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Chemie: hoofdlijnen uit KIA

De chemie in Nederland is qua omzet de vierde van Europa en de tiende wereldwijd. Deze voor de Nederlandse economie 

essentiële basisindustrie is met 43.000 werknemers en € 45 miljard omzet per jaar goed voor 16% van de productie, 17,9% 

van de export, 15% van de investeringen en 13% van de uitgaven aan R&D.

Chemie voor transitieopgaven
Doordat chemiebedrijven stoffen en materialen voor vele industrieën produceren, werken innovatie en verduurzaming in 

de chemie door in grote delen van de Nederlandse economie. Bovendien vervult de sector een belangrijke rol bij het 

efficiënt gebruik van grondstoffen, energie, water en mineralen. 

Door oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, duurzame grondstoffen-

stromen, energie, voedselvoorziening en klimaat draagt de chemie bij aan wereldwijde noodzakelijke transities. Recycling 

en de inzet van biomassa als grondstof voor de chemie zijn belangrijke elementen voor een biobased economy (BBE). 

Daarom maakt de roadmap van BBE ook deel uit van de KIA.

KIA Chemie: ambities voor Nederland
 – In 2050 staat Nederland wereldwijd bekend staat als hét land van de groene en duurzame chemie, gebaseerd op 

duurzame grondstoffenstromen en schone en duurzame productieprocessen. 

 – In 2050 staat Nederland in de mondiale top drie van producenten van slimme materialen met een hoge toegevoegde 

waarde en slimme oplossingen.

 – Via hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek worden nieuwe gebieden van wetenschap en innovatie 

opengelegd.

 – Vergroten en versnellen van de innovatiekracht van het MKB in de chemie, met ruim 2.000 bedrijven goed voor  

90 procent van de Nederlandse chemische industrie. Daarnaast wil de topsector de slaag- en groeikansen voor  

startende en groeiende bedrijven verbeteren. 

Als kwantitatieve tussendoelstellingen voor 2030
 – Jaarlijkse investeringen naar 3,5 procent.

 – 15 procent biobased en 10 procent gerecyclede grondstoffen.

 – Reductie CO2-emissie met 40%.

 – 7 procent R&D. 

Chemie voor Maatschappelijke Uitdagingen (MU) en Sleuteltechnologieën (ST)
MU 1. Energie en CO2,MU 3. Gezondheid en zorg, MU 4. Klimaat en Water, MU 5. Circulaire Economie, MU 6. Mobiliteit en 

Transport, MU 7. De veilige samenleving, MU 8. Inclusieve en Innovatieve samenleving,ST B. Geavanceerde Materialen, ST C. 

Geavanceerde fabricagesystemen en -processen, ST D. Biotechnologie, ST E. Fotonica, ST F. Micro- en nano-elektronica, ST I. 

Meet- en Detectietechnologie, ST J. Elektrochemische conversie en materialen.

Chemie voor de Nationale Wetenschapsagenda
NWA-routes: 1. Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd, 2. Circulaire economie en grondstoffen-

efficiëntie: Duurzame circulaire impact, 3. Energietransitie, 4. Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling,  

5. Kwaliteit van de omgeving, 6. Materialen – Made in Holland, 7. Meten en detecteren: altijd, alles en overal,  

8. De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal, 9. Personalised medicine: uitgaan van het individu,  

10. Regeneratieve Geneeskunde: game changer op weg naar brede toepassing, 11. Smart industry, 12. Smart, liveable cities, 

13. Sport en Bewegen, 14. Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data.
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Aan bovengenoemde ambities worden gewerkt langs vier technologische roadmaps: Deze technologische roadmaps zijn als volgt opgebouwd, met per roadmap de verbinding met andere topsectoren en 

andere chemie-roadmaps:
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ARC CBBC

Het Advanced Research Center voor chemische bouwstenen, ARC CBBC, is een nationaal onderzoekscentrum voor onderzoek 

naar complexe chemie- en energievraagstukken die gepaard gaan met het groeiende beroep op de eindige voorraad 

grondstoffen.

NWO is mede grondlegger van ARC CBBC, het onderzoekscentrum waarin wetenschappelijke sterktes worden verbonden aan 

maatschappelijke uitdagingen. Met ARC CBBC geeft NWO in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven invulling aan de 

snellere en effectievere toepassing van onderzoeksresultaten door het bevorderen van kennisbenutting. 

De Verenigde Naties verwachten dat de wereldbevolking tegen 2050 toeneemt tot ongeveer 9 miljard mensen. Deze groei 

doet een zwaar beroep op de voorraad grondstoffen en vormt een uitdaging voor de duurzaamheid en voor de leefbaarheid 

in stedelijke gebieden, waar naar schatting 70% van de wereldbevolking zal wonen. Het vinden van oplossingen is een 

grote uitdaging, waarvoor grensverleggend multidisciplinair onderzoek en nieuwe samenwerkingsverbanden nodig zijn. De 

overheid, universiteiten en het bedrijfsleven hebben het initiatief genomen om complexe chemie- en energievraagstukken 

gerelateerd aan deze uitdaging op te pakken in het Advanced Research Center voor chemische bouwstenen, ARC CBBC.

Het onderzoekscentrum formeert onderzoek rond drie pijlers: i) Energiedragers, ii) Functionele materialen & Specialties en iii) 

Coatings. Industriële partners zijn Shell, BASF en AkzoNobel die over een periode van 10 jaar M€ 25 in cash investeren.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie

Programmabudget (NWO deel):

5,25 M€

Cofinanciering:

50% (5,25 M€) (cash)

Elektrochemische conversie en Materialen 
(ECCM)

Het is evident dat in ons toekomstig energiesysteem hernieuwbare elektriciteit een hoofdrol zal spelen in de transitie naar 

een CO2-arme energievoorziening. Deze transitie wordt gefaciliteerd door de CO2-doelstellingen zoals die ook door de 

Nederlandse overheid zijn vastgelegd (CO2-neutraal in 2050). Dit vereist vérgaande elektrificatie. In de toekomst zal echter 

behoefte blijven bestaan aan brandstoffen (voor luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport) en aan chemische 

producten en materialen. Deze activiteiten en bijbehorende productieprocessen zijn nu verantwoordelijk voor ruim 35% 

van de wereldwijde CO2-uitstoot. Er ligt een grote uitdaging om deze brandstoffen en chemische producten te vervaardigen 

via de inzet van hernieuwbare elektriciteit, op basis van biomassa en/of CO2. Dit kan met elektrochemische conversie. 

Elektrochemische conversie is ook de meest belovende optie voor langetermijnopslag omdat deze technologie zich 

gemakkelijk laat schalen naar de hoeveelheid energie. 

Via kwantitatieve doelstellingen (zie advies) identificeert een door de topsectoren HTSM, Energie en Chemie ingestelde 

adviescommissie de volgende drie speerpunten:

1. Integratie van elektrolyse en duurzaam H2 in het energiesysteem en grootschalige chemische processen.

2. Grootschalige ontwikkeling van innovatieve elektrochemie en materiaalkunde.

3. Het aanbrengen van focus en massa in onderwijs en kennisuitwisseling.

Het beoogde programma is gericht op een call voor tenure track posities binnen het ECCM-domein en zal in 2018 met de 

betrokken partijen verder uitgewerkt worden.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie, HTSM, Water & Maritiem , BBE

In samenwerking met DIFFER, NRPO-SIA en TNO.

Programmabudget (NWO deel):

6,6 M€

+ M€ 2,5 per jaar via Wetsus  

(TS Water & Maritiem )

Cofinanciering:

PPS 1–2
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ENW PPS-fonds Chemie

Het PPS-fonds biedt samenwerkingsmogelijkheden voor PPS met één of meerdere (grotere) bedrijven, met het MKB, met 

meerdere kennisinstellingen, incl. het HBO en met consortia. Combinaties van publieke en private partijen kunnen hun 

voorstel, mits passend bevonden in minimaal een van de roadmaps door het TKI Chemie, indienen bij het PPS-fonds. NWO 

zorgt voor toetsing op wetenschappelijke kwaliteit en innovatiepotentieel. Communities als ISPT, DPI, COAST, NIOK, etc. 

kunnen ook gebruik maken van het PPS-fonds, hetzij doordat zij onderzoekers en bedrijfsleven stimuleren een aanvraag in 

te dienen, hetzij doordat zij vooraf een hoeveelheid private middelen bijeen brengen, die samen met middelen van het 

fonds kunnen worden gebruikt voor een specifieke call op een bepaald onderwerp. Er zal een beperkt aantal werkvormen 

beschikbaar komen van verschillende omvang en voor verschillende typen samenwerking, met verschillende cofinancierings-

percentages. Onder deze werkvormen vallen onder meer Partnership (voorheen o.a. IPP en CHIPP, voor grootschalige samen-

werking) en KIEM (gericht op kleinschalige samenwerking met MKB).

Voor programma relevante topsectoren:

alle topsectoren

Programmabudget (NWO deel):

4,0 M€

Cofinanciering:

PPS 1–3

Evidence based sensing

Analytische wetenschap en technologie, ook bekend als meten en detecteren, is één van de drijvende krachten achter veel 

technologieën die we in het dagelijks leven tegenkomen. Diagnose van ziekten, veilig voedsel, touchscreens, schoon drink-

water, recycling, nieuwe materialen; voor al deze toepassingen spelen metingen en analyses een belangrijke rol. Voor een 

groot aantal maatschappelijke uitdagingen zijn significante verbeteringen vereist in de kwaliteit, beschikbaarheid en 

verwerking van metingen en daaraan verbonden sensoren en apparatuur om betrouwbare gegevens te verkrijgen. Daarom 

moeten meettechnologiën geavanceerder worden om data met een hoge nauwkeurigheid, hogere snelheid, en meer 

informatie over de functie van moleculen te verkrijgen. 

Evidence Based Sensing (EBS) is een partnership gericht op de ontwikkeling en translatie van nieuwe meettechnologieën 

met een sterke focus op mobiele sensoren (bv. voor de monitoring van processomgevingen), hoge-resolutietechnieken (bv 

voor de snelle en nauwkeurige diagnose van ziektes) en technieken voor de functionele karakterisering van materialen (bv 

voor de ontwikkeling van smart products). Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen de betrokken industrieën 

naar verwachting nieuwe technologie beschikbaar kunnen maken met toepassingen op het gebied van onder andere 

precisielandbouw, smart factories, ‘personalized’ diagnose, medicatie en voeding. Het onderzoeksprogamma van in totaal 

M€ 6,0 draagt in gelijke mate bij aan het werkprogramma van de topsectoren Chemie en HTSM.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

3 M€

Cofinanciering:

50% (cash)
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Future Medicines initiative

Het Future Medicines Initiative is gericht op het dichten van de innovatiekloof in de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe 

actieve stoffen door het samenbrengen van alle relevante partijen in de innovatieketen voor geneesmiddelenontwikkeling en 

diagnostica: onderzoekers, kennisinstellingen, bedrijfsleven, gezondheidsfondsen, artsen en overheden. De potentiele applicatie-

gebieden van de nieuw te ontwikkelen geneesmiddelen en diagnostica omvatten de voornaamste medische uitdagingen voor de 

groeiende wereldbevolking in toenemend geürbaniseerde regio’s: hart- en vaatziekten, kanker, infectie- en (auto)immuun-

ziekten, neurologische aandoeningen, maar ook zeldzame ziekten. 

De return-on-investment op onderzoek en ontwikkelingskosten in de farmaceutische industrie zijn sterk gedaald in de laatste 

decennia. De geschatte kosten van 2 miljard dollar om een medicijn naar de markt te brengen, zijn voor veel bedrijven niet op te 

brengen. Nederlands grootste farmabedrijven (Organon en Solvay) zijn opgekochten hun R&D afdelingen in Nederland zijn 

gesloten: een verlies aan hoogwaardige kennis en hoogopgeleide arbeidsplaatsen. Niettemin is er ook een nieuw ecosysteem 

ontstaan, zoals het florerende private platform Pivot Park in Oss (partner in dit initiatief), waarin nieuwe biotech start-up 

bedrijven in nauwe samen-werking met kennisinstellingen innovatief onderzoek verrichten op een open en maatschappelijk 

verant-woordelijke manier en met een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse economie (bv. AcertaPharma, eveneens 

partner). Niet uniek voor Nederland, want wereldwijd gaat de farmaceutische industrie over naar een nieuw business model, 

waarin vroege fase onderzoek & ont-wikkeling wordt overgelaten aan academische groepen en kleinere biotech-bedrijven. 

Nederland heeft een hoogwaardige kennisinfrastructuur die bij uitstek aan de basis staat van het ontwerpen, synthetiseren en 

toepassen van nieuwe stoffen als toekomstige medicijnen. Met FMI willen de betrokken topsectoren fundamentele ontdekkingen 

in de academische instellingen valoriseren samen met gezondheidsfondsen, wetenschappers en het Nederlandse bedrijfsleven.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, LSH, BBE

Programmabudget (NWO deel):

3 M€

Cofinanciering:

30% (cash/in kind)

GO-CHEM (MKB-programma Biobased Economy 
& materialen HBO/WO/TO2

Vanuit de Topsector Chemie komt in samenwerking met het TKI BBE een samenwerking tot stand om de R&D-potentie van 

de gehele kennisketen voor het MKB te stimuleren en tegelijk meer leerwerkplekken bij MKB-bedrijven voor HBO-studenten 

te realiseren. 

Go-Chem op hoofdlijnen:

 – Go-Chem bestrijkt de gehele kennisketen en vormt een gezamenlijke laagdrempelige interface tussen NRPO-SIA/NWO/

TO2 voor het MKB.

 – Er is een landelijk dekkende aanpak i.s.m. de regio’s.

 – Educatie, ondernemerschap en R&D worden gecombineerd.

Op basis van een onderzoek onder 130 MKB’s wordt in eerste instantie toegespitst op de thema’s Slimme Materialen en 

Biobased Economy.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, BBE

In samenwerking met NRPO-SIA

Programmabudget (NWO deel):

0,8 M€

Cofinanciering:

30% (cash/in kind)
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Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

Binnen het platform voor Maatschappelijk verantwoord innoveren wordt onderzoek gedaan naar de ethische en maat-

schappelijke aspecten van (technologische) innovaties. Doel is om maatschappelijk verantwoorde innovaties tot stand te 

brengen die op een breed draagvlak kunnen rekenen. De MVI-benadering is proactief (ethische en maatschappelijke 

aspecten worden van meet af aan betrokken in het ontwerpproces van een innovatie); interdisciplinair (in alle projecten 

werken alfa-, bèta- en gammaonderzoekers samen); maatschappelijke relevantie en valorisatie hebben hoge prioriteit.

 

In 2018–2019 wordt de MVI-benadering geïntegreerd in initiatieven/calls van 6 de topsectoren, waaronder topsector 

Chemie. Daarvoor krijgt de topsector budget voor het initiatief binnen Chemie/BBE dat zich het beste leent voor de 

geïntegreerde MVI-benadering, d.w.z. waar de ethische en maatschappelijke vragen het meest evident zijn. Afspraak 

daarbij is dat ook (een deel van de) middelen die de TS zelf voor die call inzet, voor de MVI-benadering beschikbaar zijn 

zodat deze ook echt geïntegreerd kan worden. Concreet:

 – in de onderzoeksagenda van het betreffende initiatief worden MVI-vragen geadresseerd die van belang zijn voor het 

initiatief als geheel. Daarvoor kunnen dan aanvragen worden ingediend door alfa’s en gamma’s, in samenwerking met 

van bèta/technische onderzoekers;

 – de aanvragen die worden ingediend door bèta/technische onderzoekers bevatten een MVI-component, in samen-

werking met alfa’s en gamma’s. Er is een incentive voor de bèta/technische onderzoekers: de MVI-component is 

verplicht of wordt gestimuleerd dmv een bonus.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie, ICT, Logistiek, LSH, SIA, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

4,388 M€

Cofinanciering:

20% (cash/in kind)

Materialen NL: Soft Advanced Materials

‘Materialen NL’ presenteert in samenhang bestaande en nieuwe NWO-programma’s en -financieringsinstrumenten op het 

gebied van materialenonderzoek. Materialen NL biedt onderzoekers en bedrijven meer overzicht voor samenwerking met 

NWO in het materialenonderzoek. Dit initiatief betreft PPS-voorstellen die in 2018 verwacht worden in het ENW PPS-fonds.

Het Consortium  Soft Advanced Materials is geïnspireerd op maatschappelijke uitdagingen en industriële onderzoeksvragen 

op het gebied van “zachte” materialen met superieure eigenschappen (macromoleculen, colloiden, supramoleculaire 

structuren). De programmering zal zich richten op twee hoofdlijnen: i. Adaptive Soft Materials en ii. Sustainable Materials. 

Een platformlijn zal zich richten op het verenigen van theorie, synthese, karakterisatie en processing methodes om deze 

twee hoofdlijnen mogelijk te maken.

21 bedrijven zijn betrokken; het betreft bedrijven uit de gehele materialen-keten: raw material suppliers, plastics producers, 

compounders, machinery manufacturers, converters, product distributors/users en end-of-life bedrijven. 

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, HTSM, LSH

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

~30% (cash/in kind)
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Multiphase Flow for Sustainable Process 
Industries

Nederland heeft een sterke positie op het gebied van meerfasestroming, zowel vanuit experimenteel als computational 

perspectief. Gezien het ontbreken van een overkoepelend onderzoeksprogramma dat industrieel relevante vraagstukken op het 

gebied van meerfasestroming samenbrengt met het kennisveld (als kritische enabler) voor de efficiënte grootschalige productie 

van energiedragers en chemische bouwstenen, zien de topsectoren Energie en Chemie grote toegevoegde waarde aan het 

instellen van een programma Multiphase Flow 4 Sustainable Industries (MF4SI).

Een van de meest uitdagende en relevante vraagstukken speelt zich af op het gebied van de meerfasestroming met fasetransities. 

Daarbij kan gedacht worden aan verdamping, condensatie, bevriezing, smelten en chemische reacties. Daarnaast bestaan vele 

toepassingen waarbij complexe (meerfase en/of non-Newtonian) vloeistoffen interacteren met poreuze media. Voorbeelden zijn 

katalytische reactieve destillatie (CRD) en Trickle Bed Reactoren (TBR) voor de productie van energiedragers en chemische 

bouwstenen.

Een andere belangrijke uitdaging is de miniaturisatie van meerfase processen. In het verleden was chemie vooral bulkchemie 

welke in de industrie op grote schaal werd bedreven. De afgelopen twee decennia is daarin veel veranderd door het opkomen van 

de lab-on-a-chip technologie. De miniaturisatie van chemische reactoren tot microschaal stelt ons in staat chemische reacties beter 

te controleren en te sturen, waarbij minder ongewenste bijproducten worden gevormd en met een hogere energie- en materiaal-

efficiëntie. 

Tenslotte worden bij veel industriële toepassingen (hoogovens, verwerking van polymeermaterialen, sproeiregulatie en sproei-

drogen voor de productie van functionele poeders) dense granular flows met niet-sferische deeltjes (in wisselwerking met een 

dragervloeistof) aangetroffen. Een gecombineerde aanpak van experimenten en modellen is nodig om het fundamentele begrip 

van deze complexe granulaire stromen (die gewoonlijk ondoorzichtig zijn) te vergroten, samen met de ontwikkeling van 

experimenteel gevalideerde geavanceerde simulatietechnieken.

Voor dit onderwerp is een reservering gemaakt binnen het PPS-fonds van het ENW domein binnen de compartimenten voor 

Energie en Chemie voor maximaal twee initiatieven met een minimale NWO bijdrage van 1 M€.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie, Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

50% (in cash)

HTSM-call

Binnen de jaarlijkse HTSM-calls worden op PPS2 (minimaal 15% cash+15% in kind private bijdrage) voorstellen gehonoreerd die 

inhoudelijk passen bij minstens 1 van de HTSM-roadmaps. Het TKI-HTSM verstrekt een aanvullende bijdrage van 2–3 M€/jaar.

De jaarlijkse HTSM-call is relevant voor de topsector Chemie, met name de roadmaps Nanotechnology, Photonics, Smart industry, 

Solar, Advanced Instrumentation, Printing en High Tech Materials voor thematische invulling van het thema Elektrochemische 

Conversie en Materialen. 

Voor programma relevante topsectoren:

HTSM, SIA

Programmabudget (NWO deel):

8 M€

Cofinanciering:

20% (cash/in kind)

Novel Approaches for Microbial Syngas 
Conversion to Chemical Building Blocks 
(MicroSynC)

Een aantal industrieën, zoals de staalindustrie, produceert syngas: een mengsel van koolmonoxide, kooldioxide en waterstof. Dit 

syngas ontstaat ook als je biomassa vergast. Syngas kan dienen als grondstof voor de chemische industrie. De samenstelling van het 

syngas is echter vaak te wisselend om het direct via chemische processen te kunnen bewerken. Het onderzoeksprogramma 

MicroSynC ontwikkelt methoden, processen en bioreactoren om syngas met behulp van micro-organismen om te zetten in nuttige 

chemische bouwstenen. De onderzoekers gaan op zoek naar geschikte zuurstofloze bacteriën, die ze vervolgens gebruiken om de 

gewenste producten in grote hoeveelheden onder niet-steriele omstandigheden te produceren. Tegelijkertijd onderzoeken de 

wetenschappers de maatschappelijke acceptatie van producten die op deze manier worden gemaakt.

Programmaleider: Prof.dr.ir. A.J.M Stams, Wageningen University & Research

Deelnemers: AkzoNobel, Bodec, CLIB2021, ECN, Flowid, ISPT, OxyMem, Paques B.V., Torrgas, Technische Universiteit Delft, 

Technische Universiteit Eindhoven, VITO, Wageningen University & Research

Reeds gehonoreerd Perspectief-project dat in 2018 van start gaat.
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Materialen NL: Challenges call

‘Materialen NL’ presenteert in samenhang bestaande en nieuwe NWO-programma’s en -financieringsinstrumenten op het 

gebied van materialenonderzoek. Materialen NL biedt onderzoekers en bedrijven meer overzicht voor samenwerking met 

NWO in het materialenonderzoek.

De Materialen NL Challenges call is een materialenprogramma over de breedte van het materialenonderzoek in Nederland 

wat door ENW en TTW gezamenlijk wordt opgezet en als vervolg en verbreding dient op de High Tech Materials call van 

STW. Als uitgangspunt is het leidende ‘Dutch Materials – Challenges for Materials Science in the Netherlands’ rapport dat 

eind 2015 is verschenen. Het rapport beschrijft voor het materialenveld in groot detail, de sterktes, de trends en de uit-

dagingen voor Nederland – zoals deze door de wetenschap en de topsectoren Chemie, Energie en HTSM gezien worden.  

Het rapport presenteert een agenda op basis van zes strategische onderzoeksthema’s waarin Nederland excelleert en de 

aansluiting van die thema’s bij de grote maatschappelijke uitdagingen. Die richtingen zijn: 

1. Designer functional metamaterials; 

2. Soft- and bio-inspired materials; 

3. Next-generation engineering materials; 

4. Materials for sustainable energy production and storage; 

5. Sustainable materials; 

6. Thin films and coatings. 

Onderwerpen binnen dit programma dienen aan te sluiten bij de HTSM roadmap High Tech Materials en/of de materialen-

vraagstukken uit de KIA’s van de TKI’s van de topsector Energie. De verwachting is dat dit ook tot projecten relevant voor de 

topsector Chemie zal leiden. Voorzien is in een tweetal calls op een selectie uit de thema’s, complementair aan de bredere 

Materialen NL programmering. De beoogde cofinanciering zal afhankelijk zijn van de gekozen selectie en liggen tussen de 

10 en 30%.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

5 M€

Cofinanciering:

10-30% (0,56 - 2,14 M€) (cash/in kind)

Programmering andere topsectoren, relevant voor de topsector Chemie:

Materialen NL: Materials for Sustainability 2.0 
(ENW PPS-fonds)
‘Materialen NL’ presenteert in samenhang bestaande en nieuwe NWO-programma’s en -financieringsinstrumenten op het 

gebied van materialenonderzoek. Materialen NL biedt onderzoekers en bedrijven meer overzicht voor samenwerking met 

NWO in het materialenonderzoek. Dit initiatief betreft PPS-voorstellen die in 2018 verwacht worden in het ENW PPS-fonds.

Bij de uitwerking van het werkprogramma voor de topsector Energie hebben zich een aantal consortia aangediend die qua 

onderwerp in het verlengde liggen van ‘Materials for Sustainability’ uit het Dutch Materials rapport, waarbij de consortia 

focus bieden op een bepaald aspect binnen ‘Materials for Sustainability’ en hierbij ook een breder onderzoeksprogramma 

bieden dan exclusief materialen onderzoek. In overleg met de topsector Energie zijn voor 2018 voor drie consortia een 

reservering gemaakt binnen het Energie compartiment van het PPS-fonds van het ENW domein. Het gaat hier om de 

volgende initiatieven:

 – ‘Towards ultra-efficient photovoltaics and new applications’ (1,5 M€) – aansluitend bij de onderzoeksprioriteiten van 

het TKI Urban Energy;

 – ‘Novel approaches for carbon capture’ (1 M€) – aansluitend bij de onderzoeksprioriteiten van de TKI’s Nieuw Gas en 

Energie & Industrie met de verwachting dat hier ook nog een deel van de middelen via het Chemie deel van het PPS-

fonds verworven kan worden;

 – ‘Towards thermal batteries’ (1,5 M€) – aansluitend bij de onderzoeksprioriteiten van het TKI Urban Energy. 

Voor programma relevante topsectoren:

Energie

Programmabudget (NWO deel):

4 M€

Cofinanciering:

30% (1,71 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPP

De NWO-instituten AMOLF en DIFFER dragen vanuit hun missiebudget bij aan fundamenteel onderzoek dat thematisch valt 

binnen de topsector Chemie.

Instituutsbijdrage PPS 2/3

AMOLF verwacht in de komende periode een kleine PPS 2/3-bijdrage te leveren binnen de topsector Chemie.
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Biobased Economy (BBE) – hoofdlijnen uit KIA

Het huidig gebruik van fossiele grondstoffen leidt wereldwijd tot een klimaatprobleem. Daarnaast zijn de voorraden eindig. 

Elektriciteit is op te wekken met diverse alternatieve bronnen, naast biomassa ook wind, zonne-energie, waterkracht en 

geothermie. Hetzelfde geldt voor warmte, ook hier is er naast bioenergie de beschikking over zonne-energie, opnieuw 

geothermie en omgevingswarmte via warmtepompen. Voor de productie van biobrandstoffen, chemicaliën en kunststoffen 

is biomassa echter de enige alternatieve bron, en onderdeel van de toekomstige circulaire economie.

De omschakeling naar een biobased economy is vanuit het oogpunt van duurzaamheid een noodzaak. Tegelijkertijd biedt 

deze omschakeling belangrijke economische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Topsectoren Chemie, Energie en 

Agri & Food geven via de Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) richting aan de 

onderzoeksagenda.

De KIA Biobased Economy zet in op vier programmalijnen om bij te dragen aan de transitie naar een Biobased Economy: 

1. Thermische conversie van biomassa

2. Chemisch katalytische conversietechnologie

3. Biotechnologische conversietechnologie

4. Solar capturing

Chemie voor Maatschappelijke Uitdagingen (MU) en Sleuteltechnologieën (ST)
MU 1. Energie en CO2,MU 3. Gezondheid en zorg, MU 4. Klimaat en Water, MU 5. Circulaire Economie, ST B. Geavanceerde 

Materialen, ST D. Biotechnologie, ST J. Elektrochemische conversie en materialen.

Chemie voor de Nationale Wetenschapsagenda
NWA-routes: 1.Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd, 2. Circulaire economie en grondstoffen-

efficiëntie: Duurzame circulaire impact, 3. Energietransitie, 4. Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling, 

5. Kwaliteit van de omgeving, 6. Materialen – Made in Holland, 9. Personalised medicine: uitgaan van het individu.

Cascaderingsprincipe irt de topsectoren: waarde onttrekken aan biomassa.

Elektrochemische Conversie en Materialen 
(ECCM)

Het is evident dat in ons toekomstig energiesysteem hernieuwbare elektriciteit een hoofdrol zal spelen in de transitie naar een 

CO2-arme energievoorziening. Deze transitie wordt gefaciliteerd door de CO2-doelstellingen zoals die ook door de 

Nederlandse overheid zijn vastgelegd (CO2-neutraal in 2050). Dit vereist vérgaande elektrificatie. In de toekomst zal echter 

behoefte blijven bestaan aan brandstoffen (voor luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport) en aan chemische producten 

en materialen. Deze activiteiten en bijbehorende productieprocessen zijn nu verantwoordelijk voor ruim 35% van de 

wereldwijde CO2-uitstoot. Er ligt een grote uitdaging om deze brandstoffen en chemische producten te vervaardigen via de 

inzet van hernieuwbare elektriciteit, op basis van biomassa en/of CO2. Dit kan met elektrochemische conversie. 

Elektrochemische conversie is ook de meest belovende optie voor langetermijnopslag omdat deze technologie zich 

gemakkelijk laat schalen naar de hoeveelheid energie. 

Via kwantitatieve doelstellingen (zie advies) identificeert een door de topsectoren HTSM, Energie en Chemie ingestelde advies-

commissie de volgende drie speerpunten:

1. Integratie van elektrolyse en duurzaam H2 in het energiesysteem en grootschalige chemische processen.

2. Grootschalige ontwikkeling van innovatieve elektrochemie en materiaalkunde.

3. Het aanbrengen van focus en massa in onderwijs en kennisuitwisseling.

Het beoogde programma is gericht op een call voor tenure track posities binnen het ECCM-domein en zal in 2018 met de 

betrokken partijen verder uitgewerkt worden.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie, HTSM, Water & Maritiem , BBE

In samenwerking met DIFFER, NRPO-SIA en  

TNO.

Programmabudget (NWO deel):

6,6 M€

+ M€ 2,5 per jaar via Wetsus (TS Water & Maritiem )

Cofinanciering:

PPS 1–2
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ENW PPS-fonds BBE

Het Domein ENW stelt een zogenoemd PPS-Fonds in, dat publiek-private en publiek-publieke consortia gelegenheid biedt tot 

bottom-up indiening van voorstellen. Er zal een beperkt aantal werkvormen beschikbaar komen van verschillende omvang en 

voor verschillende typen samenwerking, met verschillende cofinancieringspercentages. Onder deze werkvormen vallen onder 

meer Partnership (voorheen o.a. IPP en CHIPP, voor grootschalige samenwerking) en KIEM (gericht op kleinschalige 

samenwerking met MKB).

Voor programma relevante topsectoren:

Energie, Chemie, AgriFood, T&U, BBE

Programmabudget (NWO deel):

0,8 M€

Cofinanciering:

PPS 1–3 (cash/in kind)

Fotosynthesis 2.0

Voedselzekerheid en voedselveiligheid is een van de grote maatschappelijke uitdagingen in deze tijd met een blijvend 

groeiende wereldpopulatie. Bijkomende uitdaging is om op een duurzame manier, vanuit een circulaire, biobased economy, in 

de enorme vraag naar voedsel te voorzien. Ook de transitie naar schone, duurzame energie en een biobased economy vraagt 

om innovatieve technologieën waarmee de landbouw kan voorzien in duurzame, ‘groene’, grondstoffen. Duurzame landbouw 

is tevens van groot belang in het mondiale klimaatvraagstuk.

Plantenveredeling heeft de afgelopen decennia bijgedragen aan enorme toename in gewasopbrengst (kwantiteit en 

kwaliteit). Eén bijzondere eigenschap van de plant blijft echter nog amper geëxploiteerd: Fotosynthese. De natuurlijke 

efficiëntie van fotosynthese is ver onder het theoretische maximum. Beter begrip van dit proces biedt enorme kansen tot het 

verhogen van de fotosynthese-efficiëntie, en daarmee opbrengst van gewassen. Grip op fotosynthese-efficiëntie zou een ware 

revolutie ontketenen die oplossingen biedt voor het brede scala aan bovengenoemde maatschappelijke uitdagingen.

Nederland staat aan de wereldwijde top als het gaat over plantenveredeling. Dit is het moment om technologische doorbraken 

op het gebied van fotosynthese-efficiëntie mogelijk te maken door te investeren in een nationaal programma op dit gebied. 

Nederland kan daarmee op dit vlak zijn sterke positie, vanuit fundamenteel begrip van het proces, verder versterken.

Dit programma wil tevens een opmaat zijn voor internationale ambities op dit vlak. 

Voor programma relevante topsectoren:

BBE, T&U

Programmabudget (NWO deel):

1,7 M€

Cofinanciering:

10% (cash/in kind)

Future Medicines initiative

Het Future Medicines Initiative is gericht op het dichten van de innovatiekloof in de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe 

actieve stoffen door het samenbrengen van alle relevante partijen in de innovatieketen voor geneesmiddelenontwikkeling en 

diagnostica: onderzoekers, kennisinstellingen, bedrijfsleven, gezondheidsfondsen, artsen en overhedenDe potentiele 

applicatie-gebieden van de nieuw te ontwikkelen geneesmiddelen en diagnostica omvatten de voornaamste medische 

uitdagingen voor de groeiende wereldbevolking in toenemend geürbaniseerde regio’s: hart- en vaatziekten, kanker, infectie- 

en (auto)immuunziekten, neurologische aandoeningen, maar ook zeldzame ziekten. 

De return-on-investment op onderzoek en ontwikkelingskosten in de farmaceutische industrie zijn sterk gedaald in de laatste 

decennia. De geschatte kosten van 2 miljard dollar om een medicijn naar de markt te brengen, zijn niet op te brengen voor 

veel bedrijven. Nederlands grootste farmabedrijven (Organon en Solvay) zijn opgekocht en hun R&D afdelingen in Nederland 

zijn gesloten: een verlies aan hoogwaardige kennis en hoogopgeleide arbeidsplaatsen. Niettemin is er ook een nieuw 

ecosysteem ontstaan zoals het florerende private platform Pivot Park in Oss (partner in dit initiatief), waarin nieuwe biotech 

start-up bedrijven in nauwe samen-werking met kennisinstellingen innovatief onderzoek verrichten op een open en 

maatschappelijk verantwoordelijke manier en met een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse economie (bv. AcertaPharma, 

eveneens partner). Niet uniek voor Nederland, want wereldwijd gaat de farmaceutische industrie over naar een nieuw business 

model, waarin vroege fase onderzoek & ont-wikkeling wordt overgelaten aan academische groepen en kleinere biotech-

bedrijven. Nederland heeft een hoogwaardige kennisinfrastructuur die bij uitstek aan de basis staat van het ontwerpen, 

synthetiseren en toepassen van nieuwe stoffen als toekomstige medicijnen. Met het Future Medicines Initiative willen de 

betrokken topsectoren fundamentele ontdekkingen in de academische instellingen valoriseren samen met 

gezondheidsfondsen, wetenschappers en het Nederlandse bedrijfsleven.

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, Chemie, BBE

Programmabudget (NWO deel):

3 M€

Cofinanciering:

~30% (cash/in kind)
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GO-CHEM (MKB-programma Biobased Economy 
& materialen HBO/WO/TO2

Vanuit de Topsector Chemie komt in samenwerking met het TKI BBE een samenwerking tot stand om de R&D-potentie van de 

gehele kennisketen voor het MKB te stimuleren en tegelijk meer leerwerkplekken bij MKB-bedrijven voor HBO-studenten te 

realiseren. 

Go-Chem op hoofdlijnen:

 – Go-Chem bestrijkt de gehele kennisketen en vormt een gezamenlijke laagdrempelige interface tussen NRPO-SIA/NWO/

TO2 voor het MKB.

 – Er is een landelijk dekkende aanpak i.s.m. de regio’s.

 – Educatie, ondernemerschap en R&D worden gecombineerd.

Op basis van een onderzoek onder 130 MKB’s wordt in eerste instantie toegespitst op de thema’s Slimme Materialen en 

Biobased Economy.

Voor programma relevante topsectoren:

BBE, Chemie

In samenwerking met NRPO-SIA

Programmabudget (NWO deel):

0,8 M€

Cofinanciering:

~30% (cash/in kind)

Transities & Gedrag

Transities & Gedrag zet in op een integrale interdisciplinaire benadering van uitdagingen als het gaat om het vormgeven aan 

veranderingen in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen of technologische innovaties. De maatschappelijke bereid-

heid (societal readiness) om (technologische) innovaties te omarmen, om te gaan met verandering of maatschappelijke 

transities mogelijk te maken vraagt om onderzoek en oplossingen waarbij de mens, maatschappij en menselijk gedrag centraal 

staat. Complexe vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld energie, mobiliteit, gezondheid, voeding en logistiek of sleutel-

technologieën als ICT worden uitgewerkt met inzet van key enabling methodologies uit verschillende disciplines om ontwerp 

op systeemniveau met inbegrip van de menselijke maat mogelijk te maken. Meer kennis van disrupties en disruptieve 

processen (systeemvraagstukken) of technologieën, normatieve vraagstukken, vraagstukken op het gebied van beleid, 

regelgeving en (collectief) menselijk gedrag is van belang om vorm te kunnen geven aan transities en tot nieuwe waarden-

proposities, (her)ontwerp van producten, diensten en handelingsperspectieven en betekenisvolle interventies voor de 

samenleving te komen. De centrale component voor alle thema’s is onderzoek naar gedrag- en gedragsverandering bij 

transitievraagstukken. 

Voor programma relevante topsectoren:

Agri & Food, BBE, CI, Energie, HTSM,  

Logistiek, LSH, Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel):

8,4 M€

Cofinanciering:

20% (cash/in kind)

Waarde uit biomassa

Biobased Economy (BBE) is een topsectordoorsnijdend thema. Vanuit het TKI BBE is in afstemming met de topsectoren Energie 

en Chemie het initiatief genomen tot het invullen van het thema ‘Waarde uit biomassa’ voor de samenwerking met NWO. In 

samenwerking tussen de topsectoren Energie en Chemie wordt een fundamenteel PPS-programma voorgesteld gericht op de 

omzetting van -al dan niet voorbewerkte- tweede generatie biomassa naar groene materialen, chemicaliën en brandstoffen 

via efficiënte conversieroutes. Daarbij ligt de focus in het bijzonder op:

 – Alternatieven voor ethanol als energiedrager uit biomassa;

 – C3+ chemie; valorisatie van koolstofketens C3 en hoger.

De te hanteren conversietechnologie (biotechnologisch of chemokatalytisch) laat het programma open. 

Vanuit het TKI Gas van de topsector Energie wordt daarnaast een aantal lange termijn thema’s aangedragen die mogelijk 

kunnen worden gecombineerd met dit programma; o.a. bioraffinage gericht op volledig hergebruik van materialen, 

biogasopwaardering door CO2-conversie i.p.v. -extractie, nieuwe en betere omzettingsroutes naar biogas uit biomassa en 

fundamenteel onderzoek aan vergassing om hoogwaardige producten (chemicaliën) te maken.

Waarde uit Biomassa betreft een programma in de vorm van een thematische call.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie, Chemie, BBE

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

~30% (cash/in kind)
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