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  Brainstormen voor  
een beter onderzoeks-
klimaat
Onderzoeksvoorstellen schrijven 
en beoordelen kost te veel tijd. 
Ook de honoreringspercentages 
zijn te laag. Tijdens een werk-
conferentie verzamelde NWO 
ideeën om dit op te lossen.

06  oervragen

 Wat is leven?
Wat gebeurt er precies in een 
levende cel? Kunnen we er zelf 
één maken? Of een cel voor ons 
aan het werk zetten? Op dit soort 
vragen zoekt het nieuwe NWO-
programma Bouwstenen van 
Leven een antwoord.

10 Synergie

  Vissers, stropers en 
wetenschappers
De NWO-instituten voor zee-
onderzoek en criminaliteit 
bundelen hun krachten om 
illegale visvangst tegen de gaan.
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12 in beeld

 Toekomstmaterialen
Bij NWO-instituut AMOLF wordt 
gewerkt aan slimme, actieve mate-
rialen met eigenschappen die in de 
natuur niet voorkomen. Ze bieden 
perspectief op compleet nieuwe 
ontwerpen, bijvoorbeeld voor 
robots.

14 aStron

 Nog dieper het heelal in
De Australische hoogleraar Carole 
Jackson is de nieuwe directeur van 
ASTRON, het NWO-instituut voor 
radioastronomie. Ze wil nog meer 
samenwerken met buitenlandse 
onderzoeksteams.

16 valoriSatie

  Kennis delen, hoe doe  
je  dat?
Op allerlei manieren zet NWO zich 
in om te stimuleren dat weten-
schappelijke kennis landt in de 
maatschappij. Demissionair staats-
secretaris Sander Dekker vindt dat 
er toch nog een extra stap nodig is.

  inHoUd

NWO op Facebook
Wist u dat NWO ook te volgen is 

op Facebook? Op onze Facebook-

pagina laten we een breed publiek 

zien wat voor mooi werk Neder-

landse wetenschappers doen met 

NWO-financiering, in alle vakgebie-

den. Like ons op facebook.com/

NWOwetenschap

06 boUwStenen van leven

07 beleid

NWO heeft een nieuw raad van 
toezicht • In Amsterdam wordt het 
FleX-ray Lab voor tomografie 
geopend • NWO, ZonMw en een 
christelijke stichting voor psychiatrie 
gaan zich samen inzetten voor herstel 
en reïntegratie van mensen met 
psychische problemen.

27 internationaal

Europees-Afrikaans consortium 
financiert een nieuw onderzoeks-
initiatief • NWO presenteert zich 
samen met TNO op de Hannover 
Messe • Joost Frenken wint een 
internationale innovatieprijs voor 
materiaalkunde • De Topsector 
Chemie is naar Shanghai en 
Guangzhou gereisd. 

NWO-nieuws

inHoUd

14 carole JackSon 24 over alle grenZen12 toekomStmaterialen

20 talent

 Waarom toch zo #boos?
Met een Rubicon-beurs van NWO 
gaat sociaal psycholoog Marc Heer-
dink in Oxford onderzoeken waarom 
discussies op Twitter zo gemakkelijk 
uit de hand lopen.

22 eUropa

  Komt de verlossing  
voor alfa’s en gamma’s  
uit Brussel?
Over het Europese wetenschapsbe-
leid na 2020 wordt nu al druk 
gediscussieerd. Een beter pleidooi 
voor miljardeninvesteringen in 
wetenschap en meer aandacht voor 
sociale en geesteswetenschappen 
zijn punten die NWO inbrengt.

21  UitgeSproken

Drie ervaringsexperts reage-
ren op het voornemen van 
NWO om te onderzoeken of zij 
haar diversiteitsbeleid moet 
uitbreiden naar mensen met 
een verschillende culturele 
achtergrond of seksuele 
identiteit, of een handicap.

28  UitgelicHt

 Bessensap 2017
Op vrijdag 16 juni komen 
wetenschappers, journalisten 
en voorlichters weer bij elkaar. 
Op die dag worden ook de 
winnaars van de Spinozapre-
mie bekendgemaakt.

En verder:
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19 reUring café

  Een nieuw kabinet  
aan zet
Tijdens het Reuring Café filoso-
feerden wetenschappers en 
rijksambtenaren over de beste 
manieren om Nederland weten-
schappelijk op de kaart te houden.

24 Science for development

 Over alle grenzen
Duurzame ontwikkeling en minder 
armoede wereldwijd, de doelstellin-
gen van NWO-WOTRO zijn 
ambitieus. Alle wetenschapsgebie-
den worden dan ook ingezet en 
onderzoekers uit het Noorden en het 
Zuiden werken intensief samen.

10
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  Hypercompetitie

ten koste van het onderzoek. Daarnaast zijn ze meer 
geld kwijt aan matching, het aanvullen van bedra-
gen die onderzoekers hebben binnengehaald van 
NWO, bedrijven of particuliere fondsen. Tel daarbij 
op het wegvallen van de zogeheten FES-gelden, de 
aardgasbaten die tot 2011 aan onderzoek werden 
besteed, en het zal duidelijk zijn dat de universitei-
ten bar weinig geld overhouden dat ze vrij kunnen 
besteden aan getalenteerde onderzoekers. Die 
laatste zijn aangewezen op tijdelijke subsidies 
– promotiebeurzen, postdocposities, Veni’s, Vidi’s, 
Vici’s, ERC-grants  etc. – afkomstig van NWO of 
de European Research Council.

Steeds meer geoormerkt
NWO krijgt dus meer aanvragen te verwerken; 
tussen 2007 en 2015 steeg dat aantal met 15 
procent. Hoewel het NWO-budget is gestegen, 
wordt een steeds omvangrijker deel van dat budget 
‘geoormerkt’. Dit betekent dat de middelen van 
overheidswege zijn verstrekt met de expliciete 
opdracht ze te investeren in onderzoek op een heel 
specifiek deelgebied. Bijvoorbeeld binnen de top-
sectoren, of in themaprogramma’s die inspelen op 
een maatschappelijke behoefte zoals schone brand-
stoffen of cyberveiligheid.
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Hypercompetitie

Gevolg is dat de aanvraagrondes van NWO geplaagd 
worden door ongezond hoge competitie, tijdens de 
werkconferentie ook wel hypercompetitie genoemd. 
Dat geldt bij uitstek voor het investigator driven 
onderzoek, vrij onderzoek waarvan het onderwerp 
niet van bovenaf wordt bepaald maar dat puur 
vanuit een wetenschappelijk oogpunt veelbelovend 
lijkt. Een zorgelijke ontwikkeling, niet alleen omdat 
er zo veel tijd verloren gaat aan tevergeefs voorstel-
len schrijven of beoordelen, maar ook omdat er 
weinig ruimte overblijft voor echt vernieuwend 
onderzoek. Juist onderzoekers zelf hebben immers 
een fijne neus voor waar de wetenschappelijke 
doorbraken te verwachten zijn.

negatief indienadvies
Tijdens brainstormsessies en lezingen op de 
werkconferentie werden twee soorten oplossingen 
besproken: het indammen van de stroom aan 
onderzoeksvoorstellen en het verbeteren van de 
beoordelingsprocedures. Bij het terugdringen 
van het aantal aanvragen hebben de universiteiten 
een grote verantwoordelijkheid, daarover was 
vrijwel iedereen het eens. De verleiding is groot om 
elke jonge onderzoeker die een gok wil wagen bij een 
van de NWO-programma’s daarin te stimuleren. 
Baat het niet, het schaadt ook niet tenslotte; de 
onderzoeker doet sowieso een leerzame ervaring op 

en als het lukt om onder-
zoeksgeld binnen te halen is 
dat goed voor de universiteit. 
Maar die houding belast het 
systeem bovenmatig. ‘Laat 
NWO niet functioneren als 
de externe P&O-afdeling van 
de universiteiten’, werd 
gezegd. Hoogleraren moeten 
zélf bepalen wie van hun 
studenten, promovendi en 
postdocs geschikt zijn om 
door te gaan in de weten-
schap en wie beter kan 
worden voorbereid op een 
carrière daarbuiten. Anders 
gezegd: groepsleiders moeten 
bedenken wie ze op den duur 
een vaste aanstelling willen 

geven, wie in het team past en aan welke competen-
ties ze behoefte hebben. Karl Dittrich, voorzitter 
van de koepelorganisatie VSNU die de universitei-
ten vertegenwoordigt, onderschrijft dat volledig. 
‘De universiteiten zouden hun personeelsbeleid 
moeten verbeteren’, zegt hij. ‘Kijken waar de talen-
ten zitten en zorgen dat die een kans krijgen.’ 
Natuurlijk kun je niemand verbieden om een onder-
zoekssubsidie aan te vragen, maar met een soort 
‘negatief indienadvies’ zou iedereen geholpen zijn. 

Ook NWO zelf kan maatregelen treffen om het 
systeem te ontlasten, al zijn die misschien pijnlijk. 
Verschillende varianten passeerden de revue, zoals: 
laat faculteiten naar rato van hun grootte indienen; 
geef iemand pas een kans als postdoc na ten minste 
één publicatie in een toptijdschrift; laat onderzoe-
kers die eenmaal een slechte beoordeling hebben 
gekregen de volgende ronde niet meer meedoen; 
stel een plafond in en laat elke toponderzoeker 
maximaal tien promovendi begeleiden. 

loten is taboe
Een andere route is sleutelen aan de procedures die 
NWO volgt om onderzoek te beoordelen. De meest 
radicale oplossing kwam van de Wageningse hoog-
leraar Aquatische ecologie Marten Scheffer. Hij 
stelt voor om te experimenteren met zogeheten self 

n
Brainstormen 

beter 
voor een 
onderzoeksklimaat 

‘NWO is van en voor de onderzoekers’, zo opende 
voorzitter Stan Gielen de werkconferentie met 
honderddertig deelnemers in de Rode Hoed. ‘We 
zijn ervan doordrongen dat aanvraagrondes bij 
NWO een onevenredig groot beslag leggen op uw 
tijd. Kostbare tijd die eigenlijk aan het onderzoek 
zelf zou moeten worden besteed. En met honore-
ringspercentages die rond de 15 procent liggen en 
waarmee Nederland onderaan bungelt in Europa, 
vragen wij ons af of we u een dienst bewijzen.  Zo 
kan het niet langer.’ NWO trekt het initiatief naar 
zich toe. Ze heeft deze werkconferentie georgani-
seerd om te peilen welke ideeën er leven onder de 
onderzoekers zelf, bestuurders, beleidsmakers en 
andere maatschappelijke partners. In juni volgt 
een internationale conferentie over hetzelfde onder-
werp. Beide bijeenkomsten geven richting aan de 
strategie die de nieuwe raad van bestuur van NWO 
aan het voorbereiden is.  

groeiende stroom aanvragen
Hoe kan het dat de honoreringspercentages voor 
onderzoekssubsidies de laatste jaren zo sterk zijn 
afgenomen? Op verzoek van NWO heeft het Rathe-
nau Instituut dit in kaart gebracht. Een belangrijke 
oorzaak is de veranderende begroting van de 
universiteiten. Die krijgen sinds 2007 weliswaar 
gestaag meer geld, maar dat bedrag staat niet in 
verhouding tot de explosief groeiende studenten-
aantallen. Universiteiten moeten dus een steeds 
groter deel van hun budget aan onderwijs besteden, 

Wetenschappers zijn te veel tijd kwijt aan het schrijven en beoordelen van 
onderzoeksvoorstellen. Ook worden te weinig van die voorstellen beloond. 
aan deze ongezonde situatie wil NWO iets doen, samen met de universiteiten 
en de politiek. de ‘Nationale werkconferentie aanvraagdruk en beoordelings-
procedures’ op 4 april was het startschot. tekst mariette HUiSJeS  BeeLD Harry meiJer

‘ NWO is niet de externe 
P&O-afdeling van de  
universiteiten’
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  Hypercompetitie beleid

sinds 1 februari 2017 is de NWO-wet aangepast. NWO heeft een 
nieuwe structuur en wordt flexibeler, slagvaardiger en meer op samen-
werking gericht. Ook gaat NWO beter inspelen op ontwikkelingen in 
de wetenschap en de maatschappij. Wilt u zien hoe de organisatie zich 
ontwikkelt? ga naar www.nwo.nl/nieuwnwo.

NWO-nieuws

Reïntegratie bij 
psychische problemen
NWO, ZonMw en de stichting tot steun 

VCVGZ (Vereniging voor Christelijke 

Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken) 

gaan zich gezamenlijk inzetten voor herstel 

en reïntegratie van mensen met psychische 

problemen. Daar is nog steeds weinig ken-

nis over, terwijl psychische aandoeningen 

wel een groot effect hebben op de maat-

schappij. Dit voorjaar doen NWO en 

ZonMw oproepen tot het indienen van 

onderzoeksvoorstellen op drie gebieden: 

(re)ïntegratie van adolescenten en volwas-

senen met autisme en psychose, herstel bij 

psychische problemen rond gender, en 

interventies bij mensen die verward gedrag 

vertonen. In totaal is er een budget 

beschikbaar van ongeveer 4,2 miljoen euro.

Op nwo.nl

Raad van toezicht 
Per 1 maart 2017 vormen Roelof de 

Wijkerslooth de Weerdesteijn (voorzitter), 

Willem te Beest, Adriana esmeijer, 

Amandus Lundqvist en Mirjam van Praag 

de nieuwe raad van toezicht van NWO. 

Het ministerie van OCW heeft De Wijker-

slooth, te Beest, esmeijer en Van Praag 

voorgedragen. Lundqvist is voorgedragen 

door het ministerie van economische 

Zaken. Nadat ZonMw bij NWO is aangeslo-

ten zal de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en sport een zesde lid voordragen.

De raad van toezicht staat de raad van 

bestuur terzijde en geeft desgevraagd of 

uit eigen beweging advies over het beleid. 

Dit advies heeft betrekking op de begro-

ting, de jaarrekening, het jaarverslag en 

het instellingsplan. Daarnaast draagt de 

raad van toezicht leden van de raad van 

bestuur voor bij de minister voor OCW 

voor benoeming en ontslag.
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organized fund allocation, ofwel sofa. Schrap de 
arbeidsintensieve beoordelingsprocedures en geef 
elke wetenschapper enkele duizenden euro’s die hij 
of zij mag weggeven aan een collega. De wisdom of 
the crowd zal er vanzelf voor zorgen dat het geld 
goed besteed wordt. Een ander idee is om tussen 
voorstellen die in kwaliteit dicht bij elkaar liggen 
– en die vaak veel discussie opleveren in de beoor-
delingscommissie – gewoon te loten. Dat scheelt tijd 
en is volgens sommigen net zo effectief als zorgvul-
dig nuance aanbrengen. Maar deze oplossing kon 
toch op weinig bijval rekenen van de aanwezigen. 
Luid boe-geroep steeg op zodra het woord loting 
viel. Een oplossingsrichting die wél goed ontvangen 
werd, was f lexibilisering van de beoordelingsproce-
dures. Hanteer bijvoorbeeld een glijdende schaal. 
Geef de beste voorstellen 100 procent onderzoeks-

subsidie en de subtop 80 procent, zodat je minder 
onderzoekers met lege handen achterlaat. Laat het 
subsidiebedrag afhangen van het geld dat nodig is, 
wat per vakgebied verschilt. Laat doorlopend 
indienen in plaats van met deadlines te werken. 
Bouw een voorselectie in waarin iedereen op één 
A4’tje een voorstel pitcht. Beloon geen individuele 
onderzoekers, maar multidisciplinaire teams. 
De mogelijkheden zijn legio.

financiële injectie
Eén ingreep die de Nederlandse wetenschap gezon-
der kan maken was niet het onderwerp van deze 
werkconferentie, maar speelde op de achtergrond 
wel mee: de zo gewenste extra financiële injectie in 

FleX-ray Lab voor 
tomografie 
Op donderdag 18 mei wordt in het 

Amsterdamse science Park het FleX-ray Lab 

officieel geopend. Gevestigd bij het Centrum 

Wiskunde en Informatica (CWI) wordt dit 

een wereldwijd uniek onderzoekslab, waarin 

hoogwaardige experimentele en computa-

tionele technieken voor geavanceerde tomo-

grafie bij elkaar komen. tomografie stelt ons 

in staat om in het binnenste van objecten te 

kijken door vanuit verschillende hoeken  

röntgenfoto’s  te nemen. Hieruit wordt 

vervolgens met wiskundige algoritmes een 

driedimensionaal beeld van het object 

berekend. Het FleX-Ray Lab is een samen-

Met de klok mee:
Roelof de Wijkerslooth de 
Weerdesteijn (voorzitter), 
Willem te Beest, 
Adriana Esmeijer, 
Mirjam van Praag en  
Amandus Lundqvist.
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Met goede ideeën naar het 
nieuwe kabinet, niet als een 

zeurpiet aankloppen

wetenschappelijk onderzoek. Eén miljard per jaar is 
het bedrag dat door velen genoemd wordt. NWO-
voorzitter Stan Gielen ziet die extra investering als 
een deel van de oplossing. Alleen, hij wil niet ‘als 
een zeurpiet’ aankloppen bij het nieuwe kabinet. ‘Ik 
wil met goede ideeën komen en op grond daarvan 
de bewindslieden vragen om ons te helpen een 
vitaal en krachtig onderzoeksveld voor Nederland te 
behouden.’ De werkconferentie heeft een goede 
indruk gegeven van wat ‘het veld’ als mogelijkheden 
en onmogelijkheden ziet. Na af loop blikt Gielen 
tevreden terug. ‘De sfeer was goed, iedereen beseft 
dat we een gezamenlijke probleem hebben en dacht 
constructief mee, er hing geen zuurheid in de lucht. 
Wel is mij duidelijk geworden dat het veld een breed 
spectrum aan subsidie-instrumenten wil behouden. 
Er is zowel behoefte aan subsidies voor groot-
schalige onderzoeksprojecten waarmee men zich 
internationaal kan profileren als aan kleine 
individuele subsidies, om geniale dwarsdenkers – 
de Isaac Newtons en Marie Curies van de toekomst 
– een kans te geven. Dat maakt het er voor NWO 
niet gemakkelijker op; we moeten het allebei in 
huis hebben en kunnen niets schrappen. Daar staat 
tegenover dat de werkconferentie van vandaag 
veel positieve reacties heeft opgeleverd. Steeds 
meer mensen gaan beseffen wat er aan de hand is. 
Verschillende dagbladen schreven erover; vanuit 
de politiek heb ik steunbetuigingen gekregen. Ook 
de gesprekken met bestuurscolleges van de univer-
siteiten verlopen goed. Al met al ben ik tamelijk 
optimistisch dat we er samen uitkomen.’ Wanneer is 
Gielen tevreden? ‘Als het gemiddelde honorerings-
percentage gestegen is van 15 naar 25 procent. Zo 
ver zijn we nog lang niet. Maar deze dag was wel een 
goed begin.’ << 
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werking tussen de twee NWO-instituten 

CWI en Nikhef en de twee bedrijven XRe 

en AsI. samen zullen ze baanbrekende 

technieken ontwikkelen die het mogelijk 

maken om in real-time complexe 3D-infor-

matie te verkrijgen over de samenstelling 

van een object.
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‘ Als superspecialisten 
samenwerken, krijg je het 
beste resultaat’

Oervragen beantwoorden doe je als 
wetenschapper niet alleen. Biologen, 
chemici, fysici, medici, informatici en 
technologen moeten hiervoor de 
handen ineen slaan. Het nieuwe tien-
jarige NWO-programma Bouwstenen 
van Leven helpt hen daarbij. Ook achter 
de schermen wordt samengewerkt. 
Verschillende NWO-domeinen organi-
seren het programma, in samenwerking 
met de topsectoren. In de eerste ronde 
zijn vorig jaar zestien interdisciplinaire 
onderzoeksvoorstellen gehonoreerd, in 
totaal goed voor 10 miljoen euro. Een 
eerste stap op weg naar kennis van de 
moleculaire bouwstenen van leven, een 
stap die kan leiden tot toepassingen als 
personalised medicine, nieuwe materi-
alen, intelligente robots en organismen 
die onder extreme omstandigheden 
taken uitvoeren.  

Volgens de Delftse hoogleraar Nynke 
Dekker, initiatiefnemer voor het 
programma en voorzitter van de pro-
grammaraad, horen diepgaand begrip 
maar ook creatieve benutting van dit 
wetenschapsgebied tot de grote uitda-
gingen van onze tijd. ‘Samenwerking 
met bedrijven biedt daarbij enorme 
kansen. Ook het genoomonderzoek is 
gestart vanuit de fundamentele weten-
schap en vervolgens opgepakt en 
vercommercialiseerd door de industrie. 
Daardoor is het sequencen nu zo goed-
koop geworden. En dat is weer geweldig 
verrijkend voor de fundamentele 
wetenschap. Juist de vernieuwing die 
voortkomt uit die wisselwerking tussen 
wetenschap en bedrijfsleven vind ik zo 

Wat gebeurt er precies in een levende cel? Kunnen we er 
zelf één maken? Of een cel voor ons aan het werk zetten? 
deze fundamentele vragen staan centraal in het nieuwe 
NWO-programma Bouwstenen van Leven. teKst marion de boo 

  oervragen

een model van een darm in het klein, 
om ziekten in het laboratorium na te 
bootsen. We onderzoeken welke genen 
betrokken zijn bij ontstekingsziekten, 
hoe die op elkaar inwerken en hoe 
allerlei componenten die ziekteproces-
sen beïnvloeden.’ Galapagos werkt 
onder meer aan medicijnen tegen 
darmontstekingen zoals de ziekte van 
Crohn en Colitis ulcerosa. De kern van 
die darmziekten lijkt te zijn dat het 
immuunsysteem overactief is en 
onnodig aanslaat op de normale, 
goedaardige darmbacteriën die ons 
voedsel helpen verteren. Dat leidt tot 
chronische darmontstekingen. Janssen: 
‘Menselijke darmcellen zijn lastig te 
kweken. We hebben wel een darmcel-

0 9 mei 2017

lijn, die we kunnen combineren met 
bacteriën en immuuncellen. Maar in 
het kweekbakje zijn de cellen van 
elkaar gescheiden en komen ze niet met 
elkaar in contact. En we werken maar 
met één type bacterie. Bovendien is het 
systeem statisch, er stroomt bijvoor-
beeld geen bloed doorheen en er komt 
geen voedsel langs. Het nieuwe model 
wordt veel realistischer en dynami-
scher. Pas dan kun je die ziekten echt 
leren begrijpen. En vervolgens uitzoe-
ken welke eiwitten betrokken zijn bij 
het overactieve immuunsysteem en hoe 
je die met medicijnen kunt aanpakken.’
Had Galapagos zo’n minidarm niet op 
eigen kracht kunnen ontwikkelen? 
‘Misschien wel, maar wij denken dat 

Wat is leven?
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het op deze manier sneller gaat’, zegt 
Janssen. ‘Nu werken diverse super-
specialisten met elkaar samen. Dan 
krijg je het beste resultaat!’ 

Slimme gewassen
Een ander project is gericht op het 
ontwikkelen van gewassen die slimmer 
met licht omgaan. Als planten in de 
schaduw van andere planten komen, 
merken ze dat het lichtspectrum veran-
dert. Om meer licht op te vangen gaan 
ze dan sneller groeien en eerder 
bloeien, terwijl hun wortelgroei juist 
afneemt. Zo’n sprietige plant brengt 
minder op dan mogelijk zou zijn. 
Ronald Pierik van de Universiteit 
Utrecht bestudeert samen met planten-
veredelingsbedrijven Limagrain en 
Rijk Zwaan de invloed van licht-
kwaliteit op de ontwikkeling van 
plantenwortels. ‘We combineren 
experimenten met modelonderzoek 
om de verschillende wortelgroei-
processen te ontrafelen’, zegt Kees van 
Dun, teamleider moleculaire biologie 

mooi aan ons programma. Je kunt nu 
experimenten doen waar je vroeger niet 
eens van kon dromen.’ 

De onderzoekers hopen onder meer 
zicht op stofwisselingsprocessen en 
celdeling te krijgen. Dekker: ‘Door 
veranderingen in het genoom van een 
cel aan te brengen kun je netwerkfunc-
ties bestuderen, reacties aanpassen. 
Biotechnologen laten micro-organis-
men steeds doelgerichter nieuwe 
producten synthetiseren. Slimme 
combinaties van lichtmicroscopie 
met elektronenmicroscopie brengen 
complexe eiwitmoleculen in kaart. Je 
kunt ziekteprocessen en celveroudering 
bestuderen om gerichter medicijnen te 
ontwerpen. Of nieuwe biologische ele-
menten creëren – dat noemen we 
synthetische biologie. Daarna rijst de 
vraag of je ook zelf een synthetische 
cel kunt bouwen. Wanneer kun je iets 
“leven” noemen? Wat is de simpelste 
vorm? Wanneer gaat een levensvorm 
zichzelf voortplanten?’

darm-op-een-chip
Een veelbelovend project is gericht op 
het maken van een stukje menselijke 
darm-op-een-chip, om de darmwerking 
in het laboratorium na te bootsen. 
Voedseltoxicoloog Hans Bouwmeester 
(Wageningen University & Research) 
werkt hierin samen met verschillende 
bedrijven, waaronder farmaceutisch 
bedrijf Galapagos. Richard Janssen, 
hoofd Target Discovery bij Galapagos 
in Leiden: ‘Wij zijn vooral op zoek naar 

bij Rijk Zwaan. ‘We willen weten welke 
signalen er van scheut naar wortel 
gaan en wat er dan precies in de wortels 
gebeurt. Misschien kunnen we daar een 
subcomponent uitlichten die voor de 
veredeling perspectief biedt. Bijvoor-
beeld voor tomaten, komkommer en sla 
in kassen, maar misschien ook voor 
de industriële teelt van planten in 
gestapelde containers.’
Hoe planten reageren op lichtkwaliteit 
wordt bepaald door verschillende 
eigenschappen die op elkaar inwerken. 
‘Hierbij zijn ongetwijfeld vele honder-
den genen betrokken, maar voor ons als 
veredelaars is de interessantste vraag 
hoeveel genetische variatie daarin aan-
wezig is. Daarmee kunnen wij ons 
voordeel doen. In Utrecht werken ze 
met een modelplant, de zandraket 
(Arabidopsis thaliana). Maar we 
denken dat het hier om oerprocessen 
gaat, waarvan de genetische basis in 
wezen voor alle planten hetzelfde is. 
Dan weet je waar je moet zoeken. En 
als je eenmaal bij die onderzoekers 
aan tafel schuift, kun je daar ook 
andere vragen neerleggen. Wij werken 
intensief samen met allerlei kennis-
instellingen en krijgen zelf ook steeds 
meer moleculaire technieken in huis. 
Die ontwikkeling is veelbelovend.’

‘Artist's impression’ van receptoren op een celmembraan die moleculen opvangen, zoals eiwitten.

Een orgaan-op-een-chip bootst interacties 
tussen cellen na.

Door zijn eenvoudige genetische 
samenstelling is de zandraket een model-
organisme, een vruchtbare kennisbron 
voor plantenveredelaars. 
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visserij niet in de officiële statistieken 
terug te vinden. Zo maken de talloze 
kleine vissers uit ontwikkelingslanden 
als Mauritanië of Senegal geen melding 
van wat zij gevangen hebben. En de 
fabrieksvissersschepen van de Chinese 
distant water f leet blijken – buiten hun 
legale visvangst om – regelmatig 
beschermde diersoorten als schildpad-
den, zeevogels en zelfs walvissoorten 
binnen te halen. 

legaal en illegaal vervlochten
Al zouden er wel betrouwbare cijfers 
zijn, dan nog is een beter beheer van de 
visstanden geen uitgemaakte zaak. ‘De 
territoriale wateren zijn zo uitgestrekt, 
dat het individuele landen vaak niet 
lukt om daar grondig te controleren en 
te handhaven’, zegt Andrew Lemieux, 
die zich bij het NSCR specialiseert in 
het opsporen en bestrijden van strope-
rij en die de conferentie in februari 
mede organiseerde. ‘Bovendien zijn 
legale en illegale visserij met elkaar 
vervlochten. Eenmaal in de haven aan-

1 1 mei 2017

seren. In het bijzonder ging het over de 
schadelijke rol die illegale, niet-gerappor-
teerde en ongereguleerde visvangst 
daarin speelt. In de tweedaagse 
bijeenkomst op Texel bundelden het 
Koninklijk Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (NIOZ) en het 
Nederlands Studiecentrum Criminali-
teit en Rechtshandhaving (NSCR) hun 
kennis over ecologie, illegaliteit en 
rechtshandhaving. Ook visserijbiologen, 
milieubeschermers en beleidsmede-
werkers waren van de partij. 

Schildpadden en walvissen
‘Het is niet alleen een kolossaal ecolo-
gisch en maatschappelijk probleem, het 
laat zich ook nog eens vreselijk lastig 
oplossen’, zegt Kees Camphuysen, 
marien ecoloog bij het NIOZ en een van 
de organisatoren van de conferentie. 
Dat de geglobaliseerde visserij schade-

1 0  Hypothese   

Dagelijks gaan er overal ter wereld 
vissers de zee op om ons te voorzien 
van een smakelijke en gezonde zalm, 
makreel of tonijn. De één op een 
Scheveningse kotter, de ander op een 
rijk versierde kano uit Senegal en een 
derde op een Chinees fabrieksvissers-
schip. Onze vis wordt echter duur 
betaald. De steeds intensievere visserij 
zorgt voor teruglopende visstanden. 
In verschillende regio’s gaat het zelfs 
zo slecht dat het aantal vissen onder 
een kritische grens dreigt te komen. 
Wanneer visstanden zich niet meer 
kunnen herstellen, kan dat gevolgen 
hebben voor het complete ecosysteem 
in een regio. En op den duur brengt 
het ook de voedselvoorziening van 
miljoenen mensen in gevaar. 

De urgente problematiek van over-
bevissing was voor twee NWO- 
instituten op heel verschillende vak-
gebieden reden om in februari een 
gezamenlijke conferentie over de 
globalisering van de visserij te organi-

illegale en ongereguleerde visserij zijn een groot 
gevaar voor de biodiversiteit, vooral in ontwikkelings-
landen. twee NWO-instituten bundelen nu hun krachten, 
op zoek naar oplossingen. tekst meriJn van nUland

gekomen, is het haast onmogelijk om 
een onderscheid te maken tussen legale 
en illegale vangst. Dat maakt rechts-
handhaving heel erg lastig.’

De deelnemers aan de conferentie 
‘Globalization of fisheries’ brachten alle 
relevante informatie bij elkaar. Wat 
weten we inmiddels over de impact van 
de geglobaliseerde visserijindustrie? 
Welke kennis moeten we nog vergaren? 
En hoe komen we uiteindelijk tot prak-
tische maatregelen om de biodiversiteit 
én de voedselvoorziening duurzaam te 
beschermen? Waar het NIOZ deze 
vragen voornamelijk vanuit een ecolo-
gisch perspectief bekijkt, gebruiken de 
collega’s van het NSCR juist hun juridi-
sche en criminologische expertise om 
het vraagstuk te analyseren. Tijdens de 
conferentie werd de wetenschappelijke 
kennis vervolgens gekoppeld aan prak-
tijkverhalen van beleidsmakers die 
belast zijn met de regelgeving omtrent 
visserij en visstanden. Spreker tijdens 
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Door toenemende vraag en globalisering 
krijgt de visvangst wereldwijd  
industriële proporties.  
    

lijk is voor regionale ecosystemen, is 
wel duidelijk. Camphuysen ondervond 
het de laatste jaren zelf bij zijn werk in 
Mauritanië, Marokko en Senegal, waar 
hij onder meer zeevogels en zeezoog-
dieren bestudeerde. ‘Mariene 
ecosystemen zijn complexe verbanden 
tussen verschillende diersoorten. 
Kleinere vissen profiteren bijvoorbeeld 
van het foerageergedrag van grotere 
soorten. Als de grotere vissen gevangen 
worden voor consumptie, zorgt dat er 
indirect dus voor dat de kleinere vissen 
minder gemakkelijk aan voedsel 
komen. Zo kan de visvangst uiteindelijk 
het complete ecosysteem in een regio 
verstoren.’ Maar hoeveel schade een 
ecosysteem precies ondervindt, is 
minder gemakkelijk te achterhalen, en 
zonder die kennis is een oplossing voor-
lopig niet in zicht. Helaas zijn illegale, 
niet-gerapporteerde en ongereguleerde 

de conferentie was bijvoorbeeld Manuel 
Barange, directeur van de visserij-
afdeling van de Voedsel- en Landbouw-
organisatie van de Verenigde Naties. En 
uit Noordwest-Afrika vertegenwoordig-
den Djiga Thiao en Ely Beibou 
respectievelijk de visserijinstituten van 
Senegal en Mauritanië, landen die veel 
last hebben van de problematiek.

‘Een van onze conclusies was dat we 
een te brede probleemdefinitie 
hanteren’, zegt stroperij-deskundige 
Lemieux. ‘In ons vakgebied vegen we 
illegale, niet-gerapporteerde en ongere-
guleerde visvangst op één hoop. Maar 
de samenwerking met biologen heeft 
ons geleerd dat bestrijding van illegale 
praktijken van de internationale vis-
sersvloot een compleet andere aanpak 
vergt dan de overbevissing door 
ambachtelijke vissers uit West-Afrika. 
Al zijn beide vormen van visserij een 
bedreiging voor de visstanden, je kunt 
ze niet op één en dezelfde manier 
oplossen. Een eerste stap is dus om de 
drie verschillende vormen van visserij 
los van elkaar te bestuderen.’ 

van texel naar mauritanië
Tijdens de conferentie werden oplos-
singen geopperd, gebaseerd op 
ervaringen in andere ontwikkelingslan-
den. ‘In verschillende van die landen is 
de laatste jaren op dit gebied vooruit-
gang geboekt’, zegt Camphuysen. ‘Zo 
heeft het centrum voor zeeonderzoek in 
Honduras onlangs een slimme app 
geïntroduceerd waarmee lokale vishan-
delaren hun boekhouding kunnen 
bijhouden. De overheid kan deze data 
vervolgens gebruiken om de visvangst 
te monitoren. Handelaren kopen hun 
vis vaak in bij tientallen vissers, maar 
op deze manier hoef je niet iedere indi-
viduele visser te benaderen.’ 
Het NIOZ en NSCR willen deze en 
andere methoden nu gaan toepassen in 
Noordwest-Afrika. Dat doen ze samen 
met de regionale partners die ook op de 
conferentie aanwezig waren. Zo leidt 
het samenkomen van ervaringsdeskun-
digen en wetenschappers op een 
Hollands waddeneiland tot een gezon-
dere ecologie voor de kust van een 
woestijnstaat. 
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         Vissers,
stropers en
wetenschappers

Van Hollands 
waddeneiland 
naar de kust van 
een woestijnstaat
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  in beeld in beeld

Overvelde haalde in januari Nature met zijn 
modellen. Ze laten zien dat we op de drempel 
staan van een nieuwe materialenwereld, waar-
voor AMOLF-onderzoekers in de onderzoekslijn 
Designer Matter het fundament leggen. Over-
velde ontwerpt materialen met in het oog 
springende structuren, die in meerdere toestan-
den zijn te brengen. Bijvoorbeeld om hun 
stijfheid en porositeit te veranderen.
In het onderzoek speelt de computer een belang-
rijke rol, maar de tastbare modellen zijn 
onmisbaar. Gewoon gemaakt van papier en 
dubbelzijdig tape, rubber, of vervaardigd met 
een 3D-printer zoals op de foto's. Overvelde 
prijst zich gelukkig dat zijn fundamenteel 
natuurkundig onderzoek inzichtelijk is te maken 
via prototypes. Het is academisch knutselwerk, 
maar onmisbaar. Soms ziet hij de mogelijkheden 
pas als hij een prototype in zijn handen heeft. 
Naast de uitdaging de natuur te overtroeven 
vindt Overvelde inspiratie in de mogelijke 

toepassingen van zijn werk. Wat bijvoorbeeld te 
denken van materialen die hun omgeving 
kunnen voelen en daarop kunnen reageren? Hij 
wil dergelijke soft robotic matter creëren door 
op de kleinste schaal de mogelijkheid tot lokale 
interactie in te bouwen. Die leidt vervolgens aan 
de buitenkant tot ‘emergent complex gedrag'. 
Zoals een school vissen of een zwerm vogels 
die collectief in patronen bewegen als resultaat 
van individuele interacties. Maar dan vorm-
gegeven in een materiaal. Het ‘programmeren’ 
van zulk gedrag via uitgekiend materiaalont-
werp is een van de grootste uitdagingen in het 
onderzoek. Als het lukt om tot slimme, respon-
sieve robotmaterialen te komen, dan ontstaat 
een compleet nieuwe wereld. Stel je bijvoorbeeld 
veerkrachtige robots voor die je in tweeën kunt 
knippen, of self-adapting protheses die op een 
slimme manier op het lichaam aansluiten. De 
mogelijkheden zijn eindeloos.

voor Bas Overvelde van NWO-instituut aMOLf zijn deze haast kunstzinnige 
bouwwerken zowel demonstratiemodel als inspiratiebron. Met zijn onderzoeks-
groep soft robotic Matter verkent Overvelde de mogelijkheden van nieuwe 
‘programmeerbare’ materialen. Met eigenschappen die in geen natuurlijk 
materiaal te vinden zijn, en die wellicht een nieuwe generatie van ‘zachte’ 
robots mogelijk maken. teKst Harm ikink  BeeLd baS overvelde

Toekomst-
materialen

De nieuwe ‘architected materials’ 
zijn zo slim ontworpen dat ze op 
bijzondere manieren vervormen 

en daarbij verschillende toestanden 
aannemen. Deze macro-modellen laten 

zien dat het kan, maar uiteindelijk is 
het de bedoeling om de materiaal-

structuur op de schaal van millimeters 
en micrometers te verwezenlijken. Het 

materiaal moet dan zelf de krachten 
genereren die hier nog van buitenaf 

met de handen worden opgelegd. Als 
dat lukt, ontstaan actieve materialen 

die volstrekt nieuwe ontwerp-
mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld 

voor robots.

bekijk de demo’s op youtube:

http://bit.ly/reconfigureerbaar

http://bit.ly/origamimaterialen
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Nog dieper 
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dDat haar nieuwe baan in Nederland is, 
vindt ze ‘hugely appealing’: ze vindt 
Nederland een intrigerend land, klein en 
toch zo vooraanstaand in de wetenschap. 
Alleen al daarvoor zou ze naar de andere 
kant van de wereld verhuizen. Maar het 
gaat Carole Jackson vooral om de organi-
satie die ze sinds 1 april leidt: ASTRON, 
het Nederlandse instituut voor radioastro-
nomie, dat in de toekomst zal vallen onder 
NWO-Instituten. Vanuit ASTRON bestude-
ren wetenschappers het heelal door de 
radiostraling te meten die wordt uitgezon-
den door objecten zoals sterren en 
sterrenstelsels. Juist bij ASTRON ziet 
Jackson goede mogelijkheden om de inter-
nationale samenwerking te verbeteren – en 
daarmee die wetenschap vooruit te helpen.  
De Brits-Australische onderzoekster begon 
haar carrière als IT’er en ingenieur, en 
ging pas daarna astronomie studeren. Ze 
bleek er een bijzonder talent voor te 
hebben: ze schopte het tot directeur van 
het Curtin Institute of Radio Astronomy in 
het Australische Perth, waar ze tevens 
hoogleraar was, en wetenschappelijk 
directeur van het International Centre for 
Radio Astronomy Research. 

de australische hoogleraar carole jackson is het nieuwe 
gezicht van de Nederlandse radioastronomie. sinds 1 april is 
ze algemeen en wetenschappelijk directeur van astrON. 
van daaruit wil ze de samenwerking met buitenlandse 
instituten verder uitbreiden om samen steeds dieper door te 
dringen in het heelal. teKst nienke beintema

U had al een prestigieuze positie. 
Waarom bent u naar ASTRON 
overgestapt?
‘Ik heb de afgelopen vijftien jaar 
samengewerkt met de ingenieurs en 
wetenschappers van ASTRON. Onder 
meer aan de Square Kilometre Array, 
een internationale samenwerking 
waarbij we uiteindelijk duizenden 
schotels en een miljoen radioantennes 
met elkaar willen combineren. Dat 
levert twee extreem gevoelige tele-
scoopnetwerken op. Daarmee kunnen 
we nieuwe aspecten van het heelal 
onderzoeken. ASTRON speelt in dit 
project een leidende rol. Het is een van 
de grootste instituten in zijn soort, met 
wereldwijd een hoogstaande reputatie. 
Het heeft belangrijke ontdekkingen 
gedaan en is van grote invloed op de 
internationale onderzoeksagenda – 
behoorlijk onweerstaanbaar allemaal.’

Technologie heeft uw speciale 
interesse. Vindt u die eigenlijk 
interessanter dan de wetenschap-

pelijke vragen?
‘Het zijn twee aspecten van 

wetenschap die je niet los van 
elkaar kunt zien. 
De technologie bepaalt het 
soort wetenschappelijke 
vragen dat je kunt aanpak-
ken, terwijl de weten-
schappelijke vragen op hun 
beurt de technologieontwik-
keling stimuleren. Maar als ik 

moet kiezen… dan kies ik het 
optimaal benutten en bevorderen 

van de technologie. Als je vanuit 
een wetenschappelijke vraag 
begint, dan duurt het  
misschien wel tien of vijftien jaar 
voordat je de technologie daarvoor 
hebt en tegen die tijd kan de vraag 
alweer veranderd zijn. Maar als je 

uitgaat van nieuwe technologische ont-
wikkelingen en die aanpast aan de 
uitdagingen waarmee sterrenkundigen 
te maken hebben, dan kan dat een 
f lexibel en krachtig nieuw instrument 
opleveren.’

Ruimtevaartonderzoek heeft ons 
tef lon opgeleverd… Hebben we aan de 
radioastronomie ook al praktische 
bijproducten te danken?
‘Ons favoriete voorbeeld is wifi. Het 
protocol dat wordt gebruikt om een 
complex type stoorsignaal te decoderen 
is ontwikkeld door radiosterren-
kundigen. Zij zochten naar signalen 
van stervende zwarte gaten; niet direct 
‘nuttig’ of ‘alledaags’. Maar als je het 
mij vraagt, is wifi belangrijker dan 
tef lon…! En los van die praktische 
toepassingen… ik vind het jammer om 
daar zo veel op te focussen. Het zit toch 
wel heel erg in de menselijke aard om 
te willen weten waar alles vandaan 
komt, hoe het heelal is ontstaan, hoe 
het prilste begin van de tijd eruitzag. 
Hoe sterrenstelsels ontstaan, ook nu 
nog, en hoe ze zich ontwikkelen. Dat 
alles onderzoekt de radioastronomie.’

Carole Jackson: ‘Ik zou graag meer 
jonge, getalenteerde onderzoekers 
willen aanstellen, en uitwisselen met 
industriële partners zoals IBM.’

een verdere internationale uitbreiding 
van het LOFAR-project. We willen nog 
meer inzetten op samenwerking en ken-
nisuitwisseling met collega’s die in de 
VS en West-Australië aan grote telesco-
pen werken, vergelijkbaar met die in 
Drenthe maar minder grootschalig.’

Wat zijn uw plannen met ASTRON?
‘Ik wil graag voortbouwen op het succes 
van ASTRON: het ís al een heel sterk 
instituut. Ik zou graag meer jonge, 
getalenteerde onderzoekers willen aan-
stellen, en uitwisselen met industriële 
partners. Bijvoorbeeld IBM, waar 
ASTRON al nauw mee samenwerkt. Een 
cohort van creatieve, gedreven mede-
werkers – samen de juiste uitdagingen 
herkennen en aanpakken: dat is mijn 
doel. Niet eenvoudig, in dit ingewik-
kelde landschap van publieke en private 
financiering. Dat is hier niet anders 
dan in Australië.’ 

Waar ziet u wetenschappelijk gezien 
de grootste uitdaging?
‘Die uitdaging bevindt zich ongetwijfeld 
op het gebied van datawetenschap. 
Complexe netwerken als LOFAR gene-
reren onvoorstelbare hoeveelheden 
data. Nu zo’n 5 petabytes per jaar, maar 
dat neemt snel toe. Daaruit informatie 
destilleren, ook als je geen idee hebt 
waarnaar je op zoek bent: dat vraagt 
om een heel nieuwe vorm van data-
wetenschap. Die trouwens ook voor 
andere vakgebieden bruikbaar is, 
zoals in de medische wereld.’

Die nieuwe datawetenschap gaat er 
zeker komen?
‘Oh absoluut. De vraag is alleen hoe 
snel het gaat. In de tussentijd – en dat 
is een van de mooie kanten van radio-
astronomie – zetten we vol in op 
internationale samenwerking. Onze 
radiotelescopen worden zo groot en 
kostbaar, dat niemand ze alleen kan 
bouwen en gebruiken. Hetzelfde geldt 
voor de dataverwerking. Je móet wel 
samenwerken. Het is maar een klein 
wereldje, zeer coöperatief. Wat dat 
betreft is de overgang naar ASTRON 
heel natuurlijk.’ Ze lacht. ‘Ik voel me er 
nu al thuis, al ben ik er nog maar net 
begonnen!’ << 

‘ Wifi danken we 
aan de zoektocht 
naar stervende 
zwarte gaten’

LOFAR, het cluster van radio-
telescopen, is het paradepaardje 
van ASTRON. Beantwoordt dat al 
aan de verwachtingen?
‘Ja, absoluut. De wetenschappelijke 
opbrengst is verbazend groot. LOFAR 
is extreem gevoelig en heeft zo’n hoge 
resolutie dat je er zeer zeldzame 
gebeurtenissen in het heelal mee kunt 
detecteren. Dat heeft de afgelopen 
jaren al veel ontdekkingen opgeleverd. 

ASTRON-onderzoekers hebben 
bijvoorbeeld als eerste mysterieuze 
radiof litsen kunnen herleiden tot een 
veraf gelegen sterrenstelsel. En ze 
hebben radiosignalen waargenomen 
die worden uitgezonden door een 
ex-supernova in het sterrenbeeld 
Cassiopeia. De uitdaging ligt nu in 
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dDe politiek hamert erop dat kennis uit wetenschap 
in de samenleving terecht moet komen. NWO heeft 
hiervoor speciale programma’s, zoals Take-off, 
waarbij onderzoekers subsidie kunnen aanvragen 
voor het schrijven van een businessplan. Of Demon-
strator, om uitvindingen die commercieel 
veelbelovend zijn verder te ontwikkelen. De acade-
mische werkplaatsen van gezondheidsonderzoeks-
organisatie ZonMw zijn een ander voorbeeld. Hierin 
werken mensen uit onderzoek, beleid en praktijk 
samen om de zorg rond een thema als ‘jeugd’ of 
‘autisme’ naar een hoger plan te tillen.

NWO investeert daarnaast steeds vaker samen met 
bedrijven in onderzoek. Bijvoorbeeld in de succes-
volle industrial partnership programmes waarin 
fundamentele fysica leidt tot industriële innovatie. 
Ook richtte NWO in 2013 samen met ASML een 
advanced research center op: ARCNL, dat funda-
menteel onderzoek doet op gebied van lithografie. 
Mogelijk het begin van een nieuwe traditie, want 
vorig jaar stichtte NWO samen met AkzoNobel, 
BASF en Shell het Advanced Research Center Che-
mical Building Blocks Consortium (ARC CBBC), 
dat moet zorgen voor doorbraken in duurzame 
energie en materialen.

  valoriSatie valoriSatie

een baanbrekend nieuw oplosmid-

del voor de papierindustrie. Dat is 

ontdekt door de eindhovense 

onderzoeksgroep van Maaike 

kroon (ontvanger van een Vidi- en 

een kIeM-subsidie van NWO) tij-

dens een onderzoeksproject naar 

deep eutectic solvents. Dat zijn 

mengsels van twee componenten 

die elk apart een vaste stof zijn, 

maar als mengsel vloeibaar. Zo’n 

soort mengsel kan het energiever-

bruik in de papierindustrie drastisch 

terugdringen, omdat er onder veel 

mildere omstandigheden cellulose 

mee uit hout te halen is. In 2014 

sloot de tU/e een overeenkomst 

met veertien europese papierpro-

ducenten om het nieuwe oplosmid-

del verder te ontwikkelen.

Energiezuiniger papier 
produceren

Musea helpen om de klimaateisen voor 

gedecoreerde houten kabinetten en 

paneelschilderijen wat minder streng te 

maken. Met als doel om kosten te 

besparen zonder dat er schade aan de 

museumstukken ontstaat. Daar werkt 

Henk schellen van de tU/e aan binnen 

het project Climate4Wood, met steun 

van NWO Geesteswetenschappen. 

Conservatoren zijn vaak bang voor een 

hoge luchtvochtigheid, maar de schade 

aan de onderzochte objecten blijkt al 

te zijn ontstaan vóór opname in musea. 

kunsthistorici helpen musea om uit te 

vinden onder welke omstandigheden 

die schade is ontstaan.

Onterechte angst 
voor schade

toon meer ambitie op gebied van kennisbenutting, 
dat is wat staatssecretaris sander dekker begin 
dit jaar vroeg van NWO in zijn Kamerbrief. NWO 
zet zich al op allerlei manieren in om valorisatie 
te stimuleren. Maar is het genoeg? het nieuwe 
bestuur beraadt zich op volgende stappen. 
tekst martine SegerS eN mariette HUiSJeS  BeeLD carolyn ridSdale

Kennis delen, 
            hoe doe je dat? 

NWO wil bovendien graag dat wetenschappers 
zich bewust zijn van mogelijke maatschappelijke en 
economische opbrengsten. Daarom moet elke 
subsidieaanvraag sinds 2014 een zogeheten kennis-
benuttingsparagraaf bevatten, waarin de onderzoeker 
aangeeft hoe hij of zij met de onderzoeksresultaten 
een breder publiek denkt te bereiken. Sommigen 
kondigen aan artikelen voor een politie- of onder-
wijsvakblad te zullen schrijven, of bij te dragen aan 
het publieke debat via een opiniërend artikel in een 
dagblad. Anderen zijn van plan lezingen te houden, 
een radio-interview te geven, deel te nemen aan een 
filosofisch café, een expeditieblog bij te houden 
of een archeologisch-didactisch centrum voor 
kinderen op te zetten. 

bezinning
Het nieuwe bestuur van NWO vindt het tijd om in 
kaart te brengen wat drie jaar kennisbenuttings-
paragraaf heeft opgeleverd. ‘We willen uitzoeken 
hoe onderzoekers, referenten en juryleden hier 
tegenaan kijken’,  stelt Jaap Schouten die in het 
bestuur de portefeuille kennisbenutting beheert. 
‘Daarnaast vinden we ook de mening van gebruikers 
van kennis uit NWO-projecten belangrijk. Verder 
denken we na over hoe we best practices beter 
kunnen delen en hoe we onderzoekers nog beter 
kunnen ondersteunen bij kennisbenutting. Boven-
dien komt er een valorisatieprijs die dezelfde status 
krijgt als de Spinozaprijs.’

De NWO-domeinen Toegepaste en Technische 
Wetenschappen (TTW) en ZonMw (zorgonderzoek) 
hebben beide al veel ervaring met het maatschappe-
lijk laten landen van academische kennis, al dan 
niet met economisch rendement. Bij TTW weegt de 
mate van kennisbenutting zelfs voor de helft mee in 
de beoordeling. Gebruikers worden niet alleen 
betrokken bij het onderzoek zelf, maar ook bij het 
opstellen van een onderzoeksvoorstel. Elk project 
krijgt een gebruikerscommissie met vertegenwoor-
digers van bedrijven of andere organisaties die 
interesse hebben in het onderzoek. Zij denken actief 

Leerlingen kunnen aan het eind van 

de basisschool steeds minder goed 

een samenhangende en doelgerichte 

tekst schrijven. Monica koster en 

Renske Bouwer willen hier verande-

ring in brengen. De onderzoekers van 

de Universiteit Utrecht ontwikkelden 

samen met leerkrachtenteams het 

lesprogramma tekster tijdens hun 

gezamenlijke promotieonderzoek, 

gefinancierd door het Nationaal 

Regieorgaan Onderwijsonderzoek 

(NRO). Uit twee grootschalige inter-

ventiestudies is gebleken dat tekster 

werkt: leerlingen gaan na vier maan-

den onderwijs maar liefst anderhalf 

leerjaar vooruit.

Beter schrijfonderwijs
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Wat heeft twee jaar kennis-
benuttingsparagraaf opgeleverd?



mee, en bieden het onderzoek veelal ook financiële 
ondersteuning. Vijf jaar na af loop van een project 
stelt het NWO-domein een utilisatierapport op, 
waarvoor onderzoekers en gebruikers gevraagd 
wordt wat er met de kennis is gebeurd. Vijf jaar 
later gebeurt dat opnieuw.
 
Stap verder
Intussen wil de inmiddels demissionaire staats-
secretaris Sander Dekker dat NWO nog een stap 
verder gaat. Begin dit jaar vroeg hij aan NWO om 
bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen niet 
alleen te vragen naar de plannen, maar ook de past 
performance van onderzoekers op gebied van de 
kennisbenutting mee te laten wegen. Komende tijd 
gaat het NWO-bestuur uitzoeken hoe dit handen en 
voeten kan krijgen. ‘Het financieren van het beste 

onderzoek gedaan door de beste onderzoekers blijft 
natuurlijk het uitgangspunt. Kennisbenutting is 
daar een onderdeel van’, stelt Schouten. 
Hoe zwaar past performance op gebied van valori-
satie mee gaat tellen zal van programma tot 
programma verschillen, verwacht hij. ‘Bij een Veni-
aanvraag ga je een jonge wetenschapper niet 
afrekenen op een hele set kennisbenuttingsindicato-
ren.’ Die indicatoren wil Schouten overigens liefst 
samen ontwikkelen met KNAW, VSNU en de TO2-

instituten voor toegepast onderzoek. 
Want het beste is als iedereen dezelfde 
indicatoren gebruikt. Daarbij gaat het 
zeker niet alleen om het tellen van 
octrooien, benadrukt Schouten, maar 
bijvoorbeeld ook om impact op beleid of 
de samenstelling van lesmateriaal. 
‘Belangrijk is verder hoe onderzoekers 
en onderzoeksgroepen hun rol zien in 
kennisnetwerken waarin ook bedrijven 
en maatschappelijke organisaties parti-
ciperen. Zulke netwerken zijn essentieel 
voor kennisoverdracht en kennisbenut-
ting. Teams die op allerlei niveaus 
samenwerken met gebruikers, zijn 
meestal het meest succesvol.’

tijdschriften, musea en podia
De nadruk op de inbedding van onderzoekers in 
een kennisnetwerk waarin ook maatschappelijke 
organisaties meedoen, spreekt ook hoogleraar 
Cultuurgeschiedenis Wijnand Mijnhardt aan. Hij is 
een van de initiatiefnemers van de beweging 
Science in Transition. ‘In mijn vakgebied is een 
goed contact met tijdschriften, musea en podia van 
wezenlijk belang,’ zegt hij. Wordt het voor geestes-
wetenschappers lastig om kennisbenutting 
meetbaar te maken? Mijnhardt meent van niet. ‘Er 
zijn al handleidingen genoeg. De KNAW heeft een 
goed rapport geschreven over de maatschappelijke 
relevantie van de geesteswetenschappen en er ligt 
ook een rapport met kennisbenuttingscriteria van de 
decanen. Die kan NWO zo gebruiken. Het is gewoon 
een kwestie van doen.’ 

Een kritische noot van Mijnhardt is dat hij geen 
zicht heeft op de rol die de kennisbenuttings-
paragraaf speelt in de beoordeling van een onder-
zoeksvoorstel. ‘Ik heb nog geen projecten in de 
geesteswetenschappen langs zien komen die zijn 
afgekeurd omdat de kennisbenuttingsparagraaf te 
mager was.’ Zijn tip voor NWO: maak zichtbaar hoe 
vaak de inhoud van de kennisbenuttingsparagraaf 
de ranking van onderzoeksvoorstellen heeft veran-
derd en hoe vaak die paragraaf het verschil maakte 
tussen wel of geen subsidie. Laat zo zien dat het niet 
om een papieren werkelijkheid gaat, maar dat de 
kennisbenutting écht meetelt in de beoordeling.’ 
Mijnhardt realiseert zich wel dat veranderingen tijd 
kosten. ‘Na tientallen jaren publicaties tellen is men 
niet meer gewend om een lezing in het land of een 
bijdrage aan een mooie tentoonstelling in een 
museum als een serieuze activiteit te beschouwen.’ << 
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Pleit als regering voor een ban op 

verstorende menselijke activiteiten – 

zoals olie- en gaswinning – in het 

kwetsbare Noordpoolgebied. een 

motie met dit verzoek werd door de 

tweede kamer aangenomen met als 

onderbouwing resultaten van het 

Wageningse Vidi-onderzoeksproject 

van Monique Heijmans. In haar 

onderzoek laat ze zien dat vijf jaar 

na het wegknippen van struikjes in 

een proefvak op de toendra’s van 

Noordoost-siberië het ecosysteem er 

is ingestort. er ontstond een 

methaan producerende modderpoel. 

Bescherm kwetsbare 
toendra-vegetatie

Magnetische koelsystemen maken 

het gebruik van broeikasgassen en 

brandbare gassen overbodig en 

leveren een flink lagere energiere-

kening op. Dit nieuwe type koelsy-

steem komt uit de koker van BAsF. 

In een Industrial Partnership 

Programme van NWO ontwikkelde 

materiaalkundige ekkes Brück van 

de tU Delft een betaalbare legering 

van mangaan, ijzer, fosfor en silici-

um die opwarmt in een magnetisch 

veld en afkoelt als het magnetisch 

veld weer is verdwenen. 

Magnetisch koelen voor 
minder geld

‘ Na al dat publicaties tellen 
neemt niemand een lezing in het 
land nog serieus’

t
hoe kan een nieuwe regering Nederland 
beter maken met kennis? die vraag 
stond centraal tijdens het reuring café. 
teKst mariette HUiSJeS  BeeLD robert goddyn

 geef wetenschappers ruimte 
Staar je niet blind op economische en 
maatschappelijke uitdagingen en geef 
voldoende ruimte aan onderzoek dat 
voortkomt uit nieuwsgierigheid, stelt 
neurowetenschapper Roshan Cools. 
‘Anders hol je achter de feiten aan.’

 Houd koers
Of het topsectorenbeleid nu wel of niet 
de beste manier is om bedrijven en 
wetenschappers bij elkaar te brengen is 
niet het allerbelangrijkste, stelt wis-
kundige en D66-senator Alexander 
Rinnooy Kan. Cruciaal is dat het 
nieuwe kabinet een consistente lijn 
aanhoudt en niet gaat zwalken, want 
dan weet niemand meer waar hij aan 
toe is. ‘Het is nu even diep ademhalen 
en doorzetten.’

  regisseer de transities 
Juist op die gebieden waar een transitie 
nodig is – zoals energie, waterbeheer 
en landbouw – moet de overheid meer 
regie nemen, vindt Emmo Meijer, boeg-
beeld van de Topsector Chemie. Ze zou 
wetenschappers en bedrijven samen 
verantwoordelijk moeten maken om die 
transitie vorm te geven, ‘gericht, maar 
zonder te sturen’. 

Wetenschap en overheid discussieerden 
samen op 7 februari tijdens het 
Reuring Café, georganiseerd door de 
Vereniging voor Overheidsmanagement 
samen met wetenschapsorganisaties 
NWO en KNAW en de VSNU.

Dit is wat het nieuwe kabinet zich ter 
harte kan nemen, volgens het Reuring 
Café.

 repareer achterstallig onderhoud
De Nederlandse wetenschap doet het 
nu nog goed, maar dat is te danken aan 
investeringen in het verleden. Anders 
dan in de landen om ons heen heeft de 
Nederlandse overheid de afgelopen 
jaren beknibbeld op wetenschap. Dat 
kan ons opbreken, daarover zijn alle 
sprekers het eens. Innovatie zal achter-
blijven en Nederland wordt minder 
interessant voor multinationale bedrij-
ven. ‘Als we nu niets doen worden we 
over tien jaar wakker en is het uit onze 
vingers geglipt’, aldus Louise Gunning, 
voorzitter van de Nationale Weten-
schapsagenda. Het Nederlandse 
kabinet moet dus bovenal de weten-
schap een financiële injectie geven.  << 

V.l.n.r. neurowetenschapper Roshan Cools, chemieboegbeeld Emmo Meijer, 
D66-senator Alexander Rinnooy Kan, topambtenaar Michiel van den Hauten
 en NWA-voorzitter Louise Gunning.

Maar de wetenschap zelf moet ook niet 
stil zitten, vinden de sprekers.

 onderbouw je claim
Nu het economisch voor de wind gaat, 
valt er weer geld te verdelen. Maar de 
wetenschap is niet de enige sector die 
de vinger opsteekt. Onderwijs, zorg, 
veiligheid en infrastructuur concurre-
ren om investeringen. Wetenschappers 
stellen dat geld voor onderzoek een 
diepte-investering in de toekomst is. 
Ze zouden die claim feitelijk moeten 
onderbouwen, zegt Michiel van den 
Hauten, directeur wetenschapsbeleid 
op het ministerie van OCW. En ze 
kunnen hun positie versterken door 
beter aan te sluiten bij de kennisbe-
hoeften van ministeries. 

 laat je niet verlammen
Wetenschaps- en werkgeversorganisa-
ties pleiten voor een jaarlijkse extra 
investering van 1 miljard euro in onder-
zoek en innovatie. Maar wachten op 
geld kan ook verlammend werken, stelt 
Van den Hauten. Niets verhindert 
onderzoekers om nu al toenadering tot 
elkaar te zoeken om samen maatschap-
pelijke problemen te lijf te gaan.

  maak wetenschap minder elitair
Nog nooit was het zo urgent om bij 
brede bevolkingsgroepen de belangstel-
ling voor kennis te vergroten, vindt 
neurowetenschapper Roshan Cools. 
Onderzoekers moeten zich niet alleen 
toeleggen op het vergaren van nieuwe 
kennis, maar ook op het verspreiden 
daarvan, en op het omzetten van kennis 
in kansen op de arbeidsmarkt. 

 
Een nieuw kabinet 
aan zet

reUring café  valoriSatie
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Het is rond het presidentschap van Donald Trump weer duidelijk 
zichtbaar. Op belangrijke discussiepunten, zoals immigratie en de 
afschaffing van Obamacare, komt het tot stevige botsingen tussen 
voor- en tegenstanders. De steeds extremere standpunten die zij 
innemen leiden tot polarisering: er ontstaan twee kampen op de 
flanken, terwijl het genuanceerde midden ontvolkt raakt. 

‘Ik vermoed dat die verwijdering niet in de eerste plaats ontstaat 
doordat mensen van mening verschillen, maar vooral doordat zij 
zich online gemakkelijker bedienen van emotioneel taalgebruik,’ 
zegt Marc Heerdink. ‘Vijandige emoties zoals boosheid, minach-
ting en walging vergroten de afstand tussen mensen. Als de tegen-
standers meer rationale argumenten zouden gebruiken, was dat 
effect er vermoedelijk minder.’ Heerdink is universitair docent 
sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en ver-
trekt, mede dankzij een Rubicon-beurs van NWO, voor een jaar 
naar de universiteit van Oxford.

Daar zal hij zich verdiepen in de groepsprocessen in Twitter-
discussies. Met behulp van software kan hij zien waar discussies 
ontsporen, en welke rol emotioneel taalgebruik daarin speelt. ‘Ik 
verwacht dat polarisatie harder toeslaat naarmate mensen zich 
sterker associëren met een bepaalde groep. Dat wil ik bekijken 
aan de hand van hashtags.’ 

Heerdink koos voor Oxford omdat professor Miles Hewstone – 
hoofd van het Oxford Centre fort the study of Intergroup Conflict 
– volgens hem ‘een instituut’ is op het gebied van groepsproces-
sen. Bovendien is in die universiteitsstad ook het Oxford Internet 
Institute gevestigd, dat zeer bedreven is in het bestuderen van 
internetgedrag. Alles bij elkaar opgeteld heeft Heerdink daardoor 
toegang tot alle benodigde expertise. ‘De bouwstenen zijn voor-
handen, ik moet ze enkel nog combineren. Het ingewikkeldst is 
het ontwerpen van een goed algoritme om emotioneel taalgebruik 
op een geautomatiseerde manier te classificeren.’ 

NWO reikte in januari 21 en in april 22 Rubicon-beurzen uit aan 
jonge, veel-belovende wetenschappers van verschillende universi-
teiten en disciplines. Met zo’n beurs kunnen zij in het buitenland 
onderzoekservaring opdoen. Heerdink: ‘Een Rubicon is een mooi 
instrument voor wie buitenlandse onderzoekservaring waardevol 
vindt. De beurs geeft mij toegang tot een topuniversiteit.’

discussies op twitter lopen gemakkelijk uit de 
hand. Maar waarom eigenlijk? Marc heerdink 
gaat het in Oxford onderzoeken, met een 
rubicon-beurs van NWO.
teKst meriJn van nUland  BeeLd manon brUininga

 marc Heerdink 

  talent

Waarom toch zo 
#boos?
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‘

‘ ‘gloria wekker
emeritus hoogleraar Gender en 
Etniciteit Universiteit Utrecht, 
voorzitter Commissie Diversiteit 
Universiteit van Amsterdam

‘Nederlandse wetenschappers denken 
graag dat de universiteit een merito-
cratie is. Maar allerlei mechanismen 
sluiten mensen uit die niet wit, niet 
mannelijk, niet geseculariseerd en 
niet uit de hogere klassen afkomstig 
zijn. Voor vrouwen wordt erkend dat 
die uitsluiting niet klopt. Maar gaat 
het over ras en etniciteit, dan hoor je 
dat meer diversiteit leidt tot lagere 
wetenschappelijke kwaliteit. Terwijl 
andere vragen, methoden en theo-
rieën de wetenschap juist verrijken 
en maatschappelijk relevanter maken. 
Het opnieuw instellen van Mozaïek, 
een promotiebeurzenprogramma dat 
tussen 2004 en 2012 ongeveer 200 
promovendi af leverde, zou ik als 
overgangsregeling toejuichen. De 
aanstelling van chief diversity 
officers aan alle universiteiten is 
een must. Zo veranker je in je organi-
satie dat je dit belangrijk vindt.’

drie experts reageren op mogelijk nieuw beleid van NWO. 
deze keer: het voornemen van NWO om te onderzoeken 
of zij haar diversiteitsbeleid zou moeten uitbreiden.
teKst maloU van HintUm  BeeLd moniqUe wiJbrandS

Het diversiteitsbeleid van NWO is nu 

gericht op een evenwichtige man-vrouw-

verdeling binnen de eigen organisatie en 

in de wetenschap. NWO wil onderzoeken 

of dit beleid moet worden uitgebreid. 

Denk daarbij aan het streven naar even-

redige deelname van mensen met een 

verschillende culturele achtergrond, een 

verschillende seksuele geaardheid, een 

handicap of chronische ziekte. extra loop-

baanmogelijkheden, een veilige organisa-

tiecultuur, het wegnemen van barrières en 

het uitwisselen van best practices kunnen 

deze groepen misschien helpen. De weten-

schap zou hierbij gebaat zijn doordat er 

meer creativiteit kan worden aangeboord 

en doordat zij een betere afspiegeling 

vormt van de samenleving. een goed idee? 

mark HommeS 
universitair docent psychologie 
Open Universiteit, transman

‘Bij de faculteit waar ik werk vonden 
ze het interessant om mijn geslachts-
veranderingstraject van dichtbij mee 
te maken. Discriminatie heb ik in de 
wetenschap niet meegemaakt. Ik ben 
zelfs voorgedragen als docent van 
het jaar!
LHBT-mensen hebben meerwaarde: 
ze kunnen in de sociale wetenschap-
pen en de geneeskunde zorgen voor 
andere, waardevolle interpretaties. Ik 
doe momenteel onderzoek naar trans-
genders. Daarbij kan ik een slagje 
dieper gaan dan mijn collega, die mij 
op zijn beurt voor een bias kan 
behoeden. Ik ben niet voor positieve 
discriminatie; de meest geschikte 
persoon moet de functie krijgen. 
Maar als het transgender-zijn voor 
die functie meerwaarde heeft, vind ik 
het logisch als dit meeweegt. En als 
mensen stigmatisering ervaren, 
moeten ze ergens terecht kunnen.’ 

Hélène van pinxteren  
vrijwilliger MSweb, MS-patiënt, 
was plaatsvervangend directeur 
natuurkunde bij NWO

‘Publiek gefinancierde organisaties 
hebben de maatschappelijke verant-
woordelijkheid om groepen mensen 
niet a priori uit te sluiten. 
Bovendien loopt de wetenschap 
talent en expertise mis als er niet 
verder wordt gekeken dan iemands 
rolstoel of gehoorapparaat. Het is 
dus goed voor de kwaliteit van de 
wetenschap om mensen met een 
arbeidsbeperking aan te nemen. Dat 
levert bovendien heel gecommitteer-
de medewerkers op, omdat ze dol-
graag willen participeren. Hun deel-
name moet ook fysiek mogelijk zijn: 
zorg voor toegankelijke gebouwen, 
maak f lexibel werken mogelijk, 
beoordeel iemands output op basis 
van het aantal gewerkte uren. Wie 
halftijds werkt, publiceert ook de 
helft. Kortom: haal mensen binnen, 
ga in gesprek en maak expliciet wat 
iemand wel of niet kan – of er bij-
voorbeeld hulpmiddelen nodig zijn – 
en gebruik de subsidiepotjes die er 
zijn. Met een beetje creativiteit kan 
er heel veel.’

Helpt diversiteit
de wetenschap 
verder?

UitgeSproken
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Wie vanuit het Brusselse metrostation 
Schuman boven de grond komt, staat 
direct in het hart van de Europese 
Wijk. Een enorm geveldoek op het 
hoofdkantoor van de Europese Com-
missie viert het zestigjarig jubileum 
van het verdrag van Rome. Een pant-
serwagen met militairen en bewapende 
bewakers bij veel gebouwen herinneren 
aan de tijd waarin we leven. Veel 
wetenschapsbeleid wordt in Brussel 
gemaakt, of op z’n minst beïnvloed. 
Zo ook nu, met een debat over de 
toekomst van Europa voor zo’n vijftig 
genodigden georganiseerd door Science 
Europe, de koepel van Europese weten-
schapsfinanciers en -uitvoerders. 
Op het programma staat het nieuwe, 
negende kaderprogramma voor onder-
zoek en innovatie voor de periode 
2021-2027. In deze cruciale voorberei-
dende fase wil Science Europe een stem 
laten horen. 

regionale criteria
Het gaat nu nog lang niet over concrete 
bedragen of onderzoeksprogramma’s. 
Dit is de fase van de heel grote lijn, 

mensen die daardoor in staat zijn tot 
het stellen van de juiste vragen om pro-
blemen op te lossen.’ Smits vraagt de 
leden van Science Europe instrumenten 
aan te reiken die andere vormen van 
impact inzichtelijk kunnen maken. 
‘Onderzoek is een investering, waarvan 
je het rendement goed in kaart moet 
brengen. We moeten met meer komen 
dan anekdotisch bewijs.’
Rechtvaardiging van miljardeninveste-
ringen in onderzoek is een onderwerp 
dat ook in Nederland speelt in politieke 
discussies, vult Stan Gielen aan. ‘In de 
modellen die de Nederlandse overheid 
gebruikt, hebben investeringen in 
wetenschap geen opbrengsten. Dat 
maakt het makkelijk om op wetenschap 
te bezuinigen. We moeten echt werk 

zoals de balans tussen investigator 
driven fundamenteel onderzoek, en 
mission oriented innovatieprogramma’s. 
Het kaderprogramma financiert 
bijvoorbeeld de European Research 
Council (ERC), dat zeventien procent 
van het 80 miljard tellende Horizon 
2020-budget mag verdelen, onder meer 
met ERC Starting Grants van 1,5 
miljoen euro. Het ERC-budget voor 
2017 bedraagt 1,8 miljard euro, wat een 
record is, maar toch is er gemor in 
wetenschapsland. Niet alleen NWO, 
ook succesvolle Europese onderzoek-
stimuleringsprogramma’s kampen met 
overinschrijving. Er zijn veel excellente 
voorstellen, meer dan er geld is om alle 
goede ideeën te laten uitvoeren. Vooral 
landen die later bij de Europese Unie 
zijn aangesloten slagen relatief slecht 
bij onderzoeksaanvragen. Daardoor 
ontstaan nu voorstellen voor geografi-
sche criteria bij de verdeling van 
onderzoeksgelden. Dat signaleert 
Robert-Jan Smits, directeur-generaal 
Onderzoek en Innovatie van de Euro-
pese Commissie. Zelf vindt hij dit 
absoluut de verkeerde weg. Alleen bij 
verdeling op basis van excellentie bloeit 
volgens hem de wetenschap. Voor het 
opheffen van regionale verschillen zijn 
er structuurfondsen.

geduld
Excellence, openness en impact zijn de 
drie uitgangspunten in de werktitel van 
het volgende kaderprogramma, zegt 
Smits. ‘Impact is overigens meer dan 
economie en banengroei. Wetenschap 
heeft ook impact in de vorm van 
training van onderzoekers die naar de 
industrie gaan. Of opleiding van 

buitenlandbeleid van NWO Sebastiaan 
den Bak knikt tevreden: een belangrijk 
strategisch punt lijkt opgepakt te 
worden. Over drie jaar zal duidelijk 
zijn of Nederlandse onderzoekers dat 
kunnen merken in nieuwe calls voor 
Europese onderzoeksprogramma’s.

‘ We moeten met 
meer komen dan 
anekdotisch bewijs 
voor de impact 
van wetenschap’

maken van nieuwe modellen die politici 
kunnen overtuigen van wetenschappe-
lijke impact in een veel breder 
verband.’ Gielen is een van zes geno-
digde sprekers. Volgens hem kan 
Europa meer impact creëren door te 
blijven streven naar samenwerking en 
structurele investeringen in weten-
schap. Geduld is belangrijk, ook als je 
wilt dat fundamenteel onderzoek leidt 
tot radicale innovaties en nieuwe 
bedrijven, zoals Google. ‘Doorbraken 
ontstaan niet op een termijn van drie 
jaar. Als Europa impact wil, moet het 
stabiele investeringen doen.’ 

Sociaal-wetenschappelijk perspectief
Verder pleit Gielen voor meer ruimte en 
aandacht voor de sociale en geestes-
wetenschappen naast de bètaweten-
schappen; een aanbeveling die ook in 
de position paper van Science Europe 
prominent figureert. ‘We moeten niet 
naar een aparte status, maar een 
gelijkwaardige rol in financiering en 
interdisciplinaire thema’s. We moeten 
ons realiseren dat sommige maatschap-
pelijke uitdagingen zich het beste laten 
benaderen vanuit het perspectief van 
de sociale wetenschappen.’ 

Aandacht voor sociale wetenschappen 
is een van de vier punten die ook 
Milena Žic Fuchs aanhaalt. Zij is lid 
van de belangrijke Europese High Level 
Group en vat haar indruk van het debat 
tijdens het slot samen. Ze heeft vooral 
geluisterd, en geeft aan dat ze niks kan 
vertellen over welke kant de conclusies 
van de commissie uitgaan, maar dit 
wil ze blijkbaar al wel kwijt. Hoofd 

hoe zal europa vanaf januari 2021 miljarden investeren in 
onderzoek en innovatie? in Brussel wordt de opvolger van 
horizon 2020 al in de steigers gezet. NWO-voorzitter 
stan gielen pleit voor realistischer modellen bij de overheid
en meer aandacht voor de sociale en geesteswetenschappen. 
teKst arno van 't Hoog eN ynte HoekStra  BeeLd corina van riel eN SHUtterStock

Komt de verlossing 
voor alfa’s en gamma’s 
uit Brussel?   

eUropa

Op 20 april vond in den haag een 

conferentie plaats over het erc-

programma. enkele Nederlandse onder-

zoekers presenteerden projecten die de 

afgelopen jaren een erc-grant kregen. 

aansluitend discussieerden beleidsma-

kers en academici over de toekomst 

van het europese onderzoeksprogram-

ma na 2020.

een van de meest prangende bood-

schappen die in alle discussies ter 

sprake kwam, was aan het adres van 

de Nederlandse politiek: investeer nú 

en blijvend in nationale onderzoeksfi-

nanciering. Zoals een van de deelne-

mers het verwoordde: ‘de reden dat 

Nederland nu zo succesvol is in het 

ophalen van europees onderzoeksgeld, 

is dat we tien tot vijftien jaar geleden 

investeerden. als we over tien  jaar nog 

steeds  erc-grants willen binnenhalen, 

moeten we dus blijven investeren.’

eUropa

Investeer nu
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WOTRO (voluit: NWO-WOTRO Science for Global 
Development) is gericht op innovatief onderzoek 
naar mondiale vraagstukken, waarbij duurzame 
ontwikkeling en vermindering van armoede 
centraal staan. Het is een domeindoorsnijdend 
thema met programma’s waarin (1) transdisciplinair 
wordt gewerkt: bij alle onderzoeken zijn maatschap-
pelijke partners betrokken, dat (2) intercultureel is: 
onderzoekers uit het ‘Noorden’ en het ‘Zuiden’ 
werken samen, en dat (3) interdisciplinair is: het 
bestrijkt álle disciplines. 
‘Bij ons staat de maatschappelijke uitdaging cen-
traal, bijvoorbeeld hoe een malariabehandeling in 
ontwikkelingslanden toegankelijk gemaakt kan 
worden voor de allerarmsten. Als we daarvoor 

het nieuwe NWO wil domeinoverstijgend en vraaggestuurd werken. dat klinkt 
mooi, maar wat betekent het in de praktijk? Bij NWO-WOtrO science for global 
development weten ze wat het is om doelgericht en grenzenloos aan de slag te 
gaan. het doel is ambitieus: duurzame ontwikkeling wereldwijd. teKst maloU van HintUm

Over alle grenzen  

wetenschappelijk onderzoek nodig is om de vraag 
te kunnen beantwoorden en zo ja, hoe die kennis-
vraag vertaald kan worden naar een of meer onder-
zoeksvragen. Is dat inderdaad het geval, dan zet 
WOTRO een tender voor onderzoeksprojecten uit.

nieuw soort kennis
Vraaggestuurd programmeren komt in het onder-
zoek steeds meer op. Wel blijft het moeilijk vast te 
stellen wiens vraag beantwoord zou moeten worden: 
de kennisvraag van de westerse maatschappelijke 
partners, of die van partners uit het Zuiden. Willen 
we bijvoorbeeld nieuwe gewassen ontwikkelen voor 
de export, of voor de lokale bevolking? Aardappelen 
groeien prima, maar de Afrikanen zelf eten ze 
nauwelijks. In het beste geval komen vragen uit 
beide groepen aan bod, en faciliteert het kennis-
platform in de regio een bijeenkomst waar 
gezamenlijk met het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en lokale betrokkenen vragen worden 
geformuleerd. 
De kennisbehoefte wordt vervolgens vertaald naar 
een thematisch onderzoeksprogramma. Daarbij 
eist NWO van onderzoekers dat zij samenwerken 
met partners die de lokale praktijk kennen, en met 
beleidsmakers en vertegenwoordigers van lokale 
ondernemers en relevante bevolkingsgroepen. 

WOTRO vindt praktijkkennis – bijvoorbeeld van 
boerencoöperaties of vakbonden – net zo goed een 
body of knowledge als wetenschappelijke kennis. 
De Kroon: ‘Door die twee bij elkaar te brengen, 
willen we een nieuw soort kennis realiseren.’ 

Daarvoor is het nodig dat de betrokken partijen 
voortdurend met elkaar afstemmen of ze nog op 
dezelfde golf lengte zitten. Door onderling vertrou-
wen op te bouwen, elkaars taal te leren spreken en 
elkaar te leren begrijpen, kan kennis pas echt 
bruikbaar worden. Dat kost tijd, veel tijd (en dus 
geld, dat ook). Maar het moet wel gebeuren. Even 
langskomen met briljante oplossingen garandeert 
niet dat er iets met die oplossingen gebeurt.

WOTRO vraagt bovendien dat binnen een project 
niet alleen onderzoek wordt gedaan, maar ook 
kennis wordt gedeeld. Hoe, dat moet van tevoren in 
de projectaanvraag zijn opgenomen. Onderzoekers 
krijgen daarbij een steuntje in de rug: tijdens de 
uitvoering van het project worden ze getraind in 

research uptake, alle activiteiten die het gebruik 
van kennis door beleidsmakers en maatschappelijke 
partners kunnen verbeteren. De Kroon benadrukt 
dat projectaanvragen op beide dimensies ‘zeer goed’ 
moeten scoren: zowel op de wetenschappelijke 
kwaliteit als op de maatschappelijke relevantie, 
inclusief kennisdeling en mogelijke bruikbaarheid 
door maatschappelijke partijen. Opvallend: ‘Vaak 
blijkt dat als het ene criterium hoog scoort, dat ook 
geldt voor het andere.’

sociale en medische disciplines nodig hebben, 
formuleren wij tenders waarbinnen die disciplines 
samenwerken,’ zegt Judith de Kroon, senior beleids-
medewerker Strategie en Beleid bij WOTRO.

WOTRO werkt bovendien vraaggestuurd. In de 
praktijk betekent dit vaak dat het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, ngo’s of andere maatschap-
pelijke organisaties gezamenlijk kennisvragen 
aandragen. Voor nieuwere programma’s zijn 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
wetenschappelijke instituten en overheden uit 
ontwikkelingslanden verenigd in vier thematische 
kennisplatforms: Security and rule of law, 
Inclusive development, Food security en Sexual and 
reproductive health and rights. Deze kennisplat-
forms kijken of er een kennislacune is, of er 

  Science for development
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dit programma financierde negen onderzoeksprojec-

ten gericht op het versterken van het gezondheids-

beleid en de gezondheidssystemen in lage- en mid-

deninkomenslanden, in het bijzonder in sub-sahara 

afrika. Lopende het programma dreigden afzonder-

lijke projectvragen meer aandacht te krijgen dan de 

programmadoelstellingen. WOtrO financierde daarom 

de deelname van het Knowledge translation Network 

for africa (KtNet) aan het programma. het KtNet 

kreeg de verantwoordelijkheid de projecten met elkaar 

te verbinden en het gebruik van gezamenlijke onder-

zoeksresultaten voor een beter gezondheidsbeleid te 

stimuleren. Onderzoekers werden in contact gebracht 

met beleidsmakers, wetenschappelijke resultaten 

werden vertaald in heldere beleidsadviezen. dat hielp. 

Zo werd in ethiopië een pilot volksgezondheidsverze-

kering uitgebreid van 13 naar 214 districten, en werd 

projectleider thérèse Mambu gevraagd om minister 

van gezondheid in de provincie Bas-congo te worden.

Global Health Policy & Health Systems

Wetenschap en ontwikkelingssamenwerking werden 

in 2009 samengebracht in het onderzoeksprogramma 

cocooN – conflict and cooperation over Natural 

resources in developing countries. doelstelling: 

bijdragen aan kennis over de dynamiek van conflicten 

en samenwerking op het gebied van natuurlijke hulp-

bronnen. in de zes cocooN-projecten werkten weten-

schappers van diverse pluimage met elkaar samen, 

evenals met ngo-medewerkers en vertegenwoordigers 

van overheden en lokale gemeenschappen. dat had 

effect. Zo wist een van de cocooN-teams een visse-

rijconflict tussen sri Lanka en india over de palk Baai 

vlot te trekken. al wordt een werkelijke oplossing 

pas over een jaar of tien verwacht, de conflicterende 

partijen praten nu tenminste met elkaar. het project 

‘Nationalization of extractive industries’ versterkt de 

invloed van de bevolking op de nationalisatie van de 

mijnbouw, olie- en gaswinning in Bolivia, ecuador 

en peru. die versterking heeft onlangs geleid tot 

een donatie van bijna 15 miljoen euro uit de clinton 

foundation om het tropisch regenwoud en zijn oor-

spronkelijke bewoners beter te kunnen beschermen.

Natural resources

‘ Even langskomen met  
briljante oplossingen  
werkt niet’
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  complexiteitSonderZoek

inzichten verduurzamen
Wat WOTRO ook graag ziet, is het ‘terugvertalen’ 
van lokaal opgedane kennis en inzichten binnen 
een specifieke lokale omgeving naar een bredere 
context. Die opschaalbaarheid van kennis zit 
ingebouwd in de programma’s, legt Martijn Wienia, 
senior programmamanager, uit: ‘Een programma 
bestaat uit een aantal projecten, maar onze pro-
grammadoelstelling is niet gehaald als die losse 
projecten goed zijn afgerond; daarna is nog een 
extra stap nodig. De inzichten die een project 
hebben opgeleverd worden duurzamer als je ze kunt 
vertalen naar een analyse- en toepassingsniveau 
met een grotere reikwijdte. Dat vereist dat je op een 
andere manier naar je inzichten kijkt.’ De Kroon 
vult aan: ‘Heel veel dingen die je in Nederland doet, 
hebben gevolgen voor de meest kwetsbaren in de 

 << 

dit programma beoogt een bijdrage te leveren aan 

beter inzicht in veiligheid en recht in fragiele staten en 

landen waarbinnen conflicten plaatsvinden, zoals in 

de democratische republiek congo (drc). daar is in 

drie regio’s met veel vluchtelingen onderzoek gedaan 

(drc telt 1,8 miljoen congolezen die in eigen land 

op de vlucht zijn en 400.000 vluchtelingen van buiten 

het land). ‘interne’ vluchtelingen kunnen moeilijk een 

beroep doen op de gebruikelijke lokale instanties – 

zoals religieuze leiders of lokale functionarissen – om 

conflicten op te lossen. Bovendien hebben beleidsma-

kers en hulporganisaties onvoldoende oog voor hun 

rechten. Nu dit meer inzichtelijk is gemaakt, heeft 

cordaid geld beschikbaar gesteld voor het versterken 

van politie en justitie, mediation en vrouwengroepen.

Security & Rule of Law

hOLLaNds hOOgte /          Kate hOLt

hOLLaNdse hOOgte / jOhaNNah hOeLZL

Topsector Chemie 
naar Shanghai en 
Guangzhou 
De topsector Chemie ging in april op 

innovatiemissie naar shanghai en 

Guangzhou om de samenwerkingsmoge-

lijkheden te verkennen op het gebied van 

circulaire economie en chemische efficiën-

tie. Nederlandse en Chinese bedrijven en 

kennisinstellingen werken al veel samen, 

mede dankzij de jarenlange investeringen 

van NWO in gezamenlijke programma’s 

met haar Chinese zusterorganisatie 

National Natural science Foundation of 

China. De missie van de topsector Chemie 

bood een goede gelegenheid om nieuwe 

contacten te leggen en bestaande relaties 

te versterken. Nederland stond als ‘guest 

country of honour’ extra in de belang-

stelling. 

NWO-nieuws   internationaal
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internationaal

tijdens haar spring meeting in april heeft 

de Amerikaanse Materials Research 

society Joost Frenken de 2017 Innovation 

in Materials Characterization Award toe-

gekend. Frenken werd gekozen uit een 

grote groep genomineerden voor de 

ontwikkeling, toepassing en commerciali-

sering van temperatuurgestuurde, in situ 

scanning probe microscopie bij hoge snel-

heid. Dit leidt tot belangrijke inzichten 

in de structuur, dynamiek en chemie van 

oppervlakken en grenslagen. Dit levert 

een aanzienlijke bijdrage aan de kennis 

van de structuur, de compositie, de reactie 

op externe stimuli, het elektronisch 

gedrag of andere karakteriseringskenmer-

ken van materialen. De Materials Research 

society bevordert interdisciplinair materi-

aalonderzoek en heeft leden uit meer dan 

90 landen. Joost Frenken is directeur van 

het Advanced Research Center for 

Nanolithography (ARCNL), een samenwer-

king van NWO, lithografiemachineprodu-

cent AsML, de Universiteit van 

Amsterdam en de Vrije Universiteit. 

eind mei vindt in Amsterdam de vijfde 

wereldconferentie over wetenschappelijke 

integriteit plaats. Ook NWO voelt zich 

medeverantwoordelijk voor de integriteit 

van het door haar gefinancierde 

onderzoek. Wilt u er meer over weten? 

kijk op www.nwo.nl/integriteit.

Joost Frenken wint 
innovatieprijs 

Wetenschappelijke 
integriteit

NWO op Hannover 
Messe 
In de laatste week van april nam NWO 

deel aan de grootste technologiebeurs ter 

wereld, de Hannover Messe. NWO en tNO 

presenteerden zich gezamenlijk onder 

het thema Big science for Industry. Ook 

het Centrum Wiskunde en Informatica 

(CWI) en het onderzoeksprogramma 

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren 

namen deel aan de beurspresentatie in 

het Holland High tech paviljoen.
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EU en Afrika werken 
samen voor voedsel-
zekerheid
een consortium van negen Afrikaanse en 

negen europese landen financiert een 

nieuw onderzoeksinitiatief. LeAP-Agri is 

een samenwerking gericht op onderzoek 

en innovatie voor voedselzekerheid en 

duurzame landbouw. De toegang tot 

voedsel blijft een wereldwijde uitdaging; 

honderden miljoenen mensen hebben niet 

genoeg te eten en de verwachte groei van 

de wereldbevolking – vooral in Afrika – zal 

het nog lastiger maken om alle monden te 

voeden. Met een bijdrage uit het europese 

kaderprogramma Horizon 2020 komt nu in 

totaal 27,6 miljoen euro beschikbaar voor 

onderzoek naar intensivering van duurzame 

landbouw, voeding en gezondheid, en 

toegang tot voedsel. Beide continenten 

kunnen van de onderzoeksresultaten 

profiteren.

in dit programma staat voedselveiligheid centraal 

en werken wetenschap, bedrijfsleven, maatschap-

pelijke organisaties en beleidsmakers in verschillende 

projecten samen. doel: het uitbannen van honger en 

ondervoeding, toename van de voedselproductie en 

het realiseren en versterken van ecologisch duurzame 

voedselsystemen. Zo werd in thailand, vietnam en 

Bangladesh gewerkt aan verbetering van de organi-

satorische, sociale, economische en ecologische con-

dities waaronder plaatselijke vissers vissen, schaal- en 

schelpdieren kweken. het food & Business Knowledge 

platform helpt onderzoekers onder meer bij het 

samenwerken met private partijen, het inbrengen van 

hun kennis in curricula van lokale scholen en univer-

siteiten, en bij het beïnvloeden van beleid en praktijk. 

Ook wordt gekeken of ideeën die voortkomen uit 

lokale onderzoeksprojecten kunnen worden toegepast 

in een bredere context. 

Food & Business Research

wereld. Onze droom voor het nieuwe NWO is dat 
veel programma’s die door andere domeinen worden 
opgezet ook aandacht hebben voor inclusieve mondi-
ale ontwikkeling.’ 
Zo kan onderzoek naar droogte, zout-resistente zaden 
of watermanagement in de Nederlandse delta ook 
zinvolle inzichten opleveren voor ontwikkelingslanden 
die met vergelijkbare vraagstukken te maken hebben. 
En vice versa: inzichten uit de mondiale delta kunnen 
van belang zijn voor ons watermanagement.

In het nieuwe NWO zullen de mensen van WOTRO 
hun expertise meer dan voorheen delen met anderen. 
Dat is het uitgangspunt van de positionering als 
domeindoorsnijdend thema: faciliterend en stimu-
lerend op het gebied van trans- en interdisciplinair 
mondiaal onderzoek.
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op vrijdag 16 juni organiseren 
nwo en de vereniging voor 
wetenschapsjournalistiek en 

-communicatie nederland (vwn) 
het jaarlijkse evenement 

bessensap, dat zo’n 400 journa-
listen, onderzoekers en pers-

voorlichters bij elkaar brengt.

Het plenaire programma van 
Bessensap staat in het teken van 
actualiteiten en debat. In parallel-
sessies presenteren wetenschappers 
vervolgens nieuwswaardige onder-
zoeksresultaten. tijdens workshops 
maak je kennis met de werkwijze 
van journalisten en voorlichters en 
spijker je je kennis en vaardig-
heden bij op allerhande terreinen.

tijdens Bessensap worden ook 
de winnaars van de NWO-
spinozapremie bekendgemaakt.

Meer informatie en 
aanmelden via 
www.nwo.nl / bessensap
@ NWONieuws

# Bsap17

Vrijdag 16 juni 
de Rode Hoed, Amsterdam

Uitnodiging 


