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Strategiemanifest 2019-2022  
Het strategisch manifest van ENW voor de periode 2019-2022 vormt de inhoudelijke 

uitwerking en verdieping van de NWO-strategie voor het ENW-veld. Hoewel de nadruk 

ligt op de domeinspecifieke uitwerking benadrukken wij dat veel voornemens in feite 

NWO-breed beleid betreffen, of dat wij deze in ieder geval in samenwerking met 

andere domeinen en de institutenorganisatie van NWO ontwikkelen. Daarbij is het 

belangrijk dat de medewerkers van het ENW-domein een aanzienlijk deel van hun tijd 

besteden in NWO-brede teams, bijvoorbeeld voor de Nationale Wetenschapsagenda en 

het Kennis & Innovatiecontract. Het onderscheid tussen ‘NWO’ en ‘ENW’ is transparant 

– alle beleid ontwikkelen wij en voeren wij uit vanuit de ‘één NWO’-gedachte die de 

grondslag is van het nieuwe NWO. 

 

Het manifest kwam tot stand op basis van een werksessies met de ENW-adviestafels, 

gesprekken met diverse externe partijen en een interne consultatie van onder andere 

de domeinbesturen, de institutenorganisatie van NWO en de andere NWO-bureaus. 

Wanneer wij in dit manifest spreken over het ENW-veld of de ENW-achterban bedoelen 

wij allen die zich bezighouden met onderzoek binnen een van de zeven disciplines die 

ENW omvat, inclusief daaraan gerelateerde onderwerpen en multi- en interdisciplinair 

onderzoek. Soms spreken we expliciet van het bestuur, het bureau of het NWO-domein 

ENW. Vaak staat er gewoonweg ENW voor de leesbaarheid.  

 

Het gevolgde proces 

Omdat het bestuur van ENW veel waarde hecht aan de interactie met haar stakeholders 

is ook dit strategieproces vormgegeven in nauwe interactie met onderzoekers en 

belanghebbenden. De adviestafels van ENW zijn geconsulteerd tijdens gezamenlijke 

bijeenkomsten op 6 april en 4 juni 2018. In april hebben interviews plaatsgevonden met 

enkele partners uit het bedrijfsleven en leden van De Jonge Akademie. Medewerkers 

van het ENW-bureau zijn betrokken via een online vragenlijst en kregen de gelegen-

heid om te discussiëren over de strategie met het bestuur van ENW. Een concept van de 

strategie is in juni voorgelegd aan de directeuren van de NWO-instituten en de NWO-

domeinen, de leden van de raad van bestuur van NWO, de bètadecanen en de eerder 

geconsulteerde partijen.



Woord vooraf
De titel ‘Ongebaande paden’ drukt twee essentiële aspecten van de voor-
liggende strategie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen 
(ENW) uit.

Ten eerste zal ENW volop aandacht en waardering geven aan de fundamentele 
wetenschap en het risicovolle, exploratieve onderzoek. Wetenschap is 
waardevol. ENW wil ruimte scheppen voor de verwondering, de ontdekking, 
de onverwachte verbanden, en de inspiratie. ENW doet dit door adequate 
instrumenten en een platform te bieden aan ENW-onderzoek(ers).

Ten tweede duidt de titel op herziening van de wijze waarop in Nederland 
wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd. De hervorming van NWO, 
de vorming van het NWO-domein ENW, de financiering van onderzoek in de 
Nationale Wetenschapsagenda: alles is nieuw. Dit biedt een unieke kans om 
oude gewoonten en procedures onder de loep te nemen en te herontwerpen. 
Het doel daarbij is om de toegang voor de onderzoeker eenvoudiger en 
eenduidiger te maken, te werken met transparante procedures en kortere 
doorlooptijden, en barrières voor interdisciplinair onderzoek weg te nemen. 

Het NWO-budget voor onderzoek is door de huidige regering substantieel  
en structureel verhoogd. In de NWO-strategie is een heldere verdeling van  
dit budget geformuleerd. Naast het budget voor grote infrastructuur,  
de NWO-instituten en Zwaartekracht, zijn er vier subsidiepijlers van ongeveer 
gelijke omvang: de Talentlijn (voorheen Vernieuwingsimpuls), de NWO  
Open Competitie (OC), het Kennis & Innovatiecontract (KIC – hierin  
is de NWO-bijdrage aan het topsectorenbeleid vervat) en de Nationale 
Wetenschapsagenda (NWA). 

Het onderzoek in NWA en KIC is strategisch van aard. Het gaat om de vorming 
van sterke consortia die met een langjarig perspectief werken aan thema’s van 
maatschappelijk (NWA) dan wel economisch (KIC) belang. Het onderzoek strekt 



zich breed uit over de disciplines en verbindt de schakels in de kennisketen: van 
fundamenteel onderzoek tot proof-of-concept. In NWA en KIC betalen andere 
partijen mee aan het fundamentele onderzoek en stellen deze partners samen 
met de onderzoekers de onderzoeksvragen op. Het ENW-bureau helpt partijen 
bij elkaar te komen. 

ENW-onderzoek heeft zowel de NWA als het KIC veel te bieden. Maar ENW-
onderzoek, dat tot de top van de wereld behoort, is geen ‘u vraagt, wij  
draaien’ activiteit. Juist voor deze compartimenten is het voeren van een 
strategische agenda van groot belang voor ENW: om effectief te kunnen 
samenwerken in de strategische agenda’s van NWA en KIC moet ENW helder 
kunnen aangeven waar de uitdagingen en kansen in het ENW-veld liggen.  
In haar nexusrol wil ENW het veld goed verbinden met strategische agenda’s.  
De wetenschap in het ENW-veld kent sterke internationale competitie. 
Nederland kan niet overal in excelleren. Daarom zal het ENW-domein samen 
met het veld sterktes identificeren die leiden tot een inhoudelijke profilering. 
Dankzij de adviesstructuur met de disciplinaire adviestafels heeft ENW een 
effectieve manier om het veld te benaderen, te consulteren en te mobiliseren.

Waar het onderzoek in de NWA en het KIC strategisch is en met veel partners 
wordt uitgevoerd, is het essentieel dat er ruimte is en blijft voor exploratief 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. ENW zet in op een open competitie 
waarin geen disciplinegrenzen meer bestaan. In deze open competitie tellen 
slechts de kracht en originaliteit van de vraagstelling, de onderzoeker(s) en  
de voorgestelde aanpak. 

ENW wil in de open competitie de ontwikkeling van idee naar thema mogelijk 
maken en stimuleren. Voor kleine, exploratieve en risicovolle onderzoeken  
– de ‘wilde ideeën’ – lanceert ENW een laagdrempelig financieringsinstrument. 



Vervolgens biedt ENW zowel kleinere projectsubsidies als grotere programma-
subsidies, waarbij de laatste gericht zijn op teams die gezamenlijk een 
vraagstelling aanpakken. Dit onderzoek kan inter- of multidisciplinair zijn, mag 
geïnspireerd zijn door maatschappelijke vragen of puur gemotiveerd vanuit de 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid. De open competitie in deze drie vormen 
biedt volop ruimte aan onderzoek dat grensverleggend is, dat inspireert, dat de 
kiem is van nieuwe ontwikkelingen waarvan de impact nog niet op voorhand 
te duiden is.

Met de missies van de instituten kiest NWO langjarig voor onderwerpen van 
nationaal belang, vaak verbonden met grote infrastructuur. Het onderzoek van 
de negen NWO-instituten ligt voor een zeer groot deel in wetenschapsgebieden 
die binnen het ENW-domein vallen. Het is nadrukkelijk de strategie van NWO 
om de samenhang tussen het onderzoek in instituten en daarbuiten te borgen. 
Voor ENW betekent dit onder andere dat de subsidieinstrumenten zo moeten 
worden ingericht dat er geen barrières zijn voor de samenwerking tussen 
onderzoekers in instituten en academia. Om de inhoudelijke banden sterk te 
houden en te borgen dat domein en instituten optimaal van elkaar kunnen 
profiteren zal bij de inhoudelijke advisering actief een tweerichtingsverkeer 
worden onderhouden. 

ENW is zich er scherp van bewust dat NWO en het domein ENW niet alleen 
impact hebben via selectie en financiering van toponderzoek en de weten-
schappelijke resultaten die daaruit voorvloeien. Talentvolle jonge mensen 
voeren het onderzoek uit. Een klein deel daarvan doorloopt daarna een 
wetenschappelijke onderzoekscarrière, veruit het grootste deel vindt een 
carrière in het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs of elders. Het zijn 
ook, en juist deze, hoogopgeleide mensen die voor een belangrijk deel de 
maatschappelijke en economische impact van NWO belichamen.



Om recht te doen aan het grote belang van degenen die het onderzoek 
uitvoeren en daarmee hoogopgeleid worden voor de maatschappij, zal ENW 
veel aandacht besteden aan de ambitie ‘mensen’ in de NWO-strategie.  
Dat geldt niet alleen voor het scheppen van kansen voor onderzoekers die  
een carrière in het academische onderzoek kiezen, maar ook voor hen die  
ervoor kiezen hun talenten daarbuiten te ontplooien. ENW steunt initiatieven  
als Industrial Doctorates en Societal Doctorates. ENW voert een actief 
diversiteitsbeleid uit en draagt – in verbinding met de universitaire partners – 
bij aan de brede ontwikkeling van vaardigheden.  
 
De voorliggende strategie markeert de start van een veranderingsproces. Met 
het ingaan van de nieuwe strategieperiode van NWO gaat ‘het nieuwe NWO‘ 
echt van start. Dat betekent dat er veel wijzigt in de werkwijze van NWO, 
zowel in de relatie tot de onderzoeker en andere externe partners als intern in 
de procesvoering. In deze periode van vernieuwing zal dit strategisch document 
als richtinggevend kader van groot belang zijn.

Het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen:
Jan de Boer
Ineke Braakman (voorzitter)
Arjen Doelman
Titia Sixma (bestuurslid tot juli 2018)
Peter Wierenga
Bas Zwaan
Niek Lopes Cardozo (wnd. voorzitter)
Arian Steenbruggen (directeur)

Den Haag / Utrecht, zomer 2018
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1  
nwo-domein enw:
voor onderzoek  
en onderzoekers  
in het enw-veld 
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Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) bestaat sinds 
1 januari 2017 en omvat de disciplines aardwetenschappen, astronomie, 
chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde, 
inclusief het multi- en interdisciplinaire onderzoek waar ENW aan deelneemt. 
Het domein is na de transitie ontstaan uit de voormalige gebieden 
Aard- en Levenswetenschappen (ALW), Chemische Wetenschappen (CW), 
Exacte Wetenschappen (EW), en FOM/Natuurkunde (FOM/N). De FOM-
instituten zijn samen met de overige NWO-instituten ondergebracht bij de 
institutenorganisatie van NWO (NWO-I). 

Het ENW-domein is een integraal onderdeel van NWO en op tal van fronten 
trekken de domeinen en NWO-I zodanig gezamenlijk op dat er meer sprake 
is van ‘ENW-inbreng in NWO-activiteiten’ dan van een eigenstandig ENW-
beleid. En dat is ook passend in de moderne wetenschapsbeoefening, zoals 
bijvoorbeeld belichaamd in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). 
Niettemin heeft ENW ook een belangrijke eigen en herkenbare rol als domein. 
Deze kan worden samengevat als de opdracht:
–   hét gezicht en aanspreekpunt van ENW-onderzoek te zijn, voor zowel de 

onderzoekers als maatschappelijke partners; 
–   krachtig bij te dragen aan de opbouw van een integrale nationale 

onderzoeksportfolio, waarin ENW de balans tussen de disciplines zowel als 
tussen big- en small science bewaakt; 

–   het ENW-onderzoek proactief, nationaal en internationaal te positioneren, 
waar nodig in samenwerking met andere domeinen en nationale en 
internationale partners buiten NWO mede vorm te geven; 

–   als bindende en organiserende kracht het veld te ondersteunen en 
daarmee het onderzoekslandschap mede vorm te geven. 
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Nationale wetenschapsvisie, kennis- en 
innovatieketens en de rol van ENW daarin

Het regeerakkoord 2017 trekt aanzienlijke extra middelen uit voor weten-
schappelijk onderzoek en legt daarbij een bijzonder accent op de bèta-
technische sector. Dat betekent dat ENW-onderzoek kan rekenen op meer 
aandacht en extra investeringen1. Nederlands wetenschappelijk onderzoek is 
effectief door een combinatie van samenwerking, competitie, kwaliteitszorg, 
goede infrastructuur en het maken van keuzes. Met beperkte middelen behaalt 
Nederland maximaal resultaat. Enkele disciplines binnen ENW hebben een 
succesvolle sectorale aanpak ontwikkeld2. Kenmerkend is daarin dat een sector 
zichzelf organiseert, meetbare doelen stelt voor ambities en behoeften op 
het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappij, keuzes maakt, en deze 
integraal en in nationale afstemming verbindt. 

ENW-onderzoek is van groot belang voor de Nederlandse economie, met 
name voor sectoren als hightech, ICT, chemie, energie, gezondheid, water, 
agrifood en tuinbouw. De samenwerking met private partijen is voor veel ENW-
onderzoekers logisch en inspirerend en leidt wetenschappelijk tot uitstekende 
resultaten3. 

1 Regeerakkoord 2017: Vertrouwen in de toekomst, 10-10-2017 www.rijksoverheid.nl/regering/  

 regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst 

2 http://raadns.nl en www.platformwiskunde.nl/wp-content/uploads/2016/10/DeltaplanWiskunde.pdf 

3 www.nwo-i.nl/wp-content/uploads/2015/06/fom_evaluatierapport_ipp_samenvattingnl-010715-300531.pdf
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Over NWO 
 
NWO bevordert nieuwsgierigheidsgedreven disciplinair, inter- 
en multidisciplinair onderzoek van wereldklasse. NWO verbindt 
onderzoekers uit alle wetenschappelijke disciplines en uit de 
gehele kennisketen en brengt onderzoekers en maatschappelijke 
partners bij elkaar. NWO stimuleert via haar netwerk en via 
subsidies wetenschappelijk onderzoek en activiteiten op het 
terrein van kennisbenutting – inclusief communicatie daarover – 
van Nederlandse universiteiten en publieke onderzoeks-
instituten. Daarmee vervult NWO de rol van nationale kennis-
coördinator van wetenschappelijk onderzoek. In deze rol  
nodigt NWO partners uit het bedrijfsleven, de overheid en 
maatschappelijke organisaties uit om bij te dragen aan de 
programmering, uitvoering en medefinanciering van weten-
schappelijk onderzoek in Nederland. 
 
NWO heeft voor de periode 2019-2022 vijf ambities 
geformuleerd: 
 a Nexus 
  Verbinding van agenda’s, wetenschap en samenleving 
 B Mensen 
  Perspectief voor onderzoekers 
 C Onderzoek 
  Samenwerking voor excellentie en vernieuwing 
 D Infrastructuur 
  Toegankelijke en duurzame wetenschappelijke 
  infrastructuur 
 e Kennisbenutting 
  Effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie 
 
De afzonderlijke organisatieonderdelen van NWO dragen  
bij aan de realisatie van deze ambities. Dit doen zij vanuit  
hun verbindende, financierende en/of uitvoerende rollen.  
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Zij stemmen hierbij hun activiteiten af op de behoefte, expertise  
en kennis van de Nederlandse wetenschap en samenleving. 
 
NWO hanteert in haar dagelijks handelen vier kernwaarden om 
haar ambities te verwezenlijken: 
 – Grensverleggend 
  NWO pioniert en verlegt de grenzen van bestaande kennis, 
  toepassingen en processen 
 – Betrokken 
  NWO anticipeert op ontwikkelingen in de wetenschap en 
  in de maatschappij 
 – Betrouwbaar 
  NWO doet wat zij belooft, is integer, transparant en 
  zorgvuldig 
 – Verbindend 
  NWO heeft een open houding en verbindt actoren, 
  expertise en agenda’s 
 
Bron: NWO-strategie 2019-2022 www.nwo.nl/strategie.
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2  
Uitwerking van 
nwo-ambities in 
enw-domeinspecifieke 
doelen
A  Nexus: verbinding van agenda’s, wetenschap en samenleving 
B  Mensen: perspectief voor onderzoekers 
C  Onderzoek: samenwerking voor excellentie en vernieuwing 
D  Infrastructuur: toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur 
E  Kennisbenutting: effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie 
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Nexus

a
Nexus: verbinding van agendaʼs, 
wetenschap en samenleving
Het NWO-domein ENW profiteert in de uitoefening van de nexusrol van 
de unieke Nederlandse situatie. De korte afstanden maken samenwerken 
makkelijk. Samen met de raad van bestuur van NWO, de andere NWO-
domeinen, de NWO-instituten en andere kennisinstellingen, VSNU, KNAW, 
overheden en het bedrijfsleven draagt het NWO-domein ENW zorg voor  
meer coördinatie in de Nederlandse wetenschap. 
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NWO-domein ENW stimuleert en faciliteert de ENW-onderzoekers met 
financiering maar ook met netwerkkennis. De netwerkexpertise van het 
ENW-bureau bouwt op jarenlange ervaring en opgebouwde relaties. Het 
netwerk van ENW houdt niet op bij de grenzen van het domein. Aandacht 
zal voortdurend uitgaan naar de gezamenlijke kansen. ENW zoekt actief de 
verbinding met de andere organisatieonderdelen: met TTW rond wetenschap 
& engineering en sleuteltechnologieën, met SGW rond maatschappelijk 
verantwoord innoveren en met ZonMw door te bouwen aan gezamenlijke 
onderzoeksgemeenschappen rond thema’s als voeding en gezondheid.  
Het ENW-bureau zal onderzoekers die bij NWO aankloppen adequaat van 
dienst zijn en waar nodig samen met andere domeinen de beoordeling van  
aanvragen verzorgen.

NWO-domein ENW omarmt de brede ENW-achterban en zal ook monitoren 
wat de integratie in een NWO-domein tot gevolg heeft voor de verschillende 
disciplines. Naast werkbezoeken en persoonlijke contacten zullen bestuur  
en bureau van ENW via de adviestafels in contact staan met de onderzoekers. 
Hoewel het bestuur van ENW de adviestafels per discipline heeft ingesteld, 
heeft het bestuur leden benoemd met een brede blik, veel leden hebben 
een multidisciplinaire achtergrond. Het bestuur van ENW nodigt de andere 
domeinen uit van de adviestafels van ENW gebruik te maken. De benoemde 
leden zijn gevraagd de verbinding te vormen naar NWO-brede en ENW-brede 
commissies.

Het bestuur van ENW wil intensief contact met haar achterban onderhouden, 
om het beleid van het domein in goede afstemming met de universiteiten 
vorm te geven. Het bestuur van ENW zal daartoe contact onderhouden met de 
relevante decanen, onder andere via het bètadecanenoverleg. 

Voor het ENW-veld is een prioritering van onderzoeksonderwerpen van 
belang om optimaal te kunnen participeren in de NWA, het KIC en in het 
nieuwe Europese kaderprogramma Horizon Europe. ENW moet helder kunnen 
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aangeven waar in het ENW-veld de sterktes liggen, hoe ENW coherentie en 
afstemming bereikt en hoe ENW-onderzoekers de meeste impact kunnen 
hebben. Het ENW-bestuur zal het veld vragen sterktes te organiseren, daarbij 
intensief gebruikmakend van de adviesstructuur van tafels, bijvoorbeeld  
door de adviestafels uit te nodigen focusnotities op te stellen. Het ENW-
bureau zal werkconferenties organiseren om nationale sterktes te identificeren 
en prioriteren. Voor het ENW-bureau is deze prioritering door het veld 
richtinggevend voor de ondersteuning van onderwerpen. 

ENW steunt sectorplannen en initiatieven voor de ontwikkeling daarvan en heeft 
veel ervaring met de ondersteuning van de uitvoering van sectorplannen.

Het ENW-veld verbinden via nationale 
conferenties
Een goed georganiseerde achterban is een belangrijke opgave voor ENW. Voor 
een aantal disciplines binnen ENW heeft NWO al lange tijd een actieve rol in het 
effectief organiseren en bijeenbrengen van het veld. Voorbeelden hiervan zijn  
de grote bijeenkomsten Physics@Veldhoven, CHAINS en ICT.OPEN.

De bijeenkomsten die er al zijn, zal ENW harmoniseren waar nuttig en uitbreiden 
waar gewenst, in afstemming met de adviestafels. Het doel is de onderlinge 
banden te versterken, te inspireren, nieuwe samenwerkingen te faciliteren en 
coherente programmering te stimuleren. Binnen thematische programma’s, 
zoals in NWA en KIC, blijft ruimte voor het organiseren van matchmaking om 
onderzoekers, bedrijfsleven en andere stakeholders met elkaar in contact te 
brengen. 
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Zelf-organiserend vermogen van het ENW-veld 
versterken 
ENW ziet een taak voor zichzelf in het stimuleren van de vorming van 
zowel kleine als grote onderzoeksteams, van nationale en internationale 
consortia. Uitwisseling van onderzoek en ideeën, en vorming van onderzoeks-
gemeenschappen zal ENW ondersteunen met een specifiek budget voor 
‘ontmoetingen en bijeenkomsten’. Het veld kan via dit laagdrempelige 
instrument vragen om ondersteuning bij de organisatie van wetenschappelijke 
bijeenkomsten en verkenningen voor de vorming van nieuwe teams en  
consortia. Organisatoren en NWO dragen gedeelde verantwoordelijkheid.  
ENW kan de bijdragen hiervoor in natura verstrekken of in geld.

Internationale dialoog en beïnvloeding om 
maatschappelijk draagvlak voor ENW te 
vergroten

Het bestuur van ENW beraadt zich op de rol die het domein wil hebben op het 
gebied van internationalisering. ‘Money follows Cooperation’ is het generiek 
gehanteerde principe om internationale samenwerking te bevorderen. 

Het ENW-bureau zoekt actief de verbinding met het Europese en internationale 
wetenschapsbeleid. Hierbij legt ENW de relatie met de NWA en het KIC. Het 
ENW-bureau trekt samen op met andere Nederlandse partijen die actief zijn in 
Europese beleidsvorming en neemt zo nodig deel aan Europese fora.
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Mensen

B
Mensen: perspectief voor onderzoekers
Grensverleggend onderzoek vergt talentvolle onderzoekers. ENW schept een  
klimaat voor onderzoekers in Nederland om zich in alle fases van hun carrière  
te kunnen blijven ontwikkelen. 

Van de instroom van jonge onderzoekers blijft uiteindelijk maar een klein deel 
werkzaam in het academische wetenschappelijk onderzoek4. Veruit het grootste  
deel vindt een carrière in het bedrijfsleven, bij de overheid, in het onderwijs of  

4 www.rathenau.nl/nl/kennisecosysteem/de-zin-van-promoveren 

 www.rathenau.nl/nl/kennisecosysteem/drijfveren-van-onderzoekers-2018
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elders. Het zijn ook, en juist, deze hoogopgeleide mensen die voor een 
belangrijk deel de maatschappelijke en economische impact van NWO 
realiseren. Om recht te doen aan het belang van de uitstroom van hoog-
opgeleide onderzoekers, zal ENW veel aandacht besteden aan de ambitie 
‘mensen’ uit de NWO-strategie. 

Het bestuur van ENW zal het toenemende belang van talentontwikkeling 
stimuleren via beleid, instrumenten en prijzen. Talentontwikkeling is de 
primaire verantwoordelijkheid van de universiteit als werkgever. NWO zal 
ontvangers van NWO-subsidies aanspreken op de goede zorgen voor de 
mensen. Dat betekent ook aandacht voor diversiteit en – samen met de 
universiteiten – voor een brede ontwikkeling van vaardigheden. Dit uit zich 
onder andere in steun voor programma’s zoals de Industrial Doctorates  
en Societal Doctorates. 

Behouden van talent
Het is essentieel voor het ENW-onderzoek dat talentvolle onderzoekers zich 
in ons land kunnen ontplooien. Jonge onderzoekers in het domein krijgen de 
kans een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen via de NWO-brede programma’s 
(Talentlijn) Rubicon (ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut) en 
Veni, Vidi en Vici. Het laatste trio dient als dynamisch gereedschap in een 
veranderende arbeidsmarkt waarbij het bestuur van ENW kan besluiten tot 
verschuivingen van de financiële middelen in de tijd over de drie onderdelen. 
ENW stuurt hierbij op de balans tussen de instroom van jong talent en 
carrièreperspectief.  
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Brede loopbaan van onderzoekers ondersteunen
ENW vindt het belangrijk jonge onderzoekers voor te bereiden op een 
brede loopbaan, en een cultuur te stimuleren waarin die voorbereiding en 
een vervolg buiten de universiteit een normaal pad gevonden wordt. ENW 
gaat in overleg met de betreffende decanen, onderzoeksscholen, en de 
kennisinstellingen, om manieren te verkennen om dit te bevorderen. 

Open Competitie optimaliseren
De NWO Open Competitie ENW is modulair opgebouwd met drie 
financieringsvormen. Alle ENW-onderzoekers kunnen zonder inhoudelijke 
beperkingen aanvragen. ENW monitort de honoreringspercentages en 
verdeling van middelen over de gehele breedte van het ENW-veld.

Het bestuur van ENW wil kansrijke ideeën en beloftevolle initiatieven mogelijk 
maken en stimuleren. Dit start bij kleine, exploratieve en zeer risicovolle 
onderzoeken – de ‘wilde ideeën’ – waarvoor ENW binnen de open competitie 
een nieuw laagdrempelig instrument lanceert met een kort en eenvoudig 
beoordelingstraject (NWO Open Competitie ENW XS). Onderzoekers kunnen 
verder uitgewerkte onderzoeksplannen indienen bij bijvoorbeeld de NWO 
Open Competitie ENW KLEIN en de NWO Open Competitie ENW GROOT.  
KLEIN is bedoeld voor onderzoeksprojecten van een à twee tijdelijke onder-
zoekers met een maximum van € 700.000. GROOT verstrekt financiering aan 
teams tussen M€ 1 en M€ 3. In deze beide financieringsvormen is er ook  
ruimte om kleinere investeringen te realiseren. 

ENW biedt met deze drie financieringsvormen onderzoekers mogelijkheden om 
met hun ideeën door te stromen van een project uit de NWO Open Competitie 
XS naar een groter programma. De NWO Open Competitie ENW vormt zo een 
‘themagenerator’, waarbinnen ideeën tot bloei kunnen komen en in omvang 
kunnen groeien. Het ENW-bureau zal commissieleden instrueren om high risk, 
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high gain op waarde te kunnen schatten. ENW streeft ernaar een vergelijkbare 
set opbouwende instrumenten beschikbaar te maken voor publiek-private 
samenwerking.
 

Visuele weergave van het concept ‘themagenerator’, waarbinnen ideeën 
tot bloei kunnen komen en in omvang kunnen groeien. 
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Diversiteit en een inclusieve cultuur stimuleren
Diversiteit in teams is belangrijk voor de kwaliteit van de wetenschap, divers 
samengestelde teams functioneren beter. Voor NWO is de bevordering van 
diversiteit en een inclusieve cultuur een speerpunt, zowel in het externe beleid 
richting het wetenschapsveld als in de interne organisatie. ENW omarmt 
het diversiteitsbeleid van NWO en heeft via de financieringsinstrumenten, 
vooral via de Talentlijn, invloed op de opbouw en de ontwikkeling van het 
wetenschappelijk personeelsbestand in Nederland en dus op de diversiteit in  
de wetenschap. 

Het NWO-domein ENW heeft een specifieke opgave ten aanzien van diversiteit 
en hier ligt een grote overeenkomst met de technische wetenschappen: 
een lage instroom en doorstroom van vrouwen en Nederlanders met een 
migratieachtergrond. Met diversiteitsbeleid wil ENW al het aanwezige talent 
benutten. Zo is sinds de ondertekening van de nationale Charter Talent naar 
de Top het aandeel vrouwen in de (sub)top van NWO en in besturen en 
commissies licht gestegen. NWO haalt de ambities echter nog lang niet. ENW 
streeft onverminderd naar goede representatie van vrouwen in commissies 
en besturen. ENW zal conferenties en prijzen voor vrouwen in de wetenschap 
continueren. ENW overweegt daarnaast aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld 
specifieke stimuleringsmaatregelen in de NWO Open Competitie ENW. 

NWO-instrumentenwaaier gericht op de ENW-onderzoeker
De ENW-onderzoeker heeft een waaier aan opties om onderzoeksvoorstellen 
in te dienen. Ook zijn enkele instrumenten nog in ontwikkeling. Het geeft 
wel een beeld van het palet aan mogelijkheden per ambitielijn van NWO. 
Het bestuur van ENW wil ideeën vanuit het wetenschappelijke veld, die de 
potentie hebben om uit te groeien tot nieuwe gemeenschappen rond een 
thema, een kans geven om tot bloei te komen. Het kan hierbij gaan om 
fundamenteel onderzoek, publiek-private samenwerkingsverbanden, of grote 
maatschappelijke vragen. Het palet aan financieringsinstrumenten in met name 
de NWO Open Competitie ENW maakt deze groei mogelijk. 



25 STRATEGIEMANIFEST 2019-2022  NWO-DOMEIN EXACTE EN NATUURWETENSCHAPPEN

NWO-instrumentenwaaier gericht op de ENW-onderzoeker
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Nieuwe instrumenten om talentvolle 
onderzoekers te faciliteren
NWO breidt de Money follows Researcher-regeling uit naar Money follows 
Cooperation om zo flexibel mogelijk mee te werken aan internationalisering 
van onderzoek. NWO stelt ook het Huygens Professorship in om de 
mogelijkheid te creëren excellente senior onderzoekers naar Nederland  
te halen.
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Onderzoek

C
Onderzoek: samenwerking voor 
excellentie en vernieuwing
De huidige regering heeft het NWO-budget voor onderzoek substantieel en 
structureel verhoogd. In de komende strategieperiode zijn er naast de onder 
B beschreven persoonsgerichte instrumenten (Talentlijn) en de NWO Open 
Competitie (OC) ook mogelijkheden voor onderzoekaanvragen binnen het 
Kennis & Innovatiecontract (KIC) en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). 
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Internationaal samenwerken
NWO wil ruimte bieden aan de wetenschap om internationale samenwerking 
(bottom-up) te versterken wanneer dat leidt tot grotere impact en meer 
excellentie en zal daarvoor het mechanisme ‘Money follows Cooperation’ 
toepassen. ENW faciliteert waar mogelijk om het ENW-veld in goede positie 
te brengen voor deelname aan grote thematische programma’s of aan 
infrastructuur en faciliteiten die langjarige commitment vereisen. ENW spant 
zich in om via het nieuwe Merian Fund van NWO voort te bouwen op bilaterale 
relaties met opkomende wetenschapslanden. Daarbij hanteert ENW dezelfde 
criteria als in andere NWO-programma’s: wereldklasse en impact. ENW gaat 
relaties dus aan en onderhoudt deze op inhoudelijke gronden. 

ENW wil consortia in NWA en KIC stimuleren internationaal samen te werken 
en een actieve en zichtbare rol te nemen in de belangenbehartiging van 
consortia richting Europa. 

Kwaliteit van wetenschap(pers) vernieuwend 
beoordelen
Voor de beoordeling van onderzoeksvoorstellen past ENW het beoordelings-
kader aan. Het gaat om graduele maar belangrijke verschuivingen in de 
beoordelingscriteria: meer aandacht voor het idee en de aanpak, minder 
voor het track record; meer aandacht voor de samenstelling van het team, 
niet alleen voor de groepsleider; meer ruimte voor vernieuwing en risicovol 
onderzoek. Ook de beoordeling van impact van het onderzoek in de 
selectieprocedures neemt ENW onder de loep.

ENW zal deze wijzigingen zowel in callteksten als in de instructies voor 
indieners, referenten en commissieleden helder omschrijven en ook de 
voorzitters van commissies hier expliciet in trainen. Deze verandering 
onderneemt ENW samen met de andere NWO-domeinen.
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‘Team science‘ stimuleren
ENW stimuleert team science, waarbij naast de kwaliteiten van de individuele 
onderzoeker ook voldoende aandacht voor de meerwaarde van het hele team 
is. Dat manifesteert zich in diversiteit en in complementariteit in vaardigheden 
en expertise. Juist binnen het type onderzoek dat kenmerkend is voor ENW, 
spelen technische vaardigheden een grote rol en kan bepaalde kennis van een 
specifieke onderzoeker vernieuwend en versterkend zijn voor een team. 

Team science speelt in de talentontwikkeling van onderzoekers een belangrijke 
rol. Er ontstaat een versterkend effect tussen de toponderzoeker(s) in het team 
en talentvolle teamleden die een versnelling en verdieping in hun kennis en 
ervaring opdoen, zodat zij op hun beurt ook weer jong talent aantrekken.

‘Open science’ bevorderen
ENW volgt het NWO-brede open science beleid en hanteert open science 
als de norm. Open science vraagt open toegang tot publicaties, data en 
onderzoekmanagementplannen. Dit beleid vraagt om innovatieve oplossingen 
voor grote hoeveelheden data en vraagt om internationale afspraken.  
Open science vergt aanpassingen van het gehele stelsel en dat kost tijd.  
NWO stimuleert via de financieringsinstrumenten onderzoekers om gegevens 
Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (de FAIR-dataprincipes)  
te maken.
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Infrastructuur

D
Infrastructuur: toegankelijke en 
duurzame wetenschappelijke 
infrastructuur 
Onderzoeksinfrastructuur speelt (steeds meer) een belangrijke rol in alle 
wetenschapsgebieden. Hierbij zijn niet alleen grote faciliteiten en ICT-
faciliteiten belangrijk, maar ook de technische ondersteuning en een 
professionele omgeving, waar denkkracht geconcentreerd is en mensen elkaar 
ontmoeten. 
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Toegang tot kleine(re) infrastructuur is een taak van de universiteiten en 
ENW veronderstelt dat dit op orde is. ENW-onderzoekers kunnen financiering 
voor middelgrote apparatuur in de NWO Open Competitie ENW aanvragen. 
Voor grotere investeringen kunnen zij gebruik maken van de NWO-brede 
instrumenten Investeringen NWO-groot en de Nationale Roadmap voor 
Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Beide instrumenten 
kennen iedere twee jaar een selectieronde. De Permanente Commissie voor 
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten adviseert de raad van bestuur van NWO 
over de prioritering en financiering van infrastructuren die op de Nationale 
Roadmap staan. 

Het ENW-bestuur zal tevens de internationale lidmaatschappen die ENW 
financiert heroverwegen. 

Domein en instituten verbinden
Leidraad voor de samenstelling van de (grote) infrastructuur is, naast de 
genoemde Nationale Roadmap, het onderzoeksportfolio van de Nederlandse 
onderzoeksinstituten. Met name die van NWO en KNAW zijn langjarig 
gekozen op onderwerpen van strategisch belang, vaak verbonden met grote 
infrastructuur. Dit portfolio is dynamisch en wordt periodiek geëvalueerd.

Het is de strategie van NWO om de samenhang tussen het onderzoek in 
instituten en daarbuiten te borgen. Van de negen NWO-instituten zijn er acht 
in wetenschapsgebieden die binnen het ENW-domein vallen. ENW richt haar 
open competitie zo in dat deze de samenwerking tussen onderzoekers aan 
instituten en universiteiten niet in de weg staat. Tevens zal ENW er op toezien 
dat het domein, de institutenorganisatie van NWO en de instituten onderling 
actief contact houden en elkaar betrekken bij inhoudelijke advisering.
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Kennisbenutting

e
Kennisbenutting: effectief  
gebruik van kennis door  
co-design en co-creatie
ENW draagt vanuit eigen kennis en ervaring bij aan de NWO-brede discussies 
en herziening van het begrip kennisbenutting en impact. 
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Publiek-private en publiek-publieke 
samenwerking bevorderen
Voor ontwikkeling van ideeën in partnerschappen is cofinanciering vereist. 
ENW heeft veel ervaring met het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van 
publiek-private partnerschappen (PPS). ENW wil goed inspelen op de behoeften 
van bedrijven en maatschappelijke organisaties die willen samenwerken 
in fundamenteel onderzoek, en op het nationale innovatiebeleid. Daarom 
harmoniseert ENW de bestaande instrumenten tot een helder PPS-
instrumentarium. ENW vindt het belangrijk dat er in het KIC een transparant 
bottom-up instrumentarium is. Het ENW-bureau gaat met de andere NWO-
domeinen verkennen welke instrumenten nuttig en nodig zijn en hoe NWO 
deze op elkaar kan afstemmen. Het bestuur van ENW ambieert een goede 
balans tussen bottom-up initiatieven en strategische missiegedreven publiek- 
private samenwerkingsprogramma’s. Op termijn zal NWO organisatiebreed een 
proof-of-concept instrument inrichten dat de mogelijkheid biedt om kennis een 
stap verder richting toepassing te brengen. 

Reflecteren
Het ENW-bureau zal een intensievere rol nemen bij de monitoring van 
het onderzoek. Doel is om bij de opzet en eerste resultaten van een 
onderzoeksproject het juiste netwerk zich te laten vormen om toepassing 
van de resultaten te bevorderen. ENW gaat als pilot onderzoekers stimuleren 
om tijdens het project vrij toegankelijke bijeenkomsten te organiseren 
voor een breed publiek van onderzoekers, ondernemers/investeerders en 
maatschappelijke actoren. Het ENW-bureau biedt hiervoor ondersteuning. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar het communiceren van onderzoeksresultaten 
en eventuele toepassingsmogelijkheden.
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3 
Een transparante  
en slagvaardige  
organisatie
De nieuwe NWO-strategie, en de uitwerking daarvan voor het ENW-domein, betekent  
dat NWO op een fundamenteel andere wijze gaat werken dan voorheen: ook voor de 
NWO-bureaumedewerkers geldt dat zij ongebaande paden zullen gaan bewandelen.
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De nexusrol vraagt om andere vaardigheden en kwaliteiten dan het 
organiseren van een subsidieronde. Veel meer dan voorheen zullen mede-
werkers een rol hebben in het bijeenbrengen van partijen, het stimuleren 
van het veld om tot inhoudelijke profilering te komen en het bieden 
van ondersteuning daarbij, en het zorgen voor goede toegang voor de 
onderzoekers tot nieuwe programma’s zoals de NWA. 

Het feit dat veel meer wetenschapsfinanciering in domeinoverstijgende 
programma’s, met name de NWA en het KIC, plaatsvindt, betekent dat de 
medewerkers van het domein zich een flink deel van hun tijd inzetten in NWO-
brede teams. Deze inzet is even belangrijk voor het ENW-onderzoek als het 
meer specifiek op het ENW-veld gerichte werk voor bijvoorbeeld de NWO Open 
Competitie ENW. De harmonisatie van subsidieinstrumenten en de mogelijkheid 
onderzoeksvoorstellen in te dienen die over de domeingrenzen heen gaan, 
houden in dat er steeds overleg en samenwerking is met de collega’s werkzaam 
bij de andere domeinen. 

Deze veranderingen vragen een om bureau dat deskundig en benaderbaar is 
en het vertrouwen van het veld heeft. Intern vraagt het van de medewerkers 
om de souplesse te schakelen tussen domeinspecifiek en NWO-breed werken. 

Beoordelingsprocessen optimaliseren
Het bestuur van ENW gaat in de komende periode samen met het ENW-
bureau en de adviestafels het beoordelingsproces onder de loep nemen. 
Hoe beoordeelt ENW kwaliteit op de beste manier? Hoe gaat ENW om met 
interdisciplinair beoordelen? Hoe brengen we de beoordeling van impact op 
een zelfde niveau als die van kwaliteit? En hoe richten we de procedures zo 
in dat het werk ook voor de onderzoekers in de beoordelingspanels goed te 
hanteren is.
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In samenwerking met de andere domeinen streeft ENW naar een eenvoudiger 
subsidielandschap, kortere doorlooptijden en minder barrières voor inter-
disciplinair onderzoek. In iedere call staan de indieningsvoorwaarden helder 
beschreven en komen vaste modules terug voor de aan te vragen middelen 
en – indien van toepassing – de samenwerking met private of maatschappelijke 
partijen of internationalisering. Daarbij kijkt ENW ook naar de instructies aan 
referenten en beoordelingscommissies, en maakt ENW deze helder en uniform. 
Daarnaast gaat ENW in overleg met de raad van bestuur van NWO ook een 
aantal pilots starten met het oogmerk dat ENW de procedures eenduidiger 
inricht en inkort. Daarbij zal het ENW-bureau ook best practices van de 
voormalige NWO-gebieden, andere domeinen, zusterorganisaties en de EU in 
beschouwing nemen. Jaarlijks zal het ENW-bureau de procedures evalueren en 
zonodig optimaliseren.
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4 
Tot slot: van strategie 
naar implementatie
Dit strategisch plan markeert de start van een nieuwe werkwijze van het ENW-domein.  
En niet alleen voor het domein start een nieuwe periode, heel NWO is vanaf het fundament 
hervormd, de manier waarop NWO haar begroting opbouwt is nieuw, de samenwerking 
tussen domeinen en instituten is op een nieuwe leest geschoeid en met de NWA is er een 
geheel nieuwe vorm van wetenschapsfinanciering geïntroduceerd. 

Dit strategisch plan betekent daarom werkelijk de start van een tocht langs ongebaande 
paden. Het is een blik op de toekomst en stelt een nieuwe set kaders, waarden en 
doelstellingen waarmee ENW mee gaat bouwen aan de toekomst van de Nederlandse 
wetenschap, binnen de ‘één NWO’-gedachte. 

Aan de hand van dit strategisch plan zal ENW de hierin vervatte beleidsvoornemens een 
voor een omzetten in concrete acties. ENW zal daarbij de band met het verleden niet 
verliezen en voortbouwen op de verschillende ervaringen en best practices van ENW en 
daarbuiten. En bovenal zal ENW steeds de dialoog met het veld onderhouden.



40 ONGEBAANDE PADEN

Samenvatting
Ambities
Nexus 
Verbinding van 
agendaʼs, wetenschap 
en samenleving

Mensen
Perspectief voor 
onderzoekers

Actielijnen
  Actief betrekken van het ENW-veld bij strategie en 

implementatie, via de adviestafels en via werkbezoeken, 
bijeenkomsten en persoonlijk contact

  Actief verbinden van NWO-domein ENW met andere 
organisatieonderdelen zoals SGW, TTW, ZonMw, NWO-I 

  Intensiveren contact met universiteiten via (bèta)decanen
  Bijdragen aan nationaal onderzoeksportfolio: het ENW-

veld ondersteunen in het op transparante wijze formuleren 
van sterktes, trends, thema’s en ontwikkelingen in het 
onderzoek en prioriteren van kansen en uitdagingen 

  Bijdragen aan de versterking van bèta (en techniek) via  
de sectorale aanpak 

  Organiseren van nationale wetenschappelijke conferenties
  Versterken van het (zelf-)organiserend vermogen van 

het ENW-veld via een laagdrempelig instrument voor 
ontmoetingen en bijeenkomsten

  Bottom-up versterken internationale samenwerking via 
‘Money follows Cooperation’ principe en zoeken van 
de internationale dialoog en beïnvloeden van Europees 
wetenschapsbeleid en programmering voor het ENW-veld

  Kansen scheppen voor talentvolle onderzoekers met een 
carrière in de wetenschap via goede balans in de Talentlijn 
(Rubicon, Veni, Vidi, Vici ) en via prijzen (harmoniseren 
binnen ENW en afstemmen NWO-breed)

  Aandacht geven, samen met de werkgevers, aan de brede 
loopbaan(mogelijkheden) van onderzoekers voor goede 
landing in de maatschappij 
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Onderzoek
Samenwerking 
voor excellentie en 
vernieuwing

Infrastructuur
Toegankelijke 
en duurzame 
wetenschappelijke 
infrastructuur

  Hanteren van een NWO-breed afgestemd, vereenvoudigd 
palet aan financieringsinstrumenten met modulaire 
opbouw 

  Versterken van de NWO Open Competitie ENW door 
ruimte te geven aan exploratief, risicovol, fundamenteel 
onderzoek: van ontkiemende (‘wilde’) ideeën tot kleine 
projecten en grotere programma’s, via drie op elkaar 
afgestemde instrumenten NWO Open Competitie ENW 
XS, KLEIN en GROOT

  Stimuleren van diversiteit en een inclusieve cultuur
  Uitwisseling van internationaal talent door samenwerking 

over de domeingrenzen en/of landsgrenzen heen 
stimuleren via het ‘Money follows Researcher’ en 
‘Money follows Cooperation’ principe en aantrekken van 
buitenlands talent met de Huygens Professorships

  Internationale samenwerking via ‘Money follows 
Cooperation’ principe en via het Merian Fund 
voortbouwen op bilaterale relaties

  Vernieuwend meten van de kwaliteit van wetenschap: 
naast track record meer aandacht voor het idee, de 
aanpak, en de samenstelling van het team (team science)

  Bevorderen van open science

  Financieren van middelgrote infrastructuur via aanvragen 
in de NWO Open Competitie

  Faciliteren van de beste grote infrastructuren via de 
instrumenten Investeringen NWO-groot en de Nationale 
Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke 
Infrastructuur
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Kennisbenutting
Effectief gebruik van 
kennis door co-design 
en co-creatie

Organisatie
Transparant & 
slagvaardig 

  Op transparante wijze keuzes maken en onderling 
afwegen van overeenkomsten en internationale 
lidmaatschappen waarmee onderzoekers toegang 
verkrijgen tot grote internationale faciliteiten

  Verbinden van ENW en de NWO-instituten, door-
ontwikkelen van de (bestuurlijke) relatie domein,  
NWO-I en instituten

  Ontwikkelen van een nieuwe visie op kennisbenutting  
en impact 

  Harmoniseren van het PPS-instrumentarium voor 
thematische en open PPS met instrumenten van klein  
naar groot 

  Actief stimuleren van midterm reflectiemomenten in 
de grotere projecten en programma’s om benutten van 
resultaten waar mogelijk te faciliteren 

  Streven naar een ENW-bureau dat transparant en 
slagvaardig is

  Bouwen aan een nieuw kwaliteitsbeoordelingskader  
met transparante en efficiënte processen

 Streven naar kortere doorlooptijden en minder barrières  
 voor interdisciplinair onderzoek
  Uitvoeren van ENW-brede beoordelingsprocessen en 

jaarlijks evalueren
  Implementeren van de strategie met aandacht voor 

planning, financiën, procedures, indicatoren, en 
personeelsbestand
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Afkortingen
ENW-bureau  De groep NWO-medewerkers die werkzaam zijn voor 

NWO-domein ENW
GROOT  NWO Open Competitie ENW GROOT
IPP   Industrial Partnership Programme
KIC    Kennis- en innovatiecontract, waarin de plannen van de 

topsectoren zijn gebundeld
KLEIN  NWO Open Competitie ENW KLEIN
KNAW  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
NWA  Nationale Wetenschapsagenda
NWO   Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek
NWO-domein ENW Het onderdeel van NWO dat zich inzet voor de 
      disciplines aardwetenschappen, astronomie, chemie, 

informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en 
wiskunde

NWO-I   De institutenorganisatie van NWO met daarin AMOLF, 
ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, NIOZ, NSCR, Nikhef, SRON 

OC   NWO Open Competitie
OC ENW  NWO Open Competitie ENW 
ORC   Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-call)
OTP   Open Technologieprogramma
PPS   Publiek-private samenwerking
SGW  NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen
TTW   NWO-domein Technische en Toegepaste Wetenschappen
VSNU  Vereniging van Samenwerkende Nederlandse    
    Universiteiten
XS   NWO Open Competitie ENW XS 
ZonMw   Nederlandse organisatie voor zorgonderzoek en 

medische wetenschappen
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