naar complexe systemen.
teKst Bennie mOls Onder de 

complexiteit schuilt 
de eenvoud 

klasse van complexe systemen 
bestaande uit veel deeltjes die: elkaar 
niet mogen overlappen en waarin een 
deeltje pas kan bewegen wanneer een 
ander deeltje ervoor ook beweegt. Wij 
hebben dat precies kunnen beschrij-
ven.’
Miedema bestudeerde ook een complex 
biologisch systeem. In al onze 
lichaamscellen werken kleine molecu-
laire motortjes. Ze zijn belangrijk voor 
het transport van allerhande stofjes, 
zoals voedingsstoffen die een cel nodig 
heeft om te functioneren of afvalstoffen 
die moeten worden afgevoerd. Wanneer 
het transport misgaat, kan dat tot 
ziekte leiden. ‘We weten nog niet of het 
transport misgaat doordat de motortjes 
vast komen te zitten vanwege drukte in 
de cel’, vertelt Miedema. ‘Maar omdat 
we gelijkenissen met files op de weg en 
in glasachtige materialen vermoeden, 

hebben we filevorming van motortjes 
in de cel onderzocht. Een van de 
resultaten die we vonden, is dat ver-
schillende soorten van die moleculaire 
motoren heel verschillend reageren op 
drukte in de cel.’

Experimentele data van verkeers-
stromen en files kreeg Miedema van 
Rijkswaterstaat. Al snel bleek dat simu-
laties makkelijk te construeren en 

Files op de weg, in glas en 
in het lichaam
Wat hebben auto’s op de snelweg, grote 
moleculen in glasachtige materialen en 
moleculaire motoren in lichaamscellen 
met elkaar gemeen? Het zijn alle drie 
systemen met veel dezelfde ‘deeltjes’ 
die elkaar beïnvloeden en onder 
bepaalde omstandigheden vast kunnen 
komen te zitten. 
Natuurkundige Daniël Miedema bestu-
deerde voor zijn promotieonderzoek 
aan de Universiteit van Amsterdam of 
er iets universeels zit in die totaal 
verschillende soorten files. 
‘Ik heb laten zien dat het heel nuttig is 
om een interdisciplinaire benadering te 
kiezen’, vertelt Miedema. ‘Kennis uit 
het ene veld van het complexiteits-
onderzoek blijken we te kunnen 
gebruiken in een totaal ander veld.’ Zo 
vond Miedema een diepe overeenkomst 
tussen files op de weg en moleculen in 
glasachtige materialen die vast komen 
te zitten. ‘Ze behoren tot dezelfde 

Vegetatie met een patroon van gaten 
in Niger. Het gatenpatroon duidt op 
een beginstadium van verwoestijning. 

Auto’s in een file en sommige moleculaire 
motortjes in het menselijk lichaam 
beïnvloeden elkaar op een vergelijkbare 
manier, ook al bevinden de motortjes 
zich op afstand van elkaar. 

‘ Kennis over één 
systeem blijkt 
bruikbaar in een 
totaal ander veld’

bruikbaar zijn voor fundamenteel 
onderzoek. Miedema: ‘Het ging ons 
vooral om het vinden van nieuwe 
inzichten en niet direct om de toe-
passingen in de praktijk. Voor het com-
plexiteitsonderzoek in het algemeen is 
het belangrijkste dat we hebben laten 
zien dat het nuttig is om instrumenten 
die werken voor het ene complexe 
systeem ook in te zetten in andere 
complexe systemen.’

persoonlijk reisadvies bij 
ov-verstoringen
‘Tussen Utrecht en ’s Hertogenbosch 
rijden momenteel geen treinen. De NS 
zet bussen in.’ Zo ongeveer gaat het nu. 
Bij een ernstige verstoring van de NS-
dienstregeling krijgen alle reizigers één 
advies. De vraag is of dat anders kan. 
Kan de NS de passagiersgegevens die 
toch al worden verzameld via de 
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ov-chipkaart niet ook gebruiken om een omreisad-
vies op maat te geven?
Econometrist en besliskundige Evelien van der 
Hurk heeft in haar promotieonderzoek aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam – waarbij de 
NS zelf nauw betrokken was – laten zien dat 
zo’n persoonlijk reisadvies bij ernstige ov-
verstoringen inderdaad goed mogelijk is, zonder 
dat de privacy van de reiziger in het geding 
komt. ‘Tot nu toe zette de NS erop in om de 
dienstregeling van vóór de verstoring zo snel 

mogelijk weer op te pakken. Ik heb laten zien 
dat dat vaak niet het beste resultaat voor de 
reizigers oplevert’, aldus Van der Hurk. Zij maakte 
een wiskundig model waarin ze informatie uit de 
ov-chipkaartdata van de NS kon gebruiken: 
‘Uit de in- en uitcheckgegevens konden we de 
reisvraag van de passagiers redelijk goed af leiden. 
Met deze inzichten kan de NS vervolgens het 
aanbod bij een ernstige verstoring optimaliseren 
voor de reiziger: hoeveel shuttle-bussen moeten 
ze inzetten, hoeveel langer moeten sommige 
treinen worden? Welke reizigers zijn beter af 

‘ De NS zelf was nauw  
betrokken bij onderzoek naar  
een reisadvies op maat’

wanneer zij een alternatieve route kiezen?’
Van der Hurk voerde haar onderzoek uit in nauwe 
samenwerking met de NS. Daarnaast verbleef ze 
drie maanden aan het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), waar ze mocht samenwerken 
met een lokale vervoerder. ‘Als je met de bril van 
de typische complexiteitsonderzoeker kijkt naar 
mijn onderzoek’, zegt Van der Hurk, ‘dan vloeit uit 
de complexe interactie tussen alle individuele 
reizigers en de treinen en bussen die de NS bij een 
verstoring kan inzetten het gepersonaliseerde reis-
advies voort als een emergente eigenschap.’ Dat 
laatste is een centraal begrip in het complexiteits-
onderzoek. Een emergente eigenschap is niet te 
herkennen in de losse onderdelen van een systeem, 
maar ontstaat als een nieuw patroon uit de inter-
actie binnen het systeem. Het zal trouwens nog wel 
even duren voor de NS ook daadwerkelijk persoon-
lijk reisadvies bij ov-verstoringen kan aanbieden. 
Daarvoor moet het proof of concept-model van 
Van der Hurk uitgebreider worden getest en ook 
nog worden vertaald naar software voor profes-
sioneel gebruik.  << 

Met informatie uit de 
OV-chipkaartdata van de NS moet 
het mogelijk zijn bij vertraging 
een reisadvies op maat te geven 
in plaats van een standaard 
reisadvies. 

complexiteitsonderzoek is een snel groeiend weten-

schapsgebied. het heeft een grote maatschappelijke 

relevantie, omdat het helpt het gedrag van complexe 

systemen op vele gebieden te voorspellen. greep krij-

gen op complexiteit is een van de maatschappelijke 

uitdagingen waar NWO een bijdrage aan wil leveren. 

het onderzoeksprogramma complexiteit is onlangs 

afgerond, maar NWO blijft ook in de toekomst het 

complexiteitsonderzoek ondersteunen. vanuit het 

initiatief Grip on Complexity werd vorig jaar bijvoor-

beeld onderzoek naar ‘complexiteit in transport en 

logistiek’ en ‘complexiteit in gezondheid en voeding’ 

gefinancierd. complexiteitsonderzoekers hebben het 

platform complexe systemen opgericht om hun 

resultaten af te stemmen (www.npcs.nl).

Groeiend wetenschapsgebied

BeeLd KicK sMeets

Globalisering van de 
visserij
Het NsCR en het NIOZ organiseren vanaf 

3 februari 2017 de tweedaagse inter-

nationale conferentie Globalisering van de 

visserij: de prevalentie, actoren, ecologi-

sche impact en regulering van de illegale 

visserij. doel is de huidige problemen rond 

vissersvloten en hun impact op rijke mari-

ne ecosystemen te bespreken. Meer infor-

matie op: www.nioz.nl/illegalfishing.  
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evenementen

Op 7 december nam NWO afscheid 

van haar algemeen bestuur. Franciska de 

Jong, Marianne de Visser en Cees 

Veerman werden geprezen om de integri-

teit en flexibiliteit waarmee ze NWO door 

een turbulente periode hebben geloodst 

en de weg hebben geëffend voor het 

nieuwe NWO. Oud-voorzitter Jos engelen 

ontving voor zijn bijdrage een koninklijke 

onderscheiding uit handen van staats-

secretaris sander dekker. Hij is officier in 

de Orde van Oranje-Nassau.

Op 13 december nam staatssecretaris 

sander dekker de Roadmap Grootschalige 

Wetenschappelijke Infrastructuur in ont-

vangst. Hiermee werden de 33 onder-

zoeksfaciliteiten bekend die de komende 

vier jaar de hoogste prioriteit hebben en 

dus voor financiering door NWO in aan-

merking komen. Medio 2017 kunnen de 

onderzoeksfaciliteiten die op de Roadmap 

staan hun financieringsaanvraag indienen. 

de eerste toekenningen worden in het 

voorjaar van 2018 verwacht. Voor 

meer informatie kijk op www.nwo.nl/

onderzoeksfaciliteiten .

Jos Engelen geridderd

Roadmap 
Infrastructuur

Empirisch 
rechtsonderzoek
Op 13 december organiseerde het 

Nederlands studiecentrum Criminaliteit en 

Rechtshandhaving (NsCR) de conferentie 

Empirical Legal Studies: heden en 

toekomst bij de Hoge Raad in den Haag. 

sprekers uit verschillende rechtsgebieden 

en uit zowel wetenschap als praktijk 

bespraken de stand van zaken. empirisch 

onderzoek als aanvulling op de normatie-

ve bestudering van het recht is een verrij-

king van de wetenschap en kan bijdragen 

aan een betere rechtspraak en wetgeving. 

daarom stimuleert NWO dit onderzoek en 

deze conferentie. 

Vlnr: Ionica Smeets, Frédérique Spigt, 
Reinoud Lavrijsen en Pieter Hulst
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Lavrijsen en Spigt 
knapste koppen
Na een bloedstollende finale van de 

Nationale Wetenschapsquiz 2016 mogen 

fysicus Reinoud Lavrijsen en muzikant 

Frédérique spigt zich de knapste koppen van 

Nederland noemen. Op eerste kerstdag kon 

heel Nederland op de televisie drie duo’s van 

wetenschappers en dwarsdenkers om deze 

titel zien strijden. Onder leiding van 

presentatoren Ionica smeets en Pieter Hulst 

beten zij hun tanden stuk op wetenschap-

pelijke vragen. Het duo van hoogleraar 

Psychiatrie Iris sommer en stand-up- 

comedian Tex de Wit moest als eerste het 

toneel verlaten. 

Hoogleraar Cybersecurity Michel van eeten 

en filosoof en schrijver simone van saarloos 

hielden tot de laatste vraag stand, maar 

moesten het uiteindelijk toch afleggen. 

Naast de eer ontvingen Lavrijsen en spigt 

een reis naar La Palma met een bezoek aan 

de William Herschel Telescoop. 

Ook onbekende Nederlanders konden 

meedoen aan de wetenschapsquiz en 

vragen beantwoorden als: waarom is het zo 

moeilijk om in het donker een zoemende 

mug dood te slaan?  Onder de publiekswin-

naars werden een weekend Amsterdam met 

rondleiding langs de restauratie-ateliers van 

het Rijksmuseum, een exclusieve rondleiding 

in Museum Naturalis bij T. rex in Town en 

een robotdinosaurus uitgereikt. 

de Nationale Wetenschapsquiz 2016 

werd georganiseerd door de VPRO in samen-

werking met NWO.
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Moving forward 
logistics, transport

& mobility

save tHe date:

16 februari 2017 

Wetenschappelijke 
conferentie

Moderne samenlevingen zijn afhankelijk van betrouw-
bare, efficiënte, veilige en duurzame mobiliteit en 
transport. Zonder een interdisciplinaire aanpak lukt 
het niet om de complexe logistieke systemen van de 
toekomst te begrijpen en de ontwikkeling van nieuwe 
kennis voort te stuwen.
daarom organiseren NWO en TkI-dinalog de weten-
schappelijke conferentie Moving forward - logistics, 
transport & mobility. doel is om onderzoekers van 
universiteiten en hbo’s één dag bijeen te brengen 
om kennis te delen, nieuwe onderzoeksrichtingen 
te definiëren en nieuwe wetenschappelijke perspec-
tieven te creëren. 

Gedragswetenschappen zoals sociologie, psychologie en 
economie zijn nodig om het gedrag van individuen en 
bedrijven te begrijpen. Operationeel onderzoek, 
wiskunde en toegepaste technologische wetenschappen 
zijn onmisbaar  voor het analyseren en optimaliseren van 
complexe dynamische systemen. Vanzelfsprekend 
worden disciplines als verkeerskunde, ruimtelijke weten-
schappen en logistiek betrokken. Incentives en financiën 
vragen om de inzichten van bedrijfskunde en economie. 
Maar bovenal is een interdisciplinaire benadering essen-
tieel, voor samenwerking en verbinding.

noteer de datum in je agenda!

www.nwo.nl/movingforward


