
Topsector Energie
NWO-bijdrage 2018-2019

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Fo
to

: T
U

e



Topsector Energie | 1

Inhoudsopgave

Inleiding 1

DeepNL 2

Digitalisering in het energielandschap 3

Elektrochemische conversie en Materialen 4

Initiatief Duurzame Logistiek 5

Kansen op de Noordzee: PhD@Sea 6

Lectorenprogramma 7

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren 7

Materialen NL: Challenges call 8

PPS-fonds domein Exacte en Natuurwetenschappen 9

Materialen NL: Materials for Sustainability 2.0 (ENW PPS-fonds) 9

Multiphase Flow for Sustainable Process Industries (ENW PPS-fonds) 10

Systeemintegratie: Warmtesystemen 11

Transities & Gedrag 12

Waarde uit biomassa 12

ERA-NET Cofund RegSys  13

Instituutsbijdrage PPP  13

Instituutsbijdrage PPS 1  13

Instituutsbijdrage PPS 2/3 14

Open Technologieprogramma 14

Programmering andere topsectoren, relevant voor de topsector Energie:                                        

HTSM-call 14

Inleiding

De NWO-onderzoeksprogrammering voor de topsector Energie is voor 2018–2019 gericht op de wetenschappelijke basis 

voor een succesvolle uitvoering van de Energieagenda, die moet leiden tot een verschuiving naar een betaalbaar, 

betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Hierbij is in het bijzonder aansluiting gezocht is met de transitiepaden die 

volgen uit de Energieagenda, de NWA-route ‘Energietransitie’ en de maatschappelijke uitdaging Energietransitie & CO2-

reductie. Het werkprogramma is tot stand gekomen in samenspraak met het onderzoeksveld, de TKI’s binnen de topsector 

en het topteam. In de uitwerking zal nadrukkelijk gekeken worden naar aansluiting met missie-gedreven programma’s die 

uit de Energieagenda zullen vloeien en de gezamenlijke energieprogrammering van TNO/ECN. De onderzoekspro-

grammering biedt een mix van onderzoeksprioriteiten uit de programmalijnen van de TKI’s (o.a. wind op zee, PV, biomassa), 

topsector-brede thema’s (o.a. digitalisering, systeemintegratie) en een sterke focus op cross-sectorale thema’s: 

elektrochemische conversie, duurzame procesindustrie, duurzame logistiek, menselijk gedrag in transities (sociale 

innovatie), en materialenonderzoek.
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DeepNL

De Nederlandse diepe ondergrond is relatief goed in kaart gebracht en er is kwalitatief begrip van het brede scala aan 

processen die verantwoordelijk zijn voor bodemverzakking en seismische activiteit. Er is echter onvoldoende gedegen 

kwantitatief begrip als basis voor deterministische modellen en het voorspellen van de invloed van menselijk ingrijpen in de 

diepe ondergrond. In deze context is NWO het langlopend onderzoeksprogramma DeepNL gestart met het doel om 

fundamentele stappen te maken in het begrijpen van de reactie van de diepe ondergrond op mijnbouw activiteiten zoals 

gaswinning, CO2 opslag, etc. Het programma ontwikkelt een quantitative, physics-based understanding of the subsurface 

response to activities such as resource production and geological storage. Hiervoor is het nodig om wetenschappelijke 

kennis op meerdere subdisciplines te vergroten en te integreren. Uiteindelijk moet DeepNL leiden tot de ontwikkeling van 

een grensverleggende kwantitatieve forecasting capability die ingezet kan worden als een (aard)wetenschappelijke basis 

voor het inschatten van risico’s op geïnduceerde activiteit in de ondergrond. 

Met DeepNL geeft NWO invulling aan het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gericht aan NWO, het ministerie 

van Economische Zaken en de mijnbouwondernemingen om te zorgen voor een structureel en lange termijn onderzoeks-

programma naar de gaswinning-gerelateerde problematiek in Groningen. Het programma is voortgekomen uit het 

KoDO-NL initiatief (zie werkprogramma 2016-2017).

Eind 2017 wordt de eerste call in dit kader georganiseerd. De komende jaren worden nog een aantal calls uitgezet om de 

doelen van het overkoepelende programma te bereiken. Het genoemde budget is voor het totale meerjarige programma. 

De aankondiging van het programma inclusief het contract omtrent de bijdrage van NAM is te vinden op de NWO website: 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/nieuw-onderzoeksprogramma-deepnl-over-ondergrond-van-nederland.html.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie

Programmabudget (NWO deel):

5 M€

Overige publieke middelen:

3 M€ (NWO 2014–2015 en 2016–2017)

Cofinanciering:

15 M€ (bijdrage NAM )

Digitalisering in het Energielandschap

Het energiebedrijf van de toekomst heeft steeds meer kenmerken van wat wij tot op heden classificeren als een IT-bedrijf. 

Waar de energiebedrijven die wij nu kennen meer en meer een rol van fysiek beheerder aannemen, zal de dienstverlening, 

het balanceren van vraag met een veelheid aan decentrale aanbieders uit alle gelederen van de samenleving, en de 

bijbehorende administratieve afhandeling een spel worden van sensoren, data en algoritmes. Dit brengt fundamentele 

vraagstukken met zich mee op het gebied van blockchain, data-disaggregatie, private networks, peer to peer smart grids, 

cybersecurity, real time energy pricing, systeemintegratie, interoperabiliteit, real time beheer en controle, etc. Vanuit de 

topsector Energie is juni 2017 het rapport ‘Digitalisering in het Energielandschap’ gepubliceerd, wat in 2018 uitgewerkt 

wordt in een concreet programma gepaard met een aantal PPS initiatieven op no-regret ontwikkelingen. 

Dit NWO programma is erop gericht om een fundamentele basis te bieden voor bovenstaande ontwikkelingen en zal in 

samenspraak met de topsectoren Energie en ICT leiden tot een thematische call of enkele PPS aanvragen die binnen het 

ENW PPS-fonds behandeld kunnen worden. De cofinanciering zal afhangen van de gekozen werkvorm en is minimaal 20%.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie

Programmabudget (NWO deel):

1 M€

Cofinanciering:

20% (0,25 M€) (cash/in kind)
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Elektrochemische Conversie en Materialen

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

Initiatief Duurzame Logistiek

Het doel van dit programma is om enkele living labs in te richten waarin vanuit de wetenschap in de praktijk 

geëxperimenteerd kan worden met nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de crossover tussen Logistiek, 

Water & Maritie en Energie. Een systeembenadering moet leiden tot nieuwe innovaties en doorbraken in kennis, maar ook 

in de praktijk. Aandacht voor thema’s waarin maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke uitdaging elkaar raken. 

Hoewel dit voorstel geïnitieerd is vanuit de logistiek en transportsector, beperkt het zich niet tot die sector. Om te komen tot 

duurzame oplossingen voor mobiliteit en transport is samenwerking met andere sectoren noodzakelijk. Dit programma richt 

zich niet uitsluitend op de TS Logistiek, maar zal ook impact hebben op de TS Water & Maritiem en de TS Energie. Het doel 

van dit programma is het testen, onderzoeken en realiseren van lange termijn oplossingen voor de gezamenlijke 

economische en maatschappelijke uitdagingen.

Dit betreft ook een methodologisch thema om onderzoek in te bedden in experimentele omgevingen zoals living labs. De 

living labs richten zich daarbij niet alleen op technische aspecten, maar ook op de inbedding in een omgeving waarin 

menselijke aspecten een rol spelen. Daarbij kan gedacht worden aan aspecten zoals gedrag, organisatie, wetgeving, etc.  

De teams die in deze living labs samenwerken zullen breed samengesteld moeten zijn, zowel wat betreft onderzoekers 

(multidiscipliniar: sociale, exacte en technische wetenschappen) als deelname van praktijk (bedrijfsleven én overheid, en in 

sommige gevallen ook maatschappelijke organisaties). Het gaat hierbij dus om transdisciplinaire samenwerking of cocreatie. 

De living labs zullen vervolgens weer verbonden worden in een koepel zodat er ook van elkaar geleerd kan worden en 

ervaringen worden uitgewisseld.

Voor programma relevante topsectoren:

Logistiek, Energie, Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel):

5 M€

Overige publieke middelen:

pm

Cofinanciering:

PPS 3 (cash/in kind)
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Kansen op de Noordzee: PhD@Sea

Offshore windenergie biedt grootschalige, betaalbare, duurzame energie. Grootschalige uitrol van offshore windenergie vereist 

verdere kostenreductie én het verhogen van de (maatschappelijke) waarde van offshore windstroom door integratie in het 

energiesysteem en samenwerking op de Noordzee. Hierbij is behoefte aan fundamentele kennisontwikkeling én hoog opgeleid 

personeel. Zeker op het moment dat ook (een deel van) de windturbine productie naar Nederland gehaald wordt. Hiertoe wordt 

vanuit TKI Wind op Zee een PhD@Sea community opgebouwd en wordt een NWO programma voor 1 PhD projecten opgezet in 

samenwerking met enkele private partijen. Op dit moment zijn gesprekken gaande met enkele private partijen. Bij het 

programma is ook nadrukkelijk ruimte voor private in-kind bijdrage van MKB en start-ups, veelvuldig aanwezig in de offshore-

windenergiebranche. Onderzoeksonderwerpen zullen gericht zijn op de onderzoeksagenda van de European Academy for Wind 

Energy (EAWE) en het programma van het TKI Wind op Zee, met onderwerpen als ICT en kunstmatige intelligentie, 

materialenonderzoek, stromingsleer, systeemintegratie, ontwerpaspecten, sociale & economische aspecten, en impact op het 

milieu.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

30% (0,64 M€) (cash/in kind)

Lectorenprogramma

Het instrument L.INT (Lectoren bij NWO-instituten en HBO-instellingen, onderdeel van de topsectorenpropositie 2016–2017) 

wordt enthousiast ontvangen bij de diverse stakeholders. Vanuit de algemene middelen van NWO wordt de tweede termijn 

van de acht lectorposities bij de NWO-instituten gefinancierd. Zowel vanuit de hogescholen als vanuit andere publieke 

kennisorganisaties (o.a. TNO) is al interesse getoond in een verbreding van dit instrument. Regieorgaan SIA zal daarom het 

lectorenprogramma uitbreiden naar andere publieke kennisorganisaties. Hier zal een start mee worden gemaakt in 2018, 

waarbij de ervaringen die zijn opgedaan met het plaatsen van lectoren bij acht NWO-instituten worden meegenomen.

De in dit werkprogramma genoemde middelen zijn de lange-termijn reservering voor de lectorpositie op Solar Fuels bij 

Fontys/DIFFER welke gehonoreerd is in de periode 2016–2017.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie, HTSM, ICT, Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel):

0,76 M€

Cofinanciering:

10% (0,08 M€) (cash/in kind)

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 uit de werkprogramma’s voor de topsectoren, 

waaronder voor de topsector Energie. Daarvoor is er binnen de betreffende werkprogramma’s budget voor initiatieven die 

zich het beste lenen voor de geïntegreerde MVI-benadering, d.w.z. waar de ethische en maatschappelijke vragen het meest 

evident zijn. Concreet kan dit als volgt vorm krijgen:

 – 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 

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

wordt gestimuleerd door middel van een bonus.

Binnen het werkprogramma voor de topsector Energie is NWO voornemens om de integrale benadering van MVI in te 

zetten binnen het programma ‘Elektrochemische conversie en materialen’.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie, ICT, Logistiek, LSH,  

SIA, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

4,388 M€ ingebed in middelen van de betrokken 

topsectoren

Cofinanciering:

PPS 2
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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:

Energie, HTSM, Chemie

Programmabudget (NWO deel):

5 M€

Cofinanciering:

10–30% (0,56–2,14 M€) (cash/in kind)

PPS-fonds domein Exacte en 
Natuurwetenschappen

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (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 werk-

vormen 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). Binnen de propositie 2018–2019 

maakt ENW voor een aantal topsectoren reserveringen in het PPS-fonds voor een aantal initiatieven. De betreffende 

consortia krijgen gedurende het eerste jaar van de KIC-periode de gelegenheid hun initiatief in één van de werkvormen uit 

te werken en goedgekeurd te krijgen. Gereserveerde middelen die na het eerste jaar geen bestemming krijgen, vallen vrij 

voor open indiening in 2019 voor initiatieven relevant voor de betreffende topsector. 

Voor de topsector Energie betreft dit de volgende onderdelen:

 – Materialen NL: Materials for Sustainability 2.0

 – Multiphase Flow for Sustainable Process Industries

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)
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Multiphase Flow for Sustainable Process 
Industries (ENW PPS-fonds)

Dit initiatief betreft een PPS-voorstel wat in 2018 verwacht wordt in het ENW PPS-fonds.

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 for 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 

energie-dragers en chemische bouwstenen.

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

welk 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

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

50% (in cash)

Systeemintegratie: Warmtesystemen

Duurzaam en efficiënt gebruik van warmte is een van de grote uitdagingen van de energietransitie. Binnen de energieagenda 

zijn dan ook twee transitiepaden rondom warmte geïdentificeerd: Hoge Temperatuur Warmte en Lage Temperatuur Warmte. 

Binnen beide transitiepaden zijn al veel activiteiten in de uitrolfase, maar lokaal gericht en versnipperd. Vanuit het thema 

systeemintegratie is er een sterke behoefte om de verschillende warmtesystemen aan elkaar te koppelen, de twee 

transitiepaden met elkaar te verbinden, en implementatie van nieuwe technologie te bevorderen. Hierbij spelen 

technologische vraagstukken, maar ook maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot inbedding, acceptatie, menselijk 

gedrag, wet en regelgeving en economie. Dit programma beoogt een brug te slaan tussen de fundamentele technische en 

sociale wetenschappen en ontwikkeling en uitrol van nieuwe technologie.

Dit programma zal in samenspraak met het topsectorthema ‘Systeemintegratie’ uitgewerkt worden en waar mogelijk ook 

leiden tot een gezamenlijke aanpak van het onderwerp.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie

Programmabudget (NWO deel):

1,9 M€

Cofinanciering:

30% (0,81 M€) (cash/in kind)
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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 

bereidheid (societal readiness) om (technologische) innovaties te omarmen, om te gaan met verandering of maatschappe-

lijke 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 sleuteltechnologieën 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 

waardenproposities, (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 

transitie-vraagstukken. 

De insteek van het transitieprogramma voor Energie is dat onderzoek naar acceptatie en gedrag leidt tot natuurweten-

schappelijke vragen. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek op geluidsproductie van windmolens, kleur en integratie 

van zonnepanelen, nieuwe IT oplossingen in een veranderende energiemarkt, etc. Hierbij wordt gekeken naar governance, 

institutional voids, acceptatie en omgaan met onzekerheden in de energietransitie. Vanuit Energie, CI en ICT wordt gewerkt 

aan een advies voor een missiegedreven programma op ‘sociale systeeminnovatie voor energietransitie’, waar dit NWO 

programma complementair aan is.

Voor programma relevante topsectoren:

A&F, BBE, CI, Energie, HTSM, Logistiek,  

LSH, Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel):

8,4 M€

Cofinanciering:

10% (0,93 M€) (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 Nieuw 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, BBE

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

~30% (0,86 M€) (cash)

ERA-NET Cofund RegSys

Herbesteding van doorgeschoven middelen vanuit het Kennis- en Innovatiecontract 2016–2017

Het ERA-NET Cofund RegSys richt zich op de energienetwerken van de toekomst. Het is de Europese variant van NWO-

programma’s als URSES en Systeemintegratie. Het betreft een integrale benadering van het systeem: infrastructuur, 

besturing via ICT, gedrag, economie, recht, en institutionele organisatie. Het programma is een vervolg op 2 eerdere calls 

van ERA-NET Plus Smart Grids. De focus bij deze call ligt op (1) regionale energiesystemen; en (2) co-creatie van innovatieve 

producten en services door leveranciers, klanten en gebruikers en (3) betere integratie van de infrastructuur voor gas, 

elektriciteit en warmte/koude. 

Naast de bijdrage van NWO, draagt het TKI Urban Energy ook 0,5 M€ bij aan dit programma.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie

Programmabudget (NWO deel):

1,6 M€

Overige publieke middelen:

1,6 M€ (NWO 2016-2017)

Cofinanciering:

0,5 M€ (TKI Urban Energy)

Instituutsbijdrage PPP

NWO-instituten CWI, AMOLF en DIFFER dragen ruim 12 M€ bij vanuit hun missiebudget bij aan fundamenteel onderzoek dat 

thematisch valt binnen de topsector Energie.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie

Programmabudget (NWO deel):

125,084 M€

Cofinanciering:

0% (0,00 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPS 1

CWI  verwacht in de komende periode een kleine PPS 1 bijdrage te leveren binnen de topsector Energie.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie

Programmabudget (NWO deel):

1,502 M€

Cofinanciering:

10% (0,17 M€) (cash/in kind) 
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Instituutsbijdrage PPS 2/3

CWI, AMOLF en DIFFER verwachten in de komende periode een aanzienlijke PPS 2/3 bijdrage te leveren binnen de topsector 

Energie, verdeeld over meerdere projecten.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie

Programmabudget (NWO deel):

17,762 M€

Cofinanciering:

20% (4,44 M€) (cash/in kind)

Programmering andere topsectoren, relevant voor de topsector Energie: 

HTSM-call

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

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

per jaar.

De jaarlijkse HTSM-call is relevant voor de topsector Energie, met name de roadmaps Nanotechnology, Advanced 

Instrumentation en High Tech Materials, o.a. voor thematische invulling van het thema ‘Elektrochemische Conversie en 

Materialen’. 

Voor programma relevante topsectoren:

HTSM, SIA

Programmabudget (NWO deel):

8 M€

Cofinanciering:

30% (2,00 M€) (cash/in kind)
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