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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) 


