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Inleiding en doel 
De NWO-Stevinpremie is een persoonsgerichte onderzoekfinanciering en heeft tot doel om 
kennisbenutting te stimuleren en te waarderen. De premie is een eerbewijs en een eenmalige en 
unieke prijs. De premie wordt uitgereikt aan een onderzoeker dan wel een combinatie van twee à drie 
onderzoekers die een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor de 
samenleving. Onder kennisbenutting verstaat NWO de toepassing van kennis door productieve 
interacties met een belanghebbende doelgroep om maatschappelijke -waaronder economische –
waarde te creëren.  

De kennisbenutting moet aantoonbaar hebben geleid tot innovatieve toepassingen, ideeën en 
netwerken in de praktijk (zoals producten, instrumenten, gereedschappen, werkwijzen en processen, 
trainingen, capacity building e.d.), waarbij de onderzoeker(s) zelf een doorslaggevende rol 
heeft/hebben gespeeld. De laureaten worden hiermee beloond voor een uitzonderlijke prestatie met 
betrekking tot de benutting van wetenschappelijk onderzoek en aangemoedigd door te gaan op de 
ingeslagen weg. Een beperkt aantal personen kan op uitnodiging van NWO kandidaten voordragen. 
Ieder jaar worden twee Stevinpremies toegewezen ter grootte van ieder 2,5 miljoen euro. Het totaal 
budget bedraagt jaarlijks 5 miljoen Euro. 

 
 

Wie kan voordragen 
 
Kandidaten kunnen alleen worden voorgedragen door personen die NWO daartoe uitnodigt; 
onderzoekers kunnen niet zelf aanvragen. NWO stelt de volgende personen in de gelegenheid om op 
persoonlijke titel maximaal twee (combinaties van) kandidaten voor te dragen:  

- de rectores magnifici van de universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden. 
- de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (maximaal 2 

voordrachten per voorzitter van de wetenschappelijke domeinen en De Jonge Akademie) 
- de voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) 
- de voorzitter van de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) 
- de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 
- de voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) 

(maximaal 2 voordrachten per voorzitter van de twee benoemingscommissies voor alfa/gamma-
leden respectievelijk bèta-leden) 

- de voorzitter van de TO2-federatie (samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties) 
- de voorzitter van VNO-NCW 
- de voorzitter van de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland 

(VWN). 
 

 

Wie kan worden voorgedragen 
Kandidaten voor een Stevinpremie: 
 
- moeten in vaste dienst zijn van één van de kennisinstellingen genoemd in artikel 1.1, lid 1 van de 

NWO subsidieregeling 2017.  
- dienen gelet op de pensioengerechtigde leeftijd de volledige premie voor hun pensioen te kunnen 

besteden; een kandidaat komt niet voor de Stevinpremie in aanmerking indien hij of zij, gelet op 
zijn of haar geboortedatum, binnen vijf jaar na 1 oktober 2022 de AOW-leeftijd zal bereiken. 

- mogen niet eerder een Spinoza- of Stevinpremie hebben ontvangen. In het geval een kandidaat 
onafhankelijk door verschillende rectores/voorzitters wordt voorgedragen voor beide premies zal 
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de kandidaat alleen in aanmerking komen voor toewijzing van óf de Stevinpremie óf de 
Spinozapremie. 

 

In het geval van een voordracht voor een combinatie van onderzoekers/kandidaten moeten alle 
kandidaten aan bovenstaande criteria voldoen. 
 

In de voordracht dient te worden gemotiveerd in welk van de volgende wetenschappelijke clusters het 
zwaartepunt van het wetenschappelijk onderzoek (en de toepassing van de resultaten) van de  
kandidaten in de afgelopen vijf jaar heeft gelegen: sociale en geesteswetenschappen of natuur- en 
levenswetenschappen (inclusief technische en medische wetenschappen). Ook in het geval van 
multidisciplinair onderzoek, dient te worden gemotiveerd in welk van bovengenoemde 
wetenschappelijke clusters het zwaartepunt van (de toepassing van) het onderzoek heeft gelegen in de 
afgelopen vijf jaar. Voordrachten waarin beide clusters worden aangevinkt, zullen niet in behandeling 
worden genomen. 

De toepassing van creatief en baanbrekend onderzoek van wereldklasse heeft veelal een divers 
opgebouwd team nodig, zodat onderwerpen vanuit verschillende perspectieven worden benaderd. 
NWO zet zich daarom in voor meer diversiteit, ook om er zeker van te zijn dat de Nederlandse 
wetenschap al het beschikbare talent weet aan te boren. De voordragers wordt daarom van harte 
aanbevolen vrouwen en onderzoekers met een migratieachtergrond voor te dragen. 

 

Waarvoor kunnen kandidaten worden voorgedragen 
NWO stelt per jaar maximaal 5 miljoen Euro beschikbaar voor de NWO-Stevinpremie. Elke NWO-
Stevinpremie bedraagt 2,5 miljoen euro. De ontvanger(s) geniet(en) een ruime mate van 
bestedingsvrijheid: aan personeel (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk), materieel, 
investeringen, reis- en verblijfkosten, overkomst van buitenlandse onderzoekers, activiteiten met 
betrekking tot kennisbenutting, et cetera. Wel dient na toewijzing van de Stevinpremie een beknopt 
bestedingsplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur van NWO. De premie 
dient in beginsel in vijf jaar te worden besteed. 

 

Wanneer kan voorgedragen worden 
De deadline voor het indienen van voordrachten is 1 november 2021 voor 14:00:00 CET. De 
voordrachten dienen in pdf-vorm per e-mail aan NWO te worden toegezonden 
(stevinpremie@nwo.nl).   

 
 
 
 

Het opstellen van de voordracht 
Een instructie voor het opstellen van een voordracht voor de Stevinpremie is als bijlage bij deze 
brochure gevoegd.  

 

mailto:stevinpremie@nwo.nl
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Subsidievoorwaarden  
NWO betracht en verwacht volstrekte vertrouwelijkheid bij de voordrachtsprocedure; ook tegenover 
de kandidaten. Indien NWO constateert dat de vertrouwelijkheid niet gewaarborgd is, behoudt NWO 
zich het recht voor om de voordracht te weigeren.  

Per jaar kunnen maximaal twee Stevinpremies worden toegewezen, waarvan één premie is bestemd 
voor de sociale en geesteswetenschappen n en één premie is bestemd voor de natuur- en 
levenswetenschappen (inclusief technische en medische wetenschappen). 
 
Op alle voordrachten zijn de NWO-subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk 
onderzoek van toepassing, tenzij daar vanaf wordt geweken in deze brochure. De specifieke 
voorwaarden die gelden voor toegewezen voordrachten zijn te raadplegen op de website van de 
NWO-Stevinpremie: nwo.nl/nwo-stevinpremie. 
 
 

 

Procedure 
De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de voordracht in behandeling genomen kan 
worden. Indien niet aan de gestelde voorwaarden zoals omschreven in deze brochure wordt voldaan, 
de gevraagde informatie onvolledig is, of de keuze voor het wetenschappelijk cluster onvoldoende 
gemotiveerd, stuurt NWO de voordrager een bericht aan de voordrager met het verzoek om binnen 
vijf werkdagen een herziene voordracht in te dienen. Als de benodigde informatie onvolledig of niet 
binnen de gestelde termijn wordt aangeleverd, wordt de voordracht niet door NWO in behandeling 
genomen. Een door NWO benoemde internationale selectiecommissie maakt op basis van de 
beoordelingscriteria hieronder en met input van experts een selectie uit de voordrachten en adviseert 
de raad van bestuur van NWO over de toewijzing van de NWO-Stevinpremies. De raad van bestuur 
neemt vervolgens een besluit op basis van het advies van de selectiecommissie.  

De selectiecommissie bestaat uit gezaghebbende wetenschappers en deskundigen uit binnen- en 
buitenland met affiniteit en ervaring op het gebied van kennisbenutting en staat onder leiding van een 
technisch voorzitter. Voor alle bij de selectie en/of besluitneming betrokken personen en betrokken 
NWO-medewerkers is de NWO-Code omgang met persoonlijke belangen van toepassing. Meer 
informatie over de Code Persoonlijke Belangen kan worden gevonden op de website van NWO: 
www.nwo.nl/code-persoonlijke-belangen 

NWO verwerkt de persoonsgegevens die NWO in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO 
Privacyverklaring. 
 
 

Criteria 
De selectiecommissie zal ten eerste toetsen of het zwaartepunt van het wetenschappelijk onderzoek 
(en de toepassing van de resultaten) van de (combinaties) van kandidaten in de afgelopen vijf jaar 
overeenkomt met het in de voordracht gekozen cluster. Indien de selectiecommissie tot het oordeel 
komt dat het zwaartepunt in de afgelopen vijf jaar niet bij het in de voordracht gekozen cluster heeft 
gelegen, dan zal de voordracht niet langer meedingen naar de premie. Als gevolg hiervan wordt de 
voordracht niet verder beoordeeld aan de hand van de hiernavolgende beoordelingscriteria. 

Vervolgens wordt de kwaliteit van de (combinaties van) kandidaten beoordeeld in relatie tot wat 
binnen het betreffende vakgebied als hoogwaardig wordt gezien. De beoordeling en selectie van 

https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
https://www.nwo.nl/akkoord-bekostiging-wetenschappelijk-onderzoek-2008
https://www.nwo.nl/akkoord-bekostiging-wetenschappelijk-onderzoek-2008
https://www.nwo.nl/nwo-stevinpremie
http://www.nwo.nl/code-persoonlijke-belangen
https://www.nwo.nl/privacyverklaring
https://www.nwo.nl/privacyverklaring
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(combinaties van) kandidaten1 vindt plaats op basis van prestaties uit het verleden, aan de hand van 
de volgende beoordelingscriteria:  

1. Internationale erkende wetenschappelijke kwaliteit (weging 30%). Dit moet blijken uit de geleverde 
wetenschappelijke prestaties van de kandidaat en de invloed die hij/zij heeft gehad op de ontwikkeling 
van het desbetreffende vakgebied. Bijvoorbeeld, welke theoretische of methodologische bijdrage(n) 
de kandidaat heeft geleverd en welke wetenschappelijk vernieuwende doorbraken de kandidaat heeft 
bereikt. De kwaliteit wordt verder weerspiegeld in (inter-) nationale samenwerkingsverbanden en 
netwerken (bijvoorbeeld schoolvorming), en erkenningen.  

2. Leiderschap en aantrekkingskracht op beginnende onderzoekers (weging 20%). Hierbij telt de 
kwaliteit van het mentorschap en coaching van beginnende onderzoekers. Tevens wordt meegewogen 
in welke mate de kandidaat masterstudenten, promovendi en postdoctoraal onderzoekers uit binnen- 
en buitenland weet aan te trekken en te inspireren (het opzetten van een school of thought). 
Specifieke aandacht wordt besteed aan onderwijsactiviteiten en het stimuleren van activiteiten in het 
kader van het toepassen van onderzoeksresultaten. Indien meerdere promovendi en postdoctoraal 
onderzoekers begeleid door de kandidaat zelf zijn uitgegroeid tot gewaardeerde onderzoekers, 
onderschrijft dat impliciet de kwaliteit van de kandidaat. 

3. Internationaal erkende prestatie in het realiseren van toepassing van wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten (weging 50%). Dit moet blijken uit de relevantie van onderzoeksresultaten voor 
en het voorzien in de behoefte(n) van derden buiten de academische sector. Tevens zal duidelijk 
moeten zijn dat de NWO-Stevinpremie de ontwikkeling van de kandidaat in het toepassen van 
onderzoeksresultaten naar verwachting nog een belangrijke stap verder zal kunnen brengen. Hoewel 
vooral de inhoudelijke motivatie van belang is, kunnen de volgende indicatoren als leidraad worden 
gebruikt. 
- Aantoonbare kennisbenutting of zichtbaar perspectief op kennisbenutting in de praktijk met grote 

maatschappelijke en/of economische impact. Hetgeen (inter)nationaal als onderscheidend kan 
worden aangemerkt met betrekking tot kennisbenutting binnen de betreffende 
wetenschappelijke discipline. 

- Doorslaggevende actieve (inter)nationale betrokkenheid bij uit het onderzoek voortkomende 
bedrijvigheid en/of maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van oprichting van 
kennisplatforms, expertise centra, startups en/of spin-offs. 

- Publicaties en/of onderzoeksproducten gericht op kennisbenutting met niet-wetenschappelijke 
organisaties. Bijvoorbeeld conference proceedings, richtlijnen, beleidsdocumenten, 
vakpublicaties, publicaties gericht op een algemeen publiek, ontwerpen, handleidingen, software, 
constructies en/of octrooischriften. 

- Doelgerichte communicatie-uitingen gericht op specifieke maatschappelijke of private partijen en 
doelgroepen. 

- Algemene  communicatie en kennisverspreidingsactiviteiten gericht op een breed publiek om de 
kennisbenutting kracht bij te zetten, bijvoorbeeld interviews in de media, lezingen voor 
lekenpubliek, tentoonstellingen, lesmateriaal, documentaire films of televisieseries, websites en 
blogs. 

- Capaciteitsopbouw van menselijk kapitaal op het gebied van kennisbenutting: 
medewerkers/PhDs/Postdocs afkomstig uit/vertrokken naar bedrijfsleven, overheid en/of 
maatschappelijke organisaties. 

- Inverdiende derde geldstroom zowel financieel als in natura met in achtneming van de diversiteit 
en impact van de betreffende partner(s). 
 

Voor (andere) voorbeelden van kennisbenutting, zie www.nwo.nl/beleid/kennisbenutting. 
 
 

                                                                                 

1 Indien hierna wordt gerefereerd naar kandidaat wordt hiermee tevens een combinatie van kandidaten bedoeld. 

http://www.nwo.nl/beleid/kennisbenutting
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Aanvullend criterium voor een gecombineerde voordracht van twee of drie kandidaten 
Wanneer twee of drie kandidaten gezamenlijk voorgedragen worden, dient de meerwaarde van hun 
samenwerking aantoonbaar groter te zijn dan de optelsom van de individuele bijdragen van de 
afzonderlijke kandidaten, in het bijzonder op het gebied van het derde beoordelingscriterium: de 
kennisbenutting en maatschappelijke impact. De onderzoekers dienen complementair te zijn aan 
elkaar maar hoeven niet per se van hetzelfde kaliber te zijn, zolang er een duidelijke meerwaarde en 
synergie in de samenwerking aanwezig is. Verder dienen er significante (toepassingen van) 
onderzoeksresultaten te zijn die alleen aan alle onderzoekers in een gecombineerde voordracht 
gezamenlijk toegeschreven kunnen worden. 

In een nominatie voor een combinatie van kandidaten dient duidelijk gemaakt te worden dat de 
samenwerking tussen de kandidaten geleid heeft tot aanzienlijke vooruitgang binnen de wetenschap. 
Deze vooruitgang kan, bijvoorbeeld, voortkomen uit kruisbestuiving tussen verschillende wetenschaps- 
en expertisegebieden die relevant zijn voor het onderzoeksonderwerp, nieuwe productieve 
onderzoekslijnen, of nieuwe methoden en technieken, inclusief onconventionele benaderingen en 
onderzoeksprocedures op het raakvlak tussen gevestigde wetenschapsdisciplines. Met andere 
woorden, een gecombineerde voordracht beschrijft hoe de samenwerking tussen de voorgedragen 
onderzoekers cruciaal is geweest voor de bereikte wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke 
impact en op welke manier deze heeft geleid tot onderzoeksresultaten van wereldklasse. NWO wil 
benadrukken dat de individuele kandidaten binnen een gecombineerde nominatie geen allrounders 
hoeven te zijn en ook geen expertise hoeven te hebben op alle aspecten van het onderzoek. 
 
Een gecombineerde voordracht van gelijkwaardige kandidaten met ieder hun eigen rol en unieke 
expertise op hoog niveau resulterend in een complementaire en onderling afhankelijke samenwerking, 
zou uitstekend passen binnen het door NWO bedoelde beleid. 
 
Indien een combinatie van kandidaten niet aan het hierboven omschreven aanvullend criterium 
voldoet, zal deze combinatie niet meedingen naar de premie. Dit is onderdeel van de beoordeling door 
de voltallige selectiecommissie. 

 
 

Contact 
Voor inhoudelijke vragen over NWO Stevinpremie 2022 en deze call for proposals neemt u contact op 
met:  
 
Drs. B.D. (Bernice) de Jong Boers - van der Ham  
e-mail: stevinpremie@nwo.nl  
telefoon: +31 (0)70 3440 926  
www.nwo.nl/stevinpremie 

 
 
 

mailto:stevinpremie@nwo.nl
http://www.nwo.nl/stevinpremie
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Bijlage: Instructie voor het opstellen van voordrachten 2022 

De voordrachten dienen in het Engels te worden geschreven. In de voordrachten moet duidelijk worden 
gemaakt op grond van welke prestaties de kandidaten zich nationaal en internationaal reputatie hebben 
verworven op het gebied van toepassingen van onderzoeksresultaten, hoe de verwachtingen zijn voor de 
verdere toekomst van de kandidaat en wat het uitstralend effect van de Stevinpremie zal zijn voor het team 
van de kandidaat of onderzoeksgroep. Bij eventuele meervoudige voordrachten voor éénzelfde kandidaat of 
combinatie van kandidaten dient elke voordrager een eigen motivatie te geven. 

Om een vergelijkbare en gestroomlijnde beoordeling van de voorgedragen kandidaten te bevorderen, dienen 
de voordrachten in het digitale formulier te worden ingevuld en via het e-mail adres stevinpremie@nwo.nl te 
worden ingediend.  

- Het formulier wordt alleen verstrekt via de persoonlijke uitnodiging om voordrachten te 
doen. 

- Vul het formulier in, sla het formulier op als pdf en stuur het naar 
stevinpremie@nwo.nl. 

 

De maximale omvang van de voordracht bedraagt 4 pagina’s A4 voor een individuele kandidaat en 6 pagina’s 
voor een combinatie van kandidaten  voor de vragen 1.1 tot en met 3.9 en 1 pagina voor de vragen 3.10 en 
3.11) exclusief de bijlagen en de algemene gegevens van de kandidaat en voordrager. 

Met de voordrachten mogen geen aanbevelingsbrieven worden meegestuurd. Indien nodig zal NWO de 
voordrager verzoeken deze documenten uit de voordrachten te verwijderen 

Het is raadzaam rekening te houden met het feit dat de selectiecommissie breed is samengesteld en een aantal 
leden in het algemeen ‘leek’ is op het desbetreffende vakgebied. In de eerste fase van de beoordeling is de 
voordracht de primaire informatiebron voor de commissie. Om een goede beoordeling te kunnen maken, zijn 
goed geschreven voordrachten onontbeerlijk. 

Naar aanleiding van het ondertekenen van DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) zijn 
verwijzingen naar Journal Impact Factoren en H-index in de voordrachten niet toegestaan. De voordrachten 
worden kwalitatief beoordeeld, eventuele kwantitatieve gegevens dienen slechts ter ondersteuning van de 
beschrijving in de voordracht. Voor meer informatie over het beleid van NWO met betrekking tot DORA zie: 
https://www.nwo.nl/dora. 
 

De voordracht dient de volgende bijlagen te bevatten (conform het format in het voordrachtformulier) : 

1. Een overzicht van de tien belangrijkste wetenschappelijke onderzoeksproducten (zie voor 
mogelijke categorieën in het voordrachtformulier) en een beschrijving van hoe deze van invloed 
zijn geweest op het wetenschappelijk veld en de maatschappij (in het geval van een combinatie 
van kandidaten maximaal 20 onderzoeksproducten). 

2. Een recent curriculum vitae (zie hiertoe de vragen in het voordrachtformulier) waarin expliciet is 
aangegeven of er in de loopbaan van de kandidaat perioden zijn geweest met een relatief lage 
werkzaamheid en daarmee een lage wetenschappelijke output als gevolg van bijvoorbeeld 
zorgplicht of andere redenen (maximaal 4 pagina’s). 

3. Een overzicht met de tien meest toonaangevende realisaties en onderzoeksproducten die vallen 
onder beoordelingscriterium 3 (de toepassing van onderzoeksresultaten buiten de academische 
sector) (maximaal 3 pagina’s, inclusief de hieronder genoemde publicatielijst). Hieruit dient te 
blijken dat er sprake is van aantoonbare kennisbenutting of zichtbaar perspectief op 
kennisbenutting in de praktijk met grote maatschappelijke en/of economische impact (o.a. 
actieve betrokkenheid bij bedrijvigheid en/of maatschappelijke activiteiten voortkomend uit het 
onderzoek, (co-)publicaties met niet-wetenschappelijke partners, doelgerichte communicatie-
uitingen, outreach activiteiten, capaciteitsopbouw van menselijk kapitaal op het gebied van 
kennisbenutting en inverdiende derde geldstroom met in achtneming van de diversiteit en impact 
van de betreffende partner(s). In deze bijlage mag een publicatielijst worden opgenomen 

mailto:stevinpremie@nwo.nl
mailto:stevinpremie@nwo.nl
https://sfdora.org/read/
https://www.nwo.nl/dora
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(maximaal twee pagina’s) met niet-wetenschappelijke publicaties gericht op het algemeen 
publiek, professionals en/of beleidsmedewerkers (zoals bijvoorbeeld populair wetenschappelijke 
publicaties, krantenartikelen, white papers, blogs en rapporten). S.V.P. geen wetenschappelijke 
publicatielijst! 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

   

 

Uitgave: juni 2021  

 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Locatie Den Haag 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

Locatie Utrecht 

Winthontlaan 2 

3526 KV Utrecht 

 

www.nwo.nl 

 

juni 2021  
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