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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)


