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Inleiding

Met de opzet van HTSM-propositie 2018-2019 wordt voortgebouwd op de door het Topteam HTSM ondersteunde invulling 

van de voorgaande periodes. Hierbij wordt de basis gevormd door de programmering van een jaarlijkse HTSM-brede call. 

Deze call is toegankelijk voor aanvragen op het gebied van minimaal 1 van de 15 HTSM-roadmaps. Hierbij is een minimale 

private bijdrage van 15% cash + 15% ‘in kind’ op PPS2-niveau vereist. Op basis van de NWO-bijdrage, PPS-toeslag en 

partnerbijdragen wordt hiermee jaarlijks een onderzoeksprogramma van ruim 10 M€ geïnitieerd. Deze brede algemene call 

wordt vervolgens aangevuld met calls voor thematische partnerships en samenwerkingsprogramma’s waarvoor deels een 

substantieel hoger privaat commitment (50% = PPS3) aanwezig is. In aanvulling hierop worden relevante bijdragen aan het 

HTSM-werkprogramma geleverd vanuit de door diverse NWO-domeinen en -instituten beschikbaar gestelde financiering 

voor meer fundamenteel georienteerd onderzoek zonder verplichte co-financiering. Het HTSM-werkprogramma heeft veel 

raakvlakken met dat van de overige topsectoren die bij de beschrijving van de diverse onderdelen wordt toegelicht.

Evenzo zijn er in de werkprogramma’s van de overige topsectoren bij de diverse onderdelen verwijzingen opgenomen 

betreffende de relevantie voor HTSM.
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Innovative Medical Devices Initiative (IMDI 2.0)

IMDI is opgericht in 2010 en stimuleert onderzoek, ontwikkeling en implementatie van een nieuwe generatie technologie 

voor duurzame gezondheidszorg. Aanvankelijk gestart met acht Centres of Research Excellence (CoRE’s) wil IMDI 2.0 zich 

vanaf 2018 breder richten op langdurige samenwerkingen tussen Universitaire Medische Centra, (technische) universiteiten, 

het bedrijfsleven en zorginstellingen. Om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan een meer duurzame zorg dienen de 

wetenschappelijke resultaten te worden omgezet in een translatie-/industriële/ linische uitkomst. Substantiële financiering, 

strakkere aansturing en betrokkenheid van alle relevante stakeholders c.q. partners – inclusief patiënten en zorgverleners - 

is hierbij cruciaal. Binnen IMDI 2.0 zullen NWO-domein TTW en ZonMw hun krachten bundelen waarmee de kennis en 

expertise op het gebied van toegepast technisch onderzoek, PPS, zorgonderzoek en implementatie gekoppeld worden.  

Er ontstaat op deze manier een pijplijn van technologieontwikkeling naar toepassing in de zorg en een cross-over tussen 

HTSM en LSH. Vanuit het programma MVI wordt 0,5 M€ bijgedragen voor de maatschappelijke component van IMDI 2.0.

Het IMDI-programma sluit met name aan op de programmalijnen in de HTSM-roadmap Healthcare. 

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

8,5 M€

Cofinanciering:

10% (0,94 M€) (cash/in kind)

HTSM-call

Binnen de jaarlijkse HTSM-call worden op PPS2-niveau voorstellen gehonoreerd die inhoudelijk passen bij minstens 1 van de 

HTSM-roadmaps. Op basis van afstemming met de topsectoren Energie en Chemie zal de HTSM-call in deze periode tevens 

toegankelijk zijn voor voorstellen op het gebied Elektrochemische Conversie & Materialen die aansluiten bij de thematiek 

van in aanmerking komende HTSM-roadmaps. 

Het TKI-HTSM verstrekt een aanvullende bijdrage vanuit beschikbare PPS- en Programmatoeslag. In de calls zal op basis van 

een aanvullende NWO-brede bijdrage voor de topsectoren specifieke aandacht gegeven aan de integratie van maatschap-

pelijk verantwoorde innovatie (MVI-)aspecten. Dit wordt in een aparte paragraaf toegelicht.

Voor programma relevante topsectoren:

HTSM, SIA

Programmabudget (NWO deel):

8,0 M€

Cofinanciering:

30% (3,6 M€) (cash/in kind) 

TKI-toeslag 4 M€

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-’19 wordt de MVI-benadering geïntegreerd in initiatieven/calls van 6 de topsectoren, waaronder topsector HTSM. 

Daarvoor krijgen de betreffende topsectoren budget voor de initiatieven binnen die topsectoren die zich het beste lenen 

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

Voor programma relevante topsectoren:

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

Programmabudget (NWO deel):

4,388 M€

Cofinanciering:

20,0% (1,10 M€) (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 

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

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

gedrag centraal staat. 

De implementatie van nieuwe Hightech Systemen en Materialen gaat afhankelijk van het toepassingsgebied gepaard met 

meer of minder acceptatie-issues waar het onderzoekers en ontwikkelaars van kennisinstellingen en bedrijven in een vroeg 

stadium rekening mee dienen te houden omdat ze disruptief en bepalend kunnen zijn voor de commerciële toepassing. 

Voorbeelden uit het HTSM-domein zijn het beschikbaar komen van touch screens als alternatieve user intuïtief interface 

voor gebruik van elektronische (consumenten)apparatuur, privacy issues rondom implementatie van internet of things, 

risicobeleving rondom nanomaterialen en verdergaande robotisering van productie- en serviceprocessen in het Smart 

Industry domein. Vroegtijdig betrekken van kennis uit de mensgerichte en ontwerpende wetenschappen en daarop aange-

paste keuzes bij het oppakken en doorontwikkelen en vormgeving van technische mogelijkheden is essentieel om succesvol 

en geaccepteerd gebruik in de beoogde toepassingsomgeving mogelijk te maken. Het belang van het begrip van gedrag en 

incentives van eindgebruikers en het maatschappelijk/politie draagvlak voor implementatie van nieuwe technische moge-

lijkheden worden in het HTSM-domein onderkend, maar worden in veel gevallen nog niet vertaald naar of direct betrokken 

bij de invulling van onderzoeksprogramma’s. Een passende invulling van het Transities en Gedrag programma met een 

goede vertegenwoordiging vanuit het HTSM-domein kan hier een belangrijke impuls aan gaan geven.

Voor programma relevante topsectoren:

Agri & Food, BBE, Creatieve Industrie, Energie, HTSM, 

Logistiek, LSH, Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

8,4 M€

Cofinanciering:

20% (2,10 M€) (cash/in kind)
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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:

HTSM, Chemie, Energie

Programmabudget (NWO deel):

5 M€

Cofinanciering:

10–30% (0,56–2,14 M€) (cash/in kind)

ARCNL

ARCNL is een in 2015 gestart Advanced Research Centre waarvoor ASML, NWO en andere belanghebbenden een 10-jarig 

commitment zijn aangegaan voor financiering en uitvoering van academisch onderzoek gericht op next generation litho-

grafietechnologie. Onderzoeks thema’s zijn gericht op de ontwikkleing van hoge intensiteit extreem UV lichtbronnen, 

optische elementen en fotochemie en dragen bij aan de invulling van de roadmap Semiconductor Equipment.

Voor programma relevante topsectoren:

HTSM

Programmabudget (NWO deel):

4,9 M€

Cofinanciering:

50% (4,90 M€) (cash/in kind)

Qutech

De onderzoeksactivteiten van het Advanced Research Centre QuTech is sinds oktober 2014 onderdeel van de roadmap 

nanotechnologie van de Topsector HTSM. NWO levert op basis van meerjarige afspraken een structurele bijdrage aan 

Qutech en de van daaruit ondernomen ontwikkeling van quantumtechnologie. NWO continueert daartoe de investering in 

deze roadmaps die zich richten op de fundamentele, fysische vragen rond quantumtechnologie (en –computing). Daarnaast 

leveren ASML en Microsoft en substantiële bijdragen.

Voor programma relevante topsectoren:

HTSM

Programmabudget (NWO deel):

3 M€

Cofinanciering:

50% (3,00 M€) (cash/in kind)

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 

drinkwater, 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 (2 x 3 M€ zie ook werkprogramma TS Chemie) 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% (3,00 M€) (cash)
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Industrial Partnership Programma ‘Cold Light’

Dit samenwerkingsprogramma is gericht op het door ontwikkelen en toepassen van een compact, betaalbaar en verkleind 

alternatief voor de huidige grootschalige synchrotron faciliteiten. Doelstelling is om vanuit de huidige state-of-the-art 

elektron source-, versneller- en lasertechnologie een grote en ambitieuze verdergaande stap te zetten op basis van de in de 

TU/e CQT-groep in de afgelopen tien jaar ontwikkelde technologie voor het realiseren van ultrasnelle electron diffractie 

(UED) van macromoleculen.

Voor programma relevante topsectoren:

HTSM

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

50% (1,50 M€) (cash/in kind)

Industrial Partnership Programma ‘X-tools’

Het centrale onderzoeksthema in dit samenwerkingsprogramma is de om het momenteel nog ontbrekende inzicht te 

verwerven in de fysica die nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe dunne laag optica. Op basis van deze inzichten kunnen 

naar verwachting een ‘thin-film physics toolbox’ worden gevuld waamee de ontwikkleing van een nieuwe generatie 

optische instrumenten mogelijk wordt.

Voor programma relevante topsectoren:

HTSM

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

50% (2,00 M€) (cash/in kind)

Materialen NL – Partnership TATA-Steel

Binnen het bredere Engineering Material thema van het NWO-MaterialenNL programm, is op PPS3 niveau ruimte gereserveerd 

voor voorzetting van de langdurige ontwikkeling van geavanceerde staalproducten middels een partnership met met Tata-

steel om van daaruit de voortdurende behoefte aan wetenschappelijke kennisontwikkeling mogelijk te maken die nodig is om 

de bereiding, verwerking en toepassing van toekomstige staatproducten met internatioanle concurrentiekracht mogelijk te 

maken.

Voor programma relevante topsectoren:

HTSM

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

50% (1,50 M€) (cash)

ENW PPS-fonds HTSM: IPP

Binnen het technologiebreed georienteerde “PPS-fonds”, dat door het NWO-Domein Exacte en Natuur Wetenschappen (ENW) 

beschikbaar is gemaakt, is ruimte voorzien ter financiering van publiek-private samenwerkingen op het gebied van de HTSM-

roadmaps die passen bij de hiervoor geldende financiele en wetenschappelijke criteria. Dit is een voortzetting van het 

voormalige FOM-Industrial Partnership Programma (IPP).

Voor programma relevante topsectoren:

HTSM

Programmabudget (NWO deel):

1,2 M€

Cofinanciering:

50% (1,20 M€) (cash/in kind)

Lectorenprogramma

Het instrument L.INT (Lectoren bij NWO-instituten, 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 kennis-

organisaties (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.

Voor programma relevante topsectoren:

Energie, HTSM, ICT, Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel):

0,76 M€

Cofinanciering:

10% (0,08 M€) (cash/in kind)
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Perspectief Programma Competitie

In aanvulling op de met inzet van NWO-financiering mogelijke bijdragen worden in het Werkprogramma HTSM ook de bij-

dragen vermeld vanuit de door EZ gefinancierde Perspectief Programma Competitie vermeld. Dit zeer succevolle programma 

stimuleert de samenwerking van minstens 3 kennisinstelling met minstens 5 private partijen die een 30% financiele/in kind 

bijdrage leveren. Tezamen leidt dit tot een voor de topsectoren belangrijk jaarlijkse aanvullende financiering van meer dan  

30 M€. Vanuit de besluitvorming eind 2017 zullen in de periode 2018-19 de volgende programma’s op het gebied van of met 

onderdelen die relevant zijn voor HTSM-roadmaps worden opgestart:

 – 3D-printen van grote metalen voorwerpen

 – Blessurevrij sporten

 – Efficiënte zelflerende systemen

 – Extreme microscopie zonder lens

 – Draagbare robotica voor onwillige spieren

Meer informatie over deze programma’s is beschikbaar op https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/32-miljoen-euro-voor-

technologisch-toponderzoek.html

Met inzet van EZ-middelen zullen jaarlijks nieuwe aanvragen met relevantie voor HTSM worden gehonoreerd. Op basis van 

historische gegevens zullen deze voor zeker 50% op het gebied van HTSM geprogrammeerd zijn.

Voor programma relevante topsectoren:

HTSM

Programmabudget (NWO deel):

30 M€

Cofinanciering:

30% (9 M€) (cash/in kind)

Open Technologieprogramma

Het door het NWO-domein Toegepaste en Technisch Wetenschappen (TTW) gecoördineerde Open Technologieprogramma 

(OTP) staat voortdurend open voor aanvragen op het toepassingsgebied van alle topsectoren. Aanvragen worden 5–6 keer 

per jaar in onderlinge concurrentie beoordeeld op basis van wetenschappelijke kwaliteit en toepassingsperspectief. Private 

cofinanciering is niet vereist, maar na honorering is de vorming van een gebruikerscommissie met private deelnemers 

verplicht. Gemiddeld ligt ruim 40% van de in dit programma gehonoreerde aanvragen op het gebied van een van de HTSM-

roadmaps die daardoor bij een budget van ca. 25 M€/jaar een substantiele bijdrage leveren aan het werkprogramma.

Voor programma relevante topsectoren:

Alle topsectoren

Programmabudget (NWO deel):

40 M€

Cofinanciering:

Niet verplicht, in de praktijk ca. 10% (4 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdragen PPP, PPS 1, PPS 2/3

De wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s van de diverse NWO-Instituten sluiten gezien de daaruit (mogelijk) voort-

komende technologie-ontwikkeling voor een zeer groot deel (50%) bij aan de programmalijnen in diverse HTSM roadmaps. 

De grootste bijdragen worden daarbij geleverd door de ruimtevaart- en astronomie-onderzoek gerichte activiteiten van 

SRON (20,5 M€) en ASTRON (13,2 M€) en het op subatomaire deeltjes gerichte onderzoek van NIKHEF (14,3 M€). De in inter-

nationaal verband uitgevoerde ontwikkeling van hoogwaardige meetinstrumenten en apparatuur/software voor besturing 

en gegevensverwerking bewegen zicht voortdurend op de grens van wat er in deze hightech systems omgeving mogelijk is. 

Op vergelijkbare wijze dragen de onderzoeksprogramma’s van DIFFER, AMOLF, CWI en NIOZ voor een belangrijk deel bij aan 

de diverse HTSM-roadmaps. 

Op diverse onderzoeksgebieden worden in de samenwerkingprogramma’s cash en in kind bijdragen van private partners 

geleverd of voorzien. Deze zijn hieronder gespecificeerd als bijdrage in de onderscheiden PPS1 en PPS 2/3 categorieën.

Programmabudget (NWO deel):

125,084 M€

Cofinanciering:

0% (0,00 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPS 1

NWO-instituten ASTRON, ARCNL, AMOLF, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ en SRON dragen ruim M€ 62 vanuit hun missiebudget 

bij aan fundamenteel onderzoek dat thematisch valt binnen de topsector HTSM.

Programmabudget (NWO deel):

1,502 M€

Cofinanciering:

10% (0,17 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPS 2/3

ASTRON, ARCNL, AMOLF, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ en SRON verwachten in de komende periode een aanzienlijke PPS 

2/3-bijdrage te leveren binnen de topsector HTSM, verdeeld over meerdere projecten en verdeeld over de roadmaps 

Advanced Instrumentation, Components and Circuits, Embedded Systems, Nanotechnology, Photonics, Smart Industry, 

Semiconductor Equipment en Space.

Programmabudget (NWO deel):

17,762 M€

Cofinanciering:

10% (1,97 M€) (cash/in kind)
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