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NWO-bijdrage aan de topsectoren 2018–2019
Toelichting bij inhoudelijke plannen per topsector en overzicht financiële bijdrage

Inleiding en werkwijze

NWO levert sinds 2012 met de financiering van excellent onderzoek een krachtige bijdrage aan het versterken van 

de kennisbasis van de topsectoren. NWO initieert samenwerkingen, legt verbindingen tussen wetenschappers, 

publieke en private partijen en stimuleert het verkennen van nieuwe wegen. Door de verschillende partijen bij 

elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek. De Kennis- en Innovatieagenda’s opgesteld 

door de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn leidend in de NWO-programmering. De bijdrage van 

NWO aan wetenschappelijk onderzoek voor de topsectoren 2018-2019 maakt deel uit van het Nederlandse Kennis- 

en Innovatiecontract (KIC) voor de jaren 2018–2019. 

In aanloop naar het Kennis- en Innovatiecontract hebben de coördinatoren voor de topsectoren van NWO, in nauw 

overleg met de topteams en de TKI’s, samengewerkt bij het tot stand brengen van de NWO-bijdrage. Bij sommige 

topsectoren is een ronde gemaakt langs de TKI’s om de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren te 

identificeren. Bij andere topsectoren is intensief contact geweest met het topteam om te komen tot een breed 

gedragen NWO-bijdrage aan de betreffende topsector. Dit proces heeft geresulteerd in de inhoudelijke ambities en 

plannen per topsector die in de bijlage zijn toegevoegd. In deze toelichting wordt ingegaan op de totale NWO-

bijdrage aan de topsectoren.

Opbouw NWO-bijdrage

Voor de jaren 2018–2019 zal NWO een bijdrage leveren met een totale omvang van € 550 miljoen aan eigen 

middelen (€ 275 miljoen in 2018 en € 275 miljoen in 2019). Als onderdeel van de afspraken (‘spelregels’) die hierover 

in 2013 gemaakt zijn tussen de overheid, de topsectoren en de kennisorganisaties, levert NWO haar bijdrage over 

de volle breedte van het beleid. De NWO-bijdrage is daarom opgebouwd uit verschillende componenten. In tabel 1 

(volgende pagina) zijn de verschillende componenten gespecificeerd.

Uitgangspunt voor de NWO-programmering zijn de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren. Deze zijn 

voor de komende jaren minder sectoraal ingestoken en meer gericht op de maatschappelijke uitdagingen en 

sleuteltechnologieën. Nog meer dan in de voorgaande jaren legt NWO het accent op thema’s en initiatieven waarin 

sterke onderzoeksgebieden en topsectoren onderling worden verbonden, waardoor de nadruk meer komt te 

liggen op integraal onderzoek voor maatschappelijke uitdagingen. Waar mogelijk wordt de verbinding gezocht 

met de Nationale Wetenschapsagenda en de kennisagenda’s van de departementen. 

Een belangrijk nieuw onderdeel van de NWO-inzet voor 2018–2019 is de zogenaamde cross-over call, waarvoor in 

totaal een budget van € 40 miljoen beschikbaar is. Met de cross-over call financiert NWO onderzoek dat gericht is 

op maatschappelijke uitdagingen en dat verbonden kan worden aan meerdere topsectoren. Breed samengestelde 

multidisciplinaire consortia, bestaande uit wetenschappers, publieke en private partners, kunnen onderzoeks-

voorstellen als een samenhangend programma indienen. NWO financiert steeds 50% van het onderzoek. In 

vergelijking met de ‘reguliere’ topsectoroverstijgende publiek-private samenwerkingen bestrijken de programma’s 

van de cross-over call over het algemeen een breder palet van topsectoren; ook is het budget per programma 

hoger. 

Daarnaast kunnen onderzoekers en consortia voor het eerst programma’s ontwikkelen in samenwerking met 

internationale partners, volgens het principe money follows collaboration. Om internationale samenwerking te 

vergemakkelijken en de kennisbasis in Nederland te versterken zal een deel van de middelen voor publiek-private 

samenwerking ten goede komen aan buitenlandse onderzoekspartners. 
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Tabel 1 | NWO-bijdrage aan de topsectoren per component 

Componenten NWO-bijdrage Bijdrage 2018–2019 (M€) Spelregels (M€/2jaar)

1. Specifieke activiteiten gericht op PPS

PPS-2/3 programma’s    

– Bijdrage domeinen/Raad van Bestuur 160  

– Bijdrage Crossover Call 40

– Bijdrage Regieorgaan SIA1 8  

– Bijdrage NWO-instituten (incl. eScience Center en NRO2) 24  

– Totaal PPS 2/3 programma’s 232 160–210

PPS 1 programma’s 40 30–40

2. Privaat-publieke programmering

– Andere thematische programma’s 0 20

– Andere bijdragen NWO-instituten 60 20–30

– Praktijkgericht onderzoek 13 20

– Onderzoeksfaciliteiten & ICT 100 80–100

– Europese programma’s (cofinanciering) 0 20

3. Vrij onderzoek gericht op de topsectoren

– Projecten in bèta/life disciplines (o.a. TOP-subsidies) 60–70 60–70

– Overig vrij onderzoek relevant voor topsectoren 21–11 110–10

4. Uitvoeringskosten 26 26

Totaal 550 550

Component 1: Publiek-private samenwerking (PPS)

Voor alle topsectoren zijn in samenspraak plannen ontwikkeld voor PPS-activiteiten. Volgens de spelregels wordt er 

onderscheid gemaakt op grond van de intensiteit van de samenwerking tussen publieke en private partijen. Bij PPS-

constructies variant 2 en 3 is sprake van topsectorspecifieke programma’s met cofinanciering door private partners 

die kan oplopen tot 40–50%. PPS-variant 1 voorziet in brede, topsectoroverstijgende calls met beperkte private 

bijdragen op projectniveau. Voor bijna alle topsectoren bestaan de plannen voor 2018–2019 uit zowel PPS-

programma’s variant 2 als variant 3. In totaal verwacht NWO in 2018–2019 ca. € 232 miljoen te besteden aan PPS-

programma’s variant 2 en 3. 

NWO heeft in haar programmering aandacht voor het hele spectrum van de brede, doorsnijdende initiatieven tot 

aan disciplinaire kleinschalige initiatieven. Zo ontwikkelt NWO programma’s gericht op talentontwikkeling voor 

een sector, zoals de Graduate School voor de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. Er zijn 

programma’s die specifiek gericht zijn op het MKB, zoals het GoChem initiatief voor de topsector Chemie. Daar-

naast organiseert NWO voor de topsectoren HTSM en Water topsectorbrede calls. Deze staan open voor voorstellen 

die passen in alle thema’s of roadmaps van die topsector.

Speciale aandacht gaat uit naar het praktijkgerichte onderzoek. Van de € 20 miljoen die het Nationaal Regieorgaan 

Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna: Regieorgaan SIA) bijdraagt aan het KIC, zal € 7,5 miljoen worden besteed 

aan PPS 2- en PPS 3-programma’s. Dit gebeurt via een nieuwe KIEM-hbo regeling voor alle topsectoren en via een 

aantal thematische onderzoeksprogramma’s waarin onderzoekers van hogescholen, universiteiten en private 

partijen samenwerken.

De NWO-instituten leveren een forse bijdrage met de inzet van middelen, mensen en apparatuur voor 

samenwerkingen die ze direct met bedrijven ontwikkelen.

1 Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA is het onderdeel van NWO dat praktijkgericht onderzoek van hogescholen 
financiert.
2 NRO staat voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, het onderdeel van NWO dat onderwijsonderzoek coördineert en 
financiert.
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Tot slot programmeert NWO activiteiten voor de Sociale Infrastructuur Agenda, waarbinnen het onderzoek gericht 

is op de toekomst van onderwijs en werk. De Sociale Infrastructuur Agenda behandelt prangende vragen op het 

terrein van human capital, sociale zekerheid, slimme sturing, duurzaamheid, veiligheid en maatschappelijk 

verantwoord innoveren. 

Voor de specifieke details van alle onderzoeksactiviteiten wordt verwezen naar de inhoudelijke plannen per 

topsector. Een overzicht van de topsectoroverstijgende thema’s voor 2018-2019 is te vinden in tabel 3. 

In totaal verwacht NWO in 2018-2019 € 40 miljoen te besteden aan PPS-programma’s variant 1. Deze bijdrage 

bestaat uit projecten die worden toegekend in het Open Technologieprogramma (OTP). In het OTP worden in 

samenwerking tussen onderzoekers en private partijen plannen opgesteld en gefinancierd. De lopende OTP-

projecten zijn als volgt verdeeld over de verschillende topsectoren:

Tabel 2 | Verdeling van de lopende OTP-projecten over de topsectoren

Topsector Lopende OTP-projecten (%)

HTSM 42%

LSH 25%

Agri & Food 7%

T&U 6%

 Water & Maritiem 6%

Energie 5%

Chemie 4%

ICT 3%

Creatieve Industrie 1%

 

Component 2: Privaat-publieke programmering (PPP)

Deze component betreft andere activiteiten die direct voortkomen uit de roadmaps van de TKI’s. Kenmerkend voor 

deze activiteiten is dat ex ante wordt bepaald dat projecten binnen de topsectoragenda’s passen. Net als de PPS-

activiteiten komen deze activiteiten voort uit de gezamenlijke programmering in TKI-verband of zijn ze afgestemd 

met het topteam.

Thematische programma’s zijn gericht op publiek onderzoek met een inhoudelijke focus, vaak met multidisciplinair 

karakter. Deze verschillen van de thematische PPS-programma’s doordat hier geen sprake is van een private 

bijdrage, maar alleen van gezamenlijke programmering.

De bijdrage van de NWO-instituten bestaat uit onderdelen van het werkprogramma en/of inzet van nationale 

onderzoeksfaciliteiten, die aansluiten op de gezamenlijke programmering. In totaal verwacht NWO in 2018–2019 

ca. € 60 miljoen te besteden via PPP-activiteiten van de NWO-instituten. Voor de specifieke details wordt verwezen 

naar de inhoudelijke plannen per topsector in de bijlagen.

Het praktijkgericht onderzoek vindt plaats aan hogescholen. NRPO SIA continueert het Lectorenprogramma, 

waarin lectoren van hogescholen praktijkgericht onderzoek doen bij de NWO-instituten en daarbij verbinding 

zoeken met (MKB-)bedrijven en aandacht schenken aan talentontwikkeling. De komende jaren zal dit 

Lectorenprogramma worden uitgebreid naar andere onderzoeksinstellingen. Daarnaast investeert Regieorgaan SIA 

opnieuw in het versterken van de verbinding tussen topsectoren en hogescholen, via een aantal nieuwe 

lectorenplatforms en een nieuw SPRONG-programma.

Een deel van de NWO-bijdrage zal komen uit investeringen in onderzoeksfaciliteiten waarvan de topsector heeft 

aangegeven dat deze relevant zijn, c.q. waarbij aanvragen direct voortkomen uit de gezamenlijke programmering. 
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Voorbeelden hiervan zijn de investeringen in het kader van de Nationale Roadmap Grootschalige 

Wetenschappelijke Infrastructuur en de structurele investeringen van NWO i.s.m. SURF in de Nederlandse ICT-

infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek. Investeringen in de nationale digitale infrastructuur zijn 

essentieel om te zorgen dat Nederlandse onderzoekers kunnen blijven meedraaien in de wereldtop van data-

intensief onderzoek; NWO heeft het nieuwe kabinet dan ook opgeroepen om hierin extra te investeren.

Voor dit KIC zijn er geen middelen beschikbaar vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 

cofinanciering van Europese programma’s. Er worden wel enkele initiatieven ontwikkeld; hierbij gaat het om 

middelen die al eerder bestemd waren voor Europese samenwerkingsprojecten, maar door verschillende oorzaken 

nog niet tot besteding zijn gekomen.

Component 3: Vrij onderzoek gericht op de topsectoren

Een deel van de bijdrage zal komen uit brede calls voor ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. 

Belangrijke instrumenten zijn bijvoorbeeld de vrije programma’s in de NWO-gebieden, de TOP-subsidies en 

nationale talentprogramma’s zoals de Vernieuwingsimpuls. Dit vrije, ongebonden onderzoek is essentieel als 

voedingsbodem voor nieuwe innovaties; denk bijvoorbeeld aan de huidige ontwikkelingen in de 

quantumtechnologie, die gebaseerd zijn op zeer fundamenteel wiskundig en natuurkundig onderzoek. NWO zal 

de inhoudelijke aansluiting van de projecten in haar vrije programma’s bij de topsectoren stimuleren en hierover op 

reguliere basis contact onderhouden met de topsectoren en TKI’s. Daarnaast zal NWO de resultaten van de 

projecten actief onder de aandacht van bedrijven brengen, met het oog op snelle doorstroom van kennis en kunde 

en potentiële nieuwe publiek-private samenwerkingen. 

Tabel 3 | Overzicht van PPS-en die een relatie hebben met meerdere topsectoren.

Onderwerp Betrokken topsectoren

Blockchain ICT, SIA

Commit2Data / Big Data Creatieve Industrie, ICT, LSH

Complexity ICT, CI

Cyber security – Digitale veiligheid & privacy Creatieve Industrie, ICT, SIA

Digitalisering Creatieve Industrie, ICT

Elektrochemische Conversie en Materialen Chemie, Energie,  Water & Maritiem, HTSM, BBE

Enabling Technologies Hotel Agri & Food, T&U, LSH

Evidence based sensing Chemie, HTSM

Fotosynthesis 2.0 BBE, T&U

Future Medicines Initiative Chemie, LSH, BBE

Future of Work Logistiek, Creatieve Industrie, SIA

GO-CHEM BBE, Chemie

Graduate School Agri & Food, T&U

Groen III Agri & Food, T&U

High Tech to Feed the World Agri & Food, T&U, HTSM, ICT

Human Capital / Onderwijs voor de Toekomst Creatieve Industrie, ICT, SIA

Initiatief Duurzame Logistiek Logistiek, Energie,  Water & Maritiem

Innovative Medical Devices Initiative LSH, HTSM

Lectorenprogramma Energie, HTSM, ICT,  Water & Maritiem

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Chemie, Energie, ICT, Logistiek, LSH, SIA, HTSM

Materialen NL Chemie, HTSM, LSH, Energie

Milieu & Gezondheid / Plastics as health hazard LSH,  Water & Maritiem

Multiphase Flow for Sustainable Process Industries Chemie, Energie

Transities & Gedrag Agri & Food, BBE, Creatieve Industrie, Energie, HTSM, Logistiek, LSH,  Water & Maritiem

Waarde uit biomassa Energie, Chemie, BBE
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Bijlagen

Inhoudelijke plannen per topsector of doorsnijdend thema.



Topsector Agri & Food
NWO-bijdrage 2018-2019

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek



Inhoudsopgave

Inleiding 1

Enabling Technologies Hotel 2

Graduate School 2

Groen III 3

High Tech to Feed the World 3

NL-CGIAR strategic partnership program on agri-food system research for development 4

Partnership CCC 4

Partnership TIFN 5

Transities & Gedrag 6

Instituutsbijdrage PPP 6

Instituutsbijdrage PPS 2/3 7



Topsector Agri & Food | 1

Inleiding

De onderzoeksprogrammering voor Agri & Food zal de komende jaren gericht zijn op de gezamenlijke realisatie van  

PPS2- en PPS3-programma’s. Voor Agri & Food is een samenhangende PPS-programmering en samenwerking met andere 

topsectoren zeer belangrijk. Zo gaat NWO een programma ‘High Tech to Feed the World’ uitvoeren voor en met de 

topsectoren Agri & Food , HTSM, ICT en T&U. Het Graduate School Programma voor T&U wordt, naast continuering voor 

T&U, uitgebreid met een Agri & Food component. Ook is er ruimte voor PPS3-programma’s in samenwerking met de PPS-

organisaties TiFN en CCC. 

De onderzoeksprogrammering is in goed overleg met het TKI Agri & Food tot stand gekomen, en richt zich op de ontwik-

keling van nieuwe kennis voor vijf kernthema’s; consument en maatschappij, klimaatneutrale productiesystemen, gezonde 

en veilige producten en productieprocessen, circulaire systemen; en slimme technologie. Tevens sluit de programmering aan 

bij de maatschappelijke uitdaging Landbouw & Voeding. Ook zijn er inhoudelijke verbindingen met de andere maatschap-

pelijke uitdagingen. Deze topsector ontwikkelt mee aan, en maakt gebruik van vrijwel alle sleutel-technologieën, de bio-

technologie in het bijzonder.
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Enabling Technologies Hotel

Onderzoekers zonder toegang tot high-end technologie wordt de mogelijkheid geboden samen met een technologie 

faciliteit (zgn. Technologie Hotel) een aanvraag in te dienen voor een project van 1 jaar voor gebruik van Technologie 

met een budget van €30k. Dit resulteert in een bredere toegang tot Technologie faciliteiten en een groter gebruik ervan. 

Daarnaast worden grote datasets gerealiseerd en FAIR data stewardship is een belangrijk onderdeel van het programma. 

Onderzoekers zonder ervaring met FAIR data management op grote datasets worden door samenwerking met Technologie 

Hotels hierin ingewijd.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U, LSH

Programmabudget (NWO deel): 

2 M€

Cofinanciering: 

10% (0,22 M€) (cash/in kind)

Graduate School

Dit programma heeft als doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen binnen 

het onderzoeksveld van de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, met de inzet van jonge 

getalenteerde wetenschappers aan de start van hun carrière. 

Het fundamentele onderzoek legt een breed fundament voor directe toepassing en verder toegepast onderzoek wat zal 

bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en economische uitdagingen binnen de topsectoren. Daarnaast beoogt dit 

programma het breed opleiden van jonge talentvolle onderzoekers en het bevorderen van de uitwisseling van kennis tussen 

kennisinstellingen, publieke instellingen en bedrijven.

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksscholen EPS, PE&RC, VLAG en WIAS.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U

Programmabudget (NWO deel): 

4 M€

Cofinanciering: 

15% (0,71 M€) (cash/in kind)
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Groen III

Groen III moet bijdragen aan een radicale verandering van de huidige voedselsystemen. Het gaat om kennisontwikkeling en 

innovaties die bijdragen aan een overgang naar robuuste, duurzame productiesystemen en een klimaat-neutrale, circulaire 

en biobased economie. Robuuste duurzame voedselsystemen zijn ecologisch houdbaar, dragen bij aan versterking van 

biodiversiteit, zijn circulair en hebben een minimale bijdrage aan de klimaatverandering, waarbij ook oog is voor voedsel-

veiligheid en gezonde voeding. Voor de overgang naar robuuste duurzame voedselsystemen moeten onderwerpen als 

bodem, grondstoffenefficiëntie (energie, water, mest), groene grondstoffen, (plantaardige) alternatieve eiwitbronnen, 

mechanisatie, verwerking en transport, (voedsel-)verspilling, plantgezondheid en dierenwelzijn in samenhang worden 

bekeken.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U

Programmabudget (NWO deel): 

3,3 M€

Cofinanciering: 

20% (0,83 M€) (cash/in kind)

High Tech to Feed the World

High Tech to Feed the World (HT2FtW) verbindt de topsectoren Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT, Agri & Food 

(Agri & Food) en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U). HT2FtW wil samenwerking bevorderen tussen kennisinstellingen 

en bedrijven in cross-overs van deze topsectoren.

HT2FtW vervlecht de toepassingsgebieden veredeling, tuinbouw, akkerbouw, dierlijke productie, ingrediënten, 

voedselproducten en machines voor de voedselverwerking met technologische ontwikkelingslijnen in hightech materialen, 

data-acquisitie, data-analyse en gebruik, automatisering en control, en systeemarchitectuur en integratie. Technologische 

ontwikkelingen op gebied van data-analyse (‘big data’), robotisering, systeemarchitectuur en integratie maken bedrijven en 

sectoren slimmer en preciezer. Productie kan op maat en gespecialiseerd worden behandeld en bewerkt. Hierdoor nemen 

welzijn, kwaliteit, veiligheid en productiviteit toe. Anderzijds bieden de uitdagingen en de complexiteit in deze sectoren 

unieke kansen om de technologische sectoren verder te ontwikkelen in de omgang met kwetsbare objecten, 

ongedefinieerde wereldbeelden, maatschappelijke weerstand tegen nieuwe ontwikkelingen en kleine marges.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U, HTSM, ICT

Programmabudget (NWO deel): 

4 M€

Cofinanciering: 

20% (1,00 M€) (cash/in kind)
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NL-CGIAR strategic partnership program on  
agri-food system research for development

Dit programma beoogt de samenwerking te stimuleren op het vlak van agri-food onderzoek tussen CGIAR en NL partners, 

incl. onderzoeksinstellingen, private sector, civil society en overheid. Het programma is onderdeel van de continuering van 

mede-financiering van het CGIAR onderzoek door de NL overheid (CGIAR = Consortium of International Agricultural 

Research Centers; http://www.cgiar.org/). Heel recent heeft het ministerie BuZa hiertoe besloten 65 M€ direct te bestemmen 

voor de CGIAR (2017–2019); en daarnaast 15 M€ voor NWO-WOTRO om uitvoering te geven aan het hier aangekondigde 

programma. Het onderzoek uit de onderzoekscall zal bijdragen aan de topsectoren Agri & Food en T&U. 

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U

Programmabudget (BuZa): 

15 M€

In kind bijdragen CGIAR en private partijen op 

projectniveau 

Partnership CCC (ENW PPS-fonds)

Binnen het Partnership Programma NWO-CCC wordt een nieuwe samenwerking beoogd op het gebied van koolhydraten en 

mest, dit sluit goed aan bij het thema Biobased Economy uit de Innovatieagenda A & F 2016-2019, net als bij hetthema 

‘Circulair’ uit de update Kennis & innovatieagenda Agri & Food 2018–2021. Het sluiten van kringlopen en beter gebruik van 

mest vraagt (schreeuwt...) om een systeembenadering, waarbij het best kan zijn dat het uitscheiden van bepaalde fracties 

van organisch materiaal in mest heel goed kan zijn voor de bodem (en daarmee dus weer voor de groei van planten). Doel 

van het programma is drieledig: i) ontwikkeling circulaire diervoeding, ii) ontwikkeling efficiëntere diervoeding, iii) 

vermindering mestproblematiek door gebruikmaking van reststromen, vermindering productie (efficiëntere vertering) en 

meer efficiënt gebruik van mest. Voor dit initiatief is een reservering gemaaakt binnen het ENW PPS-fonds.

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

indiening van voorstellen. 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 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 programma relevante topsectoren: 

Agri & Food

Programmabudget (NWO deel): 

1,2 M€

Cofinanciering: 

50% (cash)
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Partnership TIFN (ENW PPS-fonds)

Dit partnership programma tussen NWO en het Top Instituut Food and Nutrition (TIFN) heeft als doel een effectieve samen-

werking te stimuleren tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven op verschillende onderzoeksthema’s. De industriële 

partners van TIFN dragen als private partners bij aan voor hen relevante onderzoeksprogramma’s/projecten. TIFN verbindt 

bedrijfsleven en wetenschap in de gezamenlijke ambitie om wezenlijke innovatie te realiseren op het terrein van food & 

nutrition, efficiëntie van het voedselsysteem en reductie van voedselverspilling. Dit maakt het mogelijk precompetitief 

onderzoek uit te voeren dat van groot belang is voor het bedrijfsleven, maar dat voor individuele bedrijven onmogelijk 

alleen is op te brengen. Voor dit initiatief is een reservering gemaaakt binnen het ENW PPS-fonds.

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

indiening van voorstellen. 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 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.

Het programma loopt sinds 2015. Er zijn 2 calls geweest, waarbij in totaal 16 projecten zijn toegekend. Voor de komende 

periode zijn een aantal innovatie-uitdagingen binnen 3 onderzoeksthema’s gedefinieerd: 

 – Consumer Engagement: Food transparancy, Healthy Lifestyle Innovations, en Brain, food, cognition, behavior.

 – Healthy nutrition: Effective nutrition for you, Nutritional fitness and resilience, Nutrient balance & attractive food, 

Gastrointestinal Health, One health.

 – Sustainable food Systems: Net-positive farmer business models.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food

Programmabudget (NWO deel): 

1 M€

Cofinanciering: 

50% (cash)
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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 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 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 specifieke focus waaraan gedacht wordt voor de topsector Agri & Food is hieronder opgenomen.

In het kernthema Consument en Maatschappij zijn de volgende subthema’s ondergebracht waarbij gedrag- en 

gedragsverandering als vraagstuk van belang zijn:

 – De keuzebekwame consument: gepersonaliseerde voedingsadviezen, voedings- en conceptontwikkeling voor algemene 

populaties en doelgroepen, koopgedrag en bereiding (product en recept);

 – Voorzien in aanbod van duurzame, veilige en gezonde producten: ontwikkeling consument-gestuurde ketens met 

bijzondere aandacht voor de retail, foodservice en zorgsector, nieuwe verdienmodellen voor de agrifoodsector;

 – Voeding en gezondheid: methoden voor meten van de effecten van voedsel op de gezondheid (inclusief 

voedselallergie);

 – Maatschappelijk draagvlak en consumentenvertrouwen: verbondenheid burgers bij voedselproductiesystemen, 

educatie, versterken vertrouwen in en imago van de agrifoodsector.

Voor programma relevante topsectoren: 

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

Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel): 

8,4 M€

Cofinanciering: 

20% (2,10 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPP

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

de topsector Agri & Food.

 Programmabudget (NWO deel): 

125,084 M€

Cofinanciering: 

0% (0,00 M€) (cash/in kind)
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Instituutsbijdrage PPS 2/3

Het NIOZ voert enkele PPS-projecten uit binnen de topsector Agri & Food (Hortimare, ZEEVIVO, Zilte Groenten Texel en 

Dubbele dijken Groningen/Zilt proefbedrijf).

Programmabudget (NWO deel): 

17,762 M€

Cofinanciering: 

10% (1,97 M€) (cash/in kind)
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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:
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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)
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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
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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)
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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:

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)
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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)



12 | NWO-bijdrage 2018-2019

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)
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HTSM

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€/jaar.

De jaarlijkse HTSM call is relevant voor de topsector Energie, 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 – programma

‘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. Het Materialen NL programma is geprogrammeerd over de breedte van het materialenonderzoek in 

Nederland als vervolg en verbreding op de voormalige High Tech Materials call van STW. 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 uitdagingen 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: 

4. Designer functional metamaterials; 

5. Soft- and bio-inspired materials; 

6. Next-generation engineering materials; 

7. Materials for sustainable energy production and storage; 

8. Sustainable materials; 

9. Thin films and coatings. 

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

stukken uit de KIA’s van de TKI’s van de topsector Energie en Chemie. 

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

5 M€

Cofinanciering:

30% (2,14 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.
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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)
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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 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)
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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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Propositie Creatieve Industrie

De topsector Creatieve Industrie heeft de afgelopen jaren bewezen op het brede terrein waarvoor zij staat, succesvolle 

samenwerkingsverbanden tussen wetenschappelijk onderzoek en het bedrijfsleven op te kunnen zetten. In aansluiting op 

de groeimogelijkheden van de sector en de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (KIA) zijn onderzoeksmogelijkheden in het 

innovatiecontract opgenomen voor de verschillende programmalijnen van deze KIA: Design for Change, The Human Touch, 

Value Creation.

De bijdrage aan deze topsector is tot stand gekomen in overleg met topteam en TKI CLICKNL. De ambitie van NWO voor het 

innovatiecontract 2018–2010 is in lijn met de vorige propositie, gericht op het verder ontwikkelen en versterken van de 

kennisbasis voor de creatieve industrie en het uitbouwen van de mogelijkheden voor de creatieve industrie om tot 

samenwerking te komen met de andere topsectoren. Daarom wordt ingezet op onderzoeksprogramma’s die sectorale 

kennisverbinding mogelijk maken en interdisciplinair onderzoek ondersteunen. De inzet van NWO is ook gericht op bredere 

maatschappelijke uitdagingen.
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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 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 sleuteltechno-

logieën 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 specifieke focus waaraan gedacht wordt per meefinancierende topsector is hieronder opgenomen.

Logistiek: De menselijke factor is in toenemende mate doorslaggevend. Veranderingen in organisaties en de maatschappij 

beïnvloeden het logistieke systeem. Daarnaast speelt gedrag een belangrijk rol in bijvoorbeeld de mobiliteitsbehoefte, 

consumentengedrag, adoptie van technologie of competentie-ontwikkeling in de sector. Aandacht voor gedrag (de menselijke 

factor; human-machine interaction), cognitie en sociaal-maatschappelijke variabelen (cultuur, beleid, wet- en regelgeving, 

demografie, vergrijzing) is daarmee in toenemende mate cruciaal om het logistiek systeem in Nederland volledig te doorgronden 

en nodig voor het onderzoek naar uitdagingen en vraagstukken omtrent logistiek, transport en mobiliteit in Nederland (en daar-

buiten). Ook de rol van de overheid bij innovatie-adaptatie (aanpassing van beleid en regelgeving) is een belangrijk onderwerp dat 

speelt.

Inhoudelijke uitdagingen en/of onderzoeksvragen: autonome agenten – denk robotisering en autonoom rijden/varen 

(platooning), sociale innovatie. Autonome economie en de bijbehorende logistiek zijn vanuit het MVI programma en 

synchromodaliteit interessant. Hoe weerbaar is de infrastructuur, het systeem dat logistiek, transport en mobiliteit verbindt? Denk 

ook aan interrupties en contingency.

Agri & Food: In het kernthema Consument en Maatschappij zijn de volgende subthema’s ondergebracht waarbij gedrag- en 

gedragsverandering als vraagstuk van belang zijn:

 – De keuzebekwame consument: gepersonaliseerde voedingsadviezen, voedings- en conceptontwikkeling voor algemene 

populaties en doelgroepen, koopgedrag en bereiding (product en recept);

 – Voorzien in aanbod van duurzame, veilige en gezonde producten: ontwikkeling consument-gestuurde ketens met 

bijzondere aandacht voor de retail, foodservice en zorgsector, nieuwe verdienmodellen voor de agrifoodsector;

 – Voeding en gezondheid: methoden voor meten van de effecten van voedsel op de gezondheid (inclusief 

voedselallergie);

 – Maatschappelijk draagvlak en consumentenvertrouwen: verbondenheid burgers bij voedselproductiesystemen, 

educatie, versterken vertrouwen in en imago van de agrifoodsector.
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Water & Maritiem: Door het beter begrijpen, benutten en beschermen van het water, de zeeën en oceanen wil de topsector 

maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen combineren door in te zetten op ‘Leven met het water’. Leven en 

werken met water biedt ruimte voor duurzame groei, zelfs in tijden van zeespiegelstijging, urbanisatie en toenemende mondiale 

bevolkingsgroei. Al deze perspectieven bieden ruimte voor een aanpak waarbij wetenschappers, bedrijven, overheden, studenten 

en burgers concreet samenwerken aan (en zelfs samenleven in) een nieuwe werkelijkheid. Het combineert wetenschappelijke, 

sociale en technologische innovatie in één programma: er worden nieuwe producten ontwikkeld en tegelijkertijd wordt het 

gedrag van de eindgebruikers beïnvloedt doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden krijgen.

Energie: 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.

HTSM: 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. Voor-

beelden uit het HTSM-domein zijn het beschikbaar komen van touch screens als alternatief 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 aangepaste 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 maat-

schappelijk/politie draagvlak voor implementatie van nieuwe technische mogelijkheden worden in het HTSM-domein onderkend, 

maar worden in veel gevallen nog niet vertaald naar of direct betrokken bij de invulling van onderzoeksprogramma’s.

LSH: Major life events such as a being admitted to the hospital, losing a job, getting divorced, losing a partner, or having a child 

cause major disruptions in people’s lives. These events are often key turning points that can trigger permanent and unfavorable 

changes to someone’s diet and lifestyle. Moreover, these events often cause serious stress which can wreak havoc on people’s 

mental, social and physical health and functioning. Oftentimes, these major life events and their effects on health are associated 

with huge health care costs, imposing a large financial burden on society as a whole. Irrespective of whether they are predictable 

or unpredictable, major life events and the associated health and functional consequences can be amenable to primary, secondary 

and tertiary prevention. Preventive measures can be very effective in attenuating the impact of these events. In particular, the 

optimization of personal vitality is expected to help reduce the impact of major life events and should thus constitute a key 

element in the overall preventive strategy. The term ‘personal vitality’ describes a state of physical, social and mental resilience 

characterized by the ability to optimally cope and function with the physical, social and mental stresses associated with major life 

events. One of the key approaches to maximizing personal vitality includes encouraging and adopting changes in diet and lifestyle, 

not only temporarily but preferably permanently. (Aansluiting programma DuSrA).

Voor programma relevante topsectoren:

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

LSH, Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel):

8,4 M€

Cofinanciering:

PPS 2
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Commit2Data / Big Data 

Big Data raakt direct of indirect aan vrijwel alle uitdagingen en kansen waar onze samenleving voor staat. Miljarden 

apparaten en sensoren zullen gigantische hoeveelheden data genereren die worden opgeslagen, bewerkt en geanalyseerd. 

Steeds meer keuzen en besluiten worden gebaseerd op de analyse van verzamelde gegevens. Het is echter vaak niet duide-

lijk wie kan en mag beschikken over de gegevens, hoe analysemethoden precies werken en hoe nauwkeurig ze zijn, en hoe 

Big Data op een manier kan worden ingezet die juridisch en ethisch verantwoord en maatschappelijk acceptabel is. Er is dan 

ook veel interesse vanuit diverse sectoren om op dit gebied samen te werken.

 

Beoogd wordt een breed wetenschappelijk programma dat voortbouwt op de initiatieven in het kader van het nationaal 

Commit2Data programma en dat zich richt op de fundamenten van het big data onderzoek én diverse toepassingsgebieden. 

Er zijn een aantal lijnen die in 2018–2019, onder de vlag van Commit2Data, door ENW samen met relevante wetenschaps-

gebieden, topsectoren en ministeries beoogd zijn:

 – Gezondheid: Een beoogd vervolgprogramma op het NWO-brede programma Data2Person. (ICT, LSH, CI).

 – Veilig verbonden: Een beoogd gezamenlijk programma op het raakvlak van big data en cyber security over Veilig Data 

Delen.

 – De digitale samenleving: Dit heeft betrekking op de VSNU Agenda Digitale Samenleving (zie ook het afzonderlijk 

benoemde initiatief ‘Digitalisering’). (ICT, CI => Digitalisering).

 – Big data & Agrofood in het kader van High Tech to Feed the World (zie ook het afzonderlijk benoemde initiatief ‘High 

Tech to Feed the World’) (ICT, Agri & Food, T&U)).

 – Smart Industry: Een beoogd vervolgprogramma op het al lopende COMMIT2DATA Smart Industry-programma. (ICT, CI) 

 – Bouw: In de bouwsector is animo voor een publiek-privaat Big-Data onderzoeksprogramma.

Waar de te ontwikkelen programma’s zich precies op zullen richten, zal gezamenlijk door partners worden bepaald.

Voor programma relevante topsectoren:

CI, lSH, ICT

Programmabudget (NWO deel):

8 M€

Cofinanciering:

PPS 2
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Complexity

Met eerdere NWO-initiatieven op dit gebied is in Nederland de basis gelegd voor een breed en doorsnijdend initiatief Grip 

on Complexity gericht op drie fundamentele processen van complexe systemen, te weten de beïnvloedbaarheid van veer-

kracht, transitie en emergentie. Hiermee is in de vorige propositie een start gemaakt (logistiek, agrofood, zelf organisatie).

In de huidige propositie is de verbinding gezocht met de topsector Creatieve Industrie in een gezamenlijk initiatief gericht 

op het gebied van Veerkrachtige samenlevingen; zonder voldoende inzicht in processen die het maatschappelijk draagvlak 

bepalen en in de gedragsrespons van de individuele burger zullen producten en interventies, die gericht zijn op de oplossing 

van urgente maatschappelijke problemen, niet het bereik krijgen dat verwacht zou kunnen worden. In eerste instantie richt 

zich dit initiatief op deze samenwerking. 

Daarnaast is er interesse voor de continuering van samenwerking op het gebied van Logistiek, met name in het kader van 

Service Logistiek; dit heeft betrekking op de processturing om producten en diensten, zoals onderhoudscontracten, 

reparatiewerkzaamheden, spare parts, retourlogistiek en hergebruikprocessen, zo efficiënt mogelijk aan te kunnen bieden. 

De verkenning hiervoor is nog gaande. 

Beiden zijn complexe vraagstukken, temeer, aangezien er ook voldoende aandacht moet zijn voor juridische, psycho-

logische, economische en management aspecten.

Voor programma relevante topsectoren:

ICT, CI

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

PPS 2
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Cyber security – Digitale veiligheid & privacy

Getuige de voortdurende stroom aan incidenten en rapportages van kwetsbaarheden in de Nederlandse ICT-infrastructuur. 

Nederland heeft een sterke positie van wetenschap op dit terrein, vanuit verschillende disciplines. 

Digitale Veiligheid en Privacy richt zich op ontwerp en engineering, maar ook beheer, monitoring, control en verdediging 

van veilige en betrouwbare systemen; inclusief (vitale) infrastructuren en communicatie. Het gaat hierbij om systemen met 

een groot maatschappelijk en economisch belang, zoals het energienetwerk, maar ook om bijvoorbeeld het internet der 

dingen (inclusief zelfrijdende auto’s). Kennisontwikkeling richt zich onder andere op de thema’s: 

 – Ontwerpen en bouwen van veilige, betrouwbare systemen door Security en Privacy by design. Dit betreft kennisont-

wikkeling op de gebieden van ontdekken, verhelpen, en voorkomen van technische kwetsbaarheden.

 – Systeembeheer en borging van ‘lifetime safety and system security’. Dit betreft kennisontwikkeling op het gebied van 

het verdedigen, besturen en onderhouden van systemen en infrastructuur alsmede het bestrijden van bedreigingen 

hiervan.

Digitale Veiligheid en Privacy bevat veel wetenschappelijke uitdagingen voor zowel computerweten-schappers als ook voor 

economen, ethici, juristen, sociologen, psychologen, bedrijfs- en bestuurs-kundigen. Deze onderwerpen staan dan ook 

prominent in de Nationale Cybersecurity Research Agenda (NCSRA), waarvan begin 2018 een nieuwe editie verschijnt. In dit 

initiatief werken ENW en SGW nauw samen. Een breed palet van sociaal- en geesteswetenschappelijke aspecten is hier aan 

orde, en er is nadrukkelijk een link met MVI en Creatieve Industrie.

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie, ICT, SIA

Programmabudget (NWO deel):

4,179 M€

Cofinanciering:

PPS 2
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Digitalisering

Digitalisering en de sleuteltechnologie ICT zijn cruciaal voor oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen én 

transities van alle sectoren in de maatschappij en de economie en vergen daarom multidisciplinaire benaderingen, waarbij 

partners in de wetenschap, overheden en bedrijven in verschillende sectoren elkaar goed moeten kunnen vinden. Hoog-

waardige ICT-kennis zal gecombineerd moeten worden met geestes- of sociaalwetenschappelijke onderzoeksvraagstukken. 

Het programma, dat door de creatieve industrie-sector wordt geïnitieerd en waarin samenwerking met ICT, in het bijzonder 

data science, wordt beoogd, sluit aan bij het brede initiatief ‘de Digitale Samenleving’ van de VSNU en het ‘transformation 

topic’ van H2020 – innovative, inclusive and reflective societies – Social, economic and cultural transformations in the context 

of the 4th industrial revolution. Specifiek betreft het de volgende lijnen en onderwerpen:

 – transformative impact of disruptive technologies in public service;

 – inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries in the arts

 – evolving European cultural symbols and identities;

 – collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion using big data approaches in research: 

contextualization of data and accurate interpretation.

Daarvoor is een sterke kennis- en innovatiebasis noodzakelijk, waar alle relevante stakeholders samen en multidisciplinair 

aan willen werken. Een verbreding van dit onderwerp over de grenzen van alle topsectoren en domeinen heen ligt daarom 

in de rede, maar is op dit moment financieel niet haalbaar. 

Digitalisering heeft een relatie tot ‘Digitalisering in het energielandschap’ dat is gericht op ICT-onderzoek in brede zin; dit is 

benoemd in het werkprogramma Energie.

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie, ICT

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

PPS 2
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Flagships Creatieve Industrie

CLICKNL ontwikkelt drie flagshipprojecten. Ieder Flagshipproject richt zich op een van de roadmaps van de KIA van CLICKNL, het 

onderzoek levert een bijdrage aan de kennisbasis van de creatieve industrie en adresseert daarin een behoefte vanuit een speciek 

domein. Daartoe wordt een grotere industriepartner betrokken die leidend is voor het kader van de vraagstelling. De concrete 

aanpak van het onderzoek en de wetenschappelijke vraagstelling wordt in samenwerking met de industrie en de onderzoekers 

ontwikkeld. De flagships richten zich op de domeinen Media&ICT (mediaonderzoek en de schaalbaarheid en personaliseerheid 

van diensten op bais van grootschalige databestanden van gebruikers), Health (gezondheid, samenleving en waardebeleving)en 

Logistiek (mobiliteit en netwerken).

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Overige publieke middelen:

1 M€

Cofinanciering:

PPP of PPS 2

Future of Work

Werk is een belangrijk onderdeel van de veerkracht van de samenleving, ook als het gaat om ‘meedoen’ en als plaats om 

ervaring en vaardigheden op te doen. Dit vraagt echter om de mogelijkheid voor de beroepsbevolking tot het aanleren van 

(nieuwe) competenties die nodig zijn om te kunnen participeren en om mogelijkheden en de wil van bedrijven en 

organisaties om te streven naar inclusiviteit zodat iedereen kan meedoen. Nodig zijn dus nieuwe vormen van samen-

werking, nieuwe verdienmodellen, ‘lerende organisaties’ en een andere inrichting van de arbeidsmarkt en de economie. Bij 

het onderzoeksprogramma ´Future of Work´ is het doel om inzicht te krijgen en inzicht te ontwikkelen over sociale 

innovatie, globalisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, open grenzen, automatisering en robotisering. Sociale 

innovatie is een algemene term voor de noodzaak om te veranderen en te vernieuwen als gevolgen van maatschappelijk 

veranderingen en technologische innovatie. ‘Sociale innovatie’ in de logistieke sector is niet eenvoudig. De arbeids-

populatie van de sector is groot, relatief laagopgeleid en sterk hiërarchisch. Verandering gaat daarom stroef, en de adoptie 

van allerlei nieuwe inzichten, tools en oplossingen verloopt traag. Onderzoek zal moeten bijdragen aan nieuwe inzichten, 

oplossingsrichtingen, modernisering, en het op een nieuwe manier (om)scholen van werknemers voor de topsector. Een 

succesvolle aanpak zal moeten bestaan uit een combinatie van activiteiten: onderzoek, onderwijsvernieuwing, korte termijn 

kennisoverdracht naar bedrijven. Het thema Future of Work is verbonden aan verschillende TS maar ook aan de NWA route 

Veerkrachtige Samenleving en leent zich voor een mogelijk partnershipprogramma (programma met publieke en private 

partners).

Voor programma relevante topsectoren:

Logistiek,Creatieve Industrie, SIA

Programmabudget (NWO deel):

2,5 M€

Cofinanciering:

PPS 2
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Human Capital / Onderwijs voor de toekomst

Dit programma verbindt de thema’s leren leren, levenslang leren, sociale betrokkenheid en samenwerkend leren aan de 

concrete veranderingen die nu worden voorzien (robotisering, automatisering, omgaan met informatie). Het programma 

probeert een toespitsing te bereiken door zich specifiek te richten op één branche, de mogelijkheden van de installatie-

branche worden verkend. Het ‘leren leren’ is een onderwerp voor het initieel onderwijs. Bij ‘een leven lang leren’ ligt het 

zwaartepunt op de relatie tot meer specifieke (en veranderlijke) beroepsuitoefening. Hoe kan kennis over cognitief 

functioneren, samenwerkend leren en een visie op de inzet van creativiteit helpen de brug te slaan tussen die twee 

verschillende fasen van ‘scholing’ en de beroepsuitoefening? Wat is ‘leren leren’; kun je het meten; waarvan is het 

afhankelijk (voorbeeldfunctie, sociale groepseffecten; …)? Hoe kan ‘leren leren’ in het initieel onderwijs helpen om te leren 

omgaan met verandering? Dit type vraagstellingen zal aansluiting vinden bij de topsectorbrede Human Capital 

vraagstukken over Leven lang ontwikkelen en de waarde van ‘learning communities’ daarbij.

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie

Programmabudget (NWO deel):

1,999 M€

Cofinanciering:

PPS 2

KIEM

KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder 

het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit 

minimaal een onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal een private partner een langduriger samenwerkings-

verband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken. NWO 

vergoedt per projectvoorstel maximaal 15.000 euro van de totale begroting. De private partner draagt daarbovenop 

tenminste 3.000 euro matchin bij, waarvan minimaal 1500 euro in cash.

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie

Programmabudget (NWO deel):

0,2 M€

Overige publieke middelen:

0,3 M€ (TKI toeslag CLICKNL)

Cofinanciering:

PPS 2
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Smart Culture: kunst en cultuur

Kunst, cultuur en creativiteit zijn tegelijkertijd onderwerp van en drijvende kracht achter de creatieve industrie. Essentieel voor de 

bijdrage van de creatieve industrie zijn niet alleen de kennis en vaardigheden die breed ingezet kunnen worden maar ook de 

ontwikkeling van de creatieve content, de kurk van de creatieve industrie. Kunst, cultuur en creativiteit verbinden in economisch 

en maatschappelijk opzicht. De onderzoeksonderwerpen kunnen betrekking hebben op de hele breedte van de culturele en 

creatieve keten voor alle sectoren. Vanaf creatie en productie tot receptie en de juridische, economische en beleidsmatige aspecten 

van culturele bedrijvigheid. Het onderzoek kan plaatsvinden zowel op het niveau producten en diensten, dat van een sector of dat 

van de samenleving als geheel. Bij voorkeur wordt in het onderzoek het verband tussen deze niveaus geadresseerd. Het voor-

gestelde programma sluit in de breedte aan op de Kennis- en Innovatieagendavan CLICKNL, inhoudelijk sluit het onderwerp aan 

bij de NWA route Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen en de NWA route Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw. 

Specifiek geldt dat hiermee onderzoek op het gebied van kunst, cultuur en media zoals beschreven in de Roadmap SMART Culture 

relevant is voor de topsector. Voor de specifieke inhoud van dit programma wordt verwezen naar de call Kunst en Cultuur 2016.

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Overige publieke middelen:

Te verwachten bijdrage NRPO SIA

Cofinanciering:

PPS 2

Smart Industry call 2018: Smart products & 
Services

Het beoogde programma bouwt voort op het Smart Industry programma – van generiek massa productie naar productie op maat. 

Zie hiervoor: Commit2Data/Big Data

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie, TTW, ENW

Programmabudget (NWO deel):

zie Commit2Data/Big Data

Cofinanciering:

PPS 2 
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Publiek Private Programmering –  
Topsector Internationale Programma’s

HERA Joint Research Programme Public Spaces: Culture and integration in Europe 

“Europa” bestaat al eeuwen als een culturele, politieke en economische identiteit, hoewel de aard en de coherentie van die 

identiteit in de loop der tijd sterk betwist is geweest. Een van de grootste uitdagingen voor Europa is om de Europese identiteit te 

koppelen aan integratievormen die tot wederzijds voordeel strekken door tolerantie, respect en creatieve kruisbestuivingen en die 

de rampzalige conflicten uit het verleden weten te vermijden. Cultuur speelt een essentiële rol in dit proces, omdat in het culturele 

domein waarden, geloofssystemen, herinneringen, talen, onderwijssystemen, artistieke gebruiken en sociale levens zich afspelen 

en zich ontwikkelen. Cultuur is waar vormen van creativiteit en diversiteit kunnen worden ontworpen of uitgeprobeerd; het is ook 

een plaats waar gescheidenheid, verschil en specificiteit kunnen worden uitgedrukt en worden onderhouden op manieren die 

productief zijn en die onze kwaliteit van leven vergroten. De culturele, politieke en economische domeinen staan in een 

dynamische relatie tot elkaar en de samenhang van Europa op de politieke en economische niveaus verhoudt zich sterk tot, en 

wordt beïnvloed door, gebeurtenissen en praktijken op het culturele niveau. Aan dit transnationale onderzoeksprogramma van 

heeft de Europese Commissie vanuit het HORIZON 2020 Challenge 6 werkprogramma een COFUND subsidie toegewezen van 5 M€. 

Het programma zal in het kader van HERA worden uitgevoerd als het 4e HERA JRP. In HERA participeren 24 Europese research 

councils.

Budget NWO: 1,5 M€

Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change

Het Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change heeft tot doel gezamenlijke onderzoeksprogrammering op 

Europees niveau voor cultureel erfgoed. Er is een Europese strategische onderzoeksagenda (SRA) die de basis vormt voor 

gezamenlijke calls. In deze SRA zijn 4 onderzoeksprioriteiten gedefinieerd waarop calls gericht zullen zijn:

 – Digital Heritage

 – Conservation & Protection

 – Changing Environments

 – Identity & Perception

In 2018 zal een volgende call in het kader van het JPI worden uitgezet. De Nederlandse bijdrage aan dat programma zal in de vorm 

van PPS zijn. In het JPI participeren 19 landen plus zes als observers; coördinator is Italië. Cofinanciering zal op projectniveau 

plaatsvinden.

Budget NWO: 2,5 M€

Transatlantisch Platform

In het Trans-Atlantisch Platform AP werken de Europese onderzoek financiers uit HERA en NORFACE samen met die in Noord en 

Latijns Amerika in het ontwikkelen van gezamenlijke onderzoeksprogramma’s waarvan de kern in de sociale- en geestesweten-

schappen ligt. Momenteel bereid het T-AP consortium een tweede Trans-Atlantische call voor op het gebied van Social Innovation. 

Partners die naar verwachting deelnemen, zijn onder andere funding agencies uit Brazilië, Verenigde Staten, Argentinië, 

Nederland, Verenigd Koninkrijk, Franrijk, Finland, Canada en Duitsland.

Budget NWO: 0,4 M€
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Instituutsbijdrage PPP

NWO-instituut CWI draagt vanuit het missiebudget bij aan fundamenteel onderzoek dat thematisch valt binnen de topsector 

Creatieve Industrie.

Programmabudget (NWO deel):

125,084 M€

Cofinanciering:

0% (0,00 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPS 2/3

CWI verwacht in de komende periode een aantal PPS 2/3 projecten te gaan opstarten of vervolgen die vallen binnen de topsector 

Creatieve Industrie.

Programmabudget (NWO deel):

1,502 M€

Cofinanciering:

10% (0,17 M€) (cash/in kind) 
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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 )
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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)



4 | NWO-bijdrage 2018-2019

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
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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)
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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 – programma

‘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 materialen programma 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

Programmabudget (NWO deel):

5 M€

Cofinanciering:

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

HTSM call 2018–2019
Programmering andere topsectoren,  
relevant voor topsector Energie

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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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€
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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-’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 – programma

‘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. Het Materialen NL programma is geprogrammeerd over de breedte van het materialenonderzoek in 

Nederland als vervolg en verbreding op de voormalige High Tech Materials call van STW. 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 uitdagingen 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 materialenvraag-

stukken uit de KIA’s van de TKI’s van de topsector Energie en Chemie. 

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

5 M€

Cofinanciering:

30% (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)
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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)



6 | NWO-bijdrage 2018-2019

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)
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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)
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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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Inleiding

Het belang van ICT en digitalisering in maatschappij en wetenschap is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. 

Beiden zijn cruciaal voor uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen1. 

Deze propositie is gericht op het versterken van de ICT-kennisbasis en bouwt voort op de door het Team ICT in de KIA ICT 

uitgezette lijnen en de eerdere proposities. Een update van de KIA ICT in 2017 leverde op dat de vier eerder geïdentificeerde 

actielijnen2 nog steeds actueel zijn en de kapstok vormen voor onderzoek in en met ICT. Binnen en overstijgend aan deze 

actielijnen worden in deze propositie vier onderwerpen aangepakt, namelijk Big data, Cyber security, Blockchain en 

Artificiële intelligentie en autonome systemen. Het Grip on Complexity initiatief wordt voortgezet en er wordt een start 

gemaakt met Digitalisering. In alle initiatieven wordt het doorsnijdend en verbindend karakter van de ICT benadrukt. Naast 

technologische thema’s gaat het steeds ook om sociale, juridische en governance vraagstukken. 

Aan het ICT-werkprogramma worden substantiële bijdragen geleverd door alle NWO-domeinen en meerdere NWO-

instituten en er is samenwerking met diverse topsectoren, het Nederlands eScience Center en het Regieorgaan SIA. 

Bovendien komen in verschillende topsectoren initiatieven met een ICT-component voor. De thema’s in de voorliggende ICT-

propositie sluiten goed aan bij de nationale wetenschapsagenda (NWA)3.

1 Aansluiting bij maatschappelijke uitdagingen: Energie en CO2 (MU 1), Landbouw en Voeding (MU 2), Gezondheid en zorg (MU 3), Mobiliteit en 
Transport (MU 6), De veilige samenleving (MU 7), Inclusieve en Innovatieve samenleving (MU 8).

2 Actielijnen KIA ICT: ICT one can rely on; ICT systems for monitoring and control; ICT for a connected world en Big data. 

3 Aansluiting bij de NWA-route “Waardecreatie door verantwoorde toegang en gebruik van big data” en ook in andere NWA-routes komen de 
digitale technologieën voor, bijvoorbeeld in de routes “Meten en detecteren: alles, altijd en overal”, “Sport en bewegen”, “Smart Industry”, 
“Energietransitie” en “Smart, liveable cities”.
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Artificiële intelligentie & Autonome Systemen

Artificiële intelligentie (AI) is een verzamelnaam voor alle technieken waarmee computers menselijke intelligentie nabootsen 

bijvoorbeeld door machine learning, intelligente systemen, neurale netwerken en deep learning. De impact van AI zal de 

komende jaren alleen maar toenemen. AI heeft potentiële toepassingen in vrijwel alle gebieden van menselijke activiteit: van 

de zorg tot defensie en van transport tot maatschappelijke veiligheid. 

Naast de technologische, fundamentele ICT vraagstukken, zijn ethische, maatschappelijke en wetenschappelijke dilemma’s 

rond AI onvermijdelijk en vergen multidisciplinair onderzoek. Er is echter op dit moment geen zicht op een breder AI 

initiatief. 

Een reeds gehonoreerd Perspectief-project dat in 2018 op dit gebied van start gaat is:

Efficient Deep Learning
Een computer die zelf op beveiligingsbeelden gevaarlijke situaties herkent: dat kan met zelflerende geautomatiseerde 

systemen. Maar voordat zo’n systeem zelfstandig kan opereren, moet je het ontwerpen, en vervolgens trainen met enorm 

veel voorbeelden. Daarnaast heb je veel rekenkracht nodig om zo’n systeem tot besluiten te laten komen. En dan is het ook 

nog niet altijd duidelijk waar het systeem dat besluit dan precies op heeft gebaseerd. Binnen het programma Efficient Deep 

Learning gaan onderzoekers deep learning veel efficiënter en transparanter maken, aan de hand van voorbeelden uit de 

dagelijkse praktijk. Zo willen ze de techniek toepasbaar maken voor onder andere automatische visuele inspecties, weefsel-

analyse, slim onderhoud van apparatuur en intelligente hoortoestellen die kunnen omgaan met rumoerige omgevingen.

Programmaleider: Prof.dr. H. Corporaal (Technische Universiteit Eindhoven)

Deelnemers: AIIR Innovations, ASTRON, CWI, Cyclomedia, Cygnify, Donders Instituut, FEI, 2getthere, GN Hearing, Holst 

Centre, ING, Intel, Irdeto, Lely, Mobiquity, NLeSC, NXP, NVIDIA, Océ, Radboudumc, Schiphol, Scyfer, Sectra, Semiotic Labs, 

Siemens, Sightcorp, Sorama, SURFsara, TASS International, Tata Steel, Technische Universität Dresden, Technische Universiteit 

Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Thales, TNO, TomTom, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, 

3DUniversum, VicarVision, ViNotion, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research 
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Blockchain

Een blockchain is een openbaar digitaal register van transacties dat inherent veilig en betrouwbaar is zonder de noodzaak 

van een derde partij, zoals een overheid of een bank, om die betrouwbaarheid te garanderen. Blockchain is daarmee een 

veelbelovende technologie die een groot disruptief effect kan hebben, vergelijkbaar met de impact van internet. Maar 

ondanks de snelle opkomst van blockchain applicaties, is de wetenschappelijke basis eronder nog dun. Met dit initiatief 

wordt beoogd een eerste impuls te geven aan het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Blockchain is bij uitstek een multidisciplinair onderwerp. Betrokkenheid en inbreng vanuit de alpha-, bèta- én gamma-

wetenschapsdomeinen is vereist omdat het niet alleen om het ontwikkelen van een technologie gaat, maar ook om het in 

samenhang daarmee ontwikkelen van de achterliggende juridische, economische en sociale processen alsmede de ethische 

haalbaarheid ervan. Daarom is de verbinding gezocht met het NWO-Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) 

programma. Door de verbinding met MVI worden ook deze aspecten van de Blockchain technologie onderzocht.

Voor programma relevante topsectoren:

ICT, SIA

Programmabudget (NWO deel):

0,35 M€

Overige publieke middelen:

0,65 M€

Cofinanciering:

20% (0,25 M€) (cash/in kind)
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Commit2Data / Big Data

Big Data raakt direct of indirect aan vrijwel alle uitdagingen en kansen waar onze samenleving voor staat. Miljarden 

apparaten en sensoren zullen gigantische hoeveelheden data genereren die worden opgeslagen, bewerkt en geanalyseerd. 

Steeds meer keuzen en besluiten worden gebaseerd op de analyse van verzamelde gegevens. Het is echter vaak niet duide-

lijk wie kan en mag beschikken over de gegevens, hoe analysemethoden precies werken en hoe nauwkeurig ze zijn, en hoe 

Big Data op een manier kan worden ingezet die juridisch en ethisch verantwoord en maatschappelijk acceptabel is. Er is dan 

ook veel interesse vanuit diverse sectoren om op dit gebied samen te werken. 

 

Beoogd wordt een breed wetenschappelijk programma dat voortbouwt op de initiatieven in het kader van het nationaal 

Commit2Data programma en dat zich richt op de fundamenten van het big data onderzoek én diverse toepassingsgebieden. 

Er zijn een aantal lijnen die in 2018-2019, onder de vlag van Commit2Data, door ENW samen met relevante wetenschaps-

gebieden, topsectoren en ministeries beoogd zijn:

 – Gezondheid: Een beoogd vervolgprogramma op het NWO-brede programma Data2Person (ICT, LSH, CI)

 – Veilig verbonden: Een beoogd gezamenlijk programma op het raakvlak van big data en cyber security over Veilig Data 

Delen(zie ook het afzonderlijk benoemde initiatief ‘Cyber security – Digitale veiligheid & privacy’) (ICT)

 – De digitale samenleving: Dit heeft betrekking op de VSNU Agenda Digitale Samenleving (zie ook het afzonderlijk 

benoemde initiatief ‘Digitalisering’) (ICT, CI)

 – Big data en Agri & Food in het kader van High Tech to Feed the World (zie ook het afzonderlijk benoemde initiatief 

‘High Tech to Feed the World’)(ICT, Agri & Food, T&U))

 – Smart Industry: Een beoogd vervolgprogramma op het al lopende COMMIT2DATA Smart Industry-programma (ICT, CI)

 – Bouw: In de bouwsector is animo voor een publiek-privaat Big-Data onderzoeksprogramma (ICT)

Waar de te ontwikkelen programma’s zich precies op zullen richten, zal gezamenlijk door partners worden bepaald.

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie, ICT, LSH

Programmabudget (NWO deel):

8 M€

Cofinanciering:

30% (3,43 M€) (cash/in kind)
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Complexity

Met eerdere NWO-initiatieven op dit gebied is in Nederland de basis gelegd voor een breed en doorsnijdend initiatief Grip 

on Complexity gericht op drie fundamentele processen van complexe systemen, te weten de beïnvloedbaarheid van 

veerkracht, transitie en emergentie. Hiermee is in de vorige propositie een start gemaakt (logistiek, agrofood, zelf 

organisatie). 

In de huidige propositie is de verbinding gezocht met de topsector Creatieve Industrie in een gezamenlijk initiatief gericht 

op het gebied van Veerkrachtige samenlevingen. Zonder voldoende inzicht in processen die het maatschappelijk draagvlak 

bepalen en in de gedragsrespons van de individuele burger zullen producten en interventies, die gericht zijn op de oplossing 

van urgente maatschappelijke problemen, niet het bereik krijgen dat verwacht zou kunnen worden. In eerste instantie richt 

zich dit initiatief op deze samenwerking. 

Daarnaast is er interesse voor de continuering van samenwerking op het gebied van Logistiek, met name in het kader van 

Service Logistiek; dit heeft betrekking op de processturing om producten en diensten, zoals onderhoudscontracten, 

reparatiewerkzaamheden, spare parts, retourlogistiek en hergebruikprocessen, zo efficiënt mogelijk aan te kunnen bieden. 

De verkenning hiervoor is nog gaande. Beide zijn complexe en multidisciplinaire vraagstukken, temeer, aangezien er ook 

voldoende aandacht moet zijn voor juridische, psychologische, economische en management aspecten.

Voor programma relevante topsectoren:

ICT, Creatieve Industrie

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

20% (0,50 M€) (cash/in kind)
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Cyber security – Digitale veiligheid & privacy

Getuige de voortdurende stroom aan incidenten en rapportages van kwetsbaarheden in de Nederlandse ICT-infrastructuur, 

besturingssystemen, mobiele telefoons, enzovoorts, is (Cyber) Veiligheid een belangrijk thema voor diverse sectoren. 

Nederland heeft, vanuit verschillende disciplines, een sterke wetenschappelijke positie op dit terrein. 

Digitale Veiligheid en Privacy richt zich op ontwerp en engineering van veilige en betrouwbare systemen, maar ook op het 

beheer, monitoring, control en verdediging daarvan; inclusief (vitale) infrastructuren en communicatie. Het gaat hierbij om 

systemen met een groot maatschappelijk en economisch belang, zoals het energienetwerk, maar ook om bijvoorbeeld het 

internet der dingen (inclusief zelfrijdende auto’s). Kennisontwikkeling richt zich onder andere op de thema’s: 

 – Ontwerpen en bouwen van veilige, betrouwbare systemen door Security en Privacy by design. Dit betreft 

kennisontwikkeling op de gebieden van ontdekken, verhelpen, en voorkomen van technische kwetsbaarheden.

 – Systeembeheer en borging van ‘lifetime safety and system security’. Dit betreft kennisontwikkeling op het gebied van 

het verdedigen, besturen en onderhouden van systemen en infrastructuur alsmede het bestrijden van bedreigingen 

hiervan.

Digitale Veiligheid en Privacy bevat veel wetenschappelijke uitdagingen voor zowel informatici als ook voor economen, 

ethici, juristen, sociologen, psychologen, bedrijfs- en bestuurskundigen. Deze onderwerpen staan dan ook prominent in de 

Nationale Cybersecurity Research Agenda (NCSRA), waarvan begin 2018 een nieuwe editie verschijnt. In dit initiatief werken 

NWO ENW en SGW nauw samen. De thematiek van Digitale Veiligheid en Privacy heeft een breed palet aan sociaal- en 

geesteswetenschappelijke aspecten, en er is nadrukkelijk een link met Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) en de 

topsector Creatieve Industrie (CI). Zie ook het afzonderlijk benoemde initiatief ‘Commit2Data/Big Data’.

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie, ICT, SIA

Programmabudget (NWO deel):

4,179 M€

Cofinanciering:

30% (1,79 M€) (cash/in kind)
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Digitalisering

Digitalisering en de sleuteltechnologie ICT zijn cruciaal voor oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen én 

transities van alle sectoren in de maatschappij en de economie en vergen daarom multidisciplinaire benaderingen, waarbij 

partners in de wetenschap, overheden en bedrijven in verschillende sectoren elkaar goed moeten kunnen vinden. 

Hoogwaardige ICT-kennis zal gecombineerd moeten worden met geestes-, sociaal-, of medisch-wetenschappelijke onder-

zoeksvraagstukken. 

Het programma, dat door de Creatieve industrie sector wordt geïnitieerd en waarin samenwerking met ICT, in het bijzonder 

data science, wordt beoogd sluit aan bij het brede initiatief ‘de Digitale Samenleving’ van de VSNU en het ‘transformation 

topic’ van H2020 – innovative, inclusive and reflective societies - Social, economic and cultural transformations in the context 

of the 4th industrial revolution. Specifiek betreft het de volgende lijnen en onderwerpen (zie ook het afzonderlijk 

benoemde initiatief “Commit2Data/Big Data”):

 – transformative impact of disruptive technologies in public service;

 – inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries in the arts;

 – evolving European cultural symbols and identities;

 – collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion using big data approaches in research: 

contextualization of data and accurate interpretation.

Daarvoor is een sterke kennis- en innovatiebasis noodzakelijk, waar alle relevante stakeholders samen en multidisciplinair 

aan willen werken. Een verbreding van dit onderwerp over de grenzen van alle topsectoren en domeinen heen ligt daarom 

in de rede, maar is op dit moment financieel niet haalbaar. 

Het thema digitalisering heeft een relatie tot ‘Digitalisering in het energielandschap’ dat is gericht op ICT-onderzoek in 

brede zin; dit is benoemd in het werkprogramma van de topsector energie.

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie, ICT

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

20% (0,50 M€) (cash/in kind)
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ENW PPS-fonds ICT

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). 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. In het kader van de ICT zijn geen reserveringen voor consortia gemaakt. 

Voor programma relevante topsectoren:

——

Programmabudget (NWO deel):

0,85 M€

Cofinanciering:

20% (0,21 M€) (cash/in kind)

High Tech to Feed the World

High Tech to Feed the World (HT2FtW) verbindt de topsectoren Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT, Agri & Food 

(Agri & Food) en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U). HT2FtW wil samenwerking bevorderen tussen kennisinstellingen 

en bedrijven in crossovers van deze topsectoren.

HT2FtW vervlecht de toepassingsgebieden veredeling, tuinbouw, akkerbouw, dierlijke productie, ingrediënten, voedsel-

producten en machines voor de voedselverwerking met technologische ontwikkelingslijnen in hightech materialen, data-

acquisitie, data-analyse en gebruik, automatisering en control, en systeemarchitectuur en integratie. Technologische 

onwikkelingen op gebied van data-analyse (‘big data’), robotisering, systeemarchitectuur en integratie maken bedrijven en 

sectoren slimmer en preciezer. Productie kan op maat en gespecialiseerd worden behandeld en bewerkt. Hierdoor nemen 

welzijn, kwaliteit, veiligheid en productiviteit toe. Anderzijds bieden de uitdagingen en de complexiteit in deze sectoren 

unieke kansen om de technologische sectoren verder te ontwikkelen in de omgang met kwetsbare objecten, 

ongedefinieerde wereldbeelden, maatschappelijke weerstand tegen nieuwe ontwikkelingen en kleine marges.

Voor programma relevante topsectoren:

ICT, Agri & Food, T&U

Programmabudget (NWO deel):

4 M€

Cofinanciering:

20% (1,00 M€) (cash/in kind)
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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)

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 de topsectoren, waaronder ICT. 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. Bij ICT is dat 

Blockchain en cyber security. 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 

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.

Voor programma relevante topsectoren:

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

Programmabudget (NWO deel):

4,388 M€

Cofinanciering:

20% (1,10 M€) (cash/in kind)
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Instituutsbijdrage PPP

NWO-instituut CWI draagt ruim M€ 1,8 vanuit het missiebudget bij aan fundamenteel onderzoek dat thematisch valt binnen 

de topsector ICT.

Programmabudget (NWO deel):

125,084 M€

Cofinanciering:

0% (0,00 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPS 1

CWI heeft een variëteit aan lopende en nieuwe samenwerkingen met bedrijven, en verwacht binnen de topsector ICT in de 

komende periode voor k€ 794 in verschillende PPS-1 projecten te gaan uitvoeren.

Programmabudget (NWO deel):

1,502 M€

Cofinanciering:

10% (0,17 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPS 2/3

ASTRON en CWI verwachten in de komende periode een aanzienlijke PPS 2/3-bijdrage te leveren binnen de topsector ICT, 

verdeeld over meerdere projecten.

Programmabudget (NWO deel):

17,762 M€

Cofinanciering:

20% (4,44 M€) (cash/in kind)
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Inleiding

Moderne samenlevingen zijn afhankelijk van een betrouwbaar, efficiënt, veilig en duurzaam mobiliteits- en transport-

systeem. Het logistieke systeem is complex en moet in staat zijn zich aan te passen aan de uitdagingen van de toekomst. Met 

de voorgestelde programmering voor de komende twee jaar sluit NWO aan op de agenda van de Topsector Logistiek, de 

maatschappelijke uitdaging Mobiliteit en Transport en de NWA- route Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve 

en duurzame samenleving. Door samenwerking met andere topsectoren wordt er ook aangesloten bij andere maatschappe-

lijke uitdagingen en NWA-routes. Bijvoorbeeld bij het inrichten van living labs voor duurzame logistiek en onderzoek naar 

gedrag en transitie. Uitdagingen op het gebied van logistiek en transport vragen in toenemende mate om interdisciplinair 

onderzoek. Een systeembenadering moet leiden tot nieuwe innovaties en doorbraken in kennis, maar ook in de praktijk.
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Future of Work

Werk is een belangrijk onderdeel van de veerkracht van de samenleving, ook als het gaat om ‘meedoen’ en als plaats om 

ervaring en vaardigheden op te doen. Dit vraagt echter om de mogelijkheid voor de beroepsbevolking tot het aanleren van 

(nieuwe) competenties die nodig zijn om te kunnen participeren en om mogelijkheden en de wil van bedrijven en 

organisaties om te streven naar inclusiviteit zodat iedereen kan meedoen. Nodig zijn dus nieuwe vormen van samen-

werking, nieuwe verdienmodellen, ‘lerende organisaties’ en een andere inrichting van de arbeidsmarkt en de economie. Bij 

het onderzoeksprogramma ´Future of Work´ is het doel om inzicht te krijgen en inzicht te ontwikkelen over sociale 

innovatie, globalisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, open grenzen, automatisering en robotisering. Sociale 

innovatie is een algemene term voor de noodzaak om te veranderen en te vernieuwen als gevolg van maatschappelijk 

veranderingen en technologische innovatie. ‘Sociale innovatie’ in de logistieke sector is niet eenvoudig. De arbeids-

populatie van de sector is groot, relatief laagopgeleid en sterk hiërarchisch. Verandering gaat daarom stroef en de adoptie 

van allerlei nieuwe inzichten, tools en oplossingen verloopt traag. Onderzoek zal moeten bijdragen aan nieuwe inzichten, 

oplossingsrichtingen, modernisering en het op een nieuwe manier (om)scholen van werknemers voor de topsector. Een 

succesvolle aanpak zal moeten bestaan uit een combinatie van activiteiten: onderzoek, onderwijsvernieuwing en korte 

termijn kennisoverdracht naar bedrijven. Het thema Future of Work is verbonden aan verschillende topsectoren maar ook 

aan de NWA-route Veerkrachtige Samenleving en leent zich voor een mogelijk partnershipprogramma (programma met 

publieke en private partners).

Voor programma relevante topsectoren:

Logistiek, CI, SIA

Programmabudget (NWO deel):

2,5 M€

Cofinanciering:

PPS 2 (cash/in kind)

Infrastructuur: responsive infrastructures

NGinfra staat voor Next Generation Infrastructures en is de naam van het kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, 

Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd. Binnen NGinfra wordt gewerkt aan 

‘responsive connections’, oftewel infrastructuur die toekomstbestendig is en adequaat kan inspelen op de grote 

veranderingen van nu.

Die ambitie wordt waargemaakt door integraal en cross-sectoraal samen te werken en de dialoog met elkaar en de samen-

leving aan te gaan. Op deze manier kunnen de infrabeheerders gezamenlijk beter anticiperen op wensen van gebruikers. 

Hierbij staan zij open voor initiatieven van gebruikers, bedrijfsleven en bewoners. Het gaat daarbij om dialoog en het 

initiëren van het strategische debat, onder andere over de governance van infrastructuren en de interactie tussen de 

verschillende infrastructuren. Kennisdeling en onderzoek dragen tevens bij aan het verlagen van de maatschappelijke 

kosten voor dit gebied. Er wordt voortgebouwd op de inzichten van het grote internationale onderzoeksprogramma dat 

van 2004–2014 heeft gelopen. Het nieuwe programma heeft als doel kennis te ontwikkelen om de netwerkgebonden 

infrastructuren in Nederland adequaat in te laten spelen op ontwikkelingen in de toekomst en te komen tot ontwikkelings-

perspectieven en -opgaven.

Totaal NWO-budget t.b.v. Logistiek:

1,5 M€

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

PPS 3 (cash/in kind)
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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 & Maritiem en Energie. Een systeembenadering moet leiden tot nieuwe innovaties en doorbraken in kennis, maar 

ook in de praktijk. Er is 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.

Het initiatief Duurzame Logistiek 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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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 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 dmv 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€

Cofinanciering:

PPS 2 (cash/in kind)

Servicelogistiek

Service Logistiek staat voor de logistieke regie die cruciaal is voor het onderhoud van technische systemen. Technische systemen 

kunnen producten zijn die door klanten (consumenten, bedrijven en overheden) gebruikt worden en die door een service-

organisatie (van de fabrikant, een derde partij of een interne organisatie) worden onderhouden. Denk aan medische systemen, 

productiemachines, computersystemen, mobiele telefoons, transportmiddelen, etc. Het kan ook gaan over infrastructuur zoals 

een spoorwegnetwerk of een elektriciteitsnetwerk. De service-organisatie is verantwoordelijk voor het realiseren van de juiste 

beschikbaarheid (en eventueel performance) van de technische systemen waarvoor zij verantwoordelijk is.

Voor programma relevante topsectoren:

Logistiek, ICT

Programmabudget (NWO deel):

0 M€

Cofinanciering:

PPS 3 (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 

transitievraagstukken.

Voor programma relevante topsectoren:

Agri & Food, BBE, Creatieve Industrie,  

Energie, HTSM,  Logistiek, LSH, Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel):

8,4 M€

Cofinanciering:

PPS 2 (cash/in kind)

Urban Transport

Competition in the world’s cities is becoming fiercer and fiercer, whether it is in commerce, industry, tourism, labour or 

investment. Therefore, our cities need to be transformed into more sustainable, resilient, and liveable places if they are to 

compete effectively on a world stage. This transformation isn’t easily achieved; it requires urgent transnational attention in 

the fields of urban innovation and technological development. JPI Urban Europe responds to this urgency by committing 

itself to ambitious intra- and interdisciplinary research on a transnational scale.

The Urban Access programme addresses the challenge on accessibility and connectivity: Cities’ economic competitiveness 

and citizens’ quality of life are directly influenced by the accessibility of or connectivity with urban amenities and services 

within and beyond cities. Infrastructural , technological and social developments are having transformative impacts on this 

connectivity, and the environmental effects.

Voor programma relevante topsectoren:

Logistiek

Programmabudget (NWO deel):

0 M€

Overige publieke middelen:

PM

Cofinanciering:

PPS 2 (cash/in kind)
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Instituutsbijdrage PPP

NWO-instituut CWI draagt vanuit het missiebudget bij aan fundamenteel onderzoek dat thematisch valt binnen de topsector 

Logistiek.

Voor programma relevante topsectoren:

Logistiek

Programmabudget (NWO deel):

125,084 M€

Cofinanciering:

0% (0,00 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPS 2/3

CWI verwacht in de komende periode een kleine PPS 2/3-bijdrage te leveren binnen de topsector Logistiek.

Voor programma relevante topsectoren:

Logistiek

Programmabudget (NWO deel):

17,762 M€

Cofinanciering:

20% (4,44 M€) (cash/in kind)
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Inleiding
De propositie van NWO voor de periode 2018-2019 voor Life Sciences & Health kenmerkt zich enerzijds door het voortzetten 

van een aantal succesvolle activiteiten die in voorgaande jaren zijn ingezet en anderzijds door nieuwe initiatieven waarbij 

vooral ingezet wordt op cross-overs met andere topsectoren, zoals High Tech Systemen en Materialen, ICT, Chemie, Water & 

Maritiem , Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Creatieve Industrie. 

Kennis- en Innovatieagenda
De onderwerpen sluiten nauw aan bij de Kennis- en Innovatieagenda van de topsector Life Sciences & Health 2018–2021 en 

passen ook goed bij de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen. Er wordt ingespeeld op de maatschappelijke 

uitdaging Gezondheid en Zorg en met name geïnvesteerd in de NWA-routes Gezondheidsonderzoek, Preventie en 

Behandeling en Personalised Medicine: uitgaan van het individu. De onderzoeksprogrammering is gericht op een aantal 

PPS2- en PPS3-programma’s. Een groot deel van de PPS2-programmering is voor topsectoroverstijgende initiatieven. Zowel 

bedrijfsleven als gezondheidsfondsen zijn belangrijke private partners in de PPS-constructies. 

Aanpak en totstandkoming NWO-bijdrage
Voor de totstandkoming van de NWO-bijdrage 2018–2019 is overleg gevoerd met het TKI-LSH Health~Holland, het topteam 

LSH, fondsen en bijdragende onderdelen van NWO.
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Publiek-private samenwerking PPS 2 en 3 – 
topsectorspecifieke programma’s

Medische Producten: Nieuw en Nodig

Met programma Medische Producten: Nieuw & Nodig (MPNN) willen wij innovaties sneller op markt krijgen door aan te 

sluiten bij de behoefte van de patiënt of andere eindgebruiker. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de samenwerking 

met de eindgebruiker bij de ontwikkeling van medische producten, van het bepalen van prioriteiten tot ingebruikname. 

MPNN stimuleert deze samenwerking middels de Medische Inspirator prijs, een stimuleringsprijs voor de meest inspirerende 

samenwerking tussen eindgebruiker en onderzoeker. Momenteel ontwikkelen we een workshop die aangevraagd kan 

worden om de inbreng van de eindgebruiker mee te nemen bij het inrichten van onderzoeksprojecten of bij de totstand-

koming van onderzoeks- of kennisagenda’s. In 2017 wordt een eerste pilot van de workshop georganiseerd in 

samenwerking met een gezondheidsfonds.

Voor programma relevante topsectoren:

LSH

Programmabudget (NWO deel):

0,2 M€

Cofinanciering:

10% (0,02 M€) (cash/in kind)

Meer Kennis met Minder Dieren

De derde periode van het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) loopt van 2018 tot 2021. Doel is ontwik-

keling en toepassing van nieuwe en bestaande proefdiervrije innovaties. Randvoorwaarden zijn samenwerking tussen 

relevante stakeholders (in ketenverband), Publiek-Private Samenwerking en implementatie en verspreiding van alle onder-

zoeksresultaten. Bij het nastreven van de doelstelling werkt ZonMw samen met Stichting Proefdiervrij, Topsector LSH 

(aansluitend bij ambitie van het innovatiecontract op het terrein van alternatieven voor dierproeven) en maatschappelijke 

partners zoals gezondheidsfondsen (o.a. Hartstichting) en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). De programma-

opzet is die van een overkoepelend programma, waaronder meerdere modules gepositioneerd zijn. Elke subsidieronde van 

een module heeft eigen doelen, randvoorwaarden en samenwerkingspartner(s). In 2018–2019 organiseert MKMD in een 

nieuwe module een ronde gebaseerd op het Crack-IT programma van NC3R (UK). Doel is de versnelde ontwikkeling, 

toepassing en commercialisering van proefdiervrije innovaties, gebaseerd op vraagstukken (Challenges) geformuleerd door 

de farmaceutische, chemische en verbruiksindustrie. De Challenges worden opgepakt door onderzoeksinstituten in 

samenwerking met midden- en kleinbedrijf (MKB).

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, Chemie

Programmabudget (NWO deel):

1 M€

Cofinanciering:

10% (0,24 M€) (cash/in kind)
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Vitality Oriented Innovations for the Lifecourse 
of the Ageing society

Vitaliteit en levensloop is een PPS programma voortkomend uit een brede basis van de Dutch Society for Research on Ageing 

(DuSRA). De DuSRA is een vereniging op initiatief van LUMC, UMCG, WUR en EMC waar het Nederlandse verouderings-

onderzoek bij elkaar komt. Een gezond lang leven leiden is een waarde die door de gehele mensheid wordt gedeeld. Met de 

demografische toename in Westerse landen met een steeds hogere levensverwachting is het in toenemende mate van 

belang dat mensen langer vitaal zijn en blijven. Dit programma heeft als doelstelling met innovaties te komen voor een 

vitaal lang leven. In dit programma wordt gewerkt aan big data biomarker profilering van vitaliteit en interventies studies 

met als doel het stimuleren van vitaliteit.

Voor programma relevante topsectoren:

LSH

Programmabudget (NWO deel):

4 M€

Cofinanciering:

30% (1,32 M€) (cash/in kind)

Partnership met Diabetesfonds/Doorbraak

Samenwerking met Diabetesfonds, gericht op preventie en ontwikkeling van Diabetes type II, door middel van een ronde 

voor kortlopende doorbraakprojecten waarbij binnen 1–1,5 jaar een proof of concept opgeleverd wordt. Samenwerking 

met eindgebruikers is vereist. Al bij het ontwerp van het programma wordt bekeken op welke manier succesvolle projecten 

in aanmerking kunnen komen voor vervolgfinanciering.

Voor programma relevante topsectoren:

LSH

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

50% (2,0 M€) (cash/in kind)
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Oncode

Met het programma Oncode beoogt ZonMw, middels Oncode Institute, de huidige voorloperrol van Nederland op het gebied 

van oncologisch onderzoek te versterken en een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomstige ontwikkeling van betere 

én betaalbare behandelstrategieën voor kanker. 

Vanuit de Topsector Life Sciences & Health wordt bepleit dat in kankeronderzoek een beduidende stap voorwaarts gemaakt 

kan worden door de oprichting van een virtueel instituut steunend op twee pijlers: (I) de vereniging van de beste 

fundamentele onderzoekers binnen de oncologie onder één paraplu met een gezamenlijke missie en strategie die tevens 

voorzien worden van lange termijn financiering om baanbrekend onderzoek mogelijk te maken, en (II) de implementatie van 

een uitstekende valorisatie strategie om de onderzoeksresultaten om te zetten in innovatieve en betaalbare diagnostiek, 

geneesmiddelen en behandelingen. 

Onder de paraplu van Oncode Institute wordt nu wetenschappelijke excellentie verbonden aan een hoogwaardige valorisatie 

en instelling-overstijgende samenwerking. Met deze combinatie wil Oncode Institute zorgen voor klinische, maatschappelijke 

en economische voordelen voor de Nederlandse samenleving en een betere en betaalbare behandeling van kanker. 

KWF Kankerbestrijding en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW) en Economische Zaken (EZ) steunen dit programma.

T Voor programma relevante topsectoren:

LSH

Programmabudget (NWO deel):

4 M€

Cofinanciering:

>100% (25,9 M€) (cash/in kind)
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Publiek-private samenwerking PPS 2 en 3 –  
programma’s relevant voor meerdere  
topsectoren

Commit2Data / Big Data

Big Data raakt direct of indirect aan vrijwel alle uitdagingen en kansen waar onze samenleving voor staat. Miljarden 

apparaten en sensoren zullen gigantische hoeveelheden data genereren die worden opgeslagen, bewerkt en geanalyseerd. 

Steeds meer keuzen en besluiten worden gebaseerd op de analyse van verzamelde gegevens. Het is echter vaak niet 

duidelijk wie kan en mag beschikken over de gegevens, hoe analysemethoden precies werken en hoe nauwkeurig ze zijn, en 

hoe Big Data op een manier kan worden ingezet die juridisch en ethisch verantwoord en maatschappelijk acceptabel is. Er is 

dan ook veel interesse vanuit diverse sectoren om op dit gebied samen te werken. 

 

Beoogd wordt een breed wetenschappelijk programma dat voortbouwt op de initiatieven in het kader van het nationaal 

Commit2Data programma en dat zich richt op de fundamenten van het big data onderzoek én diverse toepassingsgebieden.

 

Er zijn een aantal lijnen die in 2018–2019, onder de vlag van Commit2Data, door ENW samen met relevante 

wetenschapsgebieden, topsectoren en ministeries beoogd zijn:

 – Gezondheid: Een beoogd vervolgprogramma op het NWO-brede programma Data2Person.

 – Veilig verbonden: Een beoogd gezamenlijk programma op het raakvlak van big data en cyber security over Veilig Data 

Delen.

 – De digitale samenleving: Dit heeft betrekking op de VSNU Agenda Digitale Samenleving (zie ook het afzonderlijk 

benoemde initiatief ‘Digitalisering’).

 – Big data & Agrofood in het kader van High Tech to Feed the World (zie ook het afzonderlijk benoemde initiatief ‘High 

Tech to Feed the World’)

 – Smart Industry: Een beoogd vervolgprogramma op het al lopende COMMIT2DATA Smart Industry-programma.

 – Bouw: In de bouwsector is animo voor een publiek-privaat Big-Data onderzoeksprogramma.

 –

De precieze foci van de te ontwikkelen programma’s zullen gezamenlijk door partners worden bepaald.

Voor programma relevante topsectoren:

alle

Programmabudget (NWO deel):

8 M€

Cofinanciering:

10% (0,89 M€) (cash/in kind)
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Parkinsonnet / Big Data & Health

Dit initiatief sluit aan op eerdere programmering op het terrein van de ziekte van Parkinson en activiteiten van de topsector 

LSH. Het is gericht op het opzetten van een groot prospectief Parkinson Cohort waarbij verschillende type data van 

patiënten worden verzameld. Met deze geïntegreerde dataset (big data) kunnen onderliggende mechanismen en systemen 

van de ziekte van Parkinson in kaart worden gebracht en via analyses van deze systemen kan toegewerkt worden naar een 

persoonsgerichte behandeling. Het doel is hierbij tweeledig: het verbeteren en op maat maken van de huidige behandel-

mogelijkheden én het vinden van aanknopingspunten voor nieuwe behandelmogelijkheden. Met het op maat maken van 

de behandeling worden de effectiviteit van de behandeling vergroot en bijwerkingen verkleint. Er wordt bij dit initiatief 

gezocht naar verbinding met Big Data & Health.

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, HTSM/ICT

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

10% (0,17 M€) (cash/in kind)

Enabling Technologies Hotel

Onderzoekers zonder toegang tot high-end technologie wordt de mogelijk geboden samen met een technologie faciliteit 

(zgn. Technologie Hotel) een aanvraag in te dienen voor een project van 1 jaar voor gebruik van Technologie met een 

budget van € 30k. Dit resulteert in een bredere toegang tot Technologie faciliteiten en een groter gebruik ervan. Daarnaast 

worden grote datasets gerealiseerd en FAIR data stewardship is een belangrijk onderdeel van het programma. Onderzoekers 

zonder ervaring met FAIR data management op grote datasets worden door samenwerking met Technologie Hotels hierin 

ingewijd.

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, Agri & Food,T&U

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

10% (0,22 M€) (cash/in kind)



Life Sciences & Health | 7

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 geneesmiddelen-

ontwikkeling en diagnostica: onderzoekers, kennisinstellingen, bedrijfsleven, gezondheidsfondsen, artsen, overheid, etc.  

De potentiele applicatiegebieden 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 per medicijn naar de markt 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 companies in nauwe samenwerking met kennisinstellingen innovatief onderzoek verrichten op een open en 

maatschappe-lijk 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 de vroege fase van het onderzoek & ontwikkeling 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, vooraanstaande onderzoekers en het Nederlandse bedrijfsleven.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, LSH

Programmabudget (NWO deel):

3 M€

Cofinanciering:

10% (0,33 M€) (cash/in kind)
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Milieu&Gezondheid / Plastics as health hazard

‘Plastic afval vervuilt de oceanen, rivieren, bodem en lucht. Vooral de kleine plastic deeltjes – de microplastics en zeer kleine 

nanoplastics – vormen mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid als ze terechtkomen in ons voedsel en drinkwater, en de 

lucht die wij inademen.’ (briefadvies Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu van de Gezondheidsraad 2016) In 

september 2017 werd bekend dat drinkwater uit de kraan in sommige landen, waaronder Nederland, al vervuild is met micro-

plastics (onderzoeksrapport van Orb Media).

Dit programma wil middels doorbraakprojecten met een looptijd van maximaal een jaar inzicht verkrijgen in de mogelijke 

effecten op cel -en orgaanniveau als mensen in toenemende mate worden blootgesteld aan micro- en nanoplastics via eten en 

drinken. Onderzoek kan ook vloeibare plastics betreffen. Organen van specifieke interesse zijn darm, lever, nier en hersenen. 

Dit humane onderzoek dient bij voorkeur proefdiervrij van opzet te zijn, gebruikmakend van humane meettechnieken zoals 

organs-on-a-chip en/of organoiden. 

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel):

1 M€

Cofinanciering:

20% (0,22 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 

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 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. Voor LSH wordt gezocht naar aansluiting bij het programma 

Vitality Oriented Innovations for the Lifecourse of the Ageing society.

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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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 LSH. 

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. Bij LSH 

is dat het Innovative Medical Devices Initiative. 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 wordt 

gestimuleerd dmv een bonus.

Voor programma relevante topsectoren:

Chemie, Energie, ICT, Logistiek, LSH,  

SIA, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

4,388 M€

Cofinanciering:

20% (1,10 M€) (cash/in kind)

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 / klinische uitkomst. Substantiële 

financiering, strakkere aansturing en betrokkenheid van alle relevante stakeholders cq 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.

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

8,5 M€

Cofinanciering:

30% (2,82 M€) (cash/in kind)
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Perspectiefprogramma

Met Perspectief daagt NWO wetenschappers uit om een samenwerking op te zetten met het bedrijfsleven en maatschappe-

lijke organisaties. Het gaat om multidisciplinair onderzoek met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Een onderzoeks-

programma bestaat doorgaans uit vijf à zes projecten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse 

onderzoeksrichtingen. Jaarlijks organiseert NWO een open oproep voor nieuwe programma-ideeën waaruit een externe 

commissie de beste voorstellen selecteert. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de 

topsectoren. Het budget dat NWO beschikbaar stelt voor Perspectief-programma’s is afkomstig van het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat.

In 2018 gaan de volgende samenwerkingen van start op het terrein van LSH: 

 – Blessurevrij sporten (LSH, ICT, HTSM), 

 – Efficiënte zelflerende systemen (ICT, HTSM, LSH) en 

 – Draagbare robotica voor onwillige spieren (LSH, HTSM).

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, ICT, HTSM, Chemie, Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel):

21 M€ – EZK 

Cofinanciering:

50% (11 M€) (cash/in kind)

Parnership met Janssen Prevention Center

Dit betreft een eerste partnership in opstartfase met Janssen Vaccines & Prevention. Werktitel is “Mechanism of action of viral 

vector based vaccines and applications to improve vaccine potency”. Het is gericht op het begrijpen van het werkings-

mechanisme van virale vector vaccins en de inductie van de immuunrespons. Met deze kennis kan de werkzaamheid van deze 

vaccins verder worden verbeterd door nieuwe innovatieve strategieën voor vaccin ontwikkeling. Er is behoefte aan onder-

zoeksprojecten op het gebied van karakterisatie van de immuunrespons. Het onderzoek zal plaatsvinden met proefdieren, die 

model staan voor verschillende groepen mensen (ouderen, kinderen, immuungecompromitteerden). Combinatietherapieën 

van verschillende vaccinplatforms en immuunmodulerende stoffen en de interactie tussen de verschillende werkwijzen zullen 

ook onderwerp vormen van onderzoek. Het budget zal vermoedelijk in 2018 in een call worden uitgezet.

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

50% (1,5 M€) (cash/in kind)
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Partnership met KWF Kankerbestrijding

Een vervolg op het uiterst succesvolle eerste Partnership met KWF om de netwerken van KWF en TTW nog verder met elkaar 

te verbinden en technologisch oncologisch onderzoek de mogelijkheid te bieden het verschil te maken in diagnose en 

behandeling van kanker.

Samenwerking met de Gezondheidsfondsen is een speerpunt van NWO domein TTW
De eerste samenwerking met KWF Kankerbestrijding middels een Partnership heeft zijn doelstelling uitstekend behaald. Er 

zijn veel aanvragen binnen gekomen van projectleiders die wel bekend waren bij KWF, maar nog niet bij TTW (en ander-

som); er is sprake van kruisbestuiving en daadwerkelijk nieuwe samenwerkingen tussen technische universiteiten en 

medische/oncologische onderzoekers van reguliere universiteiten en UMC’s. 

Er zijn veel kwalitatief goede aanvragen ontvangen maar om budgettaire redenen zijn veel aanvragen niet in aanmerking 

gekomen voor honorering. We ontvangen nog vragen, zowel vanuit het technologisch als oncologisch veld, over een moge-

lijk vervolg van het Partnership en een nieuwe ronde. 

KWF en TTW voeren graag nogmaals dezelfde call uit zodat meer verrassende samenwerkingen kunnen ontstaan en de 

mogelijkheid wordt gecreëerd voor het indienen van meer technische aanvragen op oncologisch gebied. Dit type aanvragen 

komen (bij o.a. KWF) vrijwel niet aan bod. 

Daarnaast leidt deze samenwerking in de toekomst tot een betere stroomlijning van het subsidie proces voor toegepast 

onderzoek, (van fundamenteel (KWF) via toegepast/technologisch (NWO-TTW) naar vervolgens naar klinische studies en 

implementatie van resultaten (KWF, ZonMW); een grote wens van alle betrokken organisaties.

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, HTSM

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

10% (0,17 M€) (cash/in kind)
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Publiek-private samenwerking PPS 1

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma (OTP) staat voortdurend open voor aanvragen op het toepassingsgebied van alle 

topsectoren. Er zijn geen thema’s en er is geen oormerking vooraf. 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. Achteraf worden 

honoreringen aan topsectoren toegerekend.

Voor programma relevante topsectoren:

Alle

Programmabudget (NWO deel):

50 M€

Cofinanciering:

0% (0,00 M€) (cash/in kind)



Life Sciences & Health | 13

Publiek-private samenwerking – bijdrage vanuit 
de NWO-instituten

Instituutsbijdrage PPS 2/3

AMOLF en CWI verwachten in de komende periode een kleine PPS 2/3 bijdrage te leveren binnen de topsector LSH, verdeeld 

over meerdere projecten.

Programmabudget (NWO deel):

17,762 M€

Cofinanciering:

20% (4,44 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPS 1

AMOLF en CWI verwachten in de komende periode een kleine PPS 1 bijdrage te leveren binnen de topsector LSH, verdeeld over 

meerdere projecten.

Programmabudget (NWO deel):

1,502 M€

Cofinanciering:

0% (0,00 M€) (cash/in kind)
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Instituutsbijdrage PPP

De NWO instituten AMOLF en CWI dragen ruim M€ 5,8 vanuit het missiebudget bij aan fundamenteel onderzoek dat 

thematisch valt binnen de topsector LSH.

Programmabudget (NWO deel):

125,084 M€

Cofinanciering:

0% (0,00 M€) (cash/in kind)

Vrij onderzoek gericht op de topsectoren

Een deel van de bijdrage komt uit brede calls voor ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Belangrijke 

instrumenten zijn bijvoorbeeld de vrije FOM-programma’s en de FOM-projectruimte (m.n. HTSM, Energie, LSH en Chemie), 

de TOP-subsidies en talentprogramma’s zoals de Vernieuwingsimpuls. Van deze investeringen wordt na toekenning 

vastgesteld in hoeverre deze bijdragen aan de innovatiecontracten. NWO zal de aandelen en inhoudelijke aansluiting op de 

strategische agenda’s actief monitoren en hierover op reguliere basis contact onderhouden met de topsectoren en TKI’s en 

tevens de resultaten van de projecten actief onder de aandacht van bedrijven brengen, met het oog op snelle doorstroom 

van kennis en kunde en potentiele nieuwe PPS.
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Inleiding

De onderzoeksprogrammering voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) is de komende jaren gericht op de gezamenlijke 

realisatie van PPS-programma’s. Voor deze topsector zijn crossovers met andere topsectoren zeer belangrijk. Zo gaat NWO 

een programma ‘High Tech to Feed the World’ uitvoeren voor en met de topsectoren Agri&Food, HTSM, ICT en T&U. Het 

Graduate School Programma voor T&U wordt gecontinueerd, en daarnaast uitgebreid met een Agri&Food component. Ook 

is er een PPS3 programma op het onderwerp ‘Abiotisch Stress in Planten’ voorzien.

De NWO-bijdrage voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is in goed overleg met de topsector tot stand gekomen, en is gericht 

op de ontwikkeling van nieuwe kennis voor vier thema’s: Duurzame Plantaardige Productie; Consument, Markt & 

Maatschappij; Energie & Water: energie- en waterefficiënte productie, klimaatadaptatie; High Tech & Digitale 

Transformatie. Tevens sluit de programmering aan bij de maatschappelijke uitdaging Landbouw & Voeding. Ook zijn er 

duidelijke verbindingen met de andere maatschappelijke uitdagingen. Deze topsector ontwikkelt mee aan en maakt 

gebruik van vrijwel alle sleuteltechnologieën, en biotechnologie in het bijzonder.
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Enabling Technologies Hotel

Onderzoekers zonder toegang tot high-end technologie wordt de mogelijk geboden samen met een technologie faciliteit 

(zgn. Technologie Hotel) een aanvraag in te dienen voor een project van 1 jaar voor gebruik van Technologie met een 

budget van € 30k. Dit resulteert in een bredere toegang tot Technologie faciliteiten en een groter gebruik ervan. Daarnaast 

worden grote datasets gerealiseerd en FAIR data stewardship is een belangrijk onderdeel van het programma. Onderzoekers 

zonder ervaring met FAIR data management op grote datasets worden door samenwerking met Technologie Hotels hierin 

ingewijd.

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, Agri & Food, T&U

Programmabudget (NWO deel):

2 M€

Cofinanciering:

10% (0,22 M€) (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% (0,19 M€) (cash/in kind)
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Graduate School

Dit programma heeft als doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen binnen 

het onderzoeksveld van de topsectoren Agri &Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, met de inzet van jonge 

getalenteerde wetenschappers aan de start van hun carrière. 

Het fundamentele onderzoek legt een breed fundament voor directe toepassing en verder toegepast onderzoek wat zal 

bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en economische uitdagingen binnen de topsectoren. Daarnaast beoogt dit 

programma het breed opleiden van jonge talentvolle onderzoekers en het bevorderen van de uitwisseling van kennis tussen 

kennisinstellingen, publieke instellingen en bedrijven.

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksscholen EPS, PE&RC, VLAG en WIAS.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U

Programmabudget (NWO deel): 

4 M€

Cofinanciering: 

15% (0,71 M€) (cash/in kind)

Groen III

Groen III moet bijdragen aan een radicale verandering van de huidige voedselsystemen. Het gaat om kennisontwikkeling en 

innovaties die bijdragen aan een overgang naar robuuste, duurzame productiesystemen en een klimaat-neutrale, circulaire 

en biobased economie. Robuuste duurzame voedselsystemen zijn ecologisch houdbaar, dragen bij aan versterking van 

biodiversiteit, zijn circulair en hebben een minimale bijdrage aan de klimaatverandering, waarbij ook oog is voor voedsel-

veiligheid en gezonde voeding. Voor de overgang naar robuuste duurzame voedselsystemen moeten onderwerpen als 

bodem, grondstoffenefficiëntie (energie, water, mest), groene grondstoffen, (plantaardige) alternatieve eiwitbronnen, 

mechanisatie, verwerking en transport, (voedsel-)verspilling, plantgezondheid en dierenwelzijn in samenhang worden 

bekeken.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U

Programmabudget (NWO deel): 

3,3 M€

Cofinanciering: 

20% (0,83 M€) (cash/in kind)
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High Tech to Feed the World

High Tech to Feed the World (HT2FtW) verbindt de topsectoren Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT, Agri & Food 

(A&F) en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U). HT2FtW wil samenwerking bevorderen tussen kennisinstellingen en 

bedrijven in cross-overs van deze topsectoren.

HT2FtW vervlecht de toepassingsgebieden veredeling, tuinbouw, akkerbouw, dierlijke productie, ingrediënten, voedsel-

producten en machines voor de voedselverwerking met technologische ontwikkelingslijnen in hightech materialen, data-

acquisitie, data-analyse en gebruik, automatisering en control, en systeemarchitectuur en integratie. Technologische 

ontwikkelingen op gebied van data-analyse (‘big data’), robotisering, systeemarchitectuur en integratie maken bedrijven en 

sectoren slimmer en preciezer. Productie kan op maat en gespecialiseerd worden behandeld en bewerkt. Hierdoor nemen 

welzijn, kwaliteit, veiligheid en productiviteit toe. Anderzijds bieden de uitdagingen en de complexiteit in deze sectoren 

unieke kansen om de technologische sectoren verder te ontwikkelen in de omgang met kwetsbare objecten, 

ongedefinieerde wereldbeelden, maatschappelijke weerstand tegen nieuwe ontwikkelingen en kleine marges.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U, HTSM, ICT

Programmabudget (NWO deel): 

4 M€

Cofinanciering: 

20% (1,00 M€) (cash/in kind)

PP Abiotische Stress met Plantum

Beschrijving/uitdaging
Focus Op welke manier hebben abiotische factoren (klimatologische omstandigheden zoals droogte en verhoogde zout-

concentratie, maar ook voedingsstoffen zoals fosfaat en stikstof) impact op de plant en op welke manier is dat gebonden 

aan genetica. 

Doel Stuurbaarheid in afhankelijkheid van meststoffen en tolerantie voor klimatologische omstandigheden.

Toepassing Oogstzekerheid en opbrengstzekerheid, ook bij de uitdagende omstandigheden die in de nabije toekomst 

realiteit zullen worden.

Kennisvragen 
1. Welke genetische factoren kunnen we identificeren die bijdragen aan toleranties voor abiotische stress veroorzaakt 

door bijvoorbeeld droogte en zout in verschillende gewassen? 

2. Welke genetische factoren dragen eraan bij dat gewassen minder afhankelijk zijn van meststoffen zoals stikstof en 

fosfaat? 

3. Welke toets-methoden moeten we ontwikkelen om bovenstaande beter te kunnen meten/waarnemen?

Voor programma relevante topsectoren:

T&U

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

50% (1,50 M€) (cash)
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NL-CGIAR strategic partnership program on  
Agri & Food system research for development

Dit programma beoogt de samenwerking te stimuleren op het vlak van agri-food onderzoek tussen CGIAR en NL partners, 

incl. onderzoeksinstellingen, private sector, civil society en overheid. Het programma is onderdeel van de continuering van 

mede-financiering van het CGIAR onderzoek door de NL overheid (CGIAR = Consortium of International Agricultural 

Research Centers; http://www.cgiar.org/). Heel recent heeft het ministerie BuZa hiertoe besloten 65 M€ direct te bestemmen 

voor de CGIAR (2017–2019); en daarnaast 15 M€ voor NWO-WOTRO om uitvoering te geven aan het hier aangekondigde 

programma. Het onderzoek uit de onderzoekscall zal bijdragen aan de topsectoren Agri & Food en T&U. 

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U

Programmabudget (BuZa): 

15 M€

In kind bijdragen CGIAR en private partijen op 

projectniveau 
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ENW PPS-fonds 

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

indiening van voorstellen. 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 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. 
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Inleiding

De onderzoeksprogrammering van NWO voor de Topsector Water & Maritiem (W&M) is de komende jaren gericht op de 

aanpak van de ‘Blauwe Route’. Deze route is het lange termijn perspectief van de innovatieagenda’s van de drie TKI’s binnen 

W&M en heeft als ondertitel: ‘Water als weg naar innovatieve en duurzame groei’. Met NWO wordt hiervoor een topsector-

brede PPS2 call gerealiseerd gericht op de vier thema’s uit de NWA ‘Blauwe Route’; Leven in de Delta, Water als bron, Water 

als blauwe weg en Leven op het water.

Ook worden er nieuwe PPS3 programma’s ontwikkeld (‘Living Labs in the Dutch Delta’ en Zandfiltratie), naast de 

voortzetting van de samenwerking met Wetsus. Een deel van de PPS2-programmering bestaat uit topsector-overstijgende 

initiatieven, waarin wordt samengewerkt met de topsectoren Agri & Food, BBE, Creatieve Industrie, Energie, HTSM, 

Logistiek, en LSH. De onderzoeksprogrammering sluit aan bij de maatschappelijke uitdaging Water & Klimaat. Ook zijn er 

duidelijke verbindingen met de andere maatschappelijke uitdagingen. Deze topsector ontwikkelt mee aan, en maakt 

gebruik van vrijwel alle sleuteltechnologieën. 
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Topsectorbrede call ’Blauwe Route’

De Topsector Water & Maritiem wil samen met NWO beschikbare onderzoeksgelden mobiliseren en clusteren om gericht 

voortgang te boeken op de vier toekomstperspectieven (‘game changers’) die zijn geschetst binnen de ‘Blauwe route’: Leven 

in de Delta, Water als bron, Water als blauwe weg, Leven op het water.

In deze call komen alle thema’s aan bod waarvoor hieronder een korte omschrijving: 

 – Leven in de Delta: Hoe ontwikkelen we een ‘Sustainable Urban Delta’ waarin grote bevolkingsgroepen veilig, gezond 

en duurzaam samen wonen, werken, eten en leven? 

 – Water als bron: Hoe benutten we water en de energie, grondstoffen en voeding op, in en onder dat water duurzaam en 

economisch verantwoord?

 – Water als blauwe weg: Hoe kunnen we schoner en veiliger varen en een toekomstgerichte inrichting van onze havens 

en vaarwegen bijdragen aan duurzaam en veilig vervoer?

 – Leven op het water: Welke mogelijkheden biedt drijvend wonen, werken, voedselkweken, energie opwekken in een 

tijd van zeespiegelstijging, klimaatverandering en ruimtegebrek?

Voor programma relevante topsectoren:

Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

8 M€

Cofinanciering:

20% (2,11 M€) (cash/in kind)



Topsector Water & Maritiem | 3

Initiatief Duurzame Logistiek

Het doel 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 en energie. Een systeem-

benadering moet leiden tot nieuwe innovaties en doorbraken in kennis, maar ook in de praktijk. Het gaat hierbij om 

thema’s waar maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke uitdaging elkaar raken. Hoewel dit voorstel geïnitieerd is 

vanuit de logistiek en transportsector, beperkt het zich niet tot die sector en zijn er duidelijke overeenkomsten in de 

thematiek met Water en Energie. Om te komen tot duurzame oplossingen is samenwerking noodzakelijk. Het doel van dit 

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

maatschappelijke uitdagingen. Vraagstukken en uitdagingen liggen op thema’s zoals schone energie, water- en 

luchtkwaliteit, schaarste van infrastructurele ruimte op land en zee, sociale innovatie, stedelijke bereikbaarheid, het 

inpassen van nieuwe technologieën, elektrificatie, autonoom rijden/varen en verduurzaming. 

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 juist 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 samen-gesteld moeten zijn, zowel wat betreft onderzoekers 

(multidiscipliniar: sociale en natuurwetenschappen) 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 verbonden worden in een koepelprogramma zodat er ook van elkaar geleerd kan worden en ervaringen 

Voor programma relevante topsectoren:

Logistiek, Energie, Water

Programmabudget (NWO deel):

5 M€

Overige publieke middelen:

PM

Cofinanciering:

PP 3 (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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Living Labs in the Dutch delta (ENW PPS-fonds)

Nederland is internationaal nog steeds een ‘gidsland’ m.b.t. innovatieve projecten en integrale oplossingen op het terrein 

van Water en Klimaat. Andere, vaak veel grotere landen, kijken met belangstelling naar Nederlandse ontwikkelingen om 

deze later ev. ook zelf toe te passen. De kracht van de Nederlandse aanpak ligt in de samenwerking tussen verschillende 

partners, met name overheden (als ‘launching customer’), bedrijven en onderzoekers, die bij de oplossing van (vaak 

complexe) water- en klimaatvraagstukken nodig is. Dit programma beoogt de samenwerking tussen deze partners verder te 

versterken door te werken aan een klein aantal Living Labs (proeftuinen) die ook als icoonprojecten beschouwd kunnen 

worden. Living Labs zijn concrete projecten op fysieke locaties waarbij overheden, kennisinstellingen en bedrijven vanuit 

verschillende invalshoeken samen werken aan overkoepelende vragen. Het voordeel van een Living-Lab-benadering is dat in 

elk project opdrachtgevende overheden, kennisinstellingen en het relevante bedrijfsleven direct van begin tot eind met 

elkaar samenwerken, zodat er een echte uitwisseling van informatie, behoeften en nieuwe kennis plaatsvindt. Mogelijke 

onderwerpen voor Living Labs in the Dutch Delta zijn o.a. ‘Nature based solutions /Building with Nature’, Energie uit water, 

Verzilting in relatie tot water en voedsel, Klimaatbestendige stad en Waterkeren in het rivierengebied. Het Domein ENW 

stelt een PPS-Fonds in, dat publiek-private en publiek-publieke consortia gelegenheid biedt tot bottom-up indiening van 

voorstellen. 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 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 programma relevante topsectoren:

Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

50% (1,50 M€) (cash/in kind)

Milieu&Gezondheid / Plastics as health hazard

‘Plastic afval vervuilt de oceanen, rivieren, bodem en lucht. Vooral de kleine plastic deeltjes – de microplastics en zeer kleine 

nanoplastics – vormen mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid als ze terechtkomen in ons voedsel en drinkwater, en de 

lucht die wij inademen.’ (briefadvies Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu van de Gezondheidsraad 2016) In 

september 2017 werd bekend dat drinkwater uit de kraan in sommige landen, waaronder Nederland, al vervuild is met micro-

plastics (onderzoeksrapport van Orb Media).

Dit programma wil middels doorbraakprojecten met een looptijd van maximaal een jaar inzicht verkrijgen in de mogelijke 

effecten op cel -en orgaanniveau als mensen in toenemende mate worden blootgesteld aan micro- en nanoplastics via eten en 

drinken. Onderzoek kan ook vloeibare plastics betreffen. Organen van specifieke interesse zijn darm, lever, nier en hersenen. 

Dit humane onderzoek dient bij voorkeur proefdiervrij van opzet te zijn, gebruikmakend van humane meettechnieken zoals 

organs-on-a-chip en/of organoiden. 

Voor programma relevante topsectoren:

LSH, Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

1 M€

Cofinanciering:

30% (0,43 M€) (cash/in kind)
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PP Zandfiltratie

Doel is de operationele excellence bij het bedrijven van de zandfilters te verbeteren door: Verbeterd ontwerp; Verbeterde 

bedrijfsvoering; Verbeterde modellen; Verbeterde diensten. Operationele excellence is erop gericht om zandfiltratie-

processen: beter af te stemmen op de gewenste zuiveringsfunctionaliteit; beter af te stemmen op de andere deelprocessen; 

meer variabel en zwaarder te kunnen belasten; te standaardiseren (ontwerp en bedrijfsvoering); te automatiseren; op 

afstand te sturen.

Voor programma relevante topsectoren & Maritiem:

Water

Programmabudget (NWO deel):

1,5 M€

Cofinanciering:

50% (1,50 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 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 specifieke focus waaraan gedacht wordt per meefinancierende topsector is hieronder opgenomen.

Water: Door het beter begrijpen, benutten en beschermen van het water, de zeeën en oceanen wil de topsector 

maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen combineren door in te zetten op ‘Leven met het water’. Leven 

en werken met water biedt ruimte voor duurzame groei, zelfs in tijden van zeespiegelstijging, urbanisatie en toenemende 

mondiale bevolkingsgroei. Al deze perspectieven bieden ruimte voor een aanpak waarbij wetenschappers, bedrijven, 

overheden, studenten en burgers concreet samenwerken aan (en zelfs samenleven in) een nieuwe werkelijkheid. Het 

combineert wetenschappelijke, sociale en technologische innovatie in één programma: er worden nieuwe producten 

ontwikkeld en tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers beïnvloedt doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe 

mogelijkheden krijgen.

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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Wetsus

Het programma richt zich op het ontsluiten van nieuwe kennisgebieden ten behoeve van duurzame watertechnologie, gericht 

op energie, bedrijfsleven, gezondheid, economie en milieu.

Er is behoefte aan innovatieve oplossingen voor problemen met de beschikbaarheid en kwaliteit van water voor gebruik in 

huishoudens, landbouw, industrie en voor natuur. Aandacht gaat niet enkel uit naar de de doelmatigheid, maar ook naar de 

duurzaamheid van oplossingen: minder energiebehoefte, hergebruik van grondstoffen en minder broeikasgassen. Enkel met 

nieuwe waterprocestechnologie kunnen aanvaardbare maatschappelijke oplossingen worden geboden.

Voor programma relevante topsectoren:

Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

1 M€

Cofinanciering:

50% (1,00 M€) (cash/in kind)

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

Programmabudget (NWO deel):

6,6 M€

Cofinanciering:

PPS 1-2
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Instituutsbijdrage PPP

NWO-instituut NIOZ draagt ruim M€ 28 vanuit het missiebudget bij aan fundamenteel onderzoek dat thematisch valt 

binnen de topsector Water.

Programmabudget (NWO deel):

125,084 M€

Cofinanciering:

0% (0,00 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPS 2/3

NIOZ verwacht in de komende periode een aanzienlijke PPS 2/3-bijdrage te leveren binnen de topsector Water in diverse 

samenwerkingen met Shell, IHC en andere partners.

Voor programma relevante topsectoren:

Water & Maritiem

Programmabudget (NWO deel):

17,762 M€

Cofinanciering:

20% (4,44 M€) (cash/in kind)
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Sociale Infrastructuur Agenda 

In het kader van het topsectorenbeleid is in 2011 ook de Sociale Infrastructuur Agenda (SIA) gelanceerd. De overkoepelende 

missie van de topsectoren heeft een grotere kans van slagen wanneer onderliggende maatschappelijke uitdagingen 

effectief aangepakt worden. Kennis- en interdisciplinaire samenwerking van de sociale en geesteswetenschappen met 

andere disciplines is essentieel voor inzicht in en kennis voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Vanuit NWO / Sociale en Geesteswetenschappen vormen de thema’s Transformaties en Veerkracht daarbij de leidraad.  

Deze focus biedt een goede basis om samen te werken met de bèta, technische en levenswetenschappen. In de samen-

werking kan antwoord worden gegeven op de vraag welke transformaties nodig zijn voor een veerkrachtige samenleving.

De SIA heeft een sterke verbinding met de NWA-routes, in het bijzonder de route ‘Op weg naar veerkrachtige samen-

levingen’. De onderzoeksprogramma’s binnen de SIA maken sectorale kennisverbinding mogelijk en ondersteunen 

interdisciplinair onderzoek. Omdat veel maatschappelijke uitdagingen internationaal van karakter zijn en internationale 

onderzoekssamenwerking daarbij meerwaarde heeft, is binnen de SIA ook een aantal internationale programma’s 

opgenomen.
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Future of Work

Werk is een belangrijk onderdeel van de veerkracht van de samenleving, ook als het gaat om ‘meedoen’ en als plaats om 

ervaring en vaardigheden op te doen. Dit vraagt echter om de mogelijkheid voor de beroepsbevolking tot het aanleren van 

(nieuwe) competenties die nodig zijn om te kunnen participeren en om mogelijkheden en de wil van bedrijven en 

organisaties om te streven naar inclusiviteit zodat iedereen kan meedoen. Nodig zijn dus nieuwe vormen van samen-

werking, nieuwe verdienmodellen, ‘lerende organisaties’ en een andere inrichting van de arbeidsmarkt en de economie. Bij 

het onderzoeksprogramma ´Future of Work´ is het doel om inzicht te krijgen en inzicht te ontwikkelen over sociale 

innovatie, globalisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, open grenzen, automatisering en robotisering. 

Sociale innovatie is een algemene term voor de noodzaak om te veranderen en te vernieuwen als gevolgen van maat-

schappelijk veranderingen en technologische innovatie. “Sociale innovatie” in de logistieke sector is niet eenvoudig. De 

arbeidspopulatie van de sector is groot, relatief laagopgeleid en sterk hiërarchisch. Verandering gaat daarom stroef, en de 

adoptie van allerlei nieuwe inzichten, tools en oplossingen verloopt traag. Onderzoek zal moeten bijdragen aan nieuwe 

inzichten, oplossingsrichtingen, modernisering, en het op een nieuwe manier (om)scholen van werknemers voor de 

topsector. Een succesvolle aanpak zal moeten bestaan uit een combinatie van activiteiten: onderzoek, onderwijs-

vernieuwing, korte termijn kennisoverdracht naar bedrijven.

Het thema Future of Work is verbonden aan verschillende TS maar ook aan de NWA route Op weg naar veerkrachtige 

samenlevingen en leent zich voor een mogelijk partnershipprogramma (programma met publieke en private partners).

Voor programma relevante topsectoren:

Logistiek, Creatieve Industrie, SIA

Programmabudget (NWO deel):

2,5 M€

Cofinanciering:

PPS 2
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Human Capital / Onderwijs voor de toekomst

Dit nieuwe programma verbindt de thema’s leren leren, levenslang leren, sociale betrokkenheid en samenwerkend leren 

aan de concrete veranderingen die nu worden voorzien (robotisering, automatisering, omgaan met informatie). Het 

programma probeert een toespitsing te bereiken door zich specifiek te richten op één branche, de mogelijkheden van de 

installatiebranche worden verkend. Het ‘leren leren’ is een onderwerp voor het initieel onderwijs. Bij ‘een leven lang leren’ 

ligt het zwaartepunt op de relatie tot meer specifieke (en veranderlijke) beroepsuitoefening. Hoe kan kennis over cognitief 

functioneren en samenwerkend leren een visie op de inzet van creativiteit helpen de brug te slaan tussen die twee 

verschillende fasen van ‘scholing’ en de beroepsuitoefening? Wat is ‘leren leren’; kun je het meten; waarvan is het 

afhankelijk (voorbeeldfunctie, sociale groepseffecten; …)? Hoe kan ‘leren leren’ in het initieel onderwijs helpen om op 

oudere leeftijd beter en sneller aangepast te raken aan verandering? Dit type vraagstellingen zal aansluiting vinden bij de 

topsectorbrede Human Capital vraagstukken over Leven lang ontwikkelen en de waarde van ‘learning communities’ daarbij. 

Een brug kan worden geslagen tussen leren en innoveren, waarbij ook design thinking daarin haar waarde kan bewijzen.

Voor programma relevante topsectoren:

SIA, ICT, Creatieve Industrie

Programmabudget (NWO deel):

1,99 M€

Cofinanciering:

PPS 2
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Maatschappelijk verantwoord innoveren

Binnen het NWO-platform voor Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) wordt onderzoek gedaan naar de ethische 

en maatschappelijke 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 maatschappe-

lijke 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 de topsectoren. 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. 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 

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

wordt gestimuleerd dmv een bonus.

Het deel van het MVI-budget binnen de SIA zal worden ingezet voor een samenwerkingsprogramma met een externe 

partner die op het niveau van het programma als geheel bijdraagt (partnership) of voor onderzoek naar generieke MVI-

vragen. Het budget is niet toereikend om beide ambities te realiseren. Voorts zullen in 2018–2019 de activiteiten van het 

Platform voor maatschappelijk verantwoord innoveren worden gecontinueerd. Deze zijn vooral gericht op het uitwisselen 

van kennis en op het ontsluiten en toepasbaar maken van de onderzoeksresultaten.

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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Cyber security – Digitale veiligheid & privacy

Net als Big Data is (cyber) Veiligheid een belangrijk thema in diverse sectoren, getuige de voortdurende stroom aan 

incidenten en rapportages van kwetsbaarheden in de Nederlandse ICT-infrastructuur. Nederland heeft een sterke positie van 

wetenschap op dit terrein, vanuit verschillende disciplines. 

Digitale Veiligheid en Privacy richt zich op ontwerp en engineering, maar ook beheer, monitoring, control en verdediging 

van veilige en betrouwbare systemen; inclusief (vitale) infrastructuren en communicatie. Het gaat hierbij om systemen met 

een groot maatschappelijk en economisch belang, zoals het energienetwerk, maar ook om bijvoorbeeld het internet der 

dingen (inclusief zelfrijdende auto’s). Kennisontwikkeling richt zich onder andere op de thema’s: 

 – Ontwerpen en bouwen van veilige, betrouwbare systemen door Security en Privacy by design. Dit betreft kennisont-

wikkeling op de gebieden van ontdekken, verhelpen, en voorkomen van technische kwetsbaarheden.

 – Systeembeheer en borging van ‘lifetime safety and system security’. Dit betreft kennisontwikkeling op het gebied van 

het verdedigen, besturen en onderhouden van systemen en infrastructuur alsmede het bestrijden van bedreigingen 

hiervan.

Digitale Veiligheid en Privacy bevat veel wetenschappelijke uitdagingen voor zowel computerwetenschappers als ook voor 

economen, ethici, juristen, sociologen, psychologen, bedrijfs- en bestuurskundigen. Deze onderwerpen staan dan ook 

prominent in de Nationale Cybersecurity Research Agenda (NCSRA), waarvan begin 2018 een nieuwe editie verschijnt. In dit 

initiatief werken ENW en SGW nauw samen. Een breed palet van sociaal- en geesteswetenschappelijke aspecten is hier aan 

orde, en er is nadrukkelijk een link met Maatschappelijk verantwoord innoveren (SIA) en met de topsector Creatieve 

industrie.

Voor programma relevante topsectoren:

Creatieve Industrie, ICT, SIA

Programmabudget (NWO deel):

4,179 M€

Cofinanciering:

PPS 2
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Privaat-publieke programmering PPP –  
Topsector internationale programma’s

JPI Urban Europe China – Sustainable

De jaarlijkse bilaterale call van NWO met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) richt zich in 2018 op 

‘Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation & Climate Change’. Dat thema sluit goed aan bij de 

Nederlandse prioriteiten op het gebied van stedelijk onderzoek, en biedt ook goede aanknopingspunten voor aansluiting 

bij de NWA-routes.

Zowel Nederland als China heeft een sterke positie op het gebied van ‘Sustainable Urbanisation’. Beide landen kunnen 

profiteren van elkaars sterktes om grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van stedelijk onderzoek, en de 

vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van Europese steden, aan te gaan. 

M€ 1,5 in 2019

Renegotiating democratic governance in a  
turbulent age

Democratieën in Europa maken een turbulente tijd door. Hun bestuur wordt voortdurend uitgedaagd en betwist. 

Gevestigde systemen worden niet langer zonder meer geaccepteerd, er zijn hervormingen gaande en nieuwe bewegingen 

komen snel op. Cruciale uitdagingen in Europa gaan bijvoorbeeld over groeiende ongelijkheid, de politiek van dreiging, 

democratisering van informatie, verschuivingen in identiteit en representatie, en de veranderende autoriteit van 

instellingen. Om hier goed mee om te gaan en ons bestuur bestendig te maken voor de toekomst, is diepgaand inzicht 

nodig in de aard, oorzaken en gevolgen van deze uitdagingen, evenals een evaluatie van hoe overheden en andere 

maatschappelijke partijen deze effectief kunnen adresseren. Het NORFACE Netwerk ontwikkelt een transnationaal 

onderzoeksprogramma naar beter begrip van de uitdagingen voor democratisch bestuur in een Europese context, de 

onderliggende processen en mogelijkheden voor vernieuwing. 

M€ 1,5 in 2019
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Migration

Migratie en vluchtelingen zorgen voor uitdagingen in steden. Voor steden en bijvoorbeeld voor maatschappelijke 

organisaties die werken met migranten en/of vluchtelingen zijn er ook veel kennisvragen. Hoe kunnen bijvoorbeeld het 

beste arbeidsbeleid, huisvestingsbeleid, onderwijsbeleid en sociaal beleid op elkaar afgestemd worden? Hoe gaan we het 

beste om met mensen uit andere culturen? Er is al veel kennis over deze vragen, maar deze komt niet altijd op de goede 

plek terecht. Bovendien zijn er veel steden in Europa die voor dezelfde uitdagingen staan of die juist net andere 

uitdagingen hebben waardoor ze goed kunnen worden vergeleken. 

De Migration – action van JPI Urban Europe zet in op kennisbenutting en kennisuitwisseling op het gebied van migratie en 

vluchtelingen binnen Europa. Het gaat daarbij onder meer om workshops of bijeenkomsten die de beoogde 

kennisbenutting en kennisuitwisseling in gang zetten.

k€ 50 in 2019
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