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  Medailles  
en beweegapps
Wetenschappers en sporters gaan 
meer samenwerken. Dat zal 
leiden tot betere prestaties in 
topsport en tot een beweegrijke 
levensstijl voor zieke en gezonde 
mensen.

07 Beleid

 NWO-strategie
Voor de zomer komt NWO met 
een nieuwe strategie voor de 
komende vier jaar. Velen denken 
mee over waar het naartoe moet.

08 UitgeSproken

 400 miljoen
Drie experts geven NWO advies 
over waar het extra geld voor 
wetenschap het beste aan kan 
worden besteed.

10 geSchiedeniS

  Schatgraven
Onderzoekers gaan de financiële 
geschiedenis van Nederland 
reconstrueren aan de hand van 
oude kasboeken en bedrijfs-
rekeningen van burgers. 
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Hypothese 
                     Nr 1, jaNuari 2018

12 nieUw nwo

 Bestuurlijke ambities
Een voortdurende evolutie, geen 
eenmalige revolutie. Veel mensen 
binnenhalen met een frisse blik. 
En alle domeinen laten f loreren. 
Dat zijn de ambities van drie 
NWO-bestuurders.

14 in Beeld

 Botsende sterren
Een schoolvoorbeeld van succes-
volle internationale samen- 
werking. Dat was de spectaculaire 
ontdekking van twee op elkaar 
botsende neutronensterren door 
drie detectoren en zeventig  
telescopen.

16  hBo-lectoren  

in nwo-inStitUten

 Over en weer
Een nieuwe groep lectoren,  
verbonden aan zowel een hoge-
school als een NWO-instituut,  
laat fundamentele kennis los  
op vragen uit de praktijk.

  inhoUd

WETENSCHAP IN NEDERLAND

EXPERIMENT NL

Leve de exoot? Het nut van uitheemse soorten
Hogere schaatskunde Goud dankzij data-analyse?
Schat aan vondsten Amateurs helpen archeologen
Slim spul Materialen die precies doen wat wij willen

Dit is een speciale uitgave van  

14 SterrenBotSing

09 Beleid

Meer eenvoud in NWO-subsidies 
schept gunstig klimaat voor inter-
disciplinaire onderzoeksaanvragen 
• Instituten gefuseerd • Pilot 
Industrial Doctorates van start

21 internAtionAAl

Oceaanexpeditie verkent ecologische 
veranderingen in zee • Rubicon leidt 
tot ontdekking kankeronderzoek • 
ICT met India

27 AgendA

Winnaars Nationale Wetenschaps-
quiz 2017 • Expositie BAD Award 
• Universiteit van Nederland 
partner van NWO

Vers van de pers
Experiment NL, het jaarlijkse 
publieksmagazine van NWO, met 
actuele voorbeelden van onderzoek 
dat aan Nederlandse universiteiten 
en onderzoeksinstituten wordt 
uitgedacht en uitgevoerd, mede 
gefinancierd door NWO.

NWO-nieuws

inhoUd

07 StrAtegie 24   open dAtA 
              

18 infrAStrUctUren

22 groene criminologie

 Camera redt woudreus
Illegale houtkap en ontbossing 
bedreigen het regenwoud. Een 
inventieve criminoloog biedt 
tegenstand, samen met lokale 
leiders, wetenschappers en 
ambtenaren.

0 3 januari 2018

18 toekomSt

 Slimme infra
Er zijn miljarden nodig voor onze 
infrastructuur. Wetenschappelijk 
onderzoek biedt de kennisbasis 
voor verstandige beslissingen.

24 open dAtA

 Digitale snoeptrommel
Een nieuw internationaal 
keurmerk nodigt uit tot het  
delen van data. Dat bevordert 
transparantie en vergroot de  
zichtbaarheid van de oorspronke-
lijke data-eigenaar.

12 

26 tAlent

  Datagedreven  
sjacheren
Ook onderhandelen kunnen 
computers beter. Als het aan 
informatica-onderzoeker Tim 
Baarslag ligt, gaan we in de 
toekomst met de zakcomputer 
in de hand naar de autodealer.



opzichte van de bal. Zo konden alle bewegingen 
tijdens een wedstrijd worden vastgelegd en 
schematisch vertaald in dynamische patronen van 
bewegende puntjes. De resultaten van Koks onder-
zoek zijn nog niet uitgekristalliseerd, maar het doel 
ervan is duidelijk: bepalen waarin het spelpatroon 
van het Nederlands elftal verschilde van dat van de 
anderen en waardoor het kampioen kon worden. 
Dat inzicht moet sportcoaches helpen hun strategie 
verder te verfijnen en te verbeteren, zodat er in de 
toekomst minstens zo veel, maar liefst méér goals 
worden gescoord. 

cockpit voor de coach
De Groningse hoogleraar ‘Sport, prestatie en inno-
vatie’ Koen Lemmink doet net als (en samen met) 
Kok vergelijkend voetbalonderzoek, met subsidie 
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hHet Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen 
zal deze zomer niemand zijn ontgaan, want ‘we’ 
werden kampioen. Maar hoe hebben de Oranjeleeu-
winnen dat gef likt? Voor het antwoord op die vraag 
hebben de Leidse hoogleraar Fundamentele infor-
matica Joost Kok en zijn team twee soorten data 
verzameld, in samenwerking met de KNVB en 
Sportinnovator, een programma dat als doel heeft 
het rendement van kennis en innovatie in de sport 
te vergroten. Bij alle 31 wedstrijden lieten de onder-
zoekers studenten de acties van elke individuele 
speelster registreren: wie speelde wie aan, gooide 
in, voerde een tackle uit, gaf een voorzet, scoorde? 
Daarnaast werden bij alle wedstrijden van het 
Nederlands elftal – en ook bij een groot deel van de 
andere duels – drie camera’s op het veld gericht die 
vastlegden wie waar was op welk moment ten 

  Sportonderzoek
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Kampioenen!
dankzij de recente samenwerking tussen sportwetenschappers en datascientists kunnen 
sporters straks wetenschappelijk gefundeerd trainen en wedstrijden spelen. verwacht voordeel: 
betere prestaties van topsporters én amateurs. tEkst mAloU vAn hintUm

uit het onderzoeksprogramma Data-driven 
research on Sports & Healthy Living van NWO en 
de Braziliaanse São Paolo Research Foundation. 
Hij keek in verschillende leeftijdscategorieën naar 
de uiteenlopende voetbalstijlen van Brazilië en 
Nederland. Het Braziliaanse elftal speelt meer op 
gevoel dan het Nederlandse en geeft individuele 
acties veel ruimte, terwijl de Nederlandse voetbal-
lers het juist samen willen doen en minder op 
intuïtie lijken te spelen, legt Lemmink uit. ‘Weten-
schappelijk gezien is de samenwerking tussen 
Nederland en Brazilië interessant’, voegt hij toe. 
‘Nederland kan een vernieuwende combinatie van 

technologie, data en domeinspecifieke sportkennis 
inbrengen, terwijl de universiteit in Campinas een 
gerenommeerd Institute of Computing heeft.’ Lem-
minks doel is niet alleen om kennis te ontwikkelen 
en een brug te slaan tussen sportwetenschap en 
datascience, maar ook om die kennis toepasbaar te 
maken voor de voetbalpraktijk. Daarvoor werkt hij 
samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
Daar zal de opgedane kennis worden omgezet naar 
coachtaal. De onderzoeker is ambitieus. Hij wil een 
‘cockpit voor de coach’ ontwikkelen, die de kans op 
winst moet vergroten. Lemmink: ‘Coaches 
bedenken altijd manieren waarmee ze hopen de 
tegenstander te verslaan. In de cockpit kunnen ze 
niet alleen allerlei kenmerken invoeren van hun 
eigen team en van de gewenste manier van spelen, 
maar ook analyses en strategieën van de tegenstan-
der.’ De cockpit kan ook doorrekenen welke invloed 
een andere strategie en een andere opstelling 
hebben voor de kansen op succes. Bovendien kan de 
coach straks tijdens de wedstrijd bekijken of de 
bedachte strategie daadwerkelijk wordt uitgevoerd: 
de cockpit koppelt realtime terug of het spelsysteem 
dat aan de voorkant is bedacht wel goed werkt. Zo 
niet, dan kunnen coaches al tijdens de wedstrijd 
hun strategie aanpassen: door andere aanwijzingen 
te geven, door de opstelling te veranderen, of door 
spelers te wisselen.

in februari wordt bekend welke consortia subsidie 

krijgen uit het programma sport en Bewegen. dit 

programma stimuleert multidisciplinair sportonder-

zoek in samenwerking tussen kennisinstellingen, 

sportorganisaties, bedrijven en overheden. het wordt 

gezamenlijk gefinancierd door NWO, het regieorgaan 

praktijkgericht Onderzoek sia, het ministerie van 

volksgezondheid, Welzijn en sport en sportkoepel 

NOc*Nsf. ZonMw is verantwoordelijk voor de uitvoe-

ring van het programma. het te subsidiëren onder-

zoek sluit aan bij de drie thema’s van de Nationale 

Kennisagenda sport en Bewegen van het topteam 

sport: ‘Beter presteren’, ‘een leven lang bewegen’ 

en ‘de waarde(n) van sport’. in totaal is 1,68 miljoen 

euro beschikbaar.

Programma Sport en Bewegen

 >> 

hh / piM ras harry Meijer
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met of zonder beperkingen; iedereen moet gemoti-
veerd worden om voldoende te bewegen. Zo werden 
in het eerder genoemde NWO-sportprogramma 
grote databestanden geanalyseerd om een virtueel 
gymnastieklokaal voor rolstoelgebruikers te 
ontwikkelen, en om trainingsapps toe te spitsen op 
verschillende typen gebruikers. 
Ten slotte staan ook de sociaal-psychologische en 
maatschappelijke aspecten van sport op de agenda. 
Hoe kan sport kinderen en jongeren stimuleren in 
hun persoonlijke ontwikkeling? Hoe kan sport 
mensen met een beperking kracht geven? Hoe kan 
het leefklimaat in achterstandswijken of krimp-
gemeenten met sport worden verbeterd? Hoe kun je 
sport zo inzetten dat zij bevolkingsgroepen verbindt, 
en niet tegen elkaar ophitst? Het programma Sport 
en Bewegen hoopt antwoord te vinden op deze 
vragen.

kennisagenda
Het Nederlands sportonderzoek wordt steeds cohe-
renter: wetenschap, sportsector, bedrijfsleven en 
overheid werken nauw met elkaar samen. Dat is 
eigenlijk te danken aan Japan, vertelt Geri Bonhof. 
Zij is lid van het Topteam Sport, waarin voormalig 
minister Edith Schippers enkele ‘boegbeelden’ bij 
elkaar bracht om het maatschappelijk rendement 
uit sport te vergroten.  In 2015 nam een grote dele-
gatie sportonderzoekers op uitnodiging van Japan 
deel aan een handelsmissie onder leiding van 
premier Rutte. Ook minister Schippers was van de 
partij. In Japan hebben de sportonderzoekers veel 
samen opgetrokken. Bonhof: ‘Daar is de basis 
gelegd voor de Nationale Kennisagenda Sport en 
Bewegen. De tijd was er rijp voor, en de ontmoe-
tingen tijdens de reis hebben het proces bespoe-
digd. Het Topteam Sport heeft daarna een 
stimulerende en regisserende rol gehad. Door 
diverse disciplines te bundelen worden vragen van 
gebruikers beter beantwoord: van sporters en 
sportverenigingen, van overheden, bedrijfsleven en 
gezondheidszorg.’
Ook introduceerde het Topteam ‘Sport Data Valley’:
een centrale plek waar experts met elkaar in 
contact kunnen komen en waar ze met dataverza-
melingen aan de slag kunnen. Onder andere met 
analyses van wedstrijden op topniveau, maar ook 
met data uit activity trackers en apps op smartpho-
nes die veel amateursporters gebruiken. Want het 
sportonderzoek in Nederland heeft een brede doel-
stelling: topsporters beter laten presteren, de 
breedtesport vooruit helpen en de volksgezondheid 
en maatschappelijke samenhang stimuleren. 
Iederéén moet erop vooruitgaan.  

  kopJe

Om zo’n cockpit te kunnen ontwikkelen, zijn nauw-
keurige meetsystemen nodig die een vracht aan 
data genereren: alleen al de positie van één voet-
baller wordt vijftig keer per seconde vastgelegd. 
Lemmink: ‘Vervolgens moet je tactische patronen 
meetbaar maken, zoals op het juiste moment 
opkomen op de linkerf lank. Daarvoor moet je 
weten hoe je dergelijke parameters uit grote data-
bestanden kunt af leiden. Daarnaast is theoretische 
kennis nodig van het voetbal als dynamisch 

systeem om te kunnen verklaren waarom bepaalde 
patronen vaker tot succes leiden. En ten slotte 
moet het resultaat praktisch inzetbaar zijn: de 
coach moet ermee uit de voeten kunnen. Zo komen 
verschillende expertisedomeinen bij elkaar.’ 
Gaat het nu nog uitsluitend om topsport, over een 
jaar of vijf, tien, zullen ook amateurclubs naar 
verwachting over vereenvoudigde technologische 
systemen beschikken om spelers in het veld te 
volgen, zegt Lemmink. Zodat ook zij op basis 
van data-analyses optimale spelsystemen kunnen 
ontwikkelen waarmee ze maximaal kunnen 
presteren én blessures kunnen voorkomen. 

Beweegrijke levensstijl
Meer goals en betere sportprestaties, dat zijn ook 
doelen van het nieuwe onderzoeksprogramma 
Sport en Bewegen dat dit jaar van start gaat (zie 
kader op p. 5). Een ander, misschien nog wel ambi-
tieuzer doel is een gezonde, beweegrijke levensstijl 
voor de hele bevolking. Jong of oud, ziek of gezond, 

Jong of oud, ziek of gezond... 
iedereen moet gemotiveerd 
worden om genoeg te bewegen

 << 

i De nieuwe strategie voor de periode 2019-2022 is 
geworteld in een uitgebreide consultatie van externe 
en interne belanghebbenden. De afgelopen maanden 
zijn interviews gehouden, rondetafelgesprekken 
gevoerd en themasessies georganiseerd. Uiteraard 
wordt de mening van wetenschappers gepeild. Via 
de domeinbesturen en instituutsdirecteuren, via 
organisaties zoals de KNAW en de VSNU, via de 
rectoren van de universiteiten en via laureaten van 
de belangrijkste wetenschappelijke prijzen. Maar 
ook maatschappelijke partners van NWO praten 
mee: ministeries, bedrijven, werkgeversorganisa-
ties, NGO’s en belangenverenigingen. Intern 
discussiëren NWO-medewerkers in themateams 
over onderwerpen als co-creatie, kennisbenutting, 
open science en high-risk onderzoek.
De  komende maanden zal NWO een concept voor de 
strategienota voorleggen aan de belangrijkste 
gesprekspartners. Na de laatste aanpassingen stelt 
de raad van bestuur naar verwachting eind maart 
zijn definitieve voorstel voor de strategie vast. 
Minister Van Engelshoven van onderwijs, cultuur en 
wetenschappen heeft het laatste woord. Zij moet de 
strategie goedkeuren. Pas dan zal die met de buiten-
wereld worden gedeeld. 

In en rond NWO wordt druk gediscussieerd over 
wezenlijke vragen, zoals:
–  Waar is NWO goed in en wat moet anders? 
–  Op welke trends moeten we inspelen?
–   Hoe vinden we de juiste balans tussen nieuws- 

gierigheidsgedreven en thematisch onderzoek, 
tussen team science en individuele projecten?

–  Aan welke nieuwe subsidievormen is behoefte?
–   Is het verstandig om gemeenschappelijke beoor-

delingsprocedures op te zetten met Europese 
zusterorganisaties?

–   Hoe kunnen we transparant zijn over resultaten, 
zonder onderzoekers met onnodige administra-
tieve last op te zadelen?

–   Moeten we alleen wetenschap financieren, of ook  
op andere manieren innovatie stimuleren?

Op deze en veel andere onderwerpen wil NWO haar 
standpunten opnieuw bepalen om koersvast de toe-
komst in te zeilen. Die herijking vloeit niet alleen 
logisch voort uit de vernieuwingsslag die een jaar 
geleden is ingezet, maar is ook een verplichting.  
De NWO-wet schrijft voor dat elke vier jaar nieuw 
beleid moet worden vastgesteld.

 << 

Nieuwe NWO-strategie
velen denken mee over de nieuwe NWO-strategie. dit voorjaar zal NWO haar plan 

aan minister van engelshoven presenteren, waarmee opnieuw richting gegeven 
wordt aan de activiteiten van NWO in de periode 2019-2022. 

teKst mAriette hUiSJeS  BEELd cArolyn ridSdAle

Beleid
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‘
‘

thomAS groSfeld  
secretaris innovatie en industrie-
beleid VNO-NCW en MKB-Nederland, 
betrokken bij de Kenniscoalitie

‘VNO-NCW en MKB-Nederland zien 
graag investeringen in de fundamen-
tele kennisbasis – vooral bèta en 
techniek – , in intensivering van de 
publiek-private samenwerking en in 
toegepast onderzoek en innovatie in 
het midden- en kleinbedrijf. Daarbij 
vormen prioriteiten in het regeerak-
koord de bakens voor de topsectoren: 
energie, voeding, water, en enkele 
sleuteltechnologieën. 
Wij willen graag dat de rijksbijdrage 
in publiek-private samenwerking 
stijgt naar 50 procent. Nu legt de 
overheid 25 cent bij elke private euro 
die naar de wetenschap gaat. Bij een 
hoger percentage wordt het voor 
bedrijven aantrekkelijker om te inves-
teren, krijgen kennisinstellingen meer 
slagkracht, en zit de overheid wat 
steviger aan tafel.’

de Kenniscoalitie vroeg om jaarlijks 1 miljard voor weten-
schappelijk onderzoek, het kabinet geeft enkele honderden 
miljoenen. Waar kan dat geld het beste naartoe? drie experts 
geven NWO advies. 
teKst mAloU vAn hintUm  BeeLd moniqUe wiJBrAndS

Het nieuwe kabinet gaat enkele 

miljoenen investeren, zowel in funda-

menteel als in toegepast onderzoek. 

de kenniscoalitie, het samenwerkings-

verband van werk-geversorganisaties en 

kennisinstellingen, pleitte eerder voor 

een jaarlijkse investering van 1 miljard 

euro. dat betekent dat er nu scherpe 

keuzes nodig zijn, waarbij er voor ieder-

een wat op het spel staat. Blijven uni-

versiteiten wel onafhankelijk? kunnen 

hogescholen kennisintensiever worden? 

En is het voor bedrijven aantrekkelijk 

genoeg om in onderzoek te investeren?

BArend vAn der meUlen  
hoofd onderzoek Rathenau Instituut 
en hoogleraar Evidence for science 
policy, Universiteit Leiden

‘De afgelopen tien jaar is rücksichtslos 
bezuinigd op toegepast onderzoek; 
goed dat daar nu in wordt geïnves-
teerd. Daarnaast moet er geld naar de 
lectoraten. Zij zouden de hogescholen 
kennisintensiever maken, maar hun 
ontwikkeling stagneert. Hbo-studenten 
maken 65 procent uit van iedereen die 
hoger onderwijs volgt. Zij komen nau-
welijks met onderzoek in aanraking, 
terwijl veel van hen in kennis-
intensieve, innovatieve beroepen 
terechtkomen. Als we de kwaliteit van 
ons kennissysteem alleen van de uni-
versiteiten laten afhangen, raakt dat 
uit balans. Universiteiten zijn sterk 
geneigd alleen aan wetenschappelijke 
excellentie te denken en toegepast 
onderzoek minderwaardig te vinden. 
Terwijl zulk onderzoek wel nodig is 
voor de kennissamenleving. 
Duurzaamheid, gezondheid en sociale 
cohesie vragen niet alleen om een 
wetenschappelijke verklaring, maar 
ook om innovatieve oplossingen in 
de praktijk van professionals.’ 

‘
mAriJtJe JongSmA 
voorzitter VAWO, vakbond voor 
de wetenschap

‘Wat die extra impuls betreft: 
financier onderzoekers, geen onder-
zoeksprojecten, en besteed het geld 
rechtstreeks aan het borgen van 
ongebonden universitair onderzoek. 
Dat is hard nodig om de verweven-
heid van onderwijs en onderzoek te 
behouden, en om wetenschappelijke 
talenten loopbaanmogelijkheden te 
bieden. Nederland scoort laag wat 
betreft de publieke financiering van 
onderzoek: slechts 60 procent, 
ten opzichte van bijvoorbeeld 
90 procent in Duitsland. Privaat 
onderzoek vind ik prima, maar dan 
bij voorkeur binnen de R&D-
afdeling van bedrijven. 
400 miljoen is prachtig, maar te 
weinig. Volgens de Europese norm 
voor publieke financiering – 
1 procent van het bruto binnenlands 
product – betekent dat nu nog een 
tekort van 760 miljoen. Deze 
miljoenen zijn is wat mij betreft dus 
een eerste stap.’

Extra geld voor wetenschap, 
wat doen we ermee?

Beleid

NWO neemt deel aan het topsectorenbeleid van de overheid, dat in 
negen sectoren samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en 
overheid stimuleert. NWO brengt partijen bij elkaar en selecteert de 
te financieren onderzoeksprojecten via competitie. voor een overzicht 
van topsectorprojecten, kijk op www.nwo.nl/topsectoren.

NWO-nieuws

Meer eenvoud in 
NWO-subsidies
NWO en ZonMw werken aan een vereen-

voudigd subsidiestelsel voor alle domei-

nen. de bestuurders willen hiermee meer 

duidelijkheid scheppen en een gunstiger 

klimaat voor onderzoeksaanvragen die 

over de grenzen van wetenschappelijke 

disciplines heen gaan. 

NWO zet diverse instrumenten in voor 

verschillende doelen, bijvoorbeeld het 

ontwikkelen van wetenschappelijk talent, 

het mogelijk maken van nieuwsgierig-

heidsgedreven onderzoek of het stimule-

ren van een specifiek onderzoeksterrein. 

Naar verwachting zullen de vele losse 

instrumenten worden gereduceerd tot 

vier categorieën:
–  talentsubsidies, om talentvolle onder- 

zoekers te ondersteunen

 –  open projectfinanciering, voor onder-

zoek door één individu of groep
–  open programmafinanciering, voor 

samenwerkende individuen of groepen
–   thematische financiering, waarbij het 

onderzoeksthema vastligt.

Elke categorie omvat een vastgesteld 

aantal subsidiemogelijkheden, zoals Veni, 

Vidi en Vici in de categorie talent. Binnen 

de subsidies gelden steeds dezelfde modu-

les: bijvoorbeeld het aanvragen van een 

promovendus of postdoc, of materieel 

krediet. In lijn hiermee heeft het NWO-

domein Exacte en Natuurwetenschappen 

al in november zijn vrije competitie voor 

nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel 

onderzoek opnieuw ingericht: met één 

subsidie voor kleinschalige projecten en één 

voor grootschalige investeringen. de nieu-

we regeling gaat in op 1 augustus 2018. 

tot die tijd geldt een overgangsregeling. 

Wijzigingen in het subsidiestelsel worden

ten minste zes maanden voordat ze 

ingaan bekendgemaakt via de websites 

van NWO en ZonMw.

Op nwo.nl

Pilot Industrial 
Doctorates van start
NWO is een experiment gestart met het 

industriële doctoraat. dat wil zeggen dat 

een jonge, net afgestudeerde wetenschap-

per haar of zijn promotieonderzoek deels 

aan een universiteit uitvoert en deels op 

locatie bij een middelgroot of klein bedrijf. 

de promovendus zal vaak bij het bedrijf te 

vinden zijn en intensief contact onder-

houden met de collega’s daar. de bedoe-

ling is dat wetenschappelijke kennis zo 

direct bij een bedrijf terechtkomt en 

innovaties langs die weg een groot gedeel-

te van de samenleving bereiken. NWO stelt 

in totaal 3,4 miljoen euro voor het 

experiment beschikbaar, maar hoopt dit 

dankzij bijdragen van de deelnemende 

universiteiten en bedrijven op te hogen 

tot in totaal 10 miljoen euro. Na afloop zal 

worden bekeken of het experiment voor 

herhaling vatbaar is.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en 

MkB-Nederland hebben enthousiast gerea-

geerd op de pilot. Universiteiten en bedrij-

ven kunnen simpelweg meer bereiken door 

samen te werken, aldus de werkgevers. Uit 

onderzoek blijkt bovendien dat industriële 

promovendi aanzienlijk betere carrière-

kansen hebben dan gewone promovendi, 

stellen zij.
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NWO-instituten 
gefuseerd 
de stichtingsbesturen van AstRON (sterren-

kunde), CWI (wiskunde en informatica), 

NIOZ (zeeonderzoek), NsCR (criminaliteit en 

rechtshandhaving), sRON (ruimteonderzoek) 

en NWO-Instituten hebben besloten te 

fuseren. Het passeren van de juridische akte 

bij de notaris op de laatste dag van 2017 

was het slotakkoord van een lang traject, 

waarbij medezeggenschapsraden, kamers 

van koophandel en rechtbanken betrokken 

waren. 

de fusie is een uitvloeisel van de reorganisa-

tie van NWO een jaar geleden. toen al werd 

de institutenorganisatie NWO-I gevormd, 

met daarin de fysica-instituten AMOLF, 

ARCNL, dIFFER en NIkHEF. Nu ook de andere 

NWO-instituten zich hebben aangesloten, 

herbergt NWO-I in totaal negen weten-

schappelijke instituten. Het bureau van 

NWO-I bevindt zich in Utrecht. Van hieruit 

worden de ondersteunende diensten voor 

de instituten gecoördineerd.

  UitgeSproken
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eErgens aan het eind van het interview 
wordt er op de deur geklopt: een collega 
van de afdeling Internationalisering 
komt de kamer van Oscar Gelderblom 
binnen. Ze heeft een berichtje op het 
intranet gelezen en vraagt zich af of de 
onderzoekers interesse hebben in een 
stapeltje accountantsverklaringen van 
de opa van haar man. Die liggen anders 
toch maar te verstoffen op zolder.

Oscar Gelderblom, hoogleraar Econo-
mische en financiële geschiedenis aan 
de Universiteit Utrecht, bladert de 
handgeschreven boekjes uit de jaren 
veertig, vijftig en zestig die op zijn tafel 
liggen voorzichtig door. Ineens begint 
hij geestdriftig te knikken. ‘Kijk, dit is 
precies wat ik bedoel! Je ziet hier hoe 
er langzaam maar zeker een onder-
scheid ontstaat tussen de bedrijfs-
voering en het privé-huishoudboekje 
van het boerengezin. Dat is een veran-
dering die je in die tijd ook bij veel 
andere kleine en middelgrote onder-
nemers aantreft. Een zeer bruikbaar 
document!’ Ook collega-onder-
zoeker Corinne Boter glimt van trots. 
Deze maanden is de werkkamer van 
Gelderblom een zoete inval. Samen met 
zijn collega’s verzamelt hij financiële 
documenten uit de 19e en 20e eeuw. 

utrechtse onderzoekers gebruiken een vici-subsidie van NWO 
om de financiële geschiedenis van Nederland te reconstrueren. 
dat doen ze met behulp van de oude kasboeken, bedrijfsreke-
ningen en huishoudboekjes van particulieren. 
teKst meriJn vAn nUlAnd  fOtO’s fJodor BUiS

Daarbij heeft hij actief de hulp inge-
schakeld van het publiek. Dus komen 
particulieren – en ook collega’s – in 
groten getale huishoudboekjes, 
bedrijfsrekeningen en accountantsver-
klaringen brengen. Inmiddels staat de 
teller al op bijna 300 donateurs.

geschiedschrijving van onderop
‘Aan de hand van al die stukken willen 
we een beeld krijgen van de financiële 
geschiedenis van Nederland,’ zegt Gel-
derblom. Hij financiert het project met 
de Vici-beurs die hij in 2015 van NWO 
ontving. Zo’n Vici geeft vooraanstaande 
wetenschappers de vrijheid een nieuwe 
onderzoekslijn op te zetten. Gelderblom 
heeft ervoor gekozen nu eens niet naar 
de financiële geschiedenis van over-
heidsinstanties of banken te kijken, 
maar juist naar die van huishoudens en 
kleine bedrijven. ‘Hoe veranderde hun 
financiële situatie over de jaren, en hoe 
de manier waarop zij met geld omgin-
gen? Een soort geschiedschrijving van 
onderop dus.’

De onderzoekers vermoeden dat de 
financiële behoeftes van gezinnen en 
kleine bedrijven tegenwoordig niet veel 
anders zijn dan vroeger. Altijd al waren 
huishoudens en bedrijven op zoek naar 
slimme manieren om te sparen, te 
beleggen, te lenen en te verzekeren. 

De financiële infrastructuur is daaren-
tegen wel drastisch veranderd: zo 
hebben we sinds de jaren vijftig een 
uitgebreide verzorgingsstaat en een 
grote financiële sector. ‘Het is natuur-
lijk interessant om te weten hoe gewone 
huishoudens en kleine bedrijven hun 
financiële zaken regelden vóór de 
komst van die financieringsinstanties,’ 
zegt postdoc Corinne Boter. 

 << 

de pareltjes uit de nieuw 

verworven collectie van Oscar 

gelderblom en corinne Boter 

zullen een rol spelen in de zes-

delige televisieserie Kasboekje 
van Nederland. in iedere afleve-

ring zal een levensfase centraal 

staan: van de financiële opvoe-

ding van kleine kinderen tot aan 

het testament. gelderblom: ‘al 

die gedoneerde spullen zijn erg 

waardevol voor ons wetenschap-

pelijk onderzoek, maar scheppen 

tegelijkertijd de verplichting om 

iets terug te doen. je bent immers 

binnengedrongen in het privé-

domein van je donateur, en die 

wil graag wat meer weten over 

zijn of haar familiegeschiedenis. 

daarom is het geweldig dat de 

Ntr nu televisie maakt over 

de persoonlijke verhalen achter 

de ingezonden stukken.’

‘kasboekje van nederland’ 
wordt vanaf donderdag 
29 maart uitgezonden op 
npo2.

Televisieserie

Neem het voorbeeld van een begrafe-
nisverzekering. Nu sluit je zo’n 
verzekering online af. Vroeger stuurde 
de verzekeringsmaatschappij een agent 
die elke week een paar cent kwam 
ophalen. Gelderblom: ‘Is de huidige 
manier beter? Ik weet het niet. Maar 
ik denk dat we er niet te gemakkelijk 
vanuit moeten gaan dat financiële 
vernieuwing ook altijd financiële 
verbetering betekent, in het belang 
van de particuliere klant. Denk bijvoor-
beeld alleen al aan alle rommel-
hypotheken die de financiële crisis 
hebben veroorzaakt. Wie weet valt er 
voor de oude vormen van geld verstrek-
ken en verzekeren wel wat te zeggen.’ 

donatiestroom
Om de donatiestroom op gang te helpen 
bouwde de onderzoeksgroep een 
website en stuurde ze een persbericht 
uit, maar greep daarnaast ook naar 

onconventionele methoden. Op 
8 oktober – tijdens het Weekend van de 
Wetenschap – konden mensen hun 
financiële documenten door deskun-
digen laten bestuderen. Het Academie-
gebouw van de Universiteit Utrecht had 
die zondag dan ook veel weg van de set 
van Tussen Kunst en Kitsch. In totaal 
kwamen zo’n driehonderd belang-
stellenden op het evenement af, 
waarvan er vijftig ook daadwerkelijk 
hun stukken ter beschikking stelden 
van het onderzoek.

In eerste instantie maakt de onder-
zoeksgroep een ruwe dataset met 
daarin foto’s van alle aangeleverde 
stukken. ‘Het ontvangen van de docu-
menten is het leukste gedeelte,’ zegt 
Gelderblom. ‘Vervolgens moeten we alle 
stukken rubriceren en digitaliseren. 
Dat is de grootste uitdaging, want we 
weten van tevoren niet hoeveel stukken 
we krijgen. Dat maakt het moeilijk in te 
schatten hoeveel menskracht we nodig 
hebben.’

Het postdoctoraal onderzoek van Boter 
zal zich specifiek richten op de finan-
ciën in perioden van crisis, zoals de 
jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog. 
Voor dat laatste onderdeel is inmiddels 
al samenwerking gezocht met het NIOD 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies. ‘Anders dan je zou 
verwachten bleef het huishoudboekje 
van de meeste gezinnen tijdens de 
bezetting nagenoeg hetzelfde,’ zegt 
Boter. ‘Zelfs de hondenbelasting werd 
gewoon doorbetaald. Ik ga nu verder 
uitrafelen welke financiële strategieën 
huishoudens tijdens deze oorlogs-
periode hanteerden.’

Hoogleraar Oscar Gelderblom, hier met 
zijn postdoc Corinne Boter: ‘De financiële 
behoeftes van gezinnen en kleine bedrij-
ven zijn niet veranderd, maar er 
is wel een heel nieuwe financiële infra-
structuur.’

wilt u ook uw verhaal of uw docu-
menten delen? dat kan via 
www.hetkasboekjevannederland.nl
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‘Voor de meeste sociale en geesteswe-
tenschappers geldt het samengaan van 
hun disciplines in één domein als 
tamelijk vanzelfsprekend. Dat vind ik 
heel positief’, zegt Wim van den Doel, 
lid van de raad van bestuur van NWO 
en domeinvoorzitter van het jonge 
domein Sociale en Geestesweten-
schappen (SGW). ‘De energie en het 
enthousiasme zijn er nog steeds’, 
vertelt Caroline Visser, portefeuille-
houder Bedrijfsvoering en Financiën. 
‘We zijn een toekomstgericht team dat 
niet bang is om te veranderen.’ Collega-
bestuurder Jeroen Geurts is naar eigen 
zeggen ‘goed aan de slag’ met zijn 
dossier Kwaliteit en Talent. Daarbij 
stelt hij zich vragen als: Wat beschou-
wen we als talent? Hoe meten we dat? 

Een jaar later   

Van den Doel: ‘We realiseren ons 
inmiddels veel beter hoeveel kennis-
vragen er leven bij departementen. 
NWO moet daarom vaker met ministe-
ries in gesprek gaan over de manier 
waarop we het meest excellente onder-
zoek aan die vragen kunnen koppelen.’ 
Daarnaast wil NWO zich ook maat-
schappelijk meer profileren. Geurts: 
‘Als kennishub kunnen we bij allerlei 
verschillende onderwerpen helpen en 
sturen, of het nou gaat over innovatie, 
migratie, de circulaire economie of het 
vrijwillig levenseinde. Als wetenschap-
pers zijn we in staat mensen te leren 
hoe je kunt nadenken en met gegevens 
kunt omgaan.’ Behalve door kwaliteit, 
betrouwbaarheid en creativiteit moet 
het nieuwe NWO in Geurts’ optiek dan 

Geen van drieën wil uit de school 
klappen over de nieuwe strategie, die 
tijdens het ter perse gaan van deze 
Hypothese nog in de raad van bestuur 
besproken wordt. Maar een paar dingen 
zijn al wel bekend. Zo wordt het subsi-
die-instrumentarium geharmoniseerd, 
wordt het aanvragen van een Veni-
subsidie bij een onvoldoende cv ont-
moedigd, en moeten wetenschappers 
kiezen tussen een aanvraag voor een 
Vici of voor een ERC Grant. Geeft 
Europa niet thuis, dan komt NWO 

het enthousiasme is nog springlevend, en nieuw beleid is in de maak. 
Maar het oogsten zal nog even op zich laten wachten. drie verse 
NWO-bestuursleden blikken terug, een jaar na hun aantreden. 
teKst mAloU vAn hintUm  BeeLd mAnon BrUiningA
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ook worden gekenmerkt door onder-
nemerschap: ‘ondernemend in het 
maken en verspreiden van kennis.’ 
NWO kan daarin ook richtinggevend 
zijn, door wetenschappelijke missies te 
formuleren, meent Van den Doel: ‘Denk 
aan Moon Shot, Men on Mars, The War 
Against Cancer. Die geven een richting 
aan en tegelijk kan de wetenschapper 
zelf, bottom-up, de ruimte krijgen om 
die met verse ideeën in te vullen.’ Hij 
benadrukt dat NWO transparanter is 
geworden: ‘We vragen veel breder dan 
voorheen aan colleges van bestuur of ze 
ideeën hebben voor thema’s en namen 
voor commissies, zodat niet steeds het-
zelfde kringetje besluiten neemt. We 
proberen opener te opereren naar de 
kennissamenleving in Nederland.’ 

Per 1 januari 2019 fuseren NWO en 
ZonMw. Volgens Visser is dat de 
grootste uitdaging. Beide partijen 
moeten een ‘NWO-familiegevoel’ 
krijgen. Jeroen Geurts, behalve 
NWO-bestuurslid ook voorzitter van 
ZonMw: ‘Geen van beide partijen 
moet te veel door het hoepeltje van de 
ander hoeven te springen, en ze 
moeten er allebei beter van worden. 
Bij ZonMw staat de maatschappelijke 
impact hoog in het vaandel. We 
programmeren met mensen samen, 
zetten vervolgens de calls uit, wachten 
op de resultaten, en vertalen die naar 
de praktijk. Daar komt vaak weer 
nieuw onderzoek uit voort. NWO 
vindt dat ZonMw ontzettend goed is 

alsnog met geld over de brug.
Van den Doel kondigt het principe aan 
van ‘money follows collaboration’. ‘Bij-
voorbeeld: wij zijn bereid een 
wetenschapper uit Aken te financieren 
wanneer een wetenschapper uit Maas-
tricht deze in zijn consortium wil 
opnemen. De Duitse overheid inves-
teert 3 miljard euro in Aken, daar 
komen fantastische apparaten te staan. 
Met deze regeling kopen wij dan 
toegang tot die apparaten, technologie 
en expertise. Dat is goed voor de 
Nederlandse wetenschap, maar het is 
wel een manier van werken waaraan 
iedereen zal moeten wennen.’

nieUw nwo

Meevallers en tegenvallers Gids en verbinder
Is er zoiets als een post-Vici-gat? En zo 
ja, moeten we daar dan iets mee als 
NWO?
Wat de bestuurders tegenvalt, zijn de 
trage effecten van maatregelen. Van 
den Doel geeft een voorbeeld: ‘Er is nu 
pas tijd om over de nieuwe strategie na 
te denken. Die strategie wordt in maart 
aangeboden aan de minister, en pas zes 
maanden later beginnen we met calls 
op basis van de nieuwe principes. Het 
effect daarvan merk je pas in 2019.’ 
Geurts zegt: ‘Er liggen heel complexe 
dossiers en we hebben een heftige 
veranderopdracht gekregen. Door die 
combinatie gaat het langzaam, en dat 
vind ik wel lastig.’

De grootste 
uitdaging

Toekomstmuziek

Persoonlijke 
missies

in die maatschappelijke “aangehaakt-
heid”, en wil daar ook van leren.’ 
Omgekeerd is de winst voor ZonMw dat 
er straks over schotten heen kan 
worden geprogrammeerd. Geurts denkt 
dan bijvoorbeeld aan een onderwerp 
dat bij ZonMw meer implementatie-
technisch wordt bestudeerd, en bij het 
NWO-domein Exacte en Natuurweten-
schappen vooral moleculair-technisch. 
Ook voorziet hij meer samenwerking 
tussen ZonMw en SGW, bijvoorbeeld 
als het gaat om ethische vraagstukken 
in de zorg. Geurts: ‘Uiteindelijk zullen 
er over heel NWO heen programma’s 
en thema’s liggen, dankzij al die con-
necties met elkaar.’

Jeroen Geurts: 
‘Als we de domeinen als kin-
deren zien, wil ik dat we alle 
kinderen laten f loreren in hun 
eigenheid, en dat we als 
ouders zó de regie voeren dat 
al die kinderen optimaal 
kunnen samenspelen.’

Caroline Visser: 
‘We moeten een organisa-
tie willen zijn die niet bang 
is voor verandering, en die 
elke dag een beetje beter 
en leuker wordt. Ik wil een 
voortdurende evolutie, 
geen eenmalige revolutie.’

Wim van den Doel: 
‘Ik zie graag dat we nog beter 
luisteren, en veel mensen met 
een frisse blik binnenhalen in 
commissies die helemaal 
nieuw zijn samengesteld.’

‘

‘

‘
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Het is voor het eerst dat een kosmische gebeurte-
nis gelijktijdig wordt waargenomen in twee 
typen signalen. De combinatie van gedetecteerde 
zwaartekrachtgolven en waarnemingen in het 
elektromagnetisch spectrum (licht) levert een 
volstrekt nieuwe manier op om naar het univer-
sum te ‘luisteren’. Ze schept hoge verwachtingen 
voor nóg boeiender ontdekkingen in de 
toekomst. 

De drie  detectoren die een hoofdrol speelden bij 
de ontdekking in augustus, LIGO en Virgo, 
krijgen nu een upgrade om hun gevoeligheid te 
verbeteren. Ook wordt gewerkt aan technieken 
voor een nieuwe meetfaciliteit, die extreem 
nauwkeurig zwaartekrachtgolven kan detecteren. 
Deze Einstein Telescope zal bestaan uit een 
ondergrondse driehoek van tien kilometer lange 
armen met meetapparatuur. Hiermee kunnen 
duizend keer grotere volumes in ons heelal 
worden afgetast dan tot op heden mogelijk is. In 
2021 wordt de locatie voor de Einstein Telescope 
bepaald. De grensregio rond Zuid-Limburg is 
een van de kanshebbers.

Volgens velen markeert de opkomst van de 
zogeheten multimessenger-astronomie het begin 
van een nieuw wetenschappelijk tijdperk, waarin 
objecten in de ruimte worden onderzocht door 
verschillende typen signalen in combinatie te 
interpreteren.

Er waren drie detectoren en zeventig telescopen 
bij betrokken, op aarde en in de ruimte, maar dan 
heb je ook een waarneming die de wetenschappe-
lijke wereld op zijn kop zet. Zwaartekrachtgolven 
– rimpelingen in de ruimtetijd – én licht veroor-
zaakt door een botsing tussen twee neutronen-
sterren: kleine ultracompacte overblijfselen 
van zware sterren die zijn ontploft in een super-
nova-explosie. De twee Amerikaanse LIGO-detec-
toren in Hanford (Washington) en Livingston 
(Louisiana) vingen op 17 augustus om 14.41 
Nederlandse tijd als eerste een krachtige zwaarte-
krachtgolf op. De informatie van de Europese 
Virgo-detector nabij het Italiaanse Pisa was cruci-
aal voor het lokaliseren van de bron. Astronomen 
wisten zodoende waar ze hun telescopen op 
moesten richten om vervolgwaarnemingen te 
doen. De ontdekking is een schoolvoorbeeld van 
succesvolle internationale samenwerking in de 
wetenschap. Ook Nederlandse natuurkundigen en 
astronomen waren direct betrokken bij de waar-
neming, onder meer via het Nationaal instituut 
voor subatomaire fysica Nikhef, een samenwer-
kingsverband van NWO en vijf universiteiten. 

een nieuwe kennismaking met het universum, zo wordt de spectaculaire waarneming van 
twee botsende neutronensterren in augustus vorig jaar wel genoemd. en ook de start 
van een nieuw onderzoeksveld: de multimessenger-astronomie.

Botsende sterren

Van linksonder naar rechtsboven een artist’s impression van NASA: twee 
neutronensterren spiraliseren naar elkaar toe. Onderwijl zenden ze zwaar-
tekracht-golven uit die gedurende ongeveer 100 seconden waarneembaar 
waren. Als ze samensmelten produceren ze een f lits in de vorm van gamma-
stralen. Deze wordt ongeveer twee seconden na de zwaartekrachtgolven 
waargenomen.

voor een animatievideo, kijk op www.nwo.nl/merger

teKst mAriette hUiSJeS  BeeLd SonomA StAte UniverSity / AUrore Simonnet
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Rondom zijn lectoraat vormt Leukfeldt een kennis-
kring binnen de Haagse Hogeschool. De docenten 
die hierin actief zijn, kunnen hun onderzoeksvaar-
digheden aanscherpen en wat ze leren weer 
doorgeven aan hun studenten. Tegelijkertijd komen 
ze in aanraking met de nieuwste onderzoeksresul-
taten, die ze in hun lessen kunnen verwerken. 
Omgekeerd is samenwerking met de praktijk ook 
voor het NSCR aantrekkelijk. Het instituut kan er 
zo achter komen in hoeverre de theorieën over 
criminaliteit ook opgaan voor cybercrime. 

technisch geschoolde professionals 
Ook plantenchemicus Dorien Derksen hoort tot de 
lectoren die de verbinding met het fundamenteel 
onderzoek zijn aangegaan. Zij is al sinds 2012 lector 
Biobased products aan de Avans Hogeschool en 
expert op het gebied van hoogwaardige kleurstoffen 
en andere werkzame stoffen in planten en micro-
organismen. Sinds augustus 2017 is ze voor twee 
dagen per week als lector verbonden aan 
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Een op de vijf ondernemers in het midden- en klein-
bedrijf is al eens slachtoffer geworden van 
cybercriminaliteit, zoals de inzet van kwaadaardige 
software, hengelen naar betaalgegevens en inbreken 
in computersystemen. ‘Het probleem leeft enorm’, 
zegt criminoloog Rutger Leukfeldt van het 
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechts-
handhaving (NSCR). ‘Zodra het nieuws uitlekte dat 
hiervoor een nieuw onderzoeksprogramma zou 
komen, stonden brancheorganisaties spontaan in de 
rij.’ Leukfeldt gaat cybercriminaliteit op een funda-
menteel niveau bestuderen. ‘Wat beweegt de 
cybercrimineel? Hoe opereert hij en hoe verloopt 
zijn criminele carrière? Hoe groeien criminele net-
werken?’ Tegelijkertijd gaat hij als lector aan de 
Haagse Hogeschool samen met ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf onderzoeken hoe zij zich 
beter tegen cybercrime kunnen beschermen.

kritisch leren denken
Leukfeldt: ’Grotere bedrijven investeren in bescher-
ming tegen cybercrime, maar mkb’ers weten vaak 
niet goed wat ze moeten doen en hebben de midde-
len niet. Het is onze verantwoordelijkheid vanuit 
het lectoraat om deze groep te bedienen. Per 
branche zijn risicomodellen nodig met handvatten 
om het eigen bedrijf veiliger te maken. Zo kunnen 
nieuw op te zetten bewustwordingsprogramma’s 
helpen om medewerkers weerbaarder te maken, 
zodat ze bijvoorbeeld beter weten waar je vooral 
níet op moet klikken als je achter de computer zit. 
Leukfeldt: ‘Ik wil als wetenschapper graag blijven 
publiceren, maar óók in de praktijk mensen helpen. 
Daarom is deze dubbelfunctie voor mij zo’n gouden 
combinatie.’

1 6 Hypothese 

hBo-lectoren in nwo-inStitUten

Voor studenten aan de Haagse 
Hogeschool is het interessant 
om mee te lopen in onderzoek 
waar ondernemers ook echt op 
zitten te wachten. Leukfeldt: 
‘Dat is een mooie introductie 
in de wereld waarin ze straks 
komen te werken. Door onder-
zoek te doen tijdens hun 
opleiding leren ze kritisch na te 
denken en bronnen op waarde te 
schatten. Dat zijn competenties 
waar je je hele leven plezier van 
hebt, juist in onze informatie-
maatschappij.’

hBo-lectoren in nwo-inStitUten

hoe kun je ondernemers beschermen tegen de steeds sluwer opererende 
cybercriminelen? en wat maakt een smakelijke zeewierburger nou zo lekker? 
een nieuwe groep lectoren, verbonden aan zowel een hogeschool als een 
NWO-instituut, laat fundamentele kennis los op vragen uit de praktijk. 
tEkst mArion de Boo

r
O

B
er

t 
g

O
d

d
y

N

d
O

r
ie

N
 d

er
K

se
NOver en weer de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen 

en doet ze twee dagen per week onderzoek bij het 
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek 
der Zee (NIOZ). Dat heeft behalve op Texel ook een 
vestiging in het Zeeuwse Yerseke. Derksen: ‘Het 
NIOZ doet fundamenteel onderzoek aan mariene 
organismen, terwijl de chemieafdeling van de hoge-
school zich toespitst op toepassing ervan. 
Bijvoorbeeld de verwerking van zoutwaterwieren en 
algen in cosmetische of medische zalven. Of algina-
ten: macromoleculen die kunnen opstijven en 
toepassing vinden in allerlei levensmiddelen, 
waarbij de vraag speelt waarom sommige alginaten 
zoveel beter geleren dan andere.’

Zoutwaterwieren groeien in de Oosterschelde aan 
grote touwen of in netten en soms in zoutwater-
tanks. Derksen: ‘We weten wel iets van hun 
werkzame stoffen, maar nog steeds veel te weinig. 
De zee is een groot onontdekt reservoir aan natuur-
lijke hulpbronnen. Voor onze studenten is het heel 
interessant om dit reservoir te verkennen. Via het 
lectoraat willen we ze opleiden tot hedendaagse 
professionals die bekend zijn met de nieuwste 
technieken. Daarbij moeten ze leren om goede, 
nieuwsgierige vragen te stellen. Vanuit de hoge-
school staan wij met beide benen in het werkveld en 
kunnen we de NWO-onderzoekers dichter bij de 
praktijk brengen. Omgekeerd kunnen wij van het 
NWO-instituut de nieuwste fundamentele kennis en 
de beste onderzoeksmethoden leren om praktische 
problemen te lijf te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de 
chemische achtergrond van de signaalstoffen 
waarmee zeedieren communiceren, of aan de vraag 
welke componenten een eiwitrijke zeewierburger 
extra lekker maken. Zeewieren zijn het ene jaar veel 
smakelijker dan het andere en we snappen nog niet 
goed waarom dat zo is.’ Misschien komt die sappige 
zeewierburger dankzij de samenwerking van funda-
menteel en praktisch onderzoek eindelijk overal in 
de schappen te liggen.

Criminoloog Rutger Leukfeldt werkt 
zowel bij het NWO-instituut NSCR als 
bij de Haagse Hogeschool. 

 << 

sia, een van de regieorganen binnen 

NWO, wil praktijkgericht onderzoek in 

Nederland sterker maken. daarom nam sia 

in 2016 het initiatief voor het programma 

Lectorposities bij de NWO-instituten (L.iNt). 

in dit programma gaan lectoren naast hun 

praktijkgerichte onderzoek bij hogescholen 

ook fundamenteel onderzoek doen bij een 

NWO-instituut. Zo komen wetenschap en 

bedrijfsleven dichter bij elkaar en wordt de 

opleiding van hbo-studenten verrijkt. Op dit 

moment zijn er lectoren verbonden aan het 

Nscr (criminologie), het NiOZ (zee-onder-

zoek), differ (energieonderzoek) en het 

cWi (wiskunde en informatica). uiteindelijk 

is het de bedoeling dat elk van de acht 

NWO-instituten een lector krijgt.

Kruisbestuiving

Plantenchemicus Dorien Derksen werkt zowel bij 
het NIOZ als bij de Avans Hogeschool. Hier zoekt 
ze samen met studenten naar researchmateriaal 
bij de Oosterschelde.

‘ Studenten leren competenties 
aan waar ze hun hele leven plezier 
van hebben.’
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Op zonnige dagen krijgt de consument van de toe-
komst een signaal om de elektrische auto op te 
laden of de wasmachine aan te zetten. Daarmee 
draagt hij bij aan een slim beheer van het energie-
net. Vraag en aanbod van zonne-energie moeten 
immers in balans blijven, zodat er geen black-out 
ontstaat. Energiebedrijven onderzoeken momenteel 
hoe de slimme meter consumenten kan stimuleren 
om actief deel te nemen aan het netbeheer. Ook het 
spoornet wordt steeds slimmer. Kleine afwijkingen 
in het patroon van trillingen in de spoorrails 
worden tijdens inspecties al in een pril stadium 
opgemerkt, gebruikmakend van een nieuw wiskun-
dig model. Zo kan de schade snel en simpel met een 
slijptrein worden hersteld, zonder oponthoud voor 
de reizigers. De haven van Rotterdam gebruikt data 
over de aantallen schepen die zullen aanleggen niet 
alleen om de capaciteit van het vervolgtransport 
beter in te schatten, maar ook om het benodigde 
onderhoud aan de kades te voorspellen. 

drie uitdagingen
Infrabeheerders staan de komende jaren voor drie 
grote uitdagingen: de transitie naar een duurzaam 
energiesysteem, de datarevolutie en de toenemende 

verstedelijking. Het is lastig om de juiste investe-
ringsbeslissingen te nemen voor de lange termijn. 
Kennis helpt daarbij. Daarom gaat dit voorjaar het 
publiek-private onderzoeksprogramma Responsive 
Innovations van start, gericht op infrastructuren 
die f lexibel kunnen reageren op veranderende 
omstandigheden [zie kader]. ‘Er zijn goede redenen 
voor infrabeheerders om nauwer samen te werken’, 
zegt Aernout van der Bend, directeur van NGinfra, 
een van de partners in het programma. ‘Het beheer 
van infrastructuren is nu eenmaal een vak apart, 
ongeacht welke infra. Bovendien raken de infra-
structuren in dit kleine land steeds nauwer 
verweven. Als er één uitvalt, hebben de andere daar 
ook last van. Als er te veel water is, valt de stroom 
uit. Dan liggen de treinen stil, de wegmarkeringen 
vallen uit en Schiphol gaat dicht. Als Prorail een 
nieuw stuk spoor aan wil leggen, moet men snel 
kunnen overzien of dat een grote extra investering 
in het elektriciteitsnetwerk vergt. Je komt elkaar 
voortdurend tegen.’ 

De promovendi en postdocs in het onderzoekspro-
gramma zullen veel tijd doorbrengen bij ten minste 
drie van de zes infrabeheerders. ‘De beheerders 
betalen mee en stellen een researchcoach aan’, zegt 
Van der Bend. ‘Zij zullen erop toezien dat het onder-
zoek ook praktisch nut heeft. Uiteraard is er soms 
een spanningsveld tussen wetenschappelijke kwali-
teit en praktische relevantie, maar dit is toch vooral 
een win-winsituatie. Voor wetenschappers zijn de 
contacten met de praktijk interessant en voor infra-
beheerders borgt onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek de kwaliteit die ze zoeken.’

fossielvrije haven
Het Havenbedrijf Rotterdam participeert in vier 
van de zes onderzoeksprojecten. ‘Uitgangspunt zijn 
de vragen vanuit de praktijk’, zegt asset owner Giel 
Jurgens. ‘Een voorbeeld: De haven van Rotterdam is 
sterk ingericht op fossiele brandstoffen, zowel qua 
omzet als qua ruimtebeslag. Stel dat we over een 
paar jaar geen olie en kolen meer gebruiken, dan 
heeft dat enorme gevolgen voor onze infrastructuur. 
Op welke producten en diensten moet ons bedrijf 
zich dan gaan richten?’  Om voorbereid te zijn op de 
toekomst ontwikkelt het Havenbedrijf tal van 

de komende jaren zijn miljardeninvesteringen nodig in de 
infrastructuur voor vitale diensten zoals energie- en watervoor-
ziening, telecommunicatie en transport. een nieuw onderzoeks-
programma biedt de kennisbasis voor verstandige beslissingen.  
teKst mArion de Boo  BeeLd ShUtterStock

Slimme 
infra

ontwerpen voor de toekomSt

in het onderzoeksprogramma responsive innovations werkt  

het NWO-domein sociale en geesteswetenschappen samen 

met kenniscentrum Nginfra (Next generation infrastructures). 

daarin nemen zes infrabeheerders deel: rijkswaterstaat, 

havenbedrijf rotterdam, alliander, prorail, waterbedrijf vitens 

en de schiphol group. NWO en Nginfra gaan samen nieuwe 

methoden ontwikkelen voor slim beheer van vitale infrastruc-

turen. het onderzoek heeft technische, juridische, wiskundige 

en economische invalshoeken. Onlangs zijn zes voorstellen 

gehonoreerd, telkens voor de aanstelling van twee promo-

vendi. voor het programma is in totaal 3 miljoen euro beschik-

baar. het gaat vijf jaar duren.

Responsieve Innovaties 

 >> 
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initiatieven, variërend van CO2-afvang 
op zee, via stoompijpen door het 
havengebied, tot een warmterotonde 
met de tuinders in het Westland. 
Jurgens: ‘Het mooie en leuke aan deze 
samenwerking is de onderlinge verbon-
denheid van de diverse infrabeheer-
ders. Misschien staan de parkeer-
terreinen van Schiphol over een paar 
jaar vol met opgeladen elektrische 
auto’s. Als er onverhoopt een dip in het 
stroomnetwerk is, zou je de accu’s van 
al die auto’s als reservecapaciteit 
kunnen inzetten. Zo zijn er nog wel 
tienduizend voorbeelden te bedenken. 
Kan dat allemaal? Lukt het? Staat de 
politiek het toe? Wat zijn de juridische 
beperkingen aan het delen van data? 
Met die vragen gaan we samen aan de 
slag.’ Jurgens verwacht dat de promo-
vendi misschien eerst een half jaar 
deskresearch zullen doen en daarna 
bij verschillende infrabeheerders 
gestationeerd zullen zijn. ‘Daar raken 
ze besmet met onze empirische 
houding, zodat we snel veel profijt van 
hun onderzoek zullen hebben.’

datalek voorkomen
Een van de deelnemende universiteiten 
is die van Tilburg. ‘Wij onderzoeken 
juridische en organisatorische aspecten 
van slim beheer’, vertelt hoogleraar 
Markttoezicht en marktregulering 
Saskia Lavrijssen. ‘We kijken naar 
nieuwe businessmodellen, waarbij 
beheerders worden gestimuleerd om te 
investeren in innovaties. Er komen 
nieuwe spelers op de markt en er zullen 
op grote schaal data worden uitgewis-
seld. Onze huidige wetgeving is vooral 
gestoeld op passief gebruik door de 
consument, waarbij de beheerders 
moeten zorgen dat er altijd voldoende 
capaciteit beschikbaar is. Om nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk te maken 
moet de wetgeving worden aangepast. 
Dat roept vragen op over wie verant-  <<

‘Promovendi  
zullen snel besmet 

raken met  
onze empirische  

houding’

In december is het onderzoeksschip 

Pelagia vanaf het NWO-instituut voor 

zeeonderzoek NIOZ uitgevaren richting 

Atlantische Oceaan voor een expeditie 

van ruim een half jaar. Het schip vaart 

naar Gran Canaria, steekt van daaruit

over naar Curaçao en sint Maarten, om 

vervolgens terug te varen via Ierland. Zo’n 

130 wetenschappers nemen deel aan de 

expeditie. Ze hebben een onderzoeks-

voorstel gehonoreerd gekregen in het 

programma NICO: Netherlands Initiative 

Changing Oceans. de wetenschappers 

hebben een verschillende achtergrond en 

hun onderzoeksobjecten lopen uiteen: van 

zeeslakken tot virussen en van koraalriffen 

tot trekvogels en walvissen. doel van de 

expeditie is een beter inzicht te krijgen in 

veranderingen op het gebied van natuur-

lijke hulpbronnen, zeespiegelstijging en 

ecologie. Met de vergaarde kennis hopen 

de onderzoekers bij te dragen aan meer 

greep op deze processen, en daarmee 

aan veerkrachtige oceanen. In april 

presenteerde de ministerraad nog de 

zogeheten Oceanennotitie, waarin het 

maatschappelijke en economische belang 

van Nederland bij gezonde oceanen 

wordt benadrukt. Met het NICO-

programma speelt NWO in op kennis-

vragen uit deze notitie.

NWO-nieuws   internationaal

internAtionAAl

Oceaanexpeditie

N
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Wat willen wetenschappers in hun onderzoek te weten komen? en 
waarom is dat interessant? Op de NWO-website vindt u een staalkaart 
van belangwekkende onderzoeksresultaten. van filmtoerisme tot 
financiële markten in het vroegmoderne europa, van hoogvenen
tot eetstoornissen. www.nwo.nl/cases.
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Texel-
Las Palmas:
11 -27 
december

            

Las Palmas-
Willemstad: 
29 december-  
23 januari

            

Willemstad-
Oranjestad: 
25 januari- 
2 februari

            

Oranjestad-
St.Maarten: 
4-11 februari            

St.maarten-
St.maarten: 
14-25 
februari

            

St.maarten-
St.maarten: 
27februari-
10 maart

            

St. Maarten-
Nassau:
12 maart-
4 april

            

Nassau-
Galway: 
6-28 april

Galway-
Texel:
30 april-
22 mei

            

Texel-
Amsterdam:
24 mei-
6 juni

            

Texel-Horta:
14 juni-
27 juni

Horta-
Terceira:
27 juni-
6 juli

            

12

Op nwo.nl

ICT met India

sh
u

tt
er

st
O

c
K

Opnieuw gaan NWO en het Indiase 

ministerie van Elektronica en Informatie-

technologie samenwerken op het gebied 

van ICt-onderzoek. In november is een call 

for proposals gelanceerd, waarop zowel 

Nederlandse als Indiase onderzoekers kun-

nen reageren, samen met publieke en pri-

vate partners. Het Indiase ministerie ver-

wacht de komende jaren een explosie in 

technologie voor de analyse van big data 

en de realisatie van het ‘internet of things’. 

Het ziet hierin kansen voor innovaties in 

bestuur, onderwijs, gezondheid en handel. 

Nederland wil met het programma een 

bijdrage leveren aan de kennis- en 

Innovatieagenda ICt, die de belangen 

dient van de topsectoren. Belangrijke 

onderwerpen op de agenda zijn big data, 

cybersecurity, artificiële intelligentie, block- 

chain technologie en de nieuwste genera-

tie communicatienetwerken (5G). 

de nieuwe call komt voort uit een samen-

werkingsovereenkomst uit 2013. Zowel 

India als Nederland hebben uitstekende 

expertise op ICt-gebied. door hun krachten 

te bundelen hopen beide landen belang-

rijke nieuwe oplossingen, diensten en 

producten te ontwikkelen. 

Ontdekking 
dankzij Rubicon
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de Rubiconbeurzen van NWO stellen 

talentvolle gepromoveerde onderzoekers 

in staat om de wijde wereld te verkennen 

en één of twee jaar aan een buitenlands 

topinstituut te werken. dat dit vaak gun-

stig uitpakt, bleek in november bijvoor-

beeld met de publicatie van een artikel in 

Cell, over een baanbrekende vondst in het 

kankeronderzoek. 

Medisch bioloog Roderik kortlever kon 

dankzij een Rubicon zijn droomwens reali-

seren: werken met een heel speciaal soort 

(‘transgene’) muizen. die zijn zo gefokt 

dat in hun lichaam bepaalde genen ‘aan’ 

of ‘uit’ kunnen worden gezet. de unieke 

muizen zijn alleen te vinden in het lab 

van Gerard Evan in Cambridge. kortlever 

creëerde er zijn eigen muizenpopulatie 

om mee te experimenteren. Zo legde hij 

het mechanisme bloot waarmee longkan-

ker zich ontwikkelt, en misschien wel alle 

typen kanker. kortlever liet zien dat long-

tumoren een bepaald gen gebruiken om 

een deel van ons immuunsysteem te ver-

lammen, zodat het geen schijn van kans 

heeft de kankercellen te bestrijden. Als 

volgende stap wil kortlever zijn inzichten 

toepassen op menselijke longkanker-

patiënten, door de signaalmoleculen te 

blokkeren die de kankercellen via het 

MYC-gen afvuren op het immuunsysteem.

een voorganger van responsive 

innovations is het NWO-programma 

explorail, dat in 2017 werd afgesloten. 

er ging vijf miljoen euro in om, voor de 

helft bekostigd door prorail. prorail is 

blij met de onderzoeksresultaten die 

explorail opleverde, bijvoorbeeld de 

modellen voor een ‘zelfdenkend spoor’. 

dat geeft zelf aan wanneer, waar en hoe 

het moet worden onderhouden. ‘We 

verwachten veel van die modellen’, zegt 

programmamanager innovatie Michelle 

spaas van prorail. ’door goed naar data 

te kijken kun je veel problemen voor-

komen.’ de onderzoekers keken welke 

gegevens je moet combineren voor 

Zelfdenkend spoor

voor de keuzes die managers hebben 

gemaakt bij het oplossen van verstorin-

gen, zodat men daarvan kan leren. spaas: 

‘prorail is van huis uit gericht op techniek.  

het was interessant om in explorail ook 

gedragswetenschappers binnen te halen 

en een breed netwerk in de universitaire 

wereld op te bouwen.’ Ze verheugt zich 

op het voortzetten van de samenwerking 

in het nieuwe programma responsive 

innovations. ‘Wij infrabeheerders kunnen 

heel snel van elkaar leren en samenwer-

ken. We beheren verschillende infrastruc-

turen, maar je herkent elkaars processen 

meteen.’ 

handige, adequate informatie over de 

toestand van het spoor en hoe je de duur 

van verstoringen sneller kan inschatten. 

verder is onderzocht welke staalsoort 

voor de spoorstaven het meest duurzaam 

is; er zijn grote verschillen in hardheid, 

breuksterkte en kosten.

een tweede onderzoekslijn in explorail 

ging over de prestaties van het spoorsy-

steem als geheel. hiervoor is onder meer 

gekeken naar de beschikbaarheid van 

reserveonderdelen. ‘je wilt er bij storin-

gen niet op hoeven wachten, maar alles 

overal opslaan is kostbaar’, zegt spaas. 

‘hiervoor zijn slimme systemen nodig.’  

Ook is een evaluatiemodel ontwikkeld 

woordelijk is voor welke data, in 
hoeverre die mogen worden uitgewis-
seld en hoe daarbij de privacy 
gewaarborgd blijft.’ Betere verbruiks-
gegevens helpen onder andere om de 
benodigde capaciteit te voorspellen, 
maar voor  de verwerking van data is de 
toestemming van de consument nodig. 
Wat er vervolgens mee mag gebeuren is 
beperkt. Data mogen niet zonder duide-
lijke afspraken worden doorgesluisd. 
Lavrijssen: ‘In het verleden zijn wel 
data gelekt en daarom zijn de toezicht-
houders – de Autoriteit Consument & 
Markt en de Autoriteit Persoonsgege-
vens – hier nu zeer alert op. Je wilt niet 
dat gegevens van mensen op straat 
komen te liggen of in handen vallen van 
een concurrerend bedrijf. In Tilburg 
gaan een jurist en een econoom aan 
de slag om nieuwe businessmodellen 
te ontwikkelen en rechtsvergelijkend 
onderzoek te doen, bijvoorbeeld met de 
Verenigde Staten en Japan.’ Zo willen 
de projectpartners kennis verzamelen 
op velerlei technische en bestuurlijke 
vlakken, zodat de Nederlandse infra-
structuren tijdig ‘slim’ zijn, en voor-
bereid op de toekomst.

ontwerpen voor de toekomSt
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is van deze praktijken en door welke dynamiek ze 
worden gedreven. Daartoe werkten wetenschappers 
uit verschillende disciplines met elkaar samen: 
criminologen, juristen, biologen en toxicologen. Maar 
het ging ons niet alleen om het vergaren van weten-
schappelijke kennis. We waren ook bezig met actie-
onderzoek, want het CoCooN-programma had als doel 
om daadwerkelijk iets te veranderen. 
In ons project was onze missie om de lokale bevolking 
toegang te geven tot de rechtsstaat, zodat ze iets minder 
weerloos staan tegenover de grootgrondbezitters en 
multinationals die hun land en water inpikken.’

Hoe hebben jullie hen kunnen helpen?
‘Verrassend goed, vooral omdat we intensief hebben 
samengewerkt met Braziliaanse en Colombiaanse 
wetenschappers en met lokale NGO’s. Die wisten 
precies wat de problemen waren en konden ons in 
contact brengen met lokale beleidsmakers. We 
hebben om te beginnen voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd om de mensen te informeren over 
hun rechten. Die kenden ze meestal niet. Je moet 
bedenken dat de leiders van inheemse gemeen-
schappen vaak heel intelligent zijn, maar geen lezen 
of schrijven hebben geleerd. Laat staan dat ze 
verstand hebben van juridische zaken of bestuurs-
kwesties. Vervolgens hebben we lokale leiders, 
ambtenaren en officieren van justitie bij elkaar 
gebracht. Er is veel corruptie in deze landen, maar 
de officieren van justitie zijn wél te vertrouwen.
Bij hen kunnen de leiders dus terecht om misstan-
den aan te kaarten. En de officieren hebben wij op 
hun verzoek opgeleid in criminologie, zodat zij 
effectiever kunnen optreden.’

Is het niet vreemd dat er Nederlanders aan te pas 
moeten komen om in Brazilië en Colombia partijen 
bij elkaar te brengen?
‘Niet zo, want Nederland is als afnemer van tro-
pische producten medeverantwoordelijk voor de 

2 3 januari 2018

Groene criminologie is een snel opkomend vak-
gebied, gericht op de analyse en preventie van 
milieumisdrijven. Denk daarbij aan afvallozingen, 
stroperij, handel in beschermde diersoorten en 
illegale houtkap en ontbossing. Sinds een paar jaar 
staat het tegengaan van dit soort praktijken hoog op 
de internationale agenda, dankzij een acute uitster-
vingscrisis en het steeds urgenter worden van de 
klimaatproblematiek. Een van de weinige experts 
die criminologische methoden inzet tegen de ille-
gale uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen rond de 
evenaar is Tim Boekhout van Solinge. Voor het 
NWO-WOTRO-programma CoCooN (Conflict and 
Cooperation over Natural Resources in Developing 
Countries) leidde hij vijf jaar lang een project om 
mensenrechtenschendingen en milieucriminaliteit 
te bestrijden in het Beneden-Amazonegebied in 
Brazilië en een vallei in de Andes. Het project is 
inmiddels afgerond, maar Boekhout van Solinge is 
nog niet klaar met de georganiseerde misdaad daar. 
Via crowdfunding wist hij een vervolgproject te 
financieren, waarover hij graag vertelt. 

  groene criminologie

Hoe ben je bij de groene criminologie terecht-
gekomen?
‘Ik had een paar boeken geschreven over Europees 
drugsbeleid, maar heb ook altijd een fascinatie 
gehad voor equatoriale regenwouden. Van alle 
streken op aarde vind je de daar de grootste bio-
diversiteit en er wonen miljoenen mensen, met een 
eeuwenoude cultuur. Juist in die wouden voltrekt 
zich nu een groot drama. Door ontbossing worden 
talloze dieren met uitsterven bedreigd. En zoals ons 
project heeft laten zien gaat het niet alleen om 
dieren. Land grabbing en water grabbing leidt 
vaak tot grootschalige criminaliteit; er worden 
regelmatig mensen geïntimideerd of zelfs vermoord. 
In Brazilië en Colombia was ik al geweest om te 
verkennen hoe we zouden kunnen helpen. Het 
CoCooN-programma bood de kans om de proble-
men daar aan te pakken.’

Wat was jullie ambitie met het CoCooN-
programma?
‘In Brazilië wordt het regenwoud bedreigd door 
illegale houtkap en door grootschalige sojateelt, 
in Colombia door mijnbouw en suikerrietplantages. 
Wij wilden in kaart brengen wat precies de schade 

groene criminologie

criminoloog tim Boekhout van solinge zet 
in de oerwouden rond de evenaar plaatselijke 
bewoners en moderne technologie in om 
illegale houtkap en ontbossing te bestrijden.
tEkst mAriette hUiSJeS   BEELd tim BoekhoUt vAn Solinge
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Gps-camera redt 
woudreus

misstanden. Wij zijn bijvoorbeeld grootgebruikers 
van soja uit Brazilië, waar we onze varkens, kippen 
en koeien mee voederen. Dat schept verplichtingen. 
Bovendien kunnen we als buitenstaander daar 
vrijer opereren dan andere betrokkenen. We hebben 
ons overigens niet alleen op de productielanden 
gericht, maar ook bij de Europese diplomatieke 
dienst gepleit voor beter toezicht en transparante 
handelsketens.’

Het CoCooN-project is inmiddels afgerond. 
Waarom ben je daarna toch doorgegaan?
‘Ik woonde tijdens mijn onderzoek maandenlang 
in een huisje aan het strand en zag de duwboten 
aankomen vanaf de rivier, volgeladen met enorme 

boomstammen van wel honderd jaar oud. Bij nacht, 
dus dan weet je dat die woudreuzen illegaal zijn 
gekapt. Mijn handen jeukten om daar nóg meer con-
creets tegen te doen. Ik vond het logisch om de 
lokale bewoners erbij in te schakelen, wat nog maar 
heel weinig gebeurt. Zo kwam ik op het idee om een 
tiental leiders uit te rusten met een gps-camera. Het 
is een kleinschalige pilot, maar zeer succesvol; 
zowel de bevolking als justitie is er blij mee. De 
mensen gaan met gewapende patrouilles door het 
bos – dat deden ze toch al, om te voorkomen dat de 
grote fruitbomen worden gekapt waarin de dieren 
leven waarvan zij voor hun bestaan afhankelijk zijn. 
Nu kunnen ze misstanden fotograferen en met gps-
coördinaten en al doorgeven aan de autoriteiten. 
Die coördinaten zijn essentieel voor de milieu-
inspecteurs om met hun satellietsysteem direct in te 
kunnen zoomen op de plek des onheils. Soms wordt 
nog dezelfde dag een helikopter gestuurd met poli-
tieagenten. Zo kun je effectief zand in de machine 
van milieucriminelen strooien. Het inzetten van 
lokale gemeenschappen en technologie is inmiddels 
ook door Interpol opgepikt als effectieve methode 
om cruciale schakels in misdaadketens te elimine-
ren. De ervaringen uit ons CoCooN-project vinden 
dus internationaal hun weg.’

voor meer informatie, kijk op: www.forestforces.org.

 << 

NWO-project voortgezet 
met crowdfunding

Onderzoeker Tim Boekhout van Solinge 
voor een eeuwenoude samaúma-boom in 
Brazilië.

‘Chief ’ Dada Maró wordt geïnterviewd in de 
rechtbank van Santarém.
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dData-archieven zijn ware schatkamers. 
Wetenschappers besteden veel tijd en 
energie aan het verzamelen van gege-
vens. Maar als het artikel eenmaal 
gepubliceerd is of het proefschrift afge-
rond, verdwijnen hun datasets vaak in 
een la, ze liggen te verstoffen in een 
archief of staan op een harde schijf die 
na een paar jaar is vergaan. De onder-
zoeker kijkt er niet meer naar om. Die 
heeft een nieuwe baan of andere inte-
resses; zijn website houdt hij niet meer 
bij. Om nog maar te zwijgen van de 
laptop vol unieke onderzoeksgegevens 
die uit de auto wordt gestolen of per 
ongeluk achterblijft in de trein.

Als datasets wél duurzaam en open 
worden opgeslagen, kunnen andere 
onderzoekers daar weer waardevolle 
informatie uit putten. Want zij ‘staan 
op de schouders van reuzen’, zoals Ein-
stein al zei. Daarom besloten NWO en 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen in 2005 tot de 
oprichting van DANS, het Nederlands 
instituut voor duurzame toegang tot 
digitale onderzoeksgegevens. Er zijn 
inmiddels zo’n 40.000 datasets bij 
DANS opgeslagen en ruwweg eenzelfde 
aantal wordt jaarlijks door onderzoe-
kers opgevraagd. ‘Het aandeel open 
data is in enkele jaren gestegen van 40 
naar zo’n 70 procent’, vertelt directeur 

  open dAtA open dAtA

Peter Doorn van DANS. ‘Deels als 
gevolg van een mentaliteitsverandering 
bij onderzoekers en deels afgedwongen 
door onderzoeksfinanciers.’ 

fraudebestrijding
Goed opgeslagen data dienen ook 
transparantie, een waarde die steeds 
belangrijker wordt in de wetenschap. 
Doorn: ‘Er zijn door de jaren heen con-
venties ontstaan over het correct 
citeren van onderzoeksliteratuur. Voor 
de controleerbaarheid van onderlig-
gende onderzoeksgegevens zouden er 
net zulke heldere normen moeten zijn.’ 
Transparante datasets bemoeilijken het 
frauderen in de wetenschap en zorgen 
dat toekomstige onderzoekers resulta-
ten van hun voorgangers kunnen 
verifiëren. Hoe is dit project precies 
aangepakt? Kloppen de conclusies?’
Data delen is niet alleen efficiënt, het 
heeft ook interessante bijeffecten. 
Soms ontstaan contacten tussen onder-
zoekers die op verschillende plekken in 
de wereld aan hetzelfde thema werken. 
En wie zijn data beschikbaar stelt, 
vergroot volgens Doorn zijn bekend-
heid als onderzoeker en wordt vaker 
geciteerd. Bang dat anderen met je 
materiaal aan de haal gaan? Dat is niet 
nodig. Bij DANS kan de eigenaar van de 
data zelf bepalen wie onder welke voor-
waarden toegang tot het materiaal 
krijgen. 

core trust Seal
Dataopslagorganisaties moeten tegen-
woordig aan strenge eisen voldoen. 
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Onlangs werd hiervoor een internatio-
naal keurmerk gelanceerd: het Core 
Trust Seal. Een zorgvuldige databe-
heerder gebruikt bijvoorbeeld een 
persistent identifier, net zoals boeken 
een ISBN-nummer hebben. Mocht een 
dataset dan toch aan het zwerven 
raken, dan is hij altijd te herleiden. 
Bovendien moeten de data goed geme-
tadateerd en gedocumenteerd zijn, en 
naderhand aangebrachte veranderingen 
in de oorspronkelijke data duidelijk 
herkenbaar. Ook moet de dataopslagor-
ganisatie de toegangslicenties bewaken. 
Doorn: ‘De veiligheid van de opslag en 
de privacy van onderzoekspersonen 
moeten gegarandeerd zijn. Uiteraard is 
de digitale kluis goed beveiligd tegen 
hackers. Als een onderzoeker zijn data-
sets toevertrouwt aan een opslagplaats 
met het Core Trust Seal kan hij erop 
vertrouwen dat zijn data in veilige 
handen zijn. In de internationale 
wetenschap bestaan zo’n tweeduizend 
dataopslagplaatsen, waarvan er inmid-
dels enkele honderden gecertificeerd 
zijn met het Core Trust Seal. Daar zijn 
wij blij mee.’

zelf onderzoeksdata deponeren? 

dat kan via https://easy.dans.knaw.nl

wat is dAnS?
daNs is een instituut van NWO en de 

KNaW, dat zich inzet voor duurzame 

toegang tot digitale onderzoeks-

gegevens.

Open source, open science en open access zijn trends in de 
wetenschap. daarmee wordt een zorgvuldig databeheer steeds 
belangrijker. een onlangs gelanceerd internationaal keurmerk 
nodigt uit om data te delen. tEkst mArion de Boo

Populaire datasets

Nationaal Kiezersonderzoek
Een veel geraadpleegde dataset komt van het Nationaal 

kiezersonderzoek. dit wordt sinds 1971 gehouden rond de 

tweede-kamerverkiezingen. Wetenschappers, media en politieke 

partijen vinden hier een rijke bron van informatie over bijna 

vijftig jaar kiesgedrag. Hoe stemden de Nederlanders? Welke 

rol speelde geloof in de samenleving? Hoe tevreden was men 

over de zittende regering? 

Veroudering
Ook medische datasets worden veel geraadpleegd. de databank 

van dANs bevat een deel van de gegevens van zo’n 5000 ouderen 

die sinds 1991 deelnemen aan de Longitudinal Aging study 

Amsterdam (LAsA) van VU Medisch Centrum. de studie brengt 

het functioneren en welbevinden van ouderen in kaart. Welke 

invloed heeft bijvoorbeeld leefstijl op het geheugen? Vertraagt 

musiceren de cognitieve veroudering? Welke belemmeringen 

ondervinden ouderen met artrose in hun dagelijks leven? 

Beschermt verbondenheid oudere migranten tegen eenzaam-

heid? 

Epidemiologie
Veel epidemiologisch onderzoek is gebaseerd op hergebruik van 

data over ziekte en gezondheid. Individuele patiëntgegevens 

worden samengevoegd en geanonimiseerd om vervolgens patro-

nen te kunnen ontdekken in bijvoorbeeld de verspreiding van 

virussen.  

Scheepsreizen
tijdens historische scheepsreizen werden iedere paar uur weer-

waarnemingen gedaan en opgeschreven in scheepslogboeken. 

de windkracht werd gemeten als bijvoorbeeld ‘een frissche stijve 

marszeilskoelte’ of ‘zeilen waaien uit de lijken’. Windkracht op de 

schaal van Beaufort bestond voor 1805 nog niet. duizenden 

waarnemingen van honderden scheepsreizen zijn door meteoro-

logen gecombineerd in klimaatmodellen. Zo konden gegevens 

over het klimaat op zee worden gereconstrueerd.

Archeologie
de collectie bevat veel archeologisch materiaal, gegevens van dui-

zenden individuele opgravingen en proefboringen. tekeningen, 

foto’s, kaarten… Juist door zulke gegevens te combineren krijg je 

meer zicht op de vraag hoe een beschaving zich heeft ontwikkeld 

en verspreid. Ook wordt het mogelijk archeologische ‘verwach-

tingskaarten’ te maken, die aangeven wat veelbelovende plekken 

zijn om te gaan graven.  

Een digitale 
snoeptrommel
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Kamperman en 
Deckwitz winnen 
Wetenschapsquiz
Chemicus Marleen kamperman en dichter 

Ellen deckwitz hebben de Nationale 

Wetenschapsquiz 2017 gewonnen. Op 

tweede kerstdag streden drie duo’s van 

wetenschappers en kunstenaars om de fel-

begeerde titel ‘knapste kop van 

Nederland’. Onder leiding van presentato-

ren Ionica smeets en Pieter Hulst beten zij 

hun tanden stuk op wetenschappelijke 

vragen als: Waardoor kunnen mensapen 

geen spraakklanken produceren? Waarom 

plasten gevangenen vroeger over hun lin-

nen lakens voordat ze deze uit het raam 

hingen om te ontsnappen? En: Waarom 

verloren elektrische auto’s rond het jaar 

1900 hun marktaandeel aan auto’s met 

een verbrandingsmotor? 

Het duo van aardwetenschapper Lennart 

de Groot en kunstenaar en filosoof koert 

van Mensvoort moest als eerste het toneel 

verlaten. de strijd tussen de overgebleven 

kandidaten werd beslecht met een 

opdracht waarin de duo’s samen een 

robot moesten aansturen. Marleen en 

Ellen wisten de robot eerder over de 

finishlijn te krijgen en deden daarmee het 

hoge aantal punten teniet dat Jasper van 

kuijk – cabaretier en columnist – en psy-

choloog Barbara Braams bij de vragen 

behaald hadden. Naast de eer ontvingen 

Marleen en Ellen een reis naar La Palma 

met een bezoek aan de William Herschel- 

telescoop. de publiekswinnaars werden 

beloond met een weekend drenthe met 

rondleiding bij de radiotelescoop in 

Westerbork van het instituut voor de 

radioastronomie (AstRON), een exclusieve 

rondleiding door de wereld van de weten-

schap in Rijksmuseum Boerhaave, of een 

drone. de quiz werd georganiseerd door 

de VPRO in samenwerking met NWO.
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AgendA

Expositie Bio Art and 
Design Award
Onder de naam Life Time zijn tot 18 

februari 2018 in MU in Eindhoven de win-

nende projecten te zien van de Bio Art 

and design Award (BAd Award) 2017. 

de BAd Award is een jaarlijkse internatio-

nale competitie voor kunstenaars en ont-

werpers die op een bijzondere manier 

kunst en wetenschap met elkaar verbin-

den. de competitie wordt georganiseerd 

door NWO, ZonMw en de Nationale 

Wetenschapsagenda.

de winnaars van 2017 zijn Xandra van der 

Eijk met Seasynthesis, Cheng Guo met 

Anon, an intervention in the Anthropocene, 

en Jiwon Woo met Mother’s hand taste.  

Rode draad in de expositie is tijd in 

‘samenhang met het leven’. Veel kunste-

naars spelen met dit thema. Als erkenning 

van de beperkte tijd die ons mensen gege-

ven is, als inventarisatie van onze collec-

tieve impact, en ook als blijk van ontzag 

voor de immensiteit van wat ons voorging 

en wat ons nog zal volgen.

Universiteit van 
Nederland 
Hoe vind je de sterkste spermacel om in 

vitro een eicel te bevruchten? Waarom is 

dik worden zo makkelijk? Gaat jouw tand-

pasta met nanodeeltjes het volgende 

milieuprobleem veroorzaken? Om dit 

soort vragen te beantwoorden vaardigde 

NWO op 1 november vijf wetenschappers 

af naar Club Air in Amsterdam. daar wer-

den opnamen gemaakt voor de NWO-

collegereeks over het thema ‘gemak’ bij 

de Universiteit van Nederland. Geen echte 

universiteit, wel een razend populair 

internetplatform waar wetenschappers 

van naam en faam in ultrakorte colleges 

uitleg geven over hun onderzoek.

Het is voor het eerst dat NWO met de 

Universiteit van Nederland samenwerkt. 

de deelnemende wetenschappers kregen 

zo niet alleen een podium aangeboden 

om een groot publiek te bereiken, ze wer-

den ter voorbereiding ook getraind om 

complexe wetenschap bondig en aanspre-

kend voor het voetlicht te brengen. Zo wil 

NWO onderzoekers een steuntje in de rug 

geven bij het delen van hun onderzoeks-

resultaten.

de colleges zijn te bekijken via 

www.nwo.nl/gemakcolleges.
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‘Mensen zijn helemaal niet goed in onderhandelen’, zegt Tim 
Baarslag. ‘Ze laten zich bij belangrijke transacties van de wijs 
brengen door emoties. Computers doen dat niet. Bovendien kan 
een computer overzicht houden en de uitkomst van alle mogelijke 
overeenkomsten binnen een mum van tijd berekenen.’

Maar hoe weet de computer nu welke uitkomst voor jou als gebrui-
ker het beste is? Weegt het salaris voor jou zwaarder dan de 
secundaire arbeidvoorwaarden? Is de kleur van je nieuwe auto 
relevant? Met zijn Veni-beurs gaat Baarslag sleutelen aan algorit-
men. Daarmee kan de computer tijdens de onderhandelingen de 
juiste vragen stellen aan de gebruiker en zo de meest waardevolle 
informatie naar boven halen. Om zijn algoritmen te testen 
gebruikt  hij simulaties. Ook organiseert Baarslag dit jaar voor de 
negende keer een competitie tijdens de grootste conferentie ter 
wereld over kunstmatige intelligentie. Algoritmen van computer-
wetenschappers over de hele wereld worden ingezet om te onder-
handelen voor de winst. Ook nemen de computers het op tegen 
mensen. ‘In een natuurlijke situatie, zoals een salarisonderhande-
ling, winnen mensen het meestal’, zegt Baarslag. ‘De complexiteit 
van de situatie inclusief de emoties van de tegenstander en de 
relatie in de toekomst is voor de computer lastig in te schatten. 
Maar hebben we het over bijvoorbeeld voorrangsonderhandelin-
gen van zelfrijdende auto’s, dan verslaat de computer ons met vlag 
en wimpel. Op een kruising moeten zelfrijdende auto’s binnen 
enkele milliseconden overeenkomen wie er het beste voorrang kan 
krijgen, afhankelijk wie er de meest haast heeft en wat het beste is 
voor de veiligheid en doorloop van het verkeer. Computers kunnen 
dat sneller en beter dan mensen.’ 

Toch denkt Baarslag dat je binnen twee jaar ook in sociaal com-
plexe situaties op de computer kunt rekenen. ‘Computers spelen 
dan een ondersteunende rol’, legt hij uit. ‘Bij de aankoop van een 
auto kan de computer je voorbereiden door de optimale uitkomst 
te berekenen. Daarin zal hij alle relevante factoren meenemen, 
zoals de prijs en de staat van de auto. Eventueel zelfs de kleur als 
dat voor jou belangrijk is.’ Als het aan Baarslag ligt zullen we in de 
nabije toekomst met de zakcomputer in de aanslag naar de auto-
dealer of de salarisonderhandelingen gaan.

Of we nu het internet afstruinen op zoek naar 
een tweedehands auto of ons salaris onder 
de loep nemen met de baas, onderhandelen 
doen we voortdurend. computers zouden het 
vaak beter kunnen, meent tim Baarslag van 
het centrum Wiskunde & informatica. Met zijn 
onlangs verkregen veni-beurs ontwikkelt hij 
algoritmen om het beste uit elke deal te halen.
teKst kriStel kleiJer   BeeLd mAnon BrUiningA

 tim BAArSlAg 

  tAlent

Onderhandelen 
met de computer
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