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Hoofdstuk 1: Inleiding / Zwaartekracht 

1 Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 
Het ministerie van OCW stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor stimulering van onderzoeksconsortia die de 
potentie hebben om tot de wereldtop in hun onderzoeksveld te gaan behoren of zich reeds op dat niveau bevinden. 
Dit programma heeft eerder bestaan onder de naam Dieptestrategie. Het vernieuwde instrument draagt sinds 2012 
de naam Zwaartekracht.  

1.2 Beschikbaar budget 
Voor de ronde 2021 is voor nieuwe verplichtingen een budget beschikbaar voor de jaren 2022 tot en met 2031 van 
in totaal 142,6 miljoen euro. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  
Deze call for proposals is geldig voor de vijfde ronde 2021. 
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2 Doel 
Het Zwaartekrachtprogramma brengt onderzoekers uit één vakgebied of uit meerdere vakgebieden samen in 
consortia en bevordert vernieuwing, excellentie en internationale positionering van het Nederlandse onderzoek.  
  
De consortia behoren tot de wereldtop in hun onderzoeksveld of hebben de potentie om daartoe te gaan behoren. 
Het voorgenomen wetenschappelijk onderzoeksprogramma is gefocust op vernieuwing van het onderzoek, levert 
een substantiële bijdrage op het hoogste mondiale niveau, en heeft duidelijke potentie om wetenschappelijke 
doorbraken te realiseren. De onderzoeksprogramma’s leveren ook een bijdrage aan de realisatie van de Nationale 
Wetenschapsagenda. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 
 

3.1 Wie kan aanvragen 
De Colleges van Bestuur van universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden kunnen aanvragen bij NWO 
indienen. Let op! Er geldt een beperkte indienmogelijkheid. Ieder College van Bestuur mag maximaal vier aanvragen 
indienen. Het treedt voor die aanvragen op als penvoerder. Indieningsgerechtigd zijn de primaire ontvangers van 
bekostiging uit de Rijksbijdrage van het Ministerie van OCW (eerste geldstroom). Universitair medische centra 
moeten daarom indienen via het College van Bestuur waarvan zij hun Rijksbijdrage ontvangen. De technische 
indiening in het elektronische indiensysteem van NWO dient te geschieden door de trekker (principal investigator) 
van het consortium. 
 
Een consortium is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers uit één vakgebied of uit meerdere vakgebieden. 
Consortia kunnen voortkomen uit Nederlandse onderzoeksscholen, maar ook uit krachtenbundeling van invloedrijke 
onderzoekers en onderzoeksgroepen.  
  
De te financieren onderzoekers1  moeten verbonden zijn aan één van de volgende kennisinstellingen:  
o Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden; 
o Universitaire medische centra;  
o KNAW- en NWO-instituten;  
o het Nederlands Kanker Instituut;  
o het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;  
o de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;  
o NCB Naturalis;  
o Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); 
o Prinses Máxima Centrum. 

 
Personen die als trekker of medetrekker verbonden zijn (geweest) aan een nog lopend programma uit een vorige 
Zwaartekrachtronde mogen niet als trekker of medetrekker van een nieuw Zwaartekrachtprogramma optreden 
indien dit het oude programma overlapt. Wel kunnen zij intellectuele bijdragen aan een ander 
Zwaartekrachtprogramma leveren, maar dan als adviseurs die niet uit het programma worden gefinancierd. Personen 
mogen zich niet voor meer dan één aanvraag als (mede)trekker inschrijven. 
 
1  In deze Call for Proposals worden met ‘onderzoekers’ zowel vrouwen als mannen aangeduid. 

 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 
Financiering kan worden aangevraagd voor direct aan het onderzoeksprogramma of aan de organisatie van het 
consortium gerelateerde additionele (nieuwe) kosten. Hieronder vallen:  
o Nieuw (en bestaand) personeel en materiële voorzieningen;  
o Investeringen in apparatuur/infrastructuur en andere faciliteiten alsmede exploitatiekosten daarvan tot een 

maximum van 25% van de aangevraagde bijdrage;  
o Managementkosten voor het consortium voor een periode van maximaal 10 jaar.  

  
Verder gelden de volgende regels:  
o Alleen de trekker (eerste aanvrager) en (maximaal) vijf medetrekkers (medeaanvragers) van het consortium 

mogen kosten opvoeren voor hun vervanging ten behoeve van het doen van onderzoek in een 
Zwaartekrachtprogramma. 
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o Gerekend over een periode van 10 jaar mag maximaal 20% van het salaris van de trekker en van maximaal 5 
mede-trekkers opgevoerd worden als vervangingssubsidie. De kosten mogen naar eigen inzicht over deze 10 jaar 
verdeeld worden. 

o Niet vergoed worden kosten die zijn gemaakt of waarvoor verplichtingen zijn aangegaan voordat de subsidie is 
verleend. Dit geldt ook voor onderzoekskosten waarvoor reeds uit andere bronnen subsidie of (private) co-
financiering is ontvangen. 

o Het aangevraagde subsidiebedrag wordt door de selectiecommissie getoetst in relatie tot het 
onderzoeksprogramma en kan bij toekenning bijgesteld worden op basis van het oordeel van de 
selectiecommissie.  

  
Omvang aanvragen; financieringspatroon  
Gestreefd wordt naar ca. 7 toekenningen in deze call. Van aanvragers wordt verwacht dat zij een goede balans treffen 
tussen de grootte van het consortium, de grootte van de aan te vragen financiering en de interne coherentie van het 
wetenschappelijke programma. In sommige wetenschapsgebieden kunnen compactere consortia worden gevormd 
omdat daar de vereiste schaal voor het doen van vernieuwend onderzoek minder groot is. Dit betekent dat er 
nadrukkelijk ruimte is voor het doen van aanvragen met een kleiner budget als dit beter past bij de wetenschappelijke 
inhoud van het programma of bij de werkwijze van de bijdragende onderzoekers of desbetreffende disciplines. De 
beoordeling zal dit aspect ook meenemen. Aanvragers wordt verzocht om bij het opstellen van het budget zoveel 
mogelijk rekening te houden met een gelijkmatig uitgavenpatroon over de jaren.  
  
Maximale subsidieperiode van 10 jaar  
De ambitie van het instrument vraagt om een langere periode van budgettaire zekerheid en een lange-termijn 
planning. De investeringen in mensen en faciliteiten behoeven dan ook een bepaalde continuïteit. Aan de andere 
kant is duidelijk dat de kwaliteit van onderzoeksgroepen niet voor eens en altijd een vast gegeven is. Een positie in 
de wetenschappelijke voorhoede hangt af van het vermogen in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap 
en ook van de aanwezigheid en aantrekkingskracht van onderzoekers die hun internationale faam dagelijks bewijzen.  
  
In het Zwaartekrachtprogramma wordt met deze eisen van continuïteit en dynamiek rekening gehouden door de 
subsidietermijn te binden aan een termijn van twee maal vijf jaar, met de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging 
op grond van een evaluatie in het vierde jaar. Een onafhankelijke evaluatiecommissie toetst de kwaliteit en de 
uitwerking van het ingediende onderzoeksprogramma en brengt advies uit. Op basis daarvan wordt door de minister 
van OCW een besluit genomen over continuering van de financiering voor de tweede vijf jaar.   

 
Bij continuering vindt een eindevaluatie plaats aan het einde van de subsidieperiode. Eventuele verdere continuering 
van een consortium komt in beginsel ten laste van de reguliere middelen van de betrokken instellingen. Een 
consortium dat zich na tien jaar in de frontlinie van de wetenschap beweegt wordt geacht in staat te zijn voldoende 
lokale, nationale en internationale fondsen aan te trekken. Voortzetting opnieuw ten laste van additionele middelen 
uit het Zwaartekrachtprogramma is daarom uitsluitend mogelijk wanneer een consortium met succes deelneemt aan 
een nieuwe competitie. 

 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 
De deadline voor het indienen van aanvragen is 19 januari 2021, om 14:00:00 CE(S)T. 
 
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. 

 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 
o Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of vanaf de NWO-

financieringspagina www.nwo.nl/zwaartekracht. 

http://www.nwo.nl/zwaartekracht
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o Vul het aanvraagformulier in.  
o Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC. 

 
Een volledige aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:  
o getekende aanbiedingsbrief van het hoogste bestuursorgaan van de (penvoerende) instelling;  
o ingevuld aanvraagformulier.  
 
Let op! Andere documenten dan hierboven genoemd, zoals steunbrieven of CV’s, mogen niet ingediend worden. Alle 
onderdelen van de aanvraag, inclusief de aanbiedingsbrief, moeten in het Engels worden geschreven (lettertype 
Verdana 8,5pt), en moeten als pdf-document via het elektronisch systeem ISAAC worden ingediend.  

 
Indien u bepaalde onderzoekers wilt uitsluiten als referent van uw voorstel dient u hierom schriftelijk te verzoeken. 
U kunt maximaal drie non-referees opgeven. Dit verzoek kunt u sturen aan het e-mailadres zwaartekracht@nwo.nl. 
 

3.5 Subsidievoorwaarden  
Op alle aanvragen zijn de NWO Subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van 
toepassing (https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling en 
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen).  

 
Nationale Wetenschapsagenda en universitaire zwaartepunten  

Gedurende ten minste de duur van het programma werken de leden van de consortia intensief samen. De consortia 
hebben een gedegen institutionele en organisatorische inbedding bij de betrokken kennisinstellingen. Zij leveren ook 
een substantiële bijdrage aan het opleiden van talentvolle onderzoekers. (Gender)diversiteit in de consortia is van 
groot belang. Deelname van vrouwen als (mede-)trekkers van consortia is zeer gewenst.  
  
De aan te vragen onderzoeksprogramma’s moeten inhoudelijk aansluiting vinden bij (routes van) de Nationale 
Wetenschapsagenda. Ook moeten zij aansluiten bij de zwaartepunten van de indienende universiteit.  
  
De aansluiting bij de Nationale Wetenschapsagenda dient beschreven te worden in de aanvraag, de toetsing van de 
aansluiting geschiedt door de raad van bestuur van NWO (zie par. 4.1).  
  
De aansluiting bij de zwaartepunten van de indienende instelling dient gemotiveerd te worden in de aanbiedingsbrief 
van de penvoerende universiteit. Indien de motivering ontbreekt, zal de aanvraag niet in behandeling worden 
genomen. 

Open Access 
Als ondertekenaar van de Berlin Declaration on Open Access to Knowlegde in the Sciences and Humanities (2003) zet 
NWO 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 te maken. Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is 
gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen daarom onmiddellijk (op het 
moment van publicatie) open access beschikbaar te zijn. NWO accepteert daarbij verschillende routes:  
o publicatie in een open access tijdschrift,  
o deponeren van een versie van het artikel in een repository of  
o publicatie in een hybride tijdschrift waarover de VSNU overeenkomsten heeft gemaakt met uitgevers. Zie 

daarover www.openaccess.nl.  

mailto:zwaartekracht@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://www.openaccess.nl/
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Eventuele kosten voor publiceren in open access tijdschriften kunnen worden begroot in de projectbegroting. NWO 
vergoedt geen kosten voor publicaties in hybride tijdschriften. Deze voorwaarden geldt voor alle vormen van 
wetenschappelijke publicaties voortkomend uit deze call for proposals. Ook wetenschappelijke monografieën, edited 
volumes, proceedings en hoofdstukken. Voor een nadere toelichting op het open access beleid van NWO zie: 
www.nwo.nl/openscience. 
 

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 middels de datamanagementparagraaf in de onderzoeksaanvraag, en het datamanagementplan na 
honorering. 

1. Datamanagementparagraaf 
De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de onderzoeksaanvraag. Onderzoekers worden dus 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. 

2. Datamanagementplan 
Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementparagraaf uit te werken tot een 
datamanagementplan. De onderzoeker 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 kennisinstelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Uiterlijk 4 
maanden na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO keurt het plan zo 
snel mogelijk goed. 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: www.nwo.nl/datamanagement. 

Nagoya Protocol 
Het Nagoya Protocol is op 12 oktober 2014 van kracht geworden en 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.  
 

http://www.nwo.nl/openscience
http://www.nwo.nl/datamanagement
http://www.absfocalpoint.nl/
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Ethische aspecten   

Voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk dat onderzoeksvoorstellen die ethische vragen 
kunnen oproepen zorgvuldig worden behandeld. Voor bepaalde onderzoeksprojecten is een goedkeurende 
verklaring van een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) of de Centrale Commissie Dierproeven 
(CCD) nodig. Daarnaast is voor bepaalde onderzoeksvoorstellen een vergunning nodig op grond van de Wet 
Bevolkingsonderzoek (WBO). Meer informatie over de METC is beschikbaar bij de Centrale Commissie 
Mensgebonden onderzoek (CCMO). Bij de Nederlandse Vereniging voor Dierexperimentencommissies (NVDEC) is 
informatie over CCD beschikbaar. Bij o.a. de Gezondheidsraad is informatie over de WBO beschikbaar.  
  
Onderzoekers die gebruik maken van infrastructuur zijn zelf verantwoordelijk voor het nagaan of hun 
onderzoeksvoorstel ethische vragen op kan roepen en voor het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de 
juiste ethische commissie(s) en/of het verkrijgen van een vergunning op grond van de WBO, of van gelijksoortige 
organisaties, indien nodig.   
  
NWO onderschrijft de code Openheid Dierproeven en de code Biosecurity. Onderzoekers die met NWO-middelen 
gebruik willen maken van infrastructuur dienen de bestaande codes te onderschrijven en na te leven.  Voor deze 
projecten geldt dat zij pas kunnen starten als NWO (indien nodig) een kopie van de goedkeurende ethische verklaring 
en/of vergunning WBO ontvangen heeft.   
  
Indien NWO na overleg met de aanvrager van mening is dat een ethische toets voor een dergelijke aanvraag nodig 
is, is de aanvrager verplicht alsnog maatregelen te treffen voor een toetsing door een ethische commissie. Bij het 
uitblijven van een noodzakelijke goedkeurende verklaring van een ethische commissie wordt de subsidie ingetrokken. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 
Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn 
ingediend, worden niet in behandeling genomen. De trekker van het consortium (‘coordinating researcher’) is 
verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien deze trekker nog geen ISAAC-
account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit om eventuele 
aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de trekker al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen 
nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.  
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 5.1.2. 
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 
De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. 
Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze call for proposals toegepast. 
 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-
Code omgang met persoonlijke belangen van toepassing (www.nwo.nl/code).  
 

Data management 
De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld en daarom ook niet meegewogen in de 
beslissing om een aanvraag al of niet toe te kennen. Zowel de referenten als de commissie kunnen wel advies geven 
met betrekking tot de datamanagementparagraaf. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de 
paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van 
de referenten en commissie. Het project kan van start gaan zodra het datamanagementplan is goedgekeurd door 
NWO.  

Kwalificatie 
NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie wordt aan de aanvrager bekend 
gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen van financiering. Om voor financiering in aanmerking te kunnen 
komen, dient een aanvraag ten minste de kwalificatie excellent/zeer goed/goed te krijgen. Voor meer informatie over 
de kwalificaties zie: http://www.nwo.nl/kwalificaties. 

 
Voor de selectie stelt de raad van bestuur van NWO een onafhankelijke, internationale en wetenschapsbrede 
commissie in. Deze bestaat uit toponderzoekers met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en 
ervaring met grotere wetenschappelijke consortia/instituten.  
  
Voor alle ontvankelijke aanvragen wordt gestreefd naar ten minste vier referentenrapporten. Aanvragers geven 
daarop hun wederhoorreactie. Hierna worden de voorstellen en de ingewonnen informatie bestudeerd door de 
selectiecommissie. Deze voert vervolgens de selectie van de voorstellen uit in twee fases. In de eerste fase worden 
de aanvragen verdeeld over drie wetenschapsterreinen: geestes- en sociale wetenschappen, bèta- en technische 
wetenschappen, en biomedische en levenswetenschappen. De commissie stelt per wetenschapsterrein een rangorde 
op van de voorstellen op basis van de beoordelingscriteria. Bij voldoende kwaliteit en op basis van de rangorde wordt 
voor de volgende fase uit elk terrein een beperkt aantal aanvragers uitgenodigd voor een interview door de 
selectiecommissie.  
  
Na de wetenschapsbrede interviewfase wordt een rangorde opgesteld op basis van de beoordelingscriteria. Uit elk 
wetenschapsterrein wordt in elk geval het als best beoordeelde voorstel voor honorering voorgedragen, tenzij de 
wetenschappelijke kwaliteit dit niet toelaat. Aanvullende voordrachten voor honorering worden gedaan op basis van 
de rangorde die in de wetenschapsbrede vergelijking is vastgesteld. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan een 
evenwichtige verdeling over de wetenschapsterreinen.  
  
De commissie legt vervolgens haar honoreringsadvies voor aan de raad van bestuur van NWO. Deze toetst naast de 
uitvoering van de procedure ook de aansluiting van de voorstellen aan de Nationale Wetenschapsagenda (zie bij par. 
4.2 Beleidscriteria) en stelt een honoreringsvoordracht op voor OCW. De minister van OCW neemt daarna een besluit 
over toekenning en stelt de betreffende middelen via de penvoerende universiteit aan de betreffende consortia 
beschikbaar. 

  

http://www.nwo.nl/code
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8Q6HU9
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Indicatief tijdpad  

19 januari 2021, om 14:00:00 CE(S)T Deadline indiening voorstellen bij de raad van bestuur van NWO door de 
Colleges van Bestuur van de universiteiten 

februari 2021 – april 2021 Raadplegen referenten 

mei 2021 Wederhoorreactie indieners (14 kalenderdagen) 

juni 2021 Eerste vergadering beoordelingscommissie: interviewselectie 

september 2021 Interviews en tweede vergadering beoordelingscommissie 

november 2021 Voordracht honoreringen door raad van bestuur NWO aan OCW 

december 2021 Besluit minister OCW; aanvragers ontvangen bericht; (evt.) uitreiking 

 

4.2 Criteria 

Beoordelingscriteria  
In het doel van het programma (§ 2) zijn ambitie en randvoorwaarden neergelegd waaraan de beoogde voorstellen 
moeten voldoen. Voorstellen zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:  
  
1. Kwaliteit van de betrokken onderzoekers en van het consortium (weging 30%)  
o Tot het consortium behoren onderzoekers met een sterke internationale reputatie. Deze invloedrijke en 

vernieuwende onderzoekers zijn in staat om een zeer belangrijke en vernieuwende bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van hun vakgebied(en).  

o De samenstelling van het consortium op groeps- en individueel niveau en de aanwezige expertise zijn uitstekend 
afgestemd op de uitvoering van het voorgestelde onderzoeksprogramma.  

o De trekkers van het consortium bezitten aantoonbare capaciteiten om teams en samenwerkingsverbanden te 
leiden en te inspireren en vormen samen een evenwichtig team.  

o Het consortium besteedt veel aandacht aan het kweken van een nieuwe generatie onderzoeksleiders die 
innovatieve en excellente onderzoekslijnen aan de top kunnen houden. Dit gebeurt onder meer door een 
uitgewerkt plan voor de loopbaanontwikkeling van talentvolle onderzoekers in het middenkader.  

o Het consortium is optimaal samengesteld en toegesneden op de inhoud en de uitvoering van het voorgestelde 
onderzoeksprogramma.   

  
2. Kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (weging 30%)  
o Het onderzoekprogramma is zeer uitdagend en urgent, en richt zich op inhoudelijke vernieuwing op de 

betreffende wetenschapsterreinen: voorstellen richten zich op nieuwe onderwerpen, en bezitten potentie tot 
doorbraken van internationale statuur.  

o Het onderzoek is excellent en internationaal goed gepositioneerd en duidelijk zichtbaar. Het behoort tot de 
mondiale top of heeft de duidelijke potentie om daartoe te gaan behoren. 

o Het onderzoeksprogramma is gefocust, wetenschappelijk-inhoudelijk optimaal samenhangend en integreert alle 
voor de centrale vraagstelling relevante invalshoeken. De potentie van het programma als geheel overstijgt 
duidelijk de som der delen.  

o Het onderzoeksprogramma zit uitstekend in elkaar voor wat betreft theoretische en methodologische soliditeit, 
en voor wat betreft planning en uitvoering.  

o In sommige wetenschapsgebieden kunnen compactere consortia worden gevormd omdat daar de vereiste schaal 
voor het doen van vernieuwend onderzoek kleiner is. Daarom wordt getoetst of de wetenschappelijke doelen 
van het programma en de benodigde omvang van het consortium in juiste verhouding staan tot de intrinsieke 
behoeftes van deze gebieden.  
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3. Organisatiestructuur en beleid van het consortium; budget (weging 30%)  
o De organisatiestructuur en het management van het consortium zijn helder en logisch vormgegeven en bieden 

uitstekende kaders voor de ontwikkeling en aansturing van het consortium. De continuïteit van het leiderschap 
gedurende de duur van het programma is goed geborgd.  

o De verantwoordingslijnen en de structuur zijn zo ingericht dat onderlinge afstemming en samenwerking 
structureel geborgd zijn. De organisatorische inbedding in de verschillende instellingen is transparant geregeld, 
de verantwoordelijkheden zijn goed en helder verdeeld. Benodigde afspraken zijn in een 
consortiumovereenkomst vastgelegd.  

o Het consortium voorziet in adequate bewaking van de voortgang en heeft heldere structuren om het programma 
waar nodig bij te sturen. Er is ook nagedacht over het oplossen van conflicten en het omgaan met risico’s.  

o Er wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de inhoudelijke scholing van talentvolle onderzoekers.  
o Het consortium heeft adequate instrumenten gericht op het bevorderen van wetenschappelijk interactie en het 

versterken van onderlinge samenwerking.   
o Er is uitgewerkt beleid gericht op datamanagement en ethische aspecten.   
o Het consortium vormt een goede afspiegeling van de (gender)diversiteit in het vakgebied en is daarin een 

voorbeeld voor het veld. Er is een overtuigende uitleg indien er sprake is van achterblijvende participatie van 
minderheidsgroepen onder de trekkers en andere participanten in het consortium. Het consortium draagt 
concrete en adequate maatregelen aan om achterstanden te verhelpen. De indienende instelling geeft 
overtuigend aan hoe zij aandacht heeft voor (gender)diversiteit bij het consortium.  

o Het budget, incl. het in te zetten personeel en de aangevraagde investeringscomponent, kent een nauwe relatie 
met het uit te voeren onderzoeksprogramma en is adequaat gemotiveerd. Het in te zetten personeel is essentieel 
voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma en de investeringen zijn strikt noodzakelijk en alternatieven 
niet beschikbaar.  

  
4. Kennisbenutting (weging 10%)  
Veel wetenschappelijk onderzoek raakt aan belangrijke vraagstukken in  samenleving, cultuur en economie. NWO 
vraagt daarom aan aanvragers te beschrijven hoe hun onderzoek daaraan zou kunnen bijdragen. NWO vraagt daarbij 
om plannen voor het delen van onderzoeksresultaten buiten de wetenschappelijke gemeenschap, ook als een 
concrete toepassing in de nabije toekomst niet denkbaar of haalbaar zou zijn. NWO realiseert zich echter ook dat 
kennisbenutting niet voor alle onderzoeksresultaten van toepassing is. Als een aanvrager aannemelijk kan maken 
waarom kennisbenutting geen rol speelt, is dat - mits goed gemotiveerd - ook mogelijk. Op de NWO-website is meer 
informatie over dit onderwerp te vinden via www.nwo.nl/kennisbenutting.  
o Het consortium is zich bewust van en heeft nagedacht over de mogelijkheden voor kennisbenutting door derden, 

zowel buiten de wetenschappelijke gemeenschap (in maatschappij, bedrijfsleven, overheid, culturele instellingen 
of het brede publiek) als in andere wetenschappelijke disciplines.  

o Het consortium heeft uitgewerkte, innovatieve en doordachte plannen voor het potentiële gebruik van 
onderzoeksresultaten en over de wijze waarop de verkregen kennis kan worden overgebracht. Het heeft een 
goed beeld van mogelijke stakeholders en betrekt deze waar relevant bij de uitvoering van de 
onderzoeksplannen.  

  

Beleidscriteria  

Het onderzoeksprogramma sluit inhoudelijk goed aan bij (routes van) de Nationale Wetenschapsagenda: de 
verbindingen tussen vragen uit het onderzoeksprogramma en vraagstellingen die zijn opgenomen in (routes van) de 
Wetenschapsagenda zijn relevant en goed geïmplementeerd. 

 

http://www.nwo.nl/kennisbenutting


11 

Hoofdstuk 5: Contact en overige informatie / Zwaartekracht 

5 Contact en overige informatie 
 

5.1 Contact 
 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen over Zwaartekracht en deze call for proposals neemt u contact op met:  

 
Drs. J.K. (Anko) Wiegel  
Telefoon: +31 (0)70 344 06 44  
E-mail: zwaartekracht@nwo.nl 
 
 

5.1.2 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 bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via 
isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie. 

5.2 Overige informatie 
De samenstelling van de commissie wordt na afloop van de ronde gepubliceerd op de NWO-website 
(www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/zwaartekracht). 
 
 
 
 
 

mailto:zwaartekracht@nwo.nl
mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/zwaartekracht
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