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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)
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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 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)
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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.


