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Hoofdstuk 1: Inleiding / Top-Up: Maatschappelijke Impact Data2Person 

 

1 Inleiding 
In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidieronde ‘Data2Person: 

Top-up voor maatschappelijke impact’. Deze Call for proposals valt onder de verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

 

U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma 

(hoofdstuk 2), de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt 

beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie hebt u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. 

In hoofdstuk 5 vindt u de subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing, in hoofdstuk 6 

de contactgegevens en in hoofdstuk 7 de bijlagen. 

1.1 Achtergrond 
In het kader van de Call Data2Person1 zijn in 2018 tien projecten toegewezen. Deze projecten betreffen 

onderzoek dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal 

empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Centraal staat de manier waarop 

Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en 

samenmanagement van de individuele gezondheidssituatie. Voor het programma belangrijke vragen in deze 

context waren: Wat werkt wél en wat niet? Waarom wél of niet? Voor wie wél en voor wie niet? Het 

onderzoek in de toegewezen projecten betreft zowel gezonde personen als patiënten. Daarbij wordt het volle 

spectrum onderzocht: van volledig gezond tot aanwezigheid van ziekte en verlies van onafhankelijkheid 

vanwege ziekte.  

 

De oorspronkelijke Call Data2Person maakte deel uit van het verticale thema Gezondheid in het 

onderzoeksprogramma Commit2Data2. Commit2Data richt zich op het versterken van kennis, valorisatie en 

disseminatie van Data Science, stewardship en technologie voor de topsectoren. Om deze activiteiten verder 

te stimuleren wordt een Top-up subsidie, gericht op kennisbenutting, beschikbaar gesteld aan de tien 

projecten die zijn voortgekomen uit de Call ‘Data2Person’. Hiermee kan worden ingespeeld op kansen voor 

kennisbenutting rond nieuwe ontwikkelingen en vragen die zijn ontstaan gedurende de looptijd van de 

Data2Person projecten. 

1.2 Beschikbaar budget 
Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 275.000. Binnen deze Call for proposals 

worden naar verwachting maximaal 10 aanvragen toegewezen. 

1.3 Indieningsdeadline(s) 
 

De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 augustus 2022, om 14:00:00 CEST. 

 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten 

minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen 

die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

 

 

                                                                                 

1  https://commit2data.nl/calls/data2person  

2  https://www.commit2data.nl  

https://commit2data.nl/calls/data2person
https://www.commit2data.nl/
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Hoofdstuk 2: Doel / Top-Up: Maatschappelijke Impact Data2Person 

 

2 Doel 
Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van het programma en de maatschappelijke impact. 

2.1 Doelstelling van het programma 
 

De doelstelling van de Call for Proposals ‘Data2Person: Top-up voor maatschappelijke impact’ is het vergroten 

van de maatschappelijke impact van resultaten uit lopende Data2Person projecten. 

 

In het Data2Person onderzoeksprogramma wordt multidisciplinair onderzoek gesubsidieerd dat een bijdrage 

levert aan effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde 

samenleving in de toekomst. De volledige doelstelling en thematiek van de Data2Person Call zijn bijgevoegd in 

bijlage 7.1.  

 

Door het beschikbaar stellen van deze Top-up subsidie stimuleert NWO verdere productieve interacties3 

tussen Data2Person onderzoekers en hun consortiumpartners en gebruikers, welke de kans op 

maatschappelijke impact vergroten. Met de Top-up kan worden ingespeeld op kansen voor kennisbenutting 

rond nieuwe ontwikkelingen en vragen die zijn ontstaan gedurende de looptijd van de Data2Person projecten. 

Een aanvraag kan zich bijvoorbeeld richten op: 

 outreach activiteiten richting eindgebruikers;  

 het ontwikkelen van maatschappelijke business cases; 

 het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar commerciële of maatschappelijke toepassing; 

 het ontwikkelen van tools die gebaseerd zijn op het onderzoek (bijv. het ontwikkelen van een game). 

 

De subsidie is niet bedoeld voor activiteiten die gepland zijn in toegewezen Data2Person projecten. De 

activiteiten in deze Call dienen nieuw identificeerbare inspanningen te zijn.  

 

2.2 Maatschappelijke impact 
Nieuwe kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 

oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag én morgen. Denk aan de energietransitie, 

gezondheid en zorg, of klimaatverandering. Kennisbenutting vergroot de kans op maatschappelijke impact 

van onderzoek en is daarom een belangrijk onderdeel van de NWO-strategie voor 2019-2022. 

2.2.1 Kennisbenutting 

NWO ziet kennisbenutting als een iteratief proces richting maatschappelijke impact. Door interactie en 

afstemming tussen onderzoekers en mogelijke kennisgebruikers, neemt de kans op kennisbenutting toe en 

daarmee ook de kans op maatschappelijke impact. Via haar kennisbenuttingsbeleid bevordert NWO de 

mogelijke bijdrage vanuit onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken door het stimuleren van productieve 

interacties met maatschappelijke belanghebbenden. Zowel tijdens de ontwikkeling als in de uitvoering van 

het onderzoek. Dit doet zij op een manier die past bij het doel van het financieringsinstrument. 

 

Data2Person projecten voeren onderzoek uit waarbij zelf- en samenmanagement van individuele 

gezondheidssituaties centraal staat. Betrokkenheid van eindgebruikers (burgers en patiënten) is voor dit 

onderzoek cruciaal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door consortia waarin eindgebruikers actief betrokken 

zijn. Eindgebruikers leveren waardevolle input voor het onderzoek, bijvoorbeeld als het gaat om regievoeren 

op eigen gegevens of het vinden van een geschikte implementatie van een middel voor een bepaalde 

doelgroep.  

                                                                                 

3  Zoals gedefinieerd door de Raad van Bestuur van NWO: https://www.nwo.nl/definities-kennisbenutting 

https://www.nwo.nl/definities-kennisbenutting
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3 Voorwaarden voor aanvragers 
Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie 

subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens 

vindt u de voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke 

subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5). 

3.1 Wie kan aanvragen 
Uitsluitend de projectleiders van de toegewezen projecten uit de Data2Person Call for proposals kunnen een 

aanvraag indienen. Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare 

functie* mogen een aanvraag indienen als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband 

voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de onderstaande 

organisaties: 

 Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden; 

 Universitair medische centra; 

 KNAW- en NWO-instituten; 

 het Nederlands Kanker Instituut; 

 het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; 

 NCB Naturalis; 

 Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); 

 Prinses Máxima Centrum. 

*Onder een vergelijkbare functie wordt verstaan dat een onderzoeker aantoonbaar een vergelijkbaar aantal

jaren ervaring heeft met het doen van wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden van andere

onderzoekers als een hoogleraar c.q. universitair (hoofd)docent.

Personen met een nuluren-arbeidsovereenkomst of met een dienstverband voor bepaalde tijd (anders dan 

een tenure track) zijn uitgesloten van indiening.  

Het kan voorkomen dat de tenure track overeenkomst van de aanvrager eindigt vóór de beoogde 

afrondingsdatum van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, of dat vóór die datum het vaste 

dienstverband van de aanvrager eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In dat 

geval voegt de aanvrager een verklaring van diens werkgever bij, waarin de betreffende organisatie 

garandeert dat het project en alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd 

adequaat zullen worden begeleid voor de volledige duur van het project.  

Aanvragers met een deeltijd dienstverband dienen garant te staan voor adequate begeleiding van het project 

en van alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd. 

Elke aanvrager mag één aanvraag indienen in deze Call for proposals. 

3.1.1 Hoofd- en medeaanvragers 

De hoofdaanvrager dient de aanvraag in via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO. Tijdens het 

beoordelingsproces communiceert NWO met de hoofdaanvrager. 

Na toewijzing  van een aanvraag wordt de hoofdaanvrager projectleider en aanspreekpunt voor NWO. De 

(kennis)instelling van de hoofdaanvrager is hoofdbegunstigde en wordt penvoerder. 

Medeaanvragers hebben een actieve rol bij de uitvoering van het project. De (deel)projectleider(s) en 

begunstigde(n) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project. 
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3.2 Wat kan aangevraagd worden 
Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan in totaal maximaal € 27.500 worden aangevraagd. De 

maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 maanden. De voor deze Call for proposals beschikbare 

budgetmodule (inclusief het maximum bedrag) staat vermeld in de tabel hieronder. Vraag alleen datgene aan 

wat essentieel is om het project uit te voeren. Een nadere toelichting op de budgetmodule vindt u in de 

bijlage bij deze Call for proposals (7.2). 

 

Kennisbenutting € 27.500 

 

Aangezien kennisbenutting een veelomvattende term is dient in het aanvraagformulier duidelijk te worden 

gemaakt welke activiteiten worden gekozen, en hoe deze bijdragen aan het project. 

 

De subsidie is niet bedoeld voor activiteiten die reeds gepland zijn in toegewezen Data2Person projecten. De 

activiteiten in deze Call dienen nieuw identificeerbare inspanningen te zijn. Ter beoordeling hiervan dient bij 

het aanvraagformulier een kopie te worden bijgevoegd van sectie 2 (‘Research proposal’) uit de 

oorspronkelijke Data2Person aanvraag. 

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag 
Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:  

 download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of vanaf de website van NWO 

(op de website van het betreffende financieringsinstrument); 

 vul het aanvraagformulier in; 

 sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in; 

 vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in. 

 

Verplichte bijlage:  

- sectie 2 (‘Research Proposal’) uit de Data2Person aanvraag behorende bij het lopende project. 

 

 

Indien NWO een template beschikbaar heeft gesteld, dient de bijlage conform het NWO-template opgesteld 

te worden. Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen dienen als pdf-

bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet 

toegestaan. 

 

Het is verplicht uw aanvraag in het Nederlands of Engels op te stellen. 

  

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC 

zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.  

U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.  

 

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC: 

 indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele 

aanmeldproblemen te voorkomen. 

 nieuwe organisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC. 

 u moet ook online nog gegevens invoeren. 

 

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, neemt NWO niet in behandeling.  

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie contact 

(hoofdstuk 6). 

 

De aanvrager dient de organisatie waar zij/hij werkzaam is te hebben geïnformeerd over het indienen van de 

aanvraag en de organisatie dient de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals te aanvaarden. 
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3.4 Indieningsvoorwaarden 

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening 
NWO toetst uw aanvraag op onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden 

voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een 

aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te 

voldoen aan de voorwaarden voor indiening. 

Deze voorwaarden zijn: 

 de hoofdaanvrager voldoet aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden; 

 het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de 

instructies ingevuld; 

 de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager; 

 de aanvraag is ontvangen voor of op de gestelde deadline; 

 de aanvraag is in het Nederlands of Engels opgesteld; 

 de aanvraagbegroting is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld; 

 het voorgestelde project heeft een looptijd van maximaal 6 maanden; 

 alle vereiste bijlagen zijn, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de 

instructies ingevuld en voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld en ingediend. 

3.5 Subsidievoorwaarden 
In afwijking van het in de aanhef van de NWO Subsidieregeling 2017 bepaalde is de NWO Subsidieregeling 

2017 van toepassing op (de aanvragen die worden ingediend binnen) deze Call for Proposals, met 

uitzondering van artikel 2.2.7 . Tevens is het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing. 

3.5.1 Datamanagement 
Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten kunnen worden gerepliceerd, geverifieerd en 

gefalsifieerd. In het digitale tijdperk betekent dit dat behalve publicaties ook onderzoeksdata zo veel mogelijk 

vrij toegankelijk moeten zijn. NWO verwacht dat de onderzoeksdata die voortkomen uit projecten die door 

NWO zijn gefinancierd zo veel mogelijk vrij beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. 

NWO hanteert daarbij het principe: “zo open als mogelijk, beschermd indien nodig”. Van onderzoekers wordt 

verwacht dat zij ten minste die data en/of niet-numerieke resultaten die ten grondslag liggen aan de 

conclusies van binnen het project gepubliceerde werken openbaar maken, gelijktijdig met de publicatie zelf. 

Eventuele kosten die hiervoor worden gemaakt, kunnen worden meegenomen in de projectbegroting. 

Onderzoekers maken kenbaar hoe met data voortkomend uit het project wordt omgegaan aan de hand van 

de datamanagementparagraaf in de aanvraag, en het datamanagementplan na toewijzing van subsidie. 

Datamanagementparagraaf 

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de aanvraag. Onderzoekers wordt gevraagd reeds voor 

aanvang van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten 

worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al vóór het tot stand komen van de data 

en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. 

Indien niet alle data voortkomende uit het project openbaar gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld om 

redenen van privacy, ethiek of valorisatie, dient de aanvrager dit beargumenteerd kenbaar te maken in de 

datamanagementparagraaf. 

De datamanagementparagraaf wordt niet beoordeeld en daarom ook niet meegewogen in de beslissing om 

een aanvraag al dan niet toe te wijzen. Zowel de referenten als de commissie kunnen wel advies geven met 

betrekking tot de datamanagementparagraaf.  
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3.5.2 Wetenschappelijke integriteit 
Het project dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in 

overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen 

zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van 

de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze 

normen bij een door NWO gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te 

stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de 

gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: 

www.nwo.nl/integriteit. 

3.5.3 Ethische verklaring of vergunning 
Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde 

project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze 

tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Bij toewijzing wordt de subsidie 

verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste 

startdatum van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat NWO een kopie van de ethische 

verklaring of vergunning heeft ontvangen. 

3.5.4 Nagoya Protocol 
Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik 

van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek 

gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het 

Nagoya Protocol (www.absfocalpoint.nl). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van 

het Nagoya Protocol nemen. 

https://www.nwo.nl/integriteit
http://www.absfocalpoint.nl/
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4 Beoordelingsprocedure 
Dit hoofdstuk beschrijft allereerst hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Vervolgens somt 

het de criteria op waaraan NWO uw aanvraag toetst (paragraaf 4.3). 

 

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de 

NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing (www.nwo.nl/code). 

 

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege 

culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd 

(www.nwo.nl/diversiteit-en-inclusie). NWO stimuleert referenten en leden van een beoordelingscommissie of 

jury actief om zich bewust te worden van impliciete associaties en te proberen deze te minimaliseren. NWO 

voorziet hen van informatie over concrete manieren om de beoordeling van een aanvraag te verbeteren. 

4.1 De San Francisco Declaration (DORA) 
NWO is ondertekenaar van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een 

wereldwijd initiatief dat beoogt de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld te 

verbeteren. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksinstellingen, 

wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen. 

 

DORA richt zich op het terugdringen van het onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren en het 

wegnemen van onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) bij de beoordeling van onderzoek en 

onderzoekers. Overkoepelende filosofie van DORA is dat onderzoek moet worden beoordeeld op zijn eigen 

kwaliteiten en verdiensten in plaats van op basis van afgeleide indicatoren, zoals het tijdschrift waarin het 

onderzoek wordt gepubliceerd.  

 

NWO gaat bij het beoordelen van het wetenschappelijk track record van aanvragers uit van een brede 

definitie van wetenschappelijke output. 

 

NWO verzoekt commissieleden en referenten bij de beoordeling van aanvragen niet af te gaan op indicatoren 

als de Journal Impact Factor of de h-index. U mag deze niet vermelden in uw aanvraag. Wel mag u naast 

publicaties ook andere wetenschappelijk producten te vermelden, zoals datasets, patenten, software en code 

enzovoort.  

 

Voor meer informatie over wat NWO doet om de principes van DORA te implementeren zie: 

www.nwo.nl/dora  

4.2 Procedure 
De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen: 

 Indiening van de aanvraag 

 In behandeling nemen van de aanvraag  

 Beoordeling op bureauniveau 

 Besluitvorming 

 

Vanwege de geringe omvang van de subsidie, heeft NWO besloten om bij de beoordeling van de aanvragen 

gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven in artikel 2.2.4, lid 2, van de NWO Subsidieregeling 2017, om 

de beoordelingsprocedure uit te voeren zonder referenten in te schakelen. 

 

 

https://www.nwo.nl/code
http://www.nwo.nl/diversiteit-en-inclusie
http://www.nwo.nl/dora
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4.2.1 Indiening van een aanvraag 
Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze 

Call for proposals op de NWO website. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier 

staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het 

maximale aantal woorden en pagina’s. 

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). 

Na dit tijdstip kunt u geen aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de 

aanvraag een ontvangstbevestiging. 

4.2.2 In behandeling nemen van de aanvraag 
Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag hebt ingediend, hoort u of NWO uw aanvraag in behandeling neemt. 

NWO bepaalt dit aan van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor 

indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen. 

U wordt gevraagd om gedurende twee weken na de indieningsdeadline beschikbaar te zijn om eventuele 

administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt 

één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd. 

Hierbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 

 De aanvraag is ingediend door een projectleider van een lopend project voortgekomen uit de Call

“Data2Person”

 De aanvraag is opgesteld in het Nederlands of Engels en ingediend als PDF;

 Er is gebruik gemaakt van het verplichte aanvraagformulier waarbij alle vragen volledig zijn ingevuld,

en het maximum aantal woorden niet wordt overschreden;

 Het project kan binnen zes maanden na toewijzing van de subsidie starten;

 De projectbegroting is sluitend;

 De aanvraag bevat geen onderzoekskosten die al eerder zijn gesubsidieerd of waarvoor reeds eerder

verplichtingen zijn aangegaan.

4.2.3 Beoordeling 
De in behandeling genomen aanvragen worden beoordeeld door NWO. Het programmabureau stelt een 

advies op over het toewijzen danwel afwijzen van de aangevraagde subsidie.  

4.2.4 Besluitvorming 
Tot slot toetst het bestuur van NWO-domein Exacte Natuurwetenschappen de gevolgde procedure en het 

advies van het programmabureau. Vervolgens besluit het over toe- en afwijzing van de aanvragen.  

In geval van toewijzing worden de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking gevolgd. De subsidie wordt dan 

direct vastgesteld. In de subsidievaststelling wordt een maximumbedrag toegewezen op basis van de 

projectbegroting in de aanvraag. In de subsidievaststelling wordt de datum vermeld waarop de activiteiten 

uiterlijk moeten zijn verricht.  

4.2.5 Tijdpad 
Hieronder treft u het tijdpad aan voor deze Call for proposals. Het kan zijn dat NWO het noodzakelijk acht om 

tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad van deze Call for proposals aan te brengen. 

Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht. 

Aanvragen 

Dinsdag 11 oktober 2022, 14:00:00 CEST Deadline aanvragen 
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Oktober-november 2022 Bureaubeoordeling 

Uiterlijk 8 december 2022 Besluit ENW-bestuur 

4.3 Criteria 

4.3.1 Inhoudelijke beoordelingscriteria 
De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de 

hand van de volgende criteria: 

- Is het een nieuwe activiteit in relatie tot de toegewezen aanvraag?

- Zijn de vraag- en doelstellingen helder gedefinieerd, voldoende afgebakend en adequaat uitgewerkt in het

werkplan?

- Zijn de juiste stakeholders en doelgroep(en) betrokken bij de opzet, uitvoering en afronding van het

voorgestelde project?

- Staat het voorgestelde in verhouding tot wat gevraagd wordt?
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5 Subsidieverplichtingen 
In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die – in aanvulling op de in 

paragraaf 3.5 genoemde subsidievoorwaarden – van toepassing zijn na toewijzing. 

5.1.1 Datamanagement 
Na toewijzing van een aanvraag dient de aanvrager de datamanagementparagraaf uit te werken tot een 

datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van de referenten en 

commissie. De aanvrager beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om 

een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel 

en herbruikbaar gemaakt wordt. Het datamanagementplan dient voor indiening te zijn afgestemd met een 

data steward of vergelijkbare functionaris van de organisatie waar het project wordt uitgevoerd. Uiterlijk vier 

maanden na toewijzing van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO beoordeelt het 

plan zo snel mogelijk. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de 

subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld. 

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: https://www.nwo.nl/research-

datamanagement. 

5.1.1 Intellectueel eigendom 
Met betrekking tot de intellectuele eigendom (IE) geldt het NWO IE-beleid. Het NWO IE-beleid is te vinden in 

hoofdstuk 4 van de NWO Subsidieregeling 2017. 

Aanvragers moeten een door NWO gefinancierd project uitvoeren in de tijd dat ze voor de kennisinstelling 

werken. Indien een aanvrager of een door NWO gefinancierde onderzoeker bij meerdere werkgevers is 

aangesteld, dient de andere werkgever ten behoeve van de aanvrager afstand te doen van eventuele IE-

rechten die uit het project voortvloeien.  

NWO streeft na dat onderzoeksresultaten toepassing kunnen vinden bij de partners die bij het project zijn 

betrokken. NWO beoogt enerzijds dat de onderzoeksresultaten van door haar gefinancierde projecten publiek 

toegankelijk zijn, en anderzijds dat de verdere ontwikkeling van de onderzoeksresultaten wordt gestimuleerd 

door partijen de mogelijkheid te bieden om deze te exploiteren. Daarbij kan het wenselijk zijn om 

intellectuele eigendomsrechten over te dragen of een licentie te verlenen aan (een van) de bij het project 

betrokken private partijen. Het uitgangspunt is dat alle onderzoeksresultaten kunnen worden gepubliceerd 

met inachtneming van afspraken over publicatieprocedures. 

5.1.2 Maatschappelijk verantwoord licentiëren 
Uit het project kan kennis voortkomen die geschikt is voor toepassing in de maatschappij. Bij het aangaan van 

afspraken over licentie- en/of overdracht van onder deze Call for proposals ontwikkelde onderzoeksresultaten 

dient rekening te worden gehouden met de tien principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren, 

zoals opgenomen in het NFU rapport “Tien Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren”. 

5.1.3 Open Access 
NWO heeft de Berlin Declaration (2003) ondertekend en is lid van cOAlitie S (2018) en zet zich in om de 

resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via 

internet (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het 

publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar te maken. Wetenschappelijke publicaties van 

onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze Call for proposals dienen 

daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access. 

Wetenschappelijke artikelen 

Voor wetenschappelijke artikelen geldt dat zij direct op het moment van publicatie (zonder embargo) Open 

Access beschikbaar gesteld moeten worden via één van de volgende routes: 

https://www.nwo.nl/research-datamanagement.
https://www.nwo.nl/research-datamanagement.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/29/tien-principes-voor-maatschappelijk-verantwoord-licentieren
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 publicatie in een volledig open access tijdschrift of platform dat is geregistreerd in de DOAJ; 

 publicatie in een abonnementstijdschrift en het deponeren van tenminste de auteursversie van het 

artikel in een Open Access repository die is geregistreerd in OpenDOAR; 

 publicatie in een tijdschrift waarvoor een transformatieve Open Access overeenkomst beschikbaar is 

tussen de UNL en een uitgever. Zie daarover: www.openaccess.nl. 

Boeken 

Voor boeken, boekhoofdstukken en bundels gelden afwijkende voorwaarden. Zie daarover de Beleidsregel 

Open Access op www.nwo.nl/openscience. 

CC BY licentie 

Met het oog op een optimale verspreiding van publicaties moet tenminste een Creative Commons (CC BY) 

licentie worden toegepast. Bij de aanwezigheid van zwaarwegende belangen kan de auteur verzoeken om te 

publiceren onder toepassing van een CC BY-ND licentie. Voor boeken, bundels en boekhoofdstukken staat de 

keuze van een CC BY licentie vrij. 

http://www.openaccess.nl/
http://www.nwo.nl/openscience


12 

Hoofdstuk 6: Contact en overige informatie / Top-Up: Maatschappelijke Impact Data2Person 

6 Contact en overige informatie 

6.1 Contact 

6.1.1 Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met: 

Setareh Mohammadin 

data2person@nwo.nl 

+31 (0)70 349 42 69

6.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 
Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. 
Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. 
De ISAAC-helpdesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur CEST. Tot 1 juli 
2022 kunt u telefonisch contact opnemen met de ISAAC-helpdesk via het telefoonnummer +31(0)20 
3467179. Per 1 juli 2022 wijzigt dit telefoonnummer. Vanaf dan is de ISAAC-helpdesk bereikbaar via het 
telefoonnummer +31(0)70 3440600. 
U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen 
een reactie. 

6.2 Overige informatie 
NWO verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO 

privacyverklaring, www.nwo.nl/privacyverklaring. 

NWO kan aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure en/of het 

onderzoeksprogramma. 

mailto:j.fermie@nwo.nl
https://www.nwo.nl/privacyverklaring
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7 Bijlage(n) 

7.1 Doelstelling Commit2Data Call for Proposals: 
Data2Person 

Ter verduidelijking van de doelstelling en thematiek van deze Top-up Call is Hoofdstuk 2 (Doel) uit de 

Data2Person Call for proposals hieronder overgenomen. 

COMMIT2DATA4 richt zich op het versterken van kennis, valorisatie en disseminatie van Data Science, 

stewardship en technologie voor de topsectoren. Binnen het programma ligt daarom een grote nadruk op 

monitoring en community management. Een gerichte inspanning is nodig om de grenzen van de huidige Data 

Science en big data oplossingen te verschuiven. Deze Call is een samenwerking tussen COMMIT2DATA, de 

NWO Domeinen Exacte en Natuurwetenschappen, Technische en Toegepaste Wetenschappen en Sociale en 

Geesteswetenschappen, het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie, ZonMW en het Ministerie van 

Economische Zaken. De Call is opgesteld en wordt uitgerold in afstemming met het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

De DATA2PERSON Call heeft als doel om multidisciplinair onderzoek te stimuleren dat een bijdrage levert aan 

de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een 

gezonde samenleving in de toekomst. Centraal staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren 

aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samenmanagement van de individuele 

gezondheidssituatie. Voor deze Call belangrijke vragen in deze context zijn: Wat werkt wél en wat niet? 

Waarom wél of niet? Voor wie wél en voor wie niet? Binnen de DATA2PERSON Call wordt ‘gezondheid’ breed 

opgevat. Het onderzoek kan zowel gezonde personen als patiënten betreffen en beoogt het volle spectrum: 

van volledig gezond tot aanwezigheid van ziekte en verlies van onafhankelijkheid vanwege ziekte. Het is 

belangrijk dat, waar mogelijk, eindgebruikers (burgers en patiënten) worden betrokken, bijvoorbeeld als het 

gaat om het regievoeren op eigen gegevens. 

DATA2PERSON onderzoeksvoorstellen zijn multidisciplinair. Ze richten zich op Data Science en de 

ontwikkeling van nieuwe digitale methoden en bevatten een duidelijke ICT onderzoekscomponent en ze zijn 

daarnaast gericht op het beantwoorden van inhoudelijk gedreven vragen vanuit personalisering en 

zelf/samenmanagement. Naast Data Science is de inzet van andere voor deze Call relevante 

wetenschappelijke disciplines daarom noodzakelijk; disciplines die voor deze Call vraagstukken kunnen 

articuleren en duiden en een oplossingsgerichte aanpak kunnen helpen ontwikkelen en/of de effectiviteit en 

haalbaarheid hiervan kunnen toetsen aan de praktijk. Onderzoek dat bijvoorbeeld alléén nieuwe inzichten 

genereert in gezondheids- en ziektemechanismen of in het opsporen van predictoren voor gezondheid of 

ziekteverloop zonder dat binnen het project wordt gewerkt aan het versterken van zelf/samenmanagement 

en/of het bevorderen van een gepersonaliseerd aanbod, valt buiten deze Call. 

Alhoewel wet- en regelgeving en ethiek belangrijke randvoorwaarden zijn in de ontwikkeling van nieuwe 

methodes voor zelf-regie van mensen, ligt hier niet het zwaartepunt van deze Call. Onderzoeksprojecten die 

alléén gericht zijn op deze thema’s vallen daarom buiten deze Call. Gezien het belang van deze thema’s, 

wordt in een latere fase bekeken óf en op welke wijze vanuit de projecten leereffecten behaald kunnen 

worden op de wet- en regelgeving en op ethische vraagstukken waar de projectvoorstellen mee te maken 

hebben.  

4 https://www.dutchdigitaldelta.nl/commit2data  

https://www.dutchdigitaldelta.nl/commit2data
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7.2 Toelichting op budgetmodules 

Toelichting op budgetmodule Kennisbenutting 

Het doel van deze budgetmodule is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende 

kennis5. Het aangevraagde budget mag niet hoger zijn dan € 27.500. 

Aangezien kennisbenutting in de verschillende wetenschapsgebieden zeer veel verschillende vormen kent, is 

het aan de aanvrager om te specificeren welke kosten nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van een 

lespakket, een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden, of kosten voor het indienen van een 

octrooiaanvraag. 

Het aangevraagde budget dient in de aanvraag adequaat gespecificeerd te worden. 

 

 

                                                                                 

5  In deze budgetmodule wordt aangesloten bij de definitie voor “kennisoverdracht” die de Europese Commissie hanteert in de 

Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU 2014, C 198). 
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