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Voorwoord
Het tempo waarmee veranderingen in de maatschappij zich aandienen gaat 
steeds verder omhoog. Dit vraagt om het vermogen tot voortdurende 
aanpassing en vernieuwing en vereist de bereidheid om gericht keuzes te 
maken. Dat geldt ook voor de wetenschap. NWO heeft met haar vernieuwde 
organisatie en haar recente strategie een belangrijke stap gezet. Het NWO-
domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) geeft een verdere 
invulling aan de NWO-strategie met dit visiedocument Technologie voor mens 
en maatschappij, waarin een aantal stevige ambities wordt neergezet voor het 
veld van de technische wetenschappen. Hiermee bouwt het domein voort op 
het solide fundament van zijn voorganger, de Technologiestichting STW.

Dit visiedocument beschrijft waar het domein de komende vier jaar op inzet. 
Het domein richt zich met het NWO-talentprogramma op jonge onderzoekers 
in de technische wetenschappen. Het budget van het Open Technologie-
programma (OTP) neemt toe. Er komen extra middelen voor explorerend 
technisch-wetenschappelijk onderzoek als onderdeel van het Sectorplan 
Techniek. In het Perspectiefprogramma is er volop ruimte voor missiegedreven 
innovatie en ontwikkeling van de vereiste sleuteltechnologieën.

Naast het financieren van excellent onderzoek in de technische weten - 
schappen en het stimuleren en faciliteren van het tot toepassing brengen  
van de gegenereerde kennis, breidt het NWO-domein TTW zijn verbindende  
rol verder uit. We willen bijdragen aan een vitaal en krachtig veld van de 
technische wetenschappen dat oplossingen biedt voor de maatschappelijke 
uitdagingen. Dit vraagt om een stimulerende rol van het domein in het 
verbinden van de betrokken partners in de kennisketen om gezamenlijk te 
komen tot onderzoeksagenda’s, innovatieve programma’s en thematische 
projecten voor, bijvoorbeeld, de Nationale Wetenschapsagenda en het 
vernieuwde topsectorenbeleid. Het domein zet zich in om toepassing, 
kennisbenutting en impact van het onderzoek te realiseren. Hierbij is de 
samenwerking met de andere wetenschapsdomeinen cruciaal.



De implementatie van de ambities in dit visiedocument zal jaarlijks worden 
uitgewerkt in de domeinbegroting en het bijbehorende jaarplan. De inzet 
hierbij is om de komende vier jaar het veld van de technische wetenschappen 
een krachtige impuls te geven en daarmee bij te dragen aan het ontwikkelen 
van technologische oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen 
van deze tijd.

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen,
Jaap Schouten, voorzitter domeinbestuur
Herry Nijhuis, directeur
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In het voorjaar van 2018 presenteerde NWO haar nieuwe strategie voor  
de periode 2019-2022: Verbinden van wetenschap en samenleving. Naast 
financiering van onderzoek wil NWO in de veranderde opzet verbindende  
rollen vervullen. Om haar doelen te bereiken definieert NWO vijf ambities: 
nexus, mensen, onderzoek, infrastructuur en kennisbenutting. Deze vijf ambities 
zijn ook leidend in dit visiedocument Technologie voor mens en maatschappij 
van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Het NWO-domein TTW voert zijn werkzaamheden uit in een steeds dynamischer 
en complexer wordend speelveld. De politiek, het bedrijfsleven en de maat-
schappij vragen de wetenschap te helpen om maatschappelijke problemen op  
te lossen. Technisch-wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan zijn 
hierbij cruciaal. Tegelijkertijd staat echter de vitaliteit van het technische 
wetenschapsveld onder druk.

De missie van het NWO-domein TTW speelt in op deze context: het bevorderen 
van technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens 
en maatschappij.

Om deze TTW-missie vorm te geven richt het domein zich voor de periode 
2019-2022 op de volgende drie doelen:
1  een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament;
2  efficiënte innovatieketens;
3  zichtbare maatschappelijke impact.

De bestaande TTW-instrumenten: het Open Technologieprogramma (OTP),  
het Talentprogramma (onder andere de Vernieuwingsimpuls) en het 
Perspectiefprogramma, blijven de solide basis om deze doelen te realiseren.  
Het Partnershipprogramma en andere publiek-private samenwerkingen krijgen 
een verder toenemend interdisciplinair karakter, waardoor deze breed binnen 
NWO een plek vinden en daarmee domeinoverstijgend worden uitgevoerd.



Het NWO-domein TTW 
bevordert technisch-
wetenschappelijk onderzoek 
met toepassing en impact voor 
mens en maatschappij
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Ambities

Nexus 
Verbinding van 
agenda's, wetenschap 
en samenleving

Mensen
Perspectief voor 
onderzoekers

Samenvatting

  organisatie van het technisch wetenschapsveld stimuleren 
en ondersteunen;

  keuzes maken voor maatschappelijke thema’s en 
sleutel  technologieën, waarbij agendavorming en 
programmatische afstemming wordt gefaciliteerd in 
samenspraak met partners in de innovatieketens;

  verzamelen en toegankelijk maken van beleidsmatige 
informatie uit projecten van het NWO-domein TTW om 
trends in technologie- en de wetenschapsgebieden te 
signaleren en te gebruiken voor de ontwikkelingen in  
de topsectoren en maatschappelijke uitdagingen;

  organiseren van het NWO Innovation Festival Teknowlogy, 
met een overzicht van technologische innovaties uit alle 
NWO-programma’s.

  onderzoekers de kans geven een eigen onderzoekslijn te 
ontwikkelen via het NWO-talentprogramma;

  de diversiteit van de onderzoekers vergroten door 
de inzet van additionele financiële middelen in het 
Talentprogramma voor participatie van vrouwen en 
onderzoekers met een migratieachtergrond;

  prijzen toekennen aan onderzoekers en onderzoekteams 
in verschillende fasen van hun carrière;

  onderzoekers ondersteunen in hun ontwikkeling bij het 
tot toepassing brengen van wetenschappelijke kennis.

De stappen die het NWO-domein TTW gaat zetten om de gestelde doelen te 
bereiken, zijn onder te brengen in de vijf NWO-ambities:
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Onderzoek
Samenwerking voor 
excellentie en 
vernieuwing

Infrastructuur
Toegankelijke en 
duurzame 
wetenschappelijke 
infrastructuur

  het budget voor het Open Technologieprogramma 
structureel verhogen met 20 procent tot 26 miljoen euro 
per jaar;

  de tweede geldstroommiddelen vanuit het  
Sectorplan Techniek inzetten voor explorerend  
technisch-wetenschappelijk onderzoek;

  bijdragen aan de inrichting van thematische calls in de 
Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het missie- en 
sleuteltechnologiegedreven innovatiebeleid in de nieuwe 
topsectorenaanpak; 

  de aanvraagdruk in de TTW-financieringsinstrumenten 
omlaag brengen;

  betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in 
onderzoeksprogramma’s en -projecten bevorderen.

  de toegankelijkheid en kansen voor de technische 
wetenschappen bevorderen in het (inter)nationale 
instrumentarium voor grote wetenschappelijke 
infrastructuur;

  het budget voor infrastructuur opnemen in alle 
financieringsinstrumenten.
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Kennisbenutting
Effectief gebruik van 
kennis door co-design 
en co-creatie

  bevorderen van maatschappelijke impact door 
versterking van de rol van gebruikerscommissies bij 
onderzoeksprojecten;

  het concept van gebruikerscommissies opnemen 
in de thematische programma’s van de Nationale 
Wetenschapsagenda en de topsectoren;

  samenwerken met partners (waaronder 4TU, TO2, 
ministeries) bij het verder ontwikkelen van het start-up 
ecosysteem in Nederland;

  modules aanbieden in bestaande en nieuwe 
financieringsinstrumenten voor de uitvoering van de 
programma’s Industrial Doctorates en Societal Doctorates;

  de module proof of concept-subsidie in financierings-
instrumenten opnemen om onderzoekers de 
maatschappelijke potentie van onderzoek te laten 
verkennen;

  maatschappelijke impact van onderzoek monitoren en 
resultaten zichtbaar maken.





1  
Aanleiding en 
achtergrond 
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Aanleiding
Wetenschappelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen gaan  
steeds sneller, zijn internationaler, komen op uiteenlopende schaal voor en kennen  
steeds meer verschillende belanghebbenden. Dat heeft gevolgen voor de leef-
baarheid, veiligheid en bereikbaarheid van ons land en van de wereld. Reden 
waarom de politiek, het bedrijfsleven en de maatschappij de wetenschap vragen 
te helpen om de maatschappelijke problemen die hierbij ontstaan gezamenlijk  
op te lossen. Dat uit zich in Nederland bijvoorbeeld in de Nationale Wetenschap s-
agenda (NWA) en het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid. De Verenigde 
Naties hebben zeventien Sustainable Development Goals vastgesteld en Europa 
baseert zijn innovatiebeleid op Maatschappelijke Uitdagingen en Key Enabling 
Technologies (zie kaders). Dit alles vraagt niet alleen om onderzoek over de 
grenzen van wetenschapsdisciplines heen, maar ook om een samenspel met 
publieke en private partijen. Alleen dan ontstaan er nieuwe ideeën en creatieve 
oplossingen die leiden tot bruikbare toepassingen en succesvolle innovaties.  
Deze wijze van samenwerking tussen alle partijen is noodzakelijk en cruciaal  
voor de verdere ontwikkeling van Nederland als mondiaal toonaangevende 
kenniseconomie.
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Sustainable Development Goals
In september 2015 heeft de Verenigde Naties de zeventien 
Sustainable Develoment Goals (SDG's), of Duurzame 
Ontwikkelings  doelen, opgesteld om de wereld tot ‘een  
betere plek te maken in 2030’. Het eerste en belangrijkste  
doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de  
VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen  
voor gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook 
doelen voor duurzame energie, minder ongelijkheid en het 
aanpakken van klimaatverandering.
 
(Bron: SDGNederland)

Key Enabling Technologies (KET’s)
De Key Enabling Technologies zijn een in 2012 door de Europese 
Commissie vastgestelde groep van zes technologieën met een 
breed scala aan producttoepassingen, zoals het ontwikkelen van 
koolstofarme energietechnologieën, het verbeteren van de 
energie- en hulpbronnenefficiëntie en het maken van nieuwe 
medische producten. Ze hebben een enorm potentieel om de 
economische groei aan te zwengelen en banen te bieden.
De Key Enabling Technologies omvatten micro- en nano-
elektronica, nanotechnologie, industriële biotechnologie, 
geavanceerde materialen, fotonica en geavanceerde productie-
technologieën.

(Bron: Europese Unie)
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Maatschappelijke Uitdagingen
Het doel van de Maatschappelijke Uitdagingen, een van de drie 
pijlers van het Europese Horizon2020-programma, is om nieuwe 
oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke problemen 
waarmee Europa vandaag de dag wordt geconfronteerd. 
Maatschappelijke uitdagingen worden aanpakt door te helpen  
de kloof tussen onderzoek en de markt te overbruggen. 
Baanbrekende oplossingen komen tot stand met multidi sciplinaire 
samenwerkingsverbanden, inclusief sociale wetenschappen en 
geesteswetenschappen. Veelbelovende oplossingen moeten 
worden getest, gedemonstreerd en vervolgens worden toegepast 
op een grote schaal. De zeven maatschappelijke uitdagingen zijn:
1  gezondheid, demografische veranderingen en welzijn;
2  voedselveiligheid, duurzame landbouw en bosbouw, 

onderzoek voor zee-, kust- en binnenwater en de bio-economie;
3  veilige, schone en efficiënte energie;
4  intelligent, groen en geïntegreerd vervoer;
5  klimaatactie, milieu, hulpbronefficiëntie en grondstoffen;
6  Europa in een veranderende wereld: inclusieve, innovatieve  

en reflectieve maatschappijen;
7  veilige samenlevingen: bescherming van de vrijheid en 

veiligheid van Europa en de Europese burgers.

(Bron: Europese Unie)
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Dit is de context vanwaaruit NWO in 2017 een transitie doormaakte om te 
komen tot een eenduidige organisatie met meer slagkracht en flexibiliteit.  
In het voorjaar van 2018 presenteerde NWO vervolgens haar nieuwe strategie 
voor de periode 2019-2022: Verbinden van wetenschap en samenleving. Naast 
financiering van onderzoek wil NWO in de veranderde opzet een grotere 
verbindende rol vervullen. Om haar doelen te bereiken definieert NWO vijf 
ambities: nexus, mensen, onderzoek, infrastructuur en kennisbenutting. In dit 
visiedocument Technologie voor mens en maatschappij beschrijft het NWO-
domein TTW zijn missie, doelen en de wijze waarop deze binnen de vijf 
ambities worden verwezenlijkt.

Achtergrond
De Technologiestichting STW kwam als het domein Technische en Toegepaste 
Wetenschappen onder de vlag van NWO. STW heeft naam gemaakt met het 
financieren van excellent technisch onderzoek en het bevorderen van de 
toepassing van de resultaten ervan. Dat deed STW door over de grenzen van 
disciplines heen te programmeren en een actieve rol te spelen in het verbinden 
van kennisontwikkeling en kennisgebruik. Die ervaring blijft ook de komende 
periode een belangrijke basis voor de werkzaamheden van het NWO-domein 
TTW. Hiermee geeft TTW opvolging aan de aanbevelingen uit de evaluatie van 
de Technologiestichting STW in 2016 (zie kader).
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Aanbevelingen evaluatie  
Technologie stichting STW

In 2016 is de Technologiestichting STW in opdracht van de ministeries 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken 
(EZ) geëvalueerd. In haar rapport Van STW naar TTW: Een toekomst-
bestendige succesformule (oktober 2016), geeft de evaluatie-
commissie de volgende aanbevelingen voor het NWO-domein TTW:
–  Bouw voort op de goede werkwijzen van STW, met name rond PPS, 

IP-beleid en de inzet van gebruikerscommissies. Focus op de 
technische en toepassingsgerichte wetenschappen.

–  Geef meer ruimte aan explorerend technisch wetenschappelijk 
onderzoek en laat daarbij het criterium utilisatieperspectief niet of 
minder zwaar meewegen.

–  Versterk de strategisch-inhoudelijke kennis- en programmerings-
functie en durf te kiezen voor inhoudelijke thema’s.

–  Verbreed de expertisefunctie van het NWO-domein TTW op het 
gebied van publiek-private samenwerking naar de andere NWO-
domeinen.

–  Versterk de gebruikerscommissies door de betrokkenheid van 
onderzoekers en gebruikers over en weer te vergroten.

Vanuit de overtuiging dat een goed ontwikkeld technisch-wetenschapssysteem 
bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, wil het  
NWO-domein TTW direct betrokken zijn bij de huidige ontwikkelingen in  
de technische wetenschappen in Nederland. Het domein wil een actieve rol 
spelen bij het aanpakken van de uitdagingen die in dit veld spelen. Waar nodig 
vernieuwt TTW zijn werkwijzen om te komen tot een succesvolle toepassing  
van het onderzoek in de technische wetenschappen bij het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken.
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2  
De technische  
wetenschappen  
in Nederland
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Het NWO-domein TTW bedient de toegepaste en technische wetenschappen  
en richt zich op het versterken van dit wetenschapsveld en het in bredere zin 
stimuleren van technologische innovatie en de maatschappelijke impact 
daarvan.

Onderzoek in de technische wetenschappen vertaalt natuurwetenschappelijke 
kennis naar kunde, gericht op de ontwikkeling van (technische) producten, 
systemen en processen. De technische wetenschappen richten zich daarmee  
op kennisontwikkeling om concrete ontwerpen te creëren. De klassieke 
technische wetenschappen zijn bouwkunde, civiele techniek en werktuig-
bouwkunde. In de loop van de tijd zijn die aangevuld met disciplines als 
elektrotechniek, chemische technologie, procestechnologie, materiaalkunde  
en nanotechnologie, en met interdisciplinaire vakgebieden als industrieel 
ontwerpen, informatica en medische technologie.

De toepassingsgerichtheid binnen deze wetenschapsgebieden is sterk ont-
wikkeld en kent haar eigen onderzoeksaanpak en -methodieken. De kennis en 
vaardigheden die essentieel zijn binnen deze (toepassingsgerichte) disciplines 
zijn dat ook voor andere (technische) wetenschapsdisciplines, zoals levens-
middelentechnologie, watertechnologie, biotechnologie en milieutechnologie. 
Daarmee rekent het NWO-domein TTW al deze wetenschapsdisciplines tot  
zijn werkveld. Zij vormen samen een noodzakelijke basis voor technologie-
ontwikkeling en toepassing in brede zin.

De technische wetenschappen vormen daarmee een onmisbare schakel in  
de innovatieketens die leiden tot (technologische) oplossingen voor de  
grote maatschappelijke problemen van onze tijd op het gebied van energie, 
klimaat, mobiliteit, beschikbaarheid van grondstoffen, veiligheid, gezondheid, 
landbouw, water en voedsel. Ze zijn ook een belangrijke leverancier van kennis 
en hoogopgeleide professionals voor de industrie en maatschappelijke 
sectoren.
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Het technisch-wetenschappelijk veld in Nederland kent een aantal uitdagingen 
die mede bepalend zijn voor de invulling van de missie en doelen van het  
NWO-domein TTW in de komende periode. Drie specifieke uitdagingen waar 
het domein zich met name op richt zijn:
 •  voldoende explorerend technisch-wetenschappelijk onderzoek;
 • vergroten van de organisatiegraad van het veld;
 • meer technisch-wetenschappelijk talent.

Voldoende explorerend technisch-
wetenschappelijk onderzoek

Het technisch-wetenschappelijke veld is koploper in onderzoeksamenwerking 
met het bedrijfsleven. Die samenwerking levert een aanzienlijke inkomstenbron 
op in de derde geldstroom. Onderzoek gefinancierd uit de tweede geldstroom 
(onder andere Europa, NWO) richt zich in toenemende mate op bijdragen  
aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en op versterking van 
(economische) topsectoren. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de oriëntatie in 
onderwijs en onderzoek in de technische wetenschappen is opgeschoven van 
explorerend onderzoek naar maatschappelijke toepassingen. Ook universiteiten 
investeren in beperktere mate middelen uit de eerste geldstroom in exploratief 
onderzoek door de sterke groei in het aantal studenten. Verder vraagt zowel 
de tweede als de derde geldstroom om matching vanuit de eerste geldstroom, 
leidend tot verdere beperking van het eerste geldstroomonderzoek. Er is 
daarom behoefte binnen de technische wetenschappen om voldoende ruimte 
te behouden voor explorerend technisch-wetenschappelijk onderzoek.
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Vergroten van de organisatiegraad van het veld
In vergelijking met andere wetenschapsdisciplines, bijvoorbeeld sterrenkunde  
of natuurkunde, zijn de technische wetenschappen nationaal minder sterk 
georganiseerd. Een effectieve organisatiegraad van de technische wetenschappen 
draagt bij aan een duidelijker en eenduidiger visie op de betekenis, inrichting en 
financiering van dit wetenschapsveld in Nederland. Dat zorgt voor succesvollere 
voorstellen vanuit het veld voor nationale onderzoekprogramma’s, zoals de 
Nationale Wetenschapsagenda, of voor grote onderzoekfaciliteiten, zoals in  
de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.  
Ook kan een goed georganiseerd veld krachtiger aangeven welke aanpak voor  
de technische wetenschappen belangrijk is in bijvoorbeeld de NWO-instrumenten, 
in nationale innovatieprogramma’s en in het Sectorplan Techniek.

Meer technisch-wetenschappelijk talent
Er is een grote behoefte aan technisch-wetenschappelijk talent, zowel voor  
de industrie als de wetenschap zelf. Het aantal beschikbare banen voor hoog-
opgeleide technologen is momenteel hoger dan de uitstroom van studenten uit  
de technisch-wetenschappelijke opleidingen. Deze trend zet zich naar verwachting 
de komende tijd voort, ondanks de sterk stijgende studenteninstroom van de 
laatste jaren. Het tekort op de arbeidsmarkt van onderzoekers die opgeleid zijn  
in de technische wetenschappen bemoeilijkt het aantrekken van het gewenste 
talent voor posities in de industrie en in kennisinstellingen. Daarbij komt dat de 
aantrekkings kracht op vrouwen en migranten, zowel bij studenten als onder-
zoekers en stafleden, ver achterblijft bij het talent dat ze vertegen woordigen. 
Deze ontwikkelingen leidden er mede toe dat in het regeerakkoord 2017, 
Vertrouwen in de toekomst, middelen via het Sectorplan Bèta en Techniek 
beschikbaar zijn gesteld om de bèta- en technische wetenschapsdisciplines te 
versterken. Het NWO-domein TTW wil samen met het veld afstemmen hoe deze 
gelden, die voor een deel via de tweede geldstroom lopen, het best kunnen 
worden ingezet om wetenschappelijk talent aan te trekken, te ontwikkelen  
en voor Nederland te behouden.
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3 
Missie en doelen
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Missie
De missie van NWO in de strategieperiode 2019-2022 is het bevorderen van 
wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse, met wetenschappelijke en 
maatschappelijke impact. In dit visiedocument vertaalt het NWO-domein TTW 
deze missie naar de specifieke opdracht waarvoor het domein staat. Dat geeft 
vervolgens richting aan de doelen van het NWO-domein TTW voor de komende 
periode.

Het NWO-domein TTW kent een specifieke verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van het technisch-wetenschappelijk onderzoek en de toepassing 
ervan. Het domein draagt daarmee bij aan kwaliteit, omvang en (zelf)organi-
satie van de technische wetenschappen. Het domein richt zich daarbij met 
name op multidisciplinaire ontwikkeling en toepassing van technologie. 
Technisch-wetenschappelijke kennis krijgt namelijk vooral praktische betekenis 
als het tot waarde komt in maatschappelijke toepassingen. Dit leidt tot de 
volgende missie voor het NWO-domein TTW:

Het NWO-domein TTW bevordert technisch-wetenschappelijk 
onderzoek met toepassing en impact voor mens en 
maatschappij.
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Om deze missie te realiseren, richt het domein zich in de periode 2019-2022 op 
deze drie doelen:

 1 Een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament
    Het NWO-domein TTW geeft aandacht aan een gezond fundament  

voor de technische wetenschappen. Dit uit zich in een groter aandeel  
voor exploratief technisch-wetenschappelijk onderzoek en een sterker 
georganiseerd veld van de technische wetenschappen.

 2 Efficiënte innovatieketens
   Innovatie gaat sneller als de technologische kennisketens en de partijen  

in deze ketens nauwer en efficiënter worden verbonden. Om dit te 
realiseren worden de TTW-werkwijzen verder geoptimaliseerd, waaronder 
de gebruikerscommissies.

 3 Zichtbare maatschappelijke impact
   Om succesvol te innoveren met zichtbare maatschappelijk impact, is  

kennis uit alle wetenschapsgebieden nodig. Het NWO-domein TTW  
gaat de samenwerking met de andere NWO-domeinen versterken om  
de betekenis van de NWO-ambitie ‘creëren van maatschappelijke impact 
van wetenschap’ verder vorm te geven. Het domein heeft hierbij een 
belangrijke rol door zijn oriëntatie op de vernieuwende toepassing  
van kennis, de inzet van netwerken en de kennis over (publiek-private) 
samenwerking. Technologische innovaties en de toepassing van technisch-
wetenschappelijke kennis vragen vaker om een brede multidisciplinaire 
benadering die steeds meer ook de wetenschapsgebieden buiten het 
TTW-domein raken.

Deze drie doelen zijn nauw met elkaar verbonden. Figuur 1 toont hun 
samenhang in de ‘Driehoek van TTW’.

TTW
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Versterken Versnellen

Maatschappelijke 
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Figuur 1  De ‘Driehoek van TTWʼ





4 
Implementatie
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De bestaande TTW-instrumenten voor financiering van technisch-wetenschappelijk 
onderzoek vormen ook in de komende periode de solide basis om de doelen 
van het NWO-domein TTW te bereiken. Dit betreft de Vernieuwingsimpuls als 
onderdeel van het NWO-talentprogramma, het Open Technologieprogramma 
(OTP) en het Perspectiefprogramma. 
Het Partnershipprogramma en andere publiek-private samenwerkingen zullen 
steeds meer interdisciplinair van karakter worden en daarmee domeinoverstijgend 
uitgevoerd worden (zoals in het missie- en sleuteltechnologiegedreven 
innovatiebeleid).

Daarnaast kent het NWO-domein TTW specifieke instrumenten voor het stimuleren 
van ondernemerschap, zoals Take-off en Demonstrator. Om de inzet en effectiviteit 
van deze instrumenten verder te vergroten, wordt de bestaande samenwerking 
van het NWO-domein TTW met andere partijen binnen het Nederlandse start-up 
ecosysteem versterkt.

Om de gestelde doelen te bereiken, ontwikkelt het domein verschillende 
aanvullende activiteiten, onderverdeeld in een van de vijf NWO-ambities: nexus, 
mensen, onderzoek, infrastructuur en kennisbenutting (zie kader).

De vijf ambities van NWO
De NWO-strategie voor de periode 2019-2022 beschrijft de vijf ambities 
van NWO om de komende jaren de wetenschappelijke en maat-
schappelijke impact van het Nederlandse onderzoek te bevorderen:
– nexus: verbinding van agenda's, wetenschap en samenleving;
– mensen: perspectief voor onderzoekers;
– onderzoek: samenwerking voor excellentie en vernieuwing;
–  infrastructuur: toegankelijke en duurzame wetenschappelijke 

infrastructuur;
–  kennisbenutting: effectief gebruik van kennis door co-design en 

co-creatie.
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Tabel 1 laat zien hoe de doelen van het NWO-domein TTW gekoppeld zijn  
aan de ambities van NWO.

NWO-ambitiesTTW-doelen

Versterkt technisch-
wetenschappelijk 
fundament

Efficiënte 
innovatieketens

Zichtbare
maatschappelijke 
impact

 Nexus Mensen Onderzoek Infrastructuur  Kennisbenutting

    

     

     

Tabel 1  Bijdrage van TTW-doelen aan NWO-ambities
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Nexus: verbinding van agenda’s, wetenschap  
en samenleving
De TTW-bijdrage aan de NWO-ambitie Nexus richt zich onder meer op de rol 
van intermediair tussen het technisch wetenschapsdomein en de maatschappij. 
Door beter inzicht te krijgen in het veld, kan TTW ook beter anticiperen op 
behoeftes van onderzoekers en gebruikers en op ontwikkelingen binnen dit 
terrein.

Het NWO-domein TTW ondersteunt initiatieven tot coördinatie en 
zelforganisatie in het technische-wetenschappelijke veld, bijvoorbeeld door  
bij te dragen aan het opstellen van roadmaps voor explorerend technisch-
wetenschappelijk onderzoek. De inzet is om, samen met het veld van de 
technische wetenschappen, het fundament te versterken op het gebied van 
kwaliteit, omvang, talent, diversiteit, (internationale) samenwerking en impact. 
Hiervoor is het ook nodig dat beschikbare data van lopende onderzoeks-
projecten worden verzameld en relevante ontwikkelingen worden gemonitord 
en geanalyseerd, zodat gerichte afstemming van activiteiten wordt bevorderd.

Het NWO-domein TTW gaat samen met partners uit verschillende fases in het 
innovatietraject aan de slag om activiteiten beter op elkaar te laten aansluiten, 
denk daarbij aan universiteiten, hogescholen, NWO-instituten, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO), kennisinstellingen voor toegepast onderzoek 
uit de TO2-federatie zoals TNO, Rijkskennisinstellingen, andere NWO-domeinen 
en Start-Up Delta. Hierbij wordt allereerst gewerkt aan programmatische 
afstemming, zodat er een samenhangend perspectief ontstaat voor onder-
zoekers en ondernemers, waardoor de maatschappelijke impact toeneemt. 
Daarnaast zal met andere financiers van onderzoek en innovatie, zoals RVO, 
overlegd worden hoe succesvol – (mede) door NWO gefinancierd – onderzoek 
een vervolg kan krijgen in andere innovatieprogramma’s. Innovatieketens 
worden ook efficiënter als deelname van verschillende partners uit de 
innovatieketen in elkaars financieringsinstrumenten mogelijk wordt. Passende 
financiële afspraken zijn dan noodzakelijk.
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Het NWO-domein TTW zet zich in voor een beperkt aantal onderzoekthema’s 
om de coherentie te versterken in de thematische NWO-programma’s, de 
genoemde kennisagenda’s van verschillende departementen, de topsectoren  
en de NWA. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan (inter)nationale 
beleidsthema’s als duurzame voedselproductie, gezondheid en preventie, 
beschikbaarheid van schoon drinkwater, energie en klimaat, smart industry, 
digitalisering, veiligheid (water, cybersecurity) en de ontwikkeling van 
sleuteltechnologieën die hierbij van belang zijn. Aansluiting vinden bij 
internationale ontwikkelingen is hierbij cruciaal.

In de eerste helft van 2019 stelt het NWO-domein TTW de onderzoeksthema’s 
voor de nexusrol vast, in afstemming met de andere NWO-domeinen. Bij de 
keuzes worden het overheidsbeleid, de maatschappelijke relevantie, evenals 
het belang en rol voor het technisch wetenschapsveld meegewogen. Verder is 
de positie van het NWO-domein TTW binnen een mogelijk onderzoeksthema 
relevant.
De gemaakte keuzes zullen zichtbaar worden in de evenementen die het 
NWO-domein TTW zelf organiseert, en waaraan het deelneemt, de netwerken 
die het domein gaat opzetten of versterken en de partnerships die het aangaat. 

Het NWO-domein TTW brengt mensen en organisaties bij elkaar door het 
organiseren van jaarlijkse events als het NWO Innovation Festival Teknowlogy 
(zie kader) en bijeenkomsten gericht op een specifiek thema zoals ICT-Open. 
Het domein heeft de ambitie om het bezoekersaantal van Teknowlogy jaarlijks 
met 10 procent te laten groeien.
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NWO Innovation Festival Teknowlogy
Teknowlogy is hét festival waar technologie, wetenschap, 
innovatie en valorisatie samenkomen. Bezoekers krijgen een  
blik op technische innovaties van de toekomst en hoe de 
Nederlandse wetenschap zich daarop voorbereidt. Teknowlogy 
biedt een programma vol (internationale) sprekers, workshops 
en inspirerende voorbeelden uit het innovatief en toegepaste 
onderzoek van NWO. Naast een strijd om het beste idee voor 
technologie met verrassende maatschappelijke toepassing in 
de Open Mind-competitie is er speciale aandacht voor de 
financieringsinstrumenten en resultaten uit onderzoek, zoals  
uit NWA en de topsectorenaanpak van NWO.
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Mensen: perspectief voor onderzoekers
 
Voortdurende aandacht voor talentontwikkeling is essentieel voor de 
technische wetenschappen, evenals de beschikking hebben over voldoende 
hooggekwalificeerd technisch-wetenschappelijk personeel voor universiteit, 
industrie en maatschappij. Alleen bij voldoende technische wetenschappelijk 
personeel kunnen de technische wetenschappen een bijdrage leveren aan de 
grote vraagstukken waarvoor de maatschappij staat.

Het NWO-domein TTW geeft individuele onderzoekers de kans om zichzelf te 
bewijzen en een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen via het NWO-talent-
programma met instrumenten als de Vernieuwingsimpuls en Aspasia. Het 
domein zorgt dat bij de beoordeling van projectvoorstellen de specifieke 
kwaliteitskenmerken van elk technisch-wetenschapsgebied worden erkend.

Het NWO-domein TTW vergroot diversiteit binnen de Vernieuwingsimpuls  
door maatregelen te implementeren die zijn gericht op het versterken van  
de participatie van vrouwen en onderzoekers met een migratieachtergrond.

Bij de samenstelling van beoordelingscommissies en jury’s in het domein zorgt 
TTW dat het aandeel vrouwen minstens 20 procent, bedraagt. Bij de commissies 
voor de Vernieuwingsimpuls ligt de ambitie hoger en bedraagt het percentage 
30 procent.

Het NWO-domein TTW vindt het belangrijk dat onderzoekers of onderzoeks-
teams in alle fasen van hun carrière onderscheiden kunnen worden om hun 
prestaties. De kwaliteit van het onderzoek is hierbij een belangrijke maatstaf, 
net als de aanpak om alleen of samen met een team tot toepassing van  
kennis te komen. Ook vindt het domein het belangrijk om onderzoekers of 
onderzoeks teams te stimuleren onbekende paden te verkennen en jong talent 
aan te moedigen om de door hen ingeslagen weg te vervolgen. Het domein 
draagt bij aan de Spinozapremie en Stevinpremie, reikt de eigen Open Mind-
awards uit en gaat de Simon Stevin-gezelprijs opnieuw vorm geven.
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Het NWO-domein TTW stimuleert dat ervaren excellente technische 
wetenschappers hun carrière voortzetten in Nederland. Dat kan via het 
Huygens Professorship, een nieuwe NWO-persoonsgebonden premie om 
excellente senior wetenschappers naar Nederland te halen.

Om de aanvraagdruk te verminderen is NWO-domein TTW, samen met het 
NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, een pilot gestart met 
vooraanmeldingen in de Veni en is een inbeddingsgarantie gevraagd bij  
Veni- en Vidi-aanvragen. Die vooraanmelding voor de Veni-kandidaten bestaat 
uit een curriculum vitae en een beknopt onderzoeksidee. Daarnaast overleggen 
de kandidaten voor de Veni- en Vidi-ronde een bewijs van steun van de 
beoogde onderzoeksinstelling ('inbeddingsgarantie'). Het doel van deze 
maatregel is om aanvragers tijd, en dus ook geld, te besparen, en de kwaliteit 
van de beoordeling verder te verhogen. Op basis van een evaluatie van de  
pilot worden de procedures aangepast.

Het NWO-domein TTW implementeert maatregelen ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van specifieke vaardigheden en competenties van onderzoekers, 
die nodig zijn om kennis uit wetenschappelijk onderzoek toe te passen.
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Onderzoek: samenwerking voor excellentie  
en vernieuwing
Het Open Technologieprogramma (OTP) is een belangrijk instrument voor het 
NWO-domein TTW, waarmee excellent technisch en technologisch onderzoek 
wordt ondersteund (zie kader). Dit instrument biedt de mogelijkheid om met de 
extra middelen uit het Sectorplan Techniek invulling te geven aan het doel om 
het explorerend technisch-wetenschappelijk onderzoek te versterken. Het OTP-
budget wordt structureel met 20 procent verhoogd tot 26 miljoen euro per jaar. 
Deze budgetverhoging wordt gefinancierd uit extra middelen en gaan niet ten 
koste van andere financieringsinstrumenten of activiteiten.

Open Technologieprogramma
Het Open Technologieprogramma (OTP) van NWO-domein TTW 
staat open voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke 
toepassing van de resultaten. Het programma biedt bedrijven en 
andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten 
bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare 
kennis. Het Open Technologieprogramma richt zich op technisch-
wetenschappelijk onderzoek en kenmerkt zich door het ontbreken 
van disciplinaire grenzen. Met het Open Technologieprogramma 
wordt het realiseren van kennisoverdracht tussen technische 
wetenschappen en gebruikers beoogd, wat in lijn is met de missie 
van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.

Het Perspectiefprogramma stimuleert technologieontwikkeling en innovatie  
via publiek-private samenwerking in multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s 
(zie kader). Dit instrument sluit nauw aan op het topsectorenbeleid van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de komst van het nieuwe 
missiegedreven innovatiebeleid van dit ministerie (zie kader), waarin sleutel-
technologieën een prominente rol hebben, krijgt het Perspectief programma  
de komende jaren een invulling die hierop aansluit.
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Perspectiefprogramma
Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft, vraagt 
vaak om een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe 
technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude 
netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren 
tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financierings instrument 
Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan, om zo innovatie-
knelpunten op te lossen. Vernieuwende kennis krijgt vorm in een 
toepassing die bijdraagt aan technologische innovatie met 
potentiële economische impact voor Nederland.

 

Missiegedreven innovatiebeleid
Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming, 
gezondheid en voedselveiligheid vragen om innovatie. Denk aan 
het ontwikkelen van een efficiënte en duurzame landbouw, CO2-
neutrale energiebronnen en genezing van ziektes. Er liggen 
economische kansen in de aanpak en oplossing van mondiale 
maatschappelijke uitdagingen, en in het verlengde daarvan in de 
verdere ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën.  
Dit heeft geleid tot een missiegedreven innovatiebeleid waarin 
wordt voortgebouwd op de topsectorenaanpak. 
In het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet ligt de focus 
op vier maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën zoals 
quantum-, nano- en biotechnologie:
– landbouw, water en voedsel;
– gezondheid en zorg;
– energietransitie en duurzaamheid;
– veiligheid.

(Bron: Rijksoverheid)
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Het Partnerschipprogramma is bedoeld voor bedrijven of organisaties die willen 
investeren in een strategische samenwerking binnen een onderzoeksthema. 
Samen met NWO vertaalt het bedrijf of de organisatie (of een consortium van 
partijen) de onderzoeksbehoefte naar een wetenschappelijke onderzoeksvraag. 
Het Partnershipprogramma is een belangrijk instrument voor het NWO-domein 
TTW voor de uitvoering van het Kennis- en Innovatiecontract.

Het NWO-domein TTW levert een bijdrage in denk- en menskracht aan de 
ontwikkeling van thematische financieringsinstrumenten voor NWO-brede 
programma’s, zoals de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de Kennis  
en Innovatie Contracten (KIC). Deze bijdrage richt zich ook op programma’s 
voor vakdepartementen, andere financiers van wetenschappelijk onderzoek  
en het Merian Fund, een nieuw fonds voor samenwerking met opkomende 
wetenschapslanden. Het domein zal hierbij met name zijn expertise en ervaring 
inzetten op het gebied van toepassing en kennisbenutting van de in de 
betreffende programma’s en projecten ontwikkelde wetenschappelijke kennis.

Het NWO-domein TTW stimuleert een grotere betrokkenheid van het midden- 
en kleinbedrijf (mkb) in relevante programma’s en onderzoeksprojecten, zowel 
bij het formuleren van de onderzoeksvragen als bij het monitoren van de 
onderzoeksvoortgang en de toepassing van de resultaten. Om dit te realiseren, 
neemt het NWO-domein TTW het voortouw om gericht beleid op dit terrein  
te stimuleren, te ontwikkelen en te verbeteren.

In alle TTW-financieringsinstrumenten, behalve de persoonsgerichte 
onderzoeksbeurzen, zal het Money Follows Cooperation-principe worden 
ingevoerd (zie kader).
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Money Follows Cooperation
Wetenschap overstijgt landsgrenzen, maar de financiering is 
veelal nationaal georiënteerd. NWO zal via het principe van 
Money Follows Cooperation de grenzen wegnemen en bottom-
up internationale samenwerking faciliteren. Money Follows 
Cooperation biedt de mogelijkheid om toegevoegde waarde  
te creëren voor onderzoeksprojecten, door expertise uit het 
buitenland in te zetten die in Nederland niet of niet op het 
gewenste niveau beschikbaar is. Bij het indienen van een 
voorstel moet de aanvrager overtuigend aantonen dat de 
betreffende expertise niet in Nederland beschikbaar is. NWO 
financiert in dat geval tevens de internationale onderzoekers in 
het Nederlandse consortium. Of de expertise in Nederland 
beschikbaar is, wordt in het beoordelingsproces van de 
betreffende call getoetst.
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Infrastructuur: toegankelijk en duurzaam
 
Goede onderzoeksfaciliteiten zijn onmisbaar voor toponderzoek. De technische 
wetenschappen komen slecht tot hun recht in nationale voorzieningen voor 
investeringen in (grootschalige) wetenschappelijke infrastructuur. Dit geldt 
zowel voor de investeringen in centrale of gezamenlijke onderzoeksfaciliteiten 
als voor de wijze waarop bestaande infrastructuur geëxploiteerd of up-to-date 
wordt gehouden.

Exploitatie en onderhoud van belangrijke state-of-the-art onderzoeks-
infrastructuur draagt bij aan het fundament van de technische wetenschappen. 
Dit is essentieel om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen van de bijdragen 
van de technische wetenschappen aan het oplossen van de grote weten-
schappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Nationale en ook internationale afstemming en samenwerking zijn belangrijk 
voor de technische wetenschappen om succesvol deel te kunnen nemen aan 
investeringsprogramma’s in grootschalige apparatuur en infrastructuur.  
Samen met het veld zet het NWO-domein TTW zich in voor een sterke 
vertegenwoordiging van de technische wetenschappen bij het opzetten en 
realiseren van specifieke financieringsprogramma’s voor wetenschappelijke 
infrastructuur.

Het kunnen investeren in infrastructuur is voor de technische wetenschappen 
ook op projectniveau cruciaal. Daarom ziet het NWO-domein TTW erop toe  
dat programma’s voor de NWO Open Competitie (zoals OTP), het NWO-
talentprogramma en specifieke programma’s die worden uitgevoerd voor 
derden (zoals ministeries) voldoende mogelijkheden bieden voor investeringen 
in (middel)grote apparatuur en infrastructuur. Dit geldt ook voor nieuwe 
(thematische) programma’s in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA) en het missiegedreven innovatiebeleid.
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Kennisbenutting: effectief gebruik van kennis 
door co-design en co-creatie
Efficiënte en doelgerichte benutting van kennis is een voorwaarde voor  
het daadwerkelijk bereiken van maatschappelijke impact van onderzoek. 
Het toepassen van technologische innovaties en het daarmee realiseren van 
maatschappelijke impact van technisch-wetenschappelijk onderzoek vereist  
ook vaak een multidisciplinaire aanpak. Daarom dienen alle partners in de 
innovatieketen actief betrokken te zijn bij het gezamenlijk vaststellen van  
de doelen en bij de invulling en afstemming van hun verschillende rollen.  
Het is daarbij ook gewenst dat één partij de regie voert en dat er professionele 
ondersteuning van het gehele proces beschikbaar is. Dit moet leiden tot  
zowel een toetsbaar plan van aanpak als een juridisch en financieel kader  
dat samenwerking tussen de partners definieert en ondersteunt.

Het NWO-domein TTW heeft specifieke kennis en ervaring op dit terrein van 
co-design en co-creatie, die wordt ingezet bij het opstellen en uitvoeren van 
onderzoeksprogramma’s. Dit betreft onder meer kennis over verschillende 
vormen van publiek-private samenwerking en de bijbehorende aanpak rondom 
intellectueel eigendom. Naast de inzet voor de eigen TTW-financierings-
instrumenten, zal deze kennis en ervaring ook worden benut voor de 
vormgeving van kennisbenutting in relevante NWO-brede programma’s (zoals 
NWA en topsectoren). De financiële en juridische kaders voor publiek-private 
samenwerking worden in de komende periode geëvalueerd en waar nodig 
verbeterd.

De reeds in gang gezette verdere ontwikkeling van de gebruikerscommissies  
bij onderzoeksprojecten wordt voortgezet (zie kader). De onderlinge 
betrokkenheid en kennisuitwisseling tussen onderzoekers en gebruikers  
wordt hierin verder vormgegeven en gestimuleerd, gericht op het identificeren 
en realiseren van concrete economische en maatschappelijk toepassingen.
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Gebruikerscommissies
Iedereen die investeert in onderzoek bij het NWO-domein TTW 
krijgt de kans om als eerste de opgedane kennis te gebruiken. 
Voor bedrijven en andere partners biedt dit unieke mogelijk-
heden om in een vroeg stadium technologische kennis te 
benutten.
Om dat proces te stimuleren, vormen alle partijen die zijn 
betrokken bij een TTW-project een betrouwbaar netwerk.  
Samen wisselen zij ideeën uit over de voortgang van het 
onderzoek en mogelijkheden voor valorisatie. NWO noemt  
deze netwerken gebruikerscommissies.
De gebruikerscommissies richten zich niet alleen op het 
realiseren van de toepassing maar ook op het zichtbaarder 
maken van de toepassing en de betekenis ervan voor de 
maatschappij te laten zien.

NWO kent het programma Take-off, dat zich richt op stimulering van 
bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen 
(zie kader). Dit programma wordt uitgebreid met nieuwe activiteiten op het 
gebied van scouting en investor readiness. Het NWO-domein TTW neemt hierbij 
het voortouw in nauwe interactie met betrokken partners (TNO, Start-Up Delta 
en RVO).
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Take-off 
Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen soms onbenut te 
blijven omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden  
naar de markt. Financiering is nodig om de kloof tussen het 
onderzoek en de markt te overbruggen. Het programma  
Take-off overbrugt deze 'funding gap' in de vroege fase van  
een onderneming. Take-off bestaat uit twee onderdelen:  
i) haalbaarheidsstudies (fase 1, maximale duur van 6 maanden)  
en ii) vroegefasetrajecten (fase 2, maximale duur 24 maanden).
Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit  
de Nederlandse kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, 
proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het 
woord en binnen alle wetenschapsgebieden. Van bèta en techniek, 
life sciences tot alfa en gamma.
Academische ondernemers, maar ook starters uit hbo-instellingen 
en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor 
Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2), kunnen via Take-off  
hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen.
Take-off is een van de NWO-instrumenten voor kennisbenutting. 
NWO voert het programma samen met ZonMw uit.

Voor onderzoekers en maatschappelijke partners wil het NWO-domein TTW  
het inzichtelijk en begrijpelijk maken hoe impact van onderzoek wordt bereikt  
en hoe dat wordt gemeten. Hierbij wordt voortgebouwd op de kennis en 
inzichten binnen NWO over Impact Pathways en Theory of Change en op het 
KNAW-rapport Maatschappelijke impact in kaart (oktober 2018). 
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Daarnaast gaat het NWO-domein TTW ook zelf de omvang, wijze en het effect 
van outreach-activiteiten in de door het domein gefinancierde onderzoeks-
projecten in kaart brengen. Hierbij zal specifiek worden gekeken naar 
activiteiten waarbij de gegenereerde kennis aan niet-specialisten wordt 
overgedragen. 

Het NWO-domein TTW gaat door met het aanbieden van de module van het 
Industrial Doctorates-programma, dat gericht is op de samenwerking tussen 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Om de samenwerking met publieke 
partners te stimuleren, gaat het NWO-domein TTW de module van het 
gerelateerde programma Societal Doctorates in financieringsinstrumenten 
opnemen. Ook komt er een module proof-of-concept-subsidie die onderzoekers 
de maatschappelijke potentie van eerder door NWO gefinancierd onderzoek 
laat verkennen.
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5 
Organisatie
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Medewerkers
Financiering van technisch-wetenschappelijk onderzoek, via het Open Technologie-
programma, het Talentprogramma, het Perspectiefprogramma, en het 
Partnershipprogramma, blijft het hart van de werkzaamheden van het NWO-
domein TTW uitmaken. De TTW-organisatie wordt zodanig ingericht dat 
medewerkers op basis van hun inhoudelijke expertise soepel zijn in te zetten 
bij de uitvoering van zowel de verschillende TTW-specifieke als NWO-brede 
instrumenten. Binnen de afdelingen Mens, Leefomgeving en Gezondheid (MLG) 
en Samenleving, Industrie en Duurzaamheid (SID) (zie figuur 2) zullen hiertoe 
expertiseteams worden opgezet. Medewerkers kunnen hierin verschillende rollen 
hebben die meer technisch inhoudelijk of meer extern verbindend van aard 
kunnen zijn. Een adequate capaciteitsplanning is cruciaal voor deze werkwijze.

Een belangrijk speerpunt voor medewerkers van het NWO-domein TTW in  
de komende jaren is het uitvoering geven aan de nexusrol: het verbinden  
met en tussen diverse partijen uit het veld. Het domein heeft al veel ervaring  
in het verbinden van wetenschappelijk onderzoek en toepassing via de 
gebruikerscommissies. De expertise van de TTW-medewerkers zal voor de 
ondersteuning van deze commissies ook in de komende periode worden ingezet.

Figuur 2  Organigram NWO-domein TTW
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Binnen de hele NWO-organisatie wordt gewerkt aan een opleidingsprogramma 
om deze rol verder te ontwikkelen. Centraal staat het werken in een 
multistakeholderomgeving. De elementen die aan bod komen zijn: modereren, 
introductie project- versus procesmanagement, verdieping procesmanagement 
bij het komen van idee of missie tot onderzoeksprogramma, en het begeleiden 
van het proces om te komen van onderzoeksprogramma tot impact door 
effectieve samenwerking tussen belanghebbenden. 
 
Daarnaast wordt een grotere rol bij het versterken van het technisch 
wetenschapsveld geambieerd. Rond een aantal grote internationale 
maatschappelijke thema’s wordt gestreefd naar meer coherentie, samenhang 
en afstemming van verschillende kennisagenda’s. Dit alles vraagt om specifieke 
kennis en vaardigheden van medewerkers. Dit vertaalt zich in zowel het 
opleidingsbeleid, als het wervings- en selectiebeleid.

Processen
De NWO-organisatie gaat een sterke inzet leveren op het harmoniseren van  
de financieringsinstrumenten en het primair proces van subsidieverlening.  
Dit moet voor het wetenschapsveld leiden tot meer herkenbare en uniforme 
werkwijzen. Tegelijkertijd wordt zowel de externe als de interne samenwerking 
over grenzen van de domeinen heen vergemakkelijkt. Het beoordelen  
van kwaliteit en impact van de projecten ingediend bij de NWO-brede 
financieringsinstrumenten behoeft veel aandacht. Samen met de andere 
domeinen worden werkwijzen ontwikkeld, die zullen leiden tot een 
afgestemde interdisciplinaire beoordeling. 
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NWO-kernwaarden
In de NWO-strategie zijn vier kernwaarden vastgesteld: grensverleggend, 
betrokken, betrouwbaar en verbindend. Deze waarden zijn leidend voor  
hoe het NWO-domein TTW invulling geeft aan zijn missie.

•   Grensverleggend
  NWO-domein TTW pioniert en verlegt de grenzen van bestaande kennis, 

toepassingen en processen.
•   Betrokken
  NWO-domein TTW anticipeert op ontwikkelingen in de wetenschap en in  

de maatschappij.
•   Betrouwbaar 
  NWO-domein TTW doet wat hij belooft, is integer, transparant en zorgvuldig.
•    Verbindend
  NWO-domein TTW heeft een open houding en verbindt actoren, expertises  

en agenda’s.
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Op basis van de vijf NWO-ambities

Onderzoekers in de toegepaste en technische wetenschappen kunnen kiezen  
uit een breed palet financieringsinstrumenten en werkwijzen. Dit overzicht geeft 
de beoogde invulling van het instrumentarium aan voor de komende strategie-
periode 2019-2022. Het bevat instrumenten zowel ondergebracht bij NWO-
domein TTW als bij NWO in de breedte. 
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