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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 



Topsector ICT | 3

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)


